
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

KONSEKVENSERNA AV STRAFF  
En undersökning av straffs påverkan på spelarupplevelsen 

THE CONSEQUENCES OF PUNISHMENT  
A study of the effect of punishment on the player experience 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2017 

 

Christoffer Silfverswärd 

 

Handledare: Martin Hagvall  

Examinator: Björn Berg Marklund 



Sammanfattning 
 

Detta arbete redogör för konsekvenserna av olika former av straff på spelare. Studien är 

skapad för att förbättra kunskapen inom området och för att öppna upp för mer forskning och 

undersökning. Två likadana RTS spel skapades, där skillnaden var hur straffen påverkade 

spelaren, den ena utsatte dem för Game Termination Punishment och den andra utsatte dem 

för Game Setback Punishment. Respektive artefakt testades på en separat testgrupp för att 

skapa resultat om straffens kvalitativa och kvantitativa resultat. Resultaten följde hypotesen: 

Game Terminations testpersoner startade om få gånger och hade en låg speltid, men hög fokus 

på strategi, Game Setbacks testpersoner startade om betydligt många gånger mer och hade en 

hög speltid, med mer fokus på Trial and Error strategier. För att få fram bättre och mer 

trovärdiga resultat skulle mer nischade undersökningar krävas för att utvidga det berörda 

området, med nischer så som genre, investerad speltid, spelares bakgrund m.m. 
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1 Introduktion 

”Regarding challenges, the Aesthetics of a game is created by tension-

resolution cycles, where the tension is kept under a certain threshold, and 

where the resolution of a cycle depends on the player's choices.”  

(Juul, 2003) 

 

Utmaning inom spel är en av de större faktorerna när det kommer till om ett spel anses vara 

roligt eller ej ej (Malone, Lepper, 1987; Hsu, S.H., Lee, F.L., Wu, M.C., 2005, 2007; Rouse, 

2001; Fabricatore, C., Nussbaum, M. Rosas, R. 2002, refererad i Qin, Rau, Salvendy, 2010). 

En spelutvecklares mål är att ge spelare en positiv upplevelse genom att lösa denna balans. 

”Reward in a large way, punish in a small” (Adams, 2014); Hoppet om att lyckas, motiverar 

spelarna mer än rädslan att förlora gör. En spelare som inte är utmanad i rätt mängd under 

spelets gång kommer inte att uppleva rätt mängd motivation för att fortsätta spela spelet. Med 

för mycket utmaning kommer de istället att bli frustrerade då deras försök endast bemöts med 

förlust. Därför är det viktigt att diskutera hur man bör manipulera och forma ett spels 

svårighetsgrad under spelets progression till bästa effekt. 

Detta examensarbete utfördes med fokus på att se över hur olika spelare hanterar olika former 

av konsekvenser av misslyckande inom spel, och hur detta påverkar deras motivation att 

fortsätta spela. 

Freud skrev i sin bok Beyond the Pleasure Principle (Freud et al., 1975) om hur allting 

människor gör, gör dem för att det kommer att på något sätt bringa dem nöje och njutning i 

livet. Ändringen kanske inte sker direkt, och vi kanske tvingas gå igenom obehag för att. Freud 

nämner även att nöje är värt missnöje, så länge som det resulterande nöjet är större än det 

missnöje som man måste genomgå. Så länge människan anser att de negativa sidorna inte är 

för stora jämfört med de positiva sidorna, kommer de att vara motiverade att fortsätta försöka. 

Det går att dra en parallell mellan Freuds påståenden och resultaten som Juul presenterade 

från hans undersökning (Juul, 2011). Så länge det inte är för svårt att uppnå nöjet, så kommer 

spelare att vilja fortsätta, och därmed vara motiverade att göra det. Den stora skillnaden, som 

Juul själv beskrev (Juul, Ivonne, 2014) som huvudanledningen till att spelare tenderar att 

riskera allt, är att det är endast ett spel. 

I spel påverkas endast din spelkaraktär, din verkliga person påverkas ingenting alls av vad du 

gör. Du som spelare kan uppleva missnöje, men eftersom det inte är du som påverkas direkt 

så är mängden missnöje som du upplever som resultat av misslyckande i jakt på ditt nöje, 

enormt mycket mindre än vad det skulle göra hade du skadats personligen. 

Spel utmanar spelare att besegra deras hinder inom ramarna för dess regler; och förmågan 

som spel har att skapa betydelsefulla utmaningar kan anses vara en av anledningarna till 

varför spelare tycker om att spela spel (Sherry, 2004). Juuls undersökning visar oss att spelare 

vill misslyckas, och att då spel måste erbjuda en passande nivå av utmaning och 

svårighetsgrad. Juuls undersökning fokuserade främst på kopplingen mellan en spelares 

uppfattade prestation och nöje. En annan undersökning (Schmierbach, 2014) studerade 

sambandet mellan svårighetsgraden och spelarnas upplevelse och nöje. Undersökningen 

byggde på Sherrys utveckling av Csíkszentmihályis koncept om Flow (Csíkszentmihályi, 1990) 
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som argumenterar att en spelares upplevelse av nöje i ett spel kan konkretiseras i ifall spelaren 

uppnår en nivå av flow (Sherry, 2004), även kallat för Challenge-Skill Balance vilket är den 

situation när spelets utmaning (Challenge) och spelarens förmåga (Skill) hamnar i balans och 

matchar varandra. Vid denna situation känner sig spelaren i full kontroll, och hela världen 

faller bort. Immersion i spelet blir komplett och det är deras enda fokus. (Csíkszentmihályi, 

1990) 

Juuls undersökning handlade om ifall spelare vill misslyckas alls, Schmierbachs handlade om 

hur spelare reagerar på att misslyckas, men ingen utav dem undersöker hur olika sorters straff, 

som följd av misslyckande, påverkar spelarna. (Juul, 2013; Schmierbach, 2014) 
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2 Bakgrund 

Jesper Juul har undersökt och skrivit mycket om förlust i spel och dess påverkan på spelare, 

och redogör en definition för vilka straff dessa förluster kan resultera i: 

Energy punishment: Förlorande av energi av olika slag (exempelvis HP, eller ”Health 

Points” vilket symboliserar hur hälsosam spelarkaraktären är) 

Life punishment: Förlorande av ett Liv, i de situationer där spelarens chanser är baserad i 

ett antal liv. 

Game Setback punishment: där spelaren skickas bakåt i spelet och förlorar de framsteg 

han/hon gjort och blir tvungen att spela om de delarna. 

Game Termination punishment: Där spelet helt enkelt slutar, även känd som Game 

Over. 

Dessa olika straff påverkar ofta varandra, Energy punishment leder ofta till Life punishment 

som i sin tur kan leda till Game termination punishment eller Game Setback punishment. Alla 

dessa straff påverkar däremot spelaren och dess framsteg inom spelet på olika sätt. 

Juul beskriver i samma undersökning att spelare tenderar att söka både utmaning och förlust 

i spel, för att utan utmaningar så blir spelarna missnöjda. Spelen anses vara för lätta, och 

spelarna anser att de inte fått kämpa och visat sin skicklighet för att klara av utmaningarna 

ifall de klarar spelet på första försöket. Parallellt till detta så kan en för stor utmaning skapa 

frustration hos spelarna. Spelet är för svårt, för utmanande eller anses vara omöjligt att klara 

av. Spelarna blir arga för att de inser att deras förmågor inte räcker till. (Juul, 2013) 

Schmierbach däremot fokuserade på relationen mellan en spelares kompetens och spelarens 

upplevelse av challenge-skill balance. Resultatet var att spelarna som fick den svårare 

versionen av spelet, kände sig mindre kompetenta, vilket i sin tur påverkade deras upplevelse 

av challenge-skill balance. Detta pekar mot att känslor av kompetens bidrar till en förhöjd nivå 

av nöje hos spelaren genom att hjälpa spelarna att uppnå en balans mellan spelets utmaningar 

och spelarens skicklighet, och att kompetensen höjs när spelaren spelar lättare versioner av 

spelet. Detta bör däremot inte läsas som ”lättare spel = högre uppfattad kompetens = högre 

nöje” utan syftar mer på vikten av att möta rätt nivå av spelar-skicklighet med rätt nivå av 

utmaning. (Schmierbach, 2014) 

Schmierbachs undersökning fokuserade på Casual games med två olika nivåer av utmaning, 

en lättare och en svårare. Han fokuserade mycket på att beskriva hur en lägre svårighetsgrad 

inte är en garanterad ökning i nöje för spelaren, utan det kan lika gärna bli för lätt och spelaren 

istället blir uttråkad. Rapporten avslutas med att Schmierbach säger att ifall de testat med en 

medel-svår nivå så tror han att den hade upplevts som den bästa av de tre. Han avslutar även 

rapporten med att beskriva hur denna spel-genre möts oftast av en mer avslappnad 

förväntning än andra spel, och kan därför antas vara mindre bemötande för svåra utmaningar 

i casual games än de hade varit i vanliga. (Schmierbach, 2014) 

Problemet som inte nämns i dessa situationer är hur de olika straffen påverkar spelarna. Mer 

bestämt, hur de olika straffen påverkar en spelares motivation att fortsätta försöka och dess 

upplevelse av spelet. Ifall spelarna inte är motiverade nog så kan en Game termination 
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punishment avsluta allt intresse spelarna hade att försöka igen. Detta är en psykologisk faktor 

som inte tidigare undersökts. 

 

2.1 Straff 

Spel utan straff saknar samtidigt förluster och anses direkt vara för lätta (Juul). Ifall man inte 

kan förlora, vad är då poängen att försöka? Ifall spelet inte har ett straff att visa för spelaren 

att den gjort ett misstag, så går misstaget att ignorera. Exempelvis att gå in i en vägg i ett spel; 

Allt detta gör är slösar lite av spelarens tid, vilket inte är ett straff om inte tiden påverkar 

spelets gång. 

Straff kommer i flera olika former, de flesta kan kategoriseras inom en av de fyra 

definitionerna nämnda ovan. De har alla olika former, tillfällen, och anledningar att användas. 

De ger olika resultat och spelare kommer att lägga olika mängd vikt på dem, se vissa straff som 

värre och farligare än andra. Jag har ställt upp dom nedan efter vikt straffet lär ha på spelarnas 

motivation.   

2.1.1 Energy Punishment 

Energy punishment är det minsta och ”snällaste” sättet för ett spel att bestraffa spelaren. När 

spelaren begår ett misstag eller går igenom en förlust förlorar de någon form utav energi; detta 

kan vara allting från poäng, till tid kvar att klara av nivån, till att förlora Health Points (HP) 

som är ett standardiserat sätt att mäta hur hälsosam spelarkaraktären är. När HP når 0 dör 

oftast karaktären. 

Energy punishment används oftast som ett sätt för spelet att påminna spelaren om att de gör 

någonting som de bör undvika. Det är det mildaste sorten utav straff och används i nästan alla 

olika spel som finns, såsom HP i de flesta Role-Playing Games (RPG) och Actionspel. Andra 

exempel inkluderar tid kvar att klara banan i Racingspel, Energi som visar hur länge en spelare 

kan hålla uppe sin sköld eller en mätare för att visa hur nära en lina är att gå sönder i fiskespel. 

Energy punishment finns nästan överallt och är oftast det minsta straffet en spelare kan 

uppleva, men resultatet är att det måste leda till ett större straff för att ha någon kraft själv. 

Utan hotet av ett värre straff, varför bör spelare försöka undvika Energy punishments?  

2.1.2 Life Punishment 

Life Punishment började bland de tidigaste elektroniska spelen, där spelare la i mynt i 

arkadspel och spelmaskiner för att få spela. Spelarna kunde helt enkelt inte få bara sitta hela 

dagen och spela för ett enda mynt, så för att kontrollera detta så skapade spelets designers 

”Liv”. Dessa liv fungerade som chanser; spelarna hade ett antal chanser/liv att spela spelet, 

och varje gång de misslyckades (antingen direkt eller som resultat av en viss mängd Energy 

punishment) så förlorade de ett liv, och upplevde igenom detta Life punishment.  

När spelaren tillslut använt upp alla sina liv, så förlorade de spelet (Game Termination 

punishment), och fick antingen chansen att lägga i mer pengar för att fortsätta (dvs pengar i 

utbyte mot fler liv), börja om från början, eller sluta spela. 

Life punishment syns mest i klassiska arkadspel för att limitera hur mycket en spelare kunde 

spela på en viss summa pengar. Det finns fortfarande i dagens spelutveckling, speciellt inom 
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mobilspel, där spelare får ett visst antal liv att spela för. Tar liven slut kommer de att få fler liv 

efter tid, eller möjligheten att köpa flera för att fortsätta direkt. 

2.1.3 Game Setback Punishment 

Game Setback punishment är då spelare går igenom en förlust, och tvingas återspela en bit av 

spelet. Vanligaste sättet detta sker är genom checkpoints. Spelaren når en checkpoint, och 

förlorar snart därefter. Istället för att börja om från början, kan spelaren istället få en chans 

att börja en bit in i spelet, dvs från denna checkpoint. Som resultat så behöver spelaren endast 

spela om en liten del istället för allting. Spelaren genomgår då en ”Setback” inom spelets 

progression. 

Detta straff syns mestadels i dagens RPG spel där man vill utmana spelaren, men hålla kvar 

deras intresse i spelet, speciellt när spelet är för långt för att klara av i en enda session. 

2.1.4 Game Termination Punishment 

Det slutgiltiga straffet är Game Termination punishment. Detta är när spelaren förlorar så är 

spelet slut, Game Over. Spelarna får då valet att antingen sluta spela, eller börja om från 

början. Detta straff var oftast tidigare kopplad med Life punishment för att limitera hur 

mycket en spelare spelade, och för att få korta spel att kännas längre. Allt eftersom 

utvecklingen av spel har pågått, så har spelen blivit längre och svårare, och att tvingas spela 

om flera timmars speltid är någonting som många skulle se som negativt och förlora 

motivationen att spela helt och hållet. 

Game Termination punishment finns fortfarande i dagens system. I spel så har en trend av 

”Hardcore Mode” börjat implementeras. Hardcore Mode är en extra svårighetsgrad parallellt 

med spelets egna svårighetsgrad som byter ut spelets straff, oavsett vad det är, mot Game 

Termination punishment. 

Detta syns mest inom RPG spel, där när detta händer och en spelkaraktär dör, istället för att 

låta spelaren fortsätta från en tidigare punkt (Game Setback punishment) tenderar 

spelarkaraktären att raderas och spelaren tvingas skapa en ny och börja om från början. 

Detta har blivit mer populärt då spelare känner att det saknas en spänning inom spelen när 

de kan förlora hur många gånger som helst och det enda de förlorar på det är tid. 

Game Setback punishment och Game Termination punishment är de två vanligaste 

slutgiltiga straffen. Spel med endast Game Setback Punishment låter spelaren försöka om och 

om igen tills de ger upp eller klarar spelet. Detta resulterar i att Game Setback punishment är 

det slutgiltiga straffet i det spelet, även om det är kopplat till andra straff (så som att spelarna 

förlorar poäng var gång de dör, vilket är ett Energy punishment). Alternativet till detta är 

Game Termination punishment, där spelet låter spelaren spela tills de förlorat tillräckligt 

många gånger (beroende på spelet och designerns val), varpå spelet avslutas och det blir ett 

”Game Over”. 

Dessa två straff är väldigt liknande, då båda tvingar spelaren att spela om sektioner av spelet 

ifall de vill fortsätta spela, skillnaden är bara hur mycket av spelet det gäller. Game Setback 

punishment kan vara så litet som några meter eller minuter, men kan även vara så stort som 

majoriteten utav spelet i helhet. Den stora skillnaden är att Game Setback punishment ger 

spelaren en chans att försöka igen. Game Termination punishment tvingar alltid spelaren att 

börja om från början. 
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Undantaget, som nämnt ovan, är de spelen utan varken Game Termination eller Game 

Setback punishments, som istället baserar sig på Energy punishment. Med detta syftar jag på 

de spel som siktar på värdet att kunna spela om samma nivå flera gånger för att få högre poäng. 

Att förlora liv eller göra andra misstag i dessa spel tenderar att dra av poäng från spelarens 

progression, så att när de når slutet av banan, har de en lägre maxpoäng än de skulle haft ifall 

de inte förlorat alls under spelets gång. I dessa spel siktar oftast spelaren mer på att få så höga 

poäng som möjligt, istället för att framskrida genom spelets gång. 
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3 Problemformulering  

Juul fann i sin undersökning (Juul, 2011) att spelare ville ha spel som utmanar dem tillräckligt 

mycket att de måste försöka ett par gånger innan de lyckas vinna spelet. Schmierbach 

(Schmierbach, 2014) fann att spelare inte vill känna sig inkompetenta utan vill uppleva en 

passande nivå av challenge-skill balance. Detta betyder att ett spel behöver förluster, men en 

noga balanserad mängd utav dem. Målet är att utmana spelaren, inte att skrämma bort dem 

eller få dem att tappa motivationen att fortsätta. Denna forskning kring förluster väcker frågor 

om hur detta ska påverka spelarna. För att förluster ska hålla vikt måste de innebära 

konsekvenser för spelaren. Utan konsekvenser kan spelare enkelt ignorera förlusten och spela 

vidare. Dessa konsekvenser konkretiseras i olika former utav straff. Vilket straff ska då 

spelaren utsättas för? Vad för konsekvenser har olika former utav straff och hur påverkar de 

spelaren som upplever dem? Hur ändras spelarens upplevelse utav spelet beroende på vad för 

straff den utsätts för när den förlorar? När man som designer ska skapa ett spel, så bör man 

överväga hur konsumenter reagerar på de olika designval man tar i spelets utveckling, och 

därför bör man även veta hur spelarna reagerar på de olika straffen som existerar. 

Problemet detta arbete kommer att utföras utifrån är: 

Hur påverkar de olika typerna av straff inom spel spelarupplevelsen?  

Som beskrivet i både Juuls och Schmierbachs undersökningar (Juul, 2011; Schmierbach, 

2014) så finns det en punkt när spelaren utsatts för så många straff eller misslyckanden, att 

de inte längre finner spelet roligt, deras motivation har sänkts såpass mycket att det inte längre 

vill fortsätta spela. Som Freud (Freud et al., 1975) skriver om i sin bok, så är detta missnöje 

som spelarna utsätter sig för helt enkelt inte längre värt det för det nöje som de senare kommer 

att få som resultat. 

Det är i en designers intresse att veta hur deras spelarbas kommer att reagera på de olika straff 

typerna och hur de kommer att reagera på misslyckanden generellt i spelet; och hur detta 

påverkar deras motivation att fortsätta spela. Det är av designers intresse att veta detta så att 

de kan bättre skapa spel som spelare känner sig motiverade och villiga att spela. Ett spel som 

inte är så lätt att de blir besvikna, men inte så svårt att de blir frustrerade.   

 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoderna i de två undersökningarna som detta arbete bygger på baserade sig på att ha två 

olika spelnivåer, med samma sätt att spela och endast ett huvudmoment som skillnad mellan 

de olika nivåerna.  

Juul undersökte med olika sorter av straff, men tittade endast på spelares uppfattning av 

spelet beroende på ifall de vann eller ej samt ifall de förlorat (och ifall de hade det, hur många 

gånger) (Juul, 2011) 

Schmierbach hade två nivåer av olika svårighetsgrad, ena med fler fiender och vägar för dessa 

fiender att röra sig på än vad den andra hade, och mätte hur spelarna upplevde spelet utifrån 

deras uppfattning av nöje och deras egna kompetens (Schmierbach, 2014) 

För att undersöka denna problemställning, huruvida de olika strafftyperna påverkar spelares 

motivation, skapades en artefakt, i form av två olika spelnivåer. Nivåerna utsatte spelarna för 
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situationer där de misslyckades med spelet och därmed utsattes för olika former av straff, 

varierande beroende på vilken av de två nivåerna testarna spelade. 

Därefter intervjuade testledaren spelaren med en rad simpla frågor för att få en bild av hur de 

uppfattade spelet, samt hur de kände om att utsättas för de straff de utsattes för.    

Exempel på frågor: ”hur väl de tyckte om spelet”, ”vad de ansåg om svårighetsgraden” och ”hur 

de kände om att börja om när de misslyckades”. Hur kände spelarna att deras motivation att 

fortsätta spela spelet ändrades med dess svårighetsgrad? Hur kände de för att starta om och 

fortsätta spela när de misslyckades? Gav de upp och i så fall, hur kändes det? Ifall de inte gav 

upp, övervägde dem att göra det? 

 

3.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen för detta arbete bestod av två olika delar. En del var själva artefakten där 

spelarna får spela en av nivåerna tills de antingen vinner, eller väljer att ge upp. Den andra 

delen var en kvalitativ sektion som existerar för att få resultaten samt en bättre förståelse för 

vad spelarna ansåg om spelet och straffsystemet. Om spelet inte är intressant till att börja med 

så kommer spelarna inte att vara motiverade att fortsätta oavsett straff. Denna intervju tog en 

semi-strukturerad form för att utreda frågeställningen och utförs efter själva testsessionen av 

spelet. Då denna studie ville redogöra för hur spelare reagerar på olika former av förluster och 

straff var en kvalitativ undersökningsmetod nödvändig, då en kvantitativ metod inte skulle ge 

en lika grundlig förståelse för själva processen (Bryman, 2006). 

Nivåerna själva var designade identiskt förutom straffet som testas och dess relaterade 

spelmekanik. När spelarna misslyckades med uppgiften i spelet, utsatte ena versionen dem för 

Game Setback punishment, och den andra versionen Game Termination punishment. Energy 

punishment och Life punishment påverkade båda spelaren i form av feedback; de fick ett 

direkt feedback när de gjorde någonting dåligt och kan konkretisera hur väl de går för dem 

utifrån hur mycket energi/liv de har vid olika situationer i spelet. Game Setback och Game 

Termination är de situationer när det går för dåligt för spelaren och som resultat blir de 

bestraffade med en eller båda av dessa. Spelarna blir aktivt medvetna om deras misstag och 

strävar efter att undvika dem i framtiden.  

Motivation är en svår sak att mäta i mängd, men det går att mäta ifall det finns eller inte. När 

spelarna ger upp och slutar spelar, finns ingen motivation kvar. För att endast mäta hur 

mycket motivationen påverkas av straffen bör det gå att endast mäta var varje spelare gav upp 

och slutade spela. Det viktiga är däremot att undersöka hela bilden; hårdare straff kommer att 

påverka motivationen mera, men bör inte hotet av ett hårdare straff påverka spelarens hela 

syn på spelet? Hur kommer spelare att uppfatta spelet ifall de är medvetna om att de kanske 

måste börja om från början? Kommer de att spela vaksammare? Vara mer uppmärksamma? 

Uppleva högre mängd spänning eller motivation från början? 

Arbetet resulterade i en samling data i form av intervjuer där resultaten analyserades och 

jämfördes för att försöka finna ett svar på hur de olika strafftyperna påverkar spelarens 

motivation att fortsätta.  

Enkätens formalia var uppdelad i två delar, den första för att ta reda på vad spelaren kan, vad 

deras erfarenhet visar på etc., och den andra delen för att fokusera på vad de ansåg om 

straffsystemen.  
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Detta var en kvalitativ undersökning, som fokuserar på spelares personliga uppfattning och 

känslor berörande ett ämne, med kvantitativa delar. 

 

3.3 Artefakt 

Artefakten var ett par nivåer byggda inom Starcraft II:s spelmotor (Blizzard Entertainment, 

2010). Denna nivå utsatte spelaren för en samling utmaningar där de straffades ifall de 

misslyckas. Spelarna fick fortsätta köra en av nivåerna tills de antingen klarar av den, eller 

väljer att sluta spela. 

Nivån var utformad i liknande stil som klassiska Starcraft II banor, top-down strategi där 

spelaren tar kontroll över spelkaraktärerna och ger dem order istället för att styra dem direkt. 

Skillnaden till vanliga spelet var att spelaren inte hade tillgång till att bygga byggnader och 

träna egna trupper. De var limiterade till de trupper de börjar banan med samt de som de 

kunde hitta senare i spelets gång. Med dessa trupper skulle de ta sig igenom en nivå med 

diverse fiender och bossar, i stil med spelets egna Campaign banor.  

Inom dessa två nivåer testades främst skillnaden mellan två olika straff; Game Setback 

Punishment och Game Termination Punishment. Detta testande gick till genom att var gång 

spelarens ledarkaraktär (Hero) dog så genomgick spelarna ett av straffen, beroende på vilken 

version av artefakten de spelade. Spelaren frågades ifall de vill försöka igen eller ge upp, ifall 

de gav upp så avslutas testandet och spelaren togs vidare till enkäten och intervjun. valde de 

att fortsätta, så började de antingen om från den senaste checkpointen, alternativt så fick de 

börja om nivåns början, beroende på vilken version de testade.  

 

3.4 Forskningsetik 

En del av denna forskning baserades på speltesterna med testpersoner samt hur de svarade 

på undersökningen som följer därefter. Det är viktigt att i dessa situationer statera de 

forskningsetiska avvägningarna så att allting utförs på rätt sätt. 

Denna studie följde de fyra huvudkraven för forskningsetik, givna av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Spelarna som var delaktiga i testen informerades om strukturen på arbetet i en genomgång i 

början av testet. De fick veta att de skulle testa en nivå, ges instruktioner på hur denna nivå 

fungerade (vilka regler de har, vilka kontroller som används osv). Spelarna informerades även 

att efter testets gång skulle de bes ställa upp på en intervju. De frågades ifall de ger sitt 

medgivande till att låta intervjun spelas in, och att både intervjun och enkäten användes i 

undersökningens syfte. Denna fråga om samtycke ställdes i början av intervjun, och som 

skriftligt i slutet av enkäten för att se till att vi inte använde data som spelarna inte var 

bekväma med att vi tog med, samt att spelarna är konstant medvetna om att det skulle 

användas (Vetenskapsrådet, 2002).  

Spelarna informerades däremot inte om vad arbetets syfte går ut på, att undersökningens syfte 

var att finna hur spelares motivation påverkas av förluster, då resultaten kunde vara 

annorlunda beroende på ifall spelarna tänker på frågan eller ej. Det var säkrare att informera 



 10 

spelarna efteråt för att få en sådan naturlig reaktion som möjligt, vilket stärker 

undersökningens resultats förtroende.  

Studien informerade, utifrån de fyra huvudkraven för forskningsetik, alla testpersoner om vad 

de förväntades göra, hur testet skulle gå till samt vad deras roll i den var. De fick möjligheten 

att avböja eller avbryta sitt deltagande ifall de ändrade sin inställning till att ställa upp i 

studien vid vilken tidpunkt som helst. De hade själva möjligheten att bestämma längden på 

hur länge de var villiga att delta i studien, och inga negativa följder kom som konsekvens ifall 

de vill avbryta sitt deltagande, annat än att deras resultat inte skulle användas i rapporten 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

3.5 Problematisering 

Denna undersökning byggde väldigt mycket på tidigare undersökningar av samma ämne, men 

lider även av liknande problem.  

Olika spelare gillar olika typer av spel. Alla speltestare kommer inte känna samma mängd 

motivation för att spela spelet, vissa kommer att vilja ge upp direkt eftersom de inte finner den 

valda genren intressant. En spelare känner sig mer motiverad till att testa och fortsätta spela 

ett spel de är intresserade i, än ett spel de anser vara tråkigt.  

För att motarbeta detta, kan undersökningen försöka testa endast på spelare som registrerat 

intresse för liknande spel, alternativt söka att öka mängden testare för att kunna få mer data 

att dra fram ett mer pålitligt resultat. Självklart kan detta själv föra med sig egna problem; 

behov av förintresse kan påverka huruvida spelarna känner sig tvungna att fortsätta för att 

visa att de spelar dessa spel, testarna känner att de har någonting att bevisa, eller att testandet 

kräver mer testpersoner eller tid än vad de har resurser att utföra.  

Utöver detta så kommer testpersonerna antagligen spela annorlunda än vad de hade gjort 

själva i ett naturligt tillstånd, på grund av deras förväntningar av hur undersökningar utförs. 

De kan komma att anta att de förväntas spela spelet tills de klarar av det och därför spelar 

vidare längre än vad de känner sig motiverad att göra, vilket leder till falska resultat. Liknande 

till detta kan vara ifall de vet vad testandet söker att undersöka, och tänker för mycket på hur 

motiverade de är, istället för att reagera naturligt. Detta kan leda återigen till felaktiga resultat 

som kan påverka undersökningens pålitlighet.  

För att motverka detta kan undersökningen undvika att nämna motivationen utan mer 

diskutera, innan själva testandet, mer runt spelarens intresse för spelet. Detta skapar däremot 

etiska problem, ska testledaren ljuga för speltestaren för att få realistiska resultat och naturliga 

reaktioner, eller ska de berätta allt för dem och låta dem fortsätta medvetna om målet, och då 

riskera felaktiga resultat? Ska testledaren undvika att nämna målet alls, och bara låta dem 

spela och spara all information till efteråt? 

För denna undersökning, kommer testpersonerna att informeras om hur speltestet går till, att 

det berör misslyckanden och straff inom spelet men inte mer än så, mycket vikt kommer även 

att läggas på att spelarna får sluta spela när de vill och uppmanas att göra det så fort de inte 

känner sig motiverade att fortsätta. Detta för att behandla testpersonen etiskt men fortfarande 

hålla resultaten så sanningsenliga som möjligt. 
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slutligen så finns problemet med artefaktens egna spelbalans. Ifall spelet är för svårt, så 

kommer alla spelare att förlora motivation vid första problemet, men är det för lätt så riskerar 

spelarna att spela igenom allting utan att förlora en enda gång, och då kommer 

undersökningen inte kunna registrera någon användbar data.  

För att motarbeta detta, så kan man antingen lägga en stor mängd tid på att speltesta och 

balansera artefakten innan själva data-samlingen börjar; alternativt skapa en dynamisk 

svårighetsgrad, där spelet blir lättare varje gång spelarna misslyckas och går igenom 

straffproceduren.  
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4 Relaterad forskning 

Jesper Juul (2011) utförde ett arbete för att undersöka vad för roll förluster och misslyckanden 

har i spel. Juul skriver att spelare spelar för att vinna, att vinna gör spelaren glad, och att 

förlora gör spelaren ledsen. Han resonerar samtidigt att spel bör vara inte för svåra men 

samtidigt inte för lätta, vilket i sin tur betyder att det finns situationer där spelare vill inte 

vinna. Han resonerar att med för lite motstånd i spelet blir spelare missnöjda, de får inte 

försöka utan ges vinsten gratis, vilket tar bort från dess nöjesvärde. Spel som däremot är för 

svåra skapar frustration, då spelarna inte kan klara av det och tvingas reflektera över ifall det 

är spelet själv som är för svårt, eller spelarna som inte är bra nog. Detta resonemang leder Juul 

till att undersöka sina två frågor, vad för roll ska förlust hålla i ett spel, och vill spelare inse att 

det är deras fel att de förlorar eller ej? 

Juul skapar en prototyp-studie baserad på en studie från 25 år tidigare av Thomas W. Malone, 

som undersökte varför spel var så betagande (Malone 1982). För Juuls studie, så skapade han 

ett spel med två olika versioner, en med Energy punishment och en med Life Punishment. 

Spelet var lika långt och hade identiska spelkontroller och mål, med tre liv och fyra nivåer att 

klara av. 

I första testet så bads en liten mängd spelare testa båda versioner, och sedan bedöma hur de 

skulle betygsätta spelet på en nivå av 1–10 ifall de funnit det online. Resultatet gav ingen 

indikation på att spelare föredrog ena versionen över den andra, men däremot visade det att 

spelares betyg relaterade starkt till hur bra de lyckades inom spelet. Spelare som inte lyckades 

få bra resultat i spelen bedömde det lågt, spelare som lyckades någorlunda väl bedömde det 

högt, men spelare som lyckades väldigt väl bedömde även dem spelen lågt.  

För att testa detta ytterligare, utfördes ett nytt test med endast Energy punishment versionen, 

som utfördes med en mycket större testgrupp, online. (Juul, 2011) 

Även i det andra testet gavs samma resultat, att spelare som förlorade lite gillade spelet mer 

än de spelare som konstant förlorade och de spelare som aldrig förlorade. Detta gav 

indikationen att resultaten inte betyder allting. Spel handlar inte helt om att vinna utan spelare 

ville känna att de kämpade för vinsten och när de väl uppnådde det så var det på grund av 

deras egna förmåga. 

Spelare vill inte förlora då de känner att de inte är bra nog vilket är frustrerande/gör dem 

ledsna, men de vill inte vinna utan att förlora, för då blir de missnöjda med spelet. Att förlora 

i ett spel får en spelare att se över vad de gjorde och tänka om dess strategier, vilket gör spelet 

mer intressant. (Kubanek, Snyder, and Abrams, 2015)  

Det andra arbetet som denna studie baserar sig på, är en undersökning skriven vid 

Pennsylvania State University av Mike Schmierbach m.fl. (Schmierbach, 2014). De baserade 

sitt arbete på Juuls tidigare nämnda undersökning, och ville själva studera misslyckande i 

spel. Undersökningen fokuserade däremot mindre på spelarnas upplevelse av spel, beroende 

på hur ofta de förlorade, och valde istället att fokusera mer på spelets svårighetsgrad. De 

fokuserade främst på relationen mellan spelarens kompetens och spelets nivå av utmaningar 

(Sherry, 2004).  

Detta testades med ett internet spel vid namn Bloons Tower Defense 4. Där spelare bygger 

torn längs med en väg på en nivå för att förhindra fienderna som kommer in på nivån från ena 

änden av stigen, från att kliva av nivån från andra änden.  
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Testpersonerna i Schmierbachs studie delades upp mellan att testa två olika nivåer inom detta 

spel. hälften spelade ”easy” versionen, med endast en väg in på nivån, och en väg ut. I denna 

version hade spelarna 200 liv och behövde överleva 50 rundor med fiender för att vinna, samt 

att de torn de kunde bygga var lite billigare än vanligt. Resterande testpersoner fick spela 

”intermediate” versionen, vilket innebar 4 olika stigar, med 4 ingångar och 4 utgångar, samt 

dyrare torn, 100 liv per spelare, och att de behövde överleva 75 rundor för att vinna. 

Resultaten av undersökningen var att spelarna som spelade den svårare versionen kände sig 

mindre kompetenta än de som spelade den lätta. Enligt Schmierbach ledde detta till att dessa 

spelare upplevde mindre nöje när de spelade den svårare versionen spelet. Detta passade in 

med deras hypoteser: att ett spels svårighetsgrad direkt påverkar spelarens kompetens, både 

den verkliga och deras egna uppfattade, vilket i sin tur påverkar det nöjet de får ut från att 

spela (Sherry, 2004). 

Undersökningen lade däremot mycket vikt på deras felkällor: Den främsta i det att de testade 

detta på genren casual games, och det går därför inte fullt ut att applicera detta på alla genres. 

Spelare har mindre förväntningar på utmaningarna från casual games och kan anses vara mer 

villiga att hantera utmaningar och förluster i andra genres. Undersökningen nämner även det 

faktum att de endast testade två olika svårighetsgrader, en lätt och en svår, vilket kan betyda 

både att deras hypotes stämmer; att en spelares uppfattade kompetens är direkt kopplat till 

den nöjen de känner i spel genom challenge-skill balance, men även att en mindre utmaning 

inte alltid är garanterat att ge bättre resultat. Den optimala situationen för ett spel enligt 

Schmierbach (2014) är där spelarens redan existerande kompetens möts perfekt av Challenge-

skill balance för att ge en optimal mängd nöje.  
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5 Projektbeskrivning  

5.1 Förstudie 

Det som inspirerade artefakten för denna studio, var en ”Scenario” (special designade nivåer 

som fungerar på andra sätt än de vanliga RTS nivåerna) nivå i Blizzards spel Warcraft III: The 

Frozen Throne (Blizzard Entertainment, 2003). Nivån heter Warchasers, och var 

implementerad av skaparna, troligen för att visa vad deras motor var kapabel till vad det gäller 

mods (troligen för att inget officiellt uttalande har gjorts). Warchasers har varit en 

inspirationskälla till flera andra mera kända scenarios, däribland det originella Defenders of 

the Ancients (DotA, vilket i sin tur kan anses ledde till skapandet av MoBA genren).  

I Warchasers, så kan upp till fyra spelare spela tillsammans, där de väljer varsin hjälte 

karaktär från en liten samling av dem, och försöker ta sig igenom en linjär nivå med flera 

bossar och fiender, med målet att döda sista bossen för att vinna spelet. På vägen hittar 

hjältarna olika magiska föremål, shops, och går även upp i nivå och lär sig nya förmågor; för 

att kunna klara av den väldigt höga svårighetsgraden spelet hade. Spelet saknade en dynamisk 

svårighetsnivå, och var balanserad för 3–4 spelare, så den gick att vinna med tre; men det vart 

svårare och svårare för var spelare man saknade, och ifall ens hjälte dog, så kunde spelaren 

inte fortsätta, utan fick valet att titta på eller lämna spelet. Med andra ord, så hade Warchasers 

Energy punishment som resulterade i Game Termination punishment som slutgiltigt straff.  

Personliga upplevelser av Warchasers var att det var ett mål för mig och mina vänner att 

vinna. Vi orkade aldrig med att spela nivån ett par försök innan vi förlorade motivationen helt, 

oavsett hur hög den var i början. Detta är ett konkretiserat exempel av hur ett straff påverkar 

spelaren för mycket och vänder istället bort dem istället för att engagera och utmana dem.  

5.2 Artefaktprogression 

Tidigt i utformningen av artefakten, bestämdes det att artefakten skulle skapas inom Starcraft 

II:s spelmotor, istället för den klassiska Warcraft III som Warchasers vart skapad i; detta av 

flera olika anledningar. Främst så har Starcraft II skapats på en nyare, modernare, och mera 

uppdaterad spelmotor än vad Warcraft III har. Det finns även mer dokumenterade 

instruktioner för användning, samt mycket färre buggar och liknande problem som vanligtvis 

annars skulle skapa problem. (Blizzard Entertainment, 2013) 

Denna ändring av plattform medförde diverse designproblem; främsta problemet var item 

funktionen. I Warchasers och Warcraft III, så spelade dessa föremål en stor roll för 

hjältekaraktärerna. Spelarna hittade olika magiska ting som de plockade upp och blev starkare 

med. Detta fungerade som progression för spelaren inom artefakten. Ju längre spelaren 

fortskred genom spelet, desto fler föremål skulle den hitta, och desto starkare skulle den bli.  

Då Starcraft II inte har ett system som simpelt tillåter detta, så var en annan form av 

progression tvunget att designas. Resultatet var ett system där spelare tar sig igenom banan 

och vid olika platser stöter de på byggnader som tillhör en allierad NPC spelare; varpå spelaren 

får kontroll över byggnaderna och får välja utifrån ett antal soldater att träna. Dessa soldater 

har olika förmågor och statistik (så som mängd HP, skada, etc.) men kostar därefter. Dessa 

soldater skapas för spelaren att ta kontroll över och förstärka sin armé med. De kommer att 

finna starkare soldater senare i nivån allteftersom fiendestyrkorna blir starkare och starkare 

själva. Utöver detta, tillåter systemet spelarna att utforska nivån, och skapar samtidigt en Risk 

vs Reward (Smith, Kosslyn 2007; Adams, 2014) situation; Nivån är designad med flera 
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frivilliga bitar spelarna kan utforska. Ifall spelarna lyckas besegra de extra starka fienderna 

som skyddar dessa bitar, genom att spela väl, så hittar de fler chanser att förstärka sina arméer 

med ännu starkare soldater än innan, med den tydliga risken att de kan förlora fler soldater 

än vad det är värt i försöket att besegra fienderna för att nå de allierade byggnaderna. 

 

5.3 Artefaktkoncept 

Balanseringen av artefakten för denna studie var av ytterst hög vikt. För att kunna besvara 

problemformuleringen som den lägger fram, hur spelares upplevelse av spelet påverkas utav 

olika former av straff, behövde den innehålla några centrala moment. Spelet behövde vara 

engagerande nog att väcka spelarens intresse och motivation att försöka spela igenom det, 

men det behövde även vara svårt nog för att påverka spelarnas motivation på ett tydligt sätt; 

exempelvis genom att få dem att ge upp, inte för att spelet är omöjligt att klara av, utan för att 

de inte är villiga att fortsätta försöka.  

För att väcka detta intresse hos spelaren, innehöll denna artefakt flera olika delar designade 

efter spelkoncept, så som: Risk vs Reward, utforskning, och Straff. Dessa begrepp är alla 

kopplade till olika sätt att engagera och motivera spelaren att agera i spelet. Artefakten 

utnyttjar även Sherrys modell av challenge-skill balance (Sherry, 2004), och hur en väl 

balanserad version av detta kommer att engagerad spelaren i spelet till den nivån att resten av 

världen faller undan och all deras koncentration läggs på spelet, en nivå av koncentration som 

även kallas för Flow (Csíkszentmihályi, 1990). 

5.3.1 Risk vs Reward 

Risk vs Reward är en vida känd källa till nöje, mest känd genom hasardspel och andra former 

av spelande. Spelaren riskerar någonting (pengar, poäng, sin spelomgång etc.) genom att 

agera och ta en risk. Ifall de lyckas sätts de i en situation bättre än den de var i innan, men ifall 

de misslyckas förlorar spelarna det som de riskerade. Spelarna väljer ett val med tanke på den 

risken det valet för med sig, men ställer detta emot vad de har att vinna på valet ifall det går 

väl. (Adams, 2014) 

Risk skapas av osäkerhet; ifall en spelare vet precis vad konsekvenserna för ett val är så saknar 

den all form utav risk. Risken skapas oftast (speciellt i hasardspel) av slump, ex att rulla en 

tärning, men skapas även av andra former av osäkerhet med; Ett spel kan ha gömd 

information som endast visas efter det att spelaren gjort ett val, så som vart har fienden gömt 

sina soldater. Olika spelare kommer att reagera på olika sätt när det kommer till risktagande. 

Spel bör alltid vara tydliga om vad spelaren riskerar, och visa på något sätt vad belöningen kan 

vara. Spelaren bör veta när den möts av en utmaning med en risk vad denna risk innebär; det 

kan handla om att de kan förlora poäng, liv, eller en strategisk fördel (ex ifall de förlorar 

soldater). Spelare kan inte göra betydelsefulla val ifall de inte vet vad valet innebär. (Adams, 

2014) 

 När förluster är involverade, tenderar människor att söka risk; Ifall en förlust är garanterad 

tenderar människor att riskera att förlora mer i utbyte mot att de har en chans att förlora 

mindre. Detta kallas för Loss Aversion (Smith, Kosslyn 2007); Exempelvis: Ifall spelaren kan 

välja att direkt förlora 30$, alternativt att singla ett mynt där ena sidan resulterar i att de 

förlorar 10$ och den andra att de förlorar 50$, så syftar Smith och Kosslyn på att spelarna 

tenderar att välja myntet.   
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Risk vs Reward systemet skapar spännande gameplay. Spel är underhållande för spelarna i 

det att de låter spelare ta sig an de utmaningar som spelet ställer framför dem, men genom att 

introducera risk för spelare med belöningar som incitament skapar en ny form av spänning, 

och gör framgång och misslyckande mer meningsfullt.  

Genom att skapa utmaningar som nivån inte kräver att spelaren utför, men som erbjuder 

belöningar ifall spelaren lyckas, så skapar artefakten en risk vs reward situation. Denna kan 

sedan användas för att erbjuda spelaren mer spännande gameplay och mer meningsfulla val. 

Det är upp till spelaren att bestämma ifall de känner att deras skicklighet räcker till att anta 

utmaningen. Risken är att de förlorar en del av sin armé, eller hela spelomgången, i utbyte 

mot att, ifall de lyckas, få fler soldater och möjligen en bättre position i spelet.  

5.3.2 Utforskning 

Utforskning är ett centralt tema i många spel. Som nämnt i 5.3.2 Risk vs Reward är spelare 

intresserade av risker om det innebär belöningar, men det får inte vara tydligt exakt vad 

konsekvensen eller belöningen är. Detta göms oftast i spel bakom en vägg av Utforskning; Ex:  

artefakten som utvecklades för denna studie har sin risk vs reward inom de frivilliga extra 

områdena. Spelaren vet inte vad som finns där, men möter fiender nästan direkt. Som 

förklarat i Risk vs Reward, så vill spelare veta vad belöningen är innan de gör sitt val, men 

ibland, som i denna situation, tar de risken ändå. Detta beror på att mänskligheten är nyfiken, 

och försöker konstant sträva efter att förbättra sin situation så mycket som möjligt.  

Det finns en psykologisk teori, vid namn ”The Zeigarnik Effect” (Zeigarnik, 1938), som bygger 

på att det mänskliga sinnet lägger mer minne på alla oklarheter de stött på och kan inte släppa 

dem helt innan de löses. På samma sätt som en servitris kan minnas vad ett bord som inte 

betalat notan har beställt, men inte vad ett bord från ett par timmar tidigare ville ha, så håller 

det mänskliga sinnet kvar i oavslutade uppgifter (Zeigarnik, 1938).  

Det kan verka konstigt, att i spel vill vi utforska så mycket som möjligt, vända på var sten som 

vi kan, fastän vi hatar det i verkliga livet. Barry Herbers (Herbers, 2013) skriver om detta 

fenomen, och säger att de två stora skillnaderna mellan utforskning i spel och utanför, är att 

utanför har personen oftast en uppgift att utföra och inuti spelen är man aldrig riktigt vilse 

eller i fara. Att gå till affären som exempel: personer kommer direkt fokusera mindre på 

landskapet runtom dem och mer på att ta sig dit de ska. Går de vilse kommer de plötsligt att 

vara oroliga, de är inte intresserade av att lära sig om hur landskapet ser ut runtom dem, och 

nu vet de inte vart de ska.  

I spel är detta inget problem. I spel vill spelarna ofta se allting som världen har att erbjuda, 

samt att de är aldrig egentligen i fara av att gå vilse. Det finns alltid sätt att finna vägen tillbaka 

till dit man ska, och själva personen som spelar spelet gör det antagligen från en säker plats 

och är själv aldrig i en dålig situation. Spel tillåter spelaren att gå vilse utan stressen som att 

gå vilse i verkliga livet medför sig (Herbers, 2013). Som Juul skriver i the Art of Failure (Juul, 

2013), det är inte ett misslyckande som påverkar oss som personer, utan den enda det 

påverkar, den enda som är vilsen, är spelarkaraktären.  

I spel kan utforskning ses som en uppgift. Det är spelarens roll att spela så väl som möjligt, 

och att förbättra deras situation så väl de kan. Detta inkluderar att ta nytta av varje fördel som 

erbjuds. Ifall möjligheten finns kommer det mänskliga sinnet inte helt kunna släppa vad som 

finns i det outforskade området. Ifall spelaren sedan besöker det och finner att de inte var värt 
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det, kommer de att släppa det och gå vidare efter att ha gjort bedömningen att denna version 

av Risk vs Reward inte gav en belöning värd risken. (Zeigarnik, 1938) 

5.3.3 Straff 

Straff är ett system som existerar för att visa för spelarna att de gjort någonting dåligt som de 

ska försöka undvika att upprepa. Spelar en spelare rätt kommer de att belönas med något (Ex 

en förstärkt situation i spelet, att få gå vidare till nästa sektion, eller en highscore). Straff som 

diskuterat tidigare (Adams, 2014; Juul, 2013; Schmierbach, 2014) är den andra delen i en 

förlust, bredvid själva misslyckandet. Utan straff saknar spelare den feedback som informerar 

dem att de agerar fel. Utan straff är misslyckande tomt och spel saknar all utmaning.  

Misslyckande ses som någonting negativt, någonting som spelare vill undvika till varje pris. 

Juul visar däremot på att spelare vill uppleva misslyckande inom spel till någon nivå. Utan 

dessa motstånd blir spelarna missnöjda, de ville bli utmanade. Enligt Juul (Juul, 2011) så vill 

vi uppleva dessa misslyckande i spel, eftersom de inte påverkar oss på samma sätt som de gör 

i verkligheten. Ifall en person misslyckas med någonting, är det den själv som måste hantera 

konsekvenserna. Ifall någon misslyckas i ett spel, hamnar konsekvenserna på 

spelarkaraktären. Det är i detta fall som det blir lättare att distansera sig från karaktären och 

misslyckandet. Spelare är mer villiga att ta risker, och är mer redo att ta straffen ifall de 

misslyckas, eftersom det inte faller på deras huvud, utan endast deras spelarkaraktär.  

Det straff inte är, är ett system för att motivera spelarna att försöka igen, att spela bättre. Det 

finns en teori, Instrumental Conditioning, som baseras på principen att en reaktion eller ett 

beteende kommer att ske mer eller mindre ofta beroende på resultaten av beteendet (Smith, 

Kosslyn 2007). Ifall ett beteende möts av positiva resultat kommer personen att vara mer 

sannolik att upprepa beteendet, på samma sätt som att de lär vara mindre sannolika att 

upprepa beteendet ifall det bemöts av negativa resultat. Så straff har ett inflytande över 

spelaren som utsätts för dem, på samma sätt som belöningar har, men nivån av denna negativa 

påverkan är lägre än vad positiva resultat kommer att ha. 

Detta innebär att straff är ett måste, för utan straff finns ingen utmaning i spelet, ingen 

situation där spelaren kan misslyckas. Smith och Kosslyn beskriver hur straff påverkar en 

spelares intuitiva reaktion till beteenden, och hur belöningar är ett mer effektivt sätt till att 

styra spelare. (Smith, Kosslyn 2007) Juul säger att vi reagerar negativt på straff, men vill 

uppleva dem ändå, för att utan dem blir vi missnöjda med spelet, och att vi är positiva till att 

uppleva misstag eftersom det är inte vi själva som misslyckas, utan en teoretisk spelkaraktär 

(Juul, 2013). Schmierbach visar på att misslyckande påverkar personens egna syn av dess egna 

kompetens, vilket förstår deras challenge-skill balans och får dem att uppfatta spelet som 

mindre roligt (Schmierbach, 2014), Den information som saknas är bara hur olika straff 

påverkar spelare på olika sätt. Risk vs Reward skapar incitament för spelaren att göra saker 

den vanligtvis inte gjort, genom att sätta sig själv inom en riskfylld situation där de kan förlora 

sin nuvarande position inom spelet, med den möjliga belöningen att hamna i en bättre 

situation än innan. Utforskning bygger på spelarens nyfikenhet att få den engagerad i 

spelvärlden och höja dess immersion. Det är en intressant värld med hemligheter, till för 

spelaren att finna.  

5.4 Artefaktbalansering 

Artefaktens nivåer innehåller gradvis ökande utmaningar för att försäkra att spelarna förstår 

hur spelmekanikerna går till och att de har en grundlig förståelse för de grundläggande 
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heuristikerna; för att se till att de når punkten där deras skicklighet möter den utmaning som 

spelet erbjuder. Detta kräver däremot en väldigt väl balanserad artefakt, för att se till att 

svårighetsgraden inte höjs för snabbt eller för långsamt.  

För att se till att detta sker som det ska, utfördes en pilotstudie, för att se till att artefakten var 

välbalanserad nog för att kunna utvärdera studiens problemformulering. Studien utfördes 

genom att testa artefakten mellan iterationer på olika testspelare av olika spelbakgrund för att 

skapa en bild av vilka delar som är för svåra, vilka som inte är engagerande nog etc. för att 

lättare ge en inblick i vad som bör ändras, vad som ska vara lättare och vad som har utrymme 

för att vara mer utmanande.  

Pilotstudien utfördes tre olika gånger, på olika testpersoner, med en iteration av nivåerna 

mellan varje test, för att se till att få en balanserad version av artefakten. Optimala resultat var 

ifall spelare kommer till slutet och antingen ger upp efter ett antal försök (ca 3–5 stycken) 

alternativt lyckas vinna efter att ha upplevt straffsystemen ett par gånger. Detta för att de 

skulle uppleva straffsystemen och kunna skapa en bild av vad de anser om den, även ifall de 

inte ger upp.  

Intervjun som kom efter det att själva testpersonerna testat nivån var designad på ett sådant 

sätt att fortfarande kunna samla användbara resultat oavsett ifall spelaren gav upp eller ej, 

speciellt med tanke på att resultaten kan bli felaktiga på grund av de förväntningar personer 

har av studier som denna. Testpersoner kan tro att de kommer förväntas att spela klart spelet 

oavsett hur svårt det är, vilket kan leda till att de slutar spela långt senare än de gjort annars. 

5.5 Artefaktens Utveckling 

Som tidigare nämnt, var artefakten inspirerad av Warchasers, men med mindre labyrint 

element, och mer frivilliga extra vägar att gå, med större utmaningar men som erbjuder högre 

belöningar ifall spelarna lyckas. Warchasers har lätta labyrinter där spelare först måste hitta 

en boss att döda för att få tag på nycklar för att kunna öppna dörren vidare till nästa punkt. 

Artefakten för denna studie är mycket mer linjär med en tydlig väg att följa till största delen. 

Det handlar istället om att bygga upp sin armé med rekryter samtidigt som man strävar 

framåt, för att sedan slåss mot svårare och svårare minibossar; som vaktar kontrollpanelen 

som kontrollerar porten till nästa del. Döda bossen, nå kontrollerna, och passera vidare till 

nästa del. Tillslut efter flera portar, hittar man en tydlig boss och efter denna når slutet som 

spelaren haft som objektiv sedan början.  

Artefakten hade två, nästan identiska, nivåer, eftersom den skulle testa skillnaden mellan olika 

typer av straff, så behövde olika typer av straff testas isolerat från varandra. Ena versionen, 

Game Termination, var väldigt simpel, ifall spelarens hjältekaraktär dör, förlorar den och ges 

valet att ge upp eller starta om.  

Den andra versionen, Game Setback versionen, var planerad att ha save-states, eller 

checkpoints, där när spelaren når vissa platser så skulle spelet sparas automatiskt, och ifall de 

förlorar sin hjältekaraktär så får de valet att antingen börja om från förra checkpointen, med 

samma mängd HP, soldater och andra resurser som de hade när de nådde checkpointen, eller 

börja om från början. Ett problem som dök upp med detta däremot var buggar inom SC2s 

map-editor, som inte kunde aktivt spara eller ladda spelomgångar. Ett problem dokumenterat 

flera år tillbaka som fortfarande inte fått en lösning. 
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För att fixa detta så ändrades Game Setback versionens start till att spelaren börjar i ett tomt 

rum med X antal dörrar (där X är samma mängd som antalet checkpoints i spelet). I detta rum 

finns även en teleporter märkt som ”Standard Start”, där ifall spelaren går till den, så börjar 

nivån som vanligt, med spelarens hjältekaraktär i början av banan.  

 

 

Figur 1 Checkpoint Starting Area 

Därefter, varje gång den passerar in i nästa del av nivån, så höjs en extern variabel med +1, 

som består ifall spelet stängs av i någonting kallat för ”Banks”, som är SC2s egna sätt att spara 

data utanför gamesaves. Variabeln höjs däremot endast ifall det är första gången den spelaren 

når den checkpointen. 

Var gång spelaren förlorar (då deras hjältekaraktär dör) skrivs ett meddelande ut på skärmen 

som säger att de förlorat och spelet kommer straxt att startas om, ifall de vill avsluta så är det 

bara att gå bort från datorn och säga till testledaren, precis som när de förlorar i Game 

Termination versionen. När nivån börjar placerades de i teleporter rummet igen, men nu var 

fler dörrar vara öppna och fler teleportrar vara tillgängliga, så länge som spelaren lyckats nå 

några checkpoints. 

Det denna checkpoint variabel gör, är att säga till hur många checkpoints som spelaren lyckats 

nå, och för varje nivå högre som denna variabel är, så öppnas en till dörr i start rummet. 

Innanför dessa dörrar finns teleportrar listade ”Checkpoint 1”, ”Checkpoint 2”, ”Checkpoint 

3”, och så vidare. Ifall spelaren går in i någon utav dessa, teleporternas spelarkaraktären med 

full HP, men inga allierade soldater, till den punk som checkpointen pekar mot. Var teleporter 

pekar mot en checkpoint, dvs de positioner där den externa variabeln höjs. 
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Figur 2 Checkpoint 2 in-game med allierade baser 

Dessa checkpoints placerades strategiskt så att spelaren aldrig kunde gå baklänges genom 

spelet för att skaffa flera soldater, utan var checkpoint låg precis vid ett av de områdena inom 

nivån där allierade soldater spawnas.  

Det var här det största problemet med balanseringen dök upp. Spelare som fortsatte från 

mitten av nivån hade en neutral inledande position, varken bra eller dålig. Den behövde 

balanseras för att vara bra nog att kunna klara sig vidare på, men inte så pass bra att ifall 

spelaren lyckades komma dit med några trupper kvar i reserv så kunde de spela igenom resten 

utan problem. 

Lösningen på detta var att bygga upp väggar mellan var del, precis vid varje checkpoint. När 

man når denna väg och har dödat ”vakten” för den så teleporternas endast spelarens 

hjältekaraktär, och resten lämnas kvar. Detta skapade ett system där var del kan balanseras 

för sig själv, utan att behöva överväga hur många soldater spelaren lär få med sig från 

sektionen innan.  

 

5.6 Artefaktens Utvärderingsbarhet 

Det slutgiltiga resultatet var två liknande, linjära nivåer, där spelaren ställdes inför stora 

utmaningar, med få resurser men mycket val, där de hade som mål att nå slutet på nivån för 

att vinna. Spelet testades inom en pilotstudie för att finna rätt balans så att spelare faktiskt 

kunde misslyckas och utsättas för straffen, så att deras motivation och uppfattning av spelet 

kunde mätas. Artefakten erbjöd möjligheten för spelare att ge upp när de vill, någonting som 

påpekades vid starten av studien när spelet var bedömt balanserat nog att börja användas för 

att utvärdera problemformuleringen.  

De olika nivåerna var designade att testa olika former att straff, vilket syntes i sättet nivåerna 

behandlar restarts (dvs när spelare väljer att börja om och fortsätta försöka). I ena versionen 

(Game Termination) så började nivån precis som vanligt, men i den andra (Game Setback) så 

hade spelarna möjligheten att börja längre in i nivån, ifall de nått den punkten i tidigare försök. 
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Game Setback versionen hade inte en möjlighet för spelarna att progressera bakåt i spelet ifall 

de tagit en checkpoint, då det enda målet de ges är att ta sig till slutet där de kommer att vinna. 

Spelare förlorder inget på att fortsätta från mitten av nivån, då varje gång de klarade av en del 

av nivån och förflyttades till nästa spawn, så följde deras tidigare soldater inte med dem. 

Pilotstudien utfördes med målet att utvärdera och se till att artefakten kan testa det som 

beskrivits här; att nivån testar de olika strafftyperna individuellt och är utmanande nog att 

spelare lär uppleva dem, men samtidigt möjligt att besegra, så att spelarna känner sig 

motiverade till en början, och engagerade att testa spelet för dess egna spelbarhet och inte 

endast för att det är en studie. Även om spelarna spelar klart nivån så är målet att de ska 

misslyckas åtminstone ett par gånger så att de kan uppleva straffsystemen. Intervjuns struktur 

och frågor kommer även den att undersökas i pilotstudien, för att se till att den införskaffar 

den data som behövs för att kunna besvara på arbetets problemformulering. 
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6 Utvärdering 

6.1 Pilotstudie 

Innan undersökningen för arbetet utfördes, så genomfördes först ett antal pilotstudier för att 

utvärdera artefaktens användbarhet samt dess spelbalans. Testpersoner samlades in via 

sociala medier, och delades upp så att tre personer testade var artefakt, med rum för 

förändring och uppdatering av artefakten utifrån feedback mellan testtillfällena. Syftet för 

testet berättades inte för spelarna innan testomgången utförts, utan de instruktioner de fick 

var limiterade till att det var pilottest för en studie, att spelet var obalanserat, hur de skulle 

spela samt att de var fria att avsluta valfri tid, och inte behövde vinna spelet för att avsluta 

testningen.  

Utifrån dessa pilotstudier utvärderades artefakten och ändrades för att uppnå önskade 

resultat. Artefaktens planerade balans var en nivå som var lätt att förstå, med strategiska val 

för spelaren att utvärdera, samt vara svårt nog för att de ska förlora minst ett antal gånger 

innan de ger upp eller lyckas vinna. För att klara detta så behövde nivåerna vara väl 

balanserade så att de är svåra nog, så att spelaren kan misslyckas och förlora, men inte vara 

så svåra att spelare känner att det är omöjligt att ta sig förbi en specifik situation eller punkt.  

Pilotstudiernas resultat ledde till några ändrade designval och flertalet mindre balanserings 

ändringar, så som antalet förstärkningsenheter en spelare kan få från en byggnad, hur många 

byggnader som finns vid var reinforcement position osv.  Dessa är mindre ändringar och 

kommer inte att gås in på i detalj, utan fokus kommer istället att läggas på de större 

ändringarna.  

Nivåerna var först planerade att vara nästan identiskt utformade, men med endast straffet 

som skillnad. Detta skapade däremot problem för själva spelbalanseringen, eftersom för att se 

till att spelet fortfarande är roligt och utmanande, så krävs det att spelet är välbalanserat. 

Spelarna måste konstant ha en utmaning, men anse att de har en chans. Problemet med att 

designa två nivåer med två olika straffsystem men annars identiska, är spelbalanseringen. Ifall 

Game Termination versionen erbjuder exempelvis 5 soldater vid punkt a, 3 vid punkt b och 4 

vid punkt C, så kan i teori game Setback versionen göra det med, förutom att då vid de tillfällen 

som spelarens checkpoint börjar vid punkt b eller c. I dessa situationer så har spelet 

balanserats utefter hur många soldater de har med sig från en tidigare punkt, och ifall spelarna 

börjar om från en senare checkpoint hamnar de i underläge; dvs att det hade varit lika lönt att 

börja om från allra första början och bygga upp en så stark armé som möjligt.  

Lösningen, var att dela upp nivån i de redan uppdelade sektionerna, men att ersätta dörrarna 

som separerade sektionerna med väggar, som spelares huvudkaraktär teleporteras förbi när 

den sektionen är ”klar” (vilket sker när spelaren besegrar en specifik fiende per sektion och tar 

dess huvudkaraktär till slutet av sektionen). Detta delade upp spelet i sanning till flera mindre 

sektioner helt oberoende av varandra. Artefakten var fortfarande en sammanhängande nivå, 

men nu bättre designad för att balanseras med Game Setback i åtanke.  

Problemet detta medförde var att när testpersonerna spelade Game Termination versionen så 

fann de att spelet var väldigt irriterande. Då spelarna inte visste vad undersökningens syfte 

var så irriterade de sig på att de inte fick behålla sina karaktärer, dvs att oavsett hur bra de 

spelade i tidigare sektioner så tjänade de ingenting på det i senare. Detta ändrade de tidigare 
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sektionerna av spelet från en rolig och utmanande del av spelet som det var tänkt, till en jobbig 

sektion som bara slösar spelarens tid. 

För att lösa detta, återvände endast Game Termination till samma system som innan; Dvs 

stora dörrar som skiljde av de olika sektionerna.  

Resultatet av Pilottestet var att numera var inte artefakterna skilda endast i själva 

straffsystemet, men spelen var däremot mer designade och byggda för att passa de 

straffsystemen som de undersöker. Detta är i denna situation en positiv sak, då det ökar 

immersionen, höjer spelarens nöje och motivering att fortsätta spela, och skapar en mer 

naturlig miljö för denna undersökning att utföras. Innan så var artefakterna dåligt designade, 

straffen passade inte nivåns utformning; och nu efter pilottestet så kommer artefakterna att 

fungera bättre för att undersöka arbetets frågeformulering.  

 

6.2 Presentation av Undersökning 

I undersökningen deltog 10 stycken personer, med varierande nivå av skicklighetsnivåer. 

Deltagarna varierade mellan 19 och 32 års ålder och hade olika bakgrunder inom RTS spel, 

mellan ”Grand Master” i Starcraft II (en väldigt hög officiell rankning inom spelets 

kompetitativa del) och nybörjare. Testpersonerna samlades in via sociala medier, och 

samlades in genom att de fick besvara en enkät där de instruerades att ange sitt namn, sin 

erfarenhet av RTS spel, erfarenhet av spel i allmänhet samt relevant övrig information och 

kontaktinformation. Anmälda intressenter kontaktades över antingen telefon, email eller 

dylikt och instruerades till hur testet skulle genomföras.  

Det fanns två möjliga alternativ: det första och primära alternativet, att ifall spelarna själva 

hade tillgång till Starcraft II så kunde de spela spelet själva i hemmet i dess naturliga miljö. 

Nivån fanns att finna i Starcrafts online databas. Det andra alternativet, var att testpersonen 

träffade en spelledare i en naturlig spelmiljö (ex hemma hos testpersonen, spelledaren eller 

tomt grupprum/arbetsrum, dvs en plats där de kunde spela ostört). Spelledaren hade med en 

laptop eller annan hårdvara som tillät utförandet av undersökningen (ex ifall spelaren hade 

tillgång till en dator kunde spelledaren ta med en hårddisk med spelet och artefakten på).  

I båda situationer fick testpersonen först ta del av en kortare PowerPoint som förklarade 

spelets gameplay och utförande (det fanns två olika PowerPoints, en för vardera artefakt med 

passande instruktioner) och därefter lämnades spelaren ensam för att spela tills den antingen 

vann spelet eller valde att inte fortsätta spela. Vid denna tidpunkt sökte de upp spelledaren 

(antingen över sociala medier och samtalsprogram så som Skype eller Discord, eller i person) 

och en kvalitativ intervju utfördes. 

Intervjun i sig bestod av två delar. Först en mer kvantitativ del som fokuserade på att etablera 

vad spelaren kunde och ifall den kände en nivå av immersion, nöje, och motivation i spelet; 

med frågor så som: Hur ofta spelar du RTS spel, Vad tenderar du att spela för spel när du 

spelar? Kände du att spelet var roligt? Fanns det meningsfulla val du kunde överväga?  

Därefter, i del två av intervjun, fokuserade den mer på de kvalitativa aspekterna som skulle 

besvara undersökningens frågeformulering, med fokus på frågor som antingen undersökte 

spelarens kvalitativa känslor och tankar angående nivån och straffsystemet, eller fokuserade 

på att försäkra sig om att testpersonens svar gick att använda i undersökningen (ex: innan du 
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tillslut vann/gav upp, övervägde du att ge upp? Om nej, varför inte. Om ja, varför gav du inte 

upp?) Detta för att se till att spelaren inte spelade längre än vad de själva ville bara för att det 

var en undersökning eller liknande situationer.  

 

6.3 Analys 

6.3.1 Resultat Game Setback  

Game Setback straffsystemet testades på 5 olika personer. Spelarna uppvisade varierande 

mängd motivation och tålamod för spelet, med mellan 7 och 23 försök innan de vann/gav upp 

och mellan 20 minuter och 2 timmar speltid, så var resultaten ett medelvärde på 15 försök per 

person och ca 1 timmes speltid innan de tillslut vann, alternativt gav upp i en av de sista två 

sektionerna (av fem möjliga). Spelarna kom från en varierad mängd erfarenhet av RTS spel, 

men ingen utav dem hade spelat en större mängd det senaste året.  

Detta visar på att spelarna var motiverade att försöka om och om igen, och pressade fram mot 

slutet av nivån. Testpersonerna svarade väldigt lika till enkätfrågorna i intervjun som följde 

undersökningen. De fann att straffsystemet passade till spelets mekanik tack vare spelets Trial 

and Error natur. Testpersonerna fann alla att det optimala sättet att spela nivån var att ta 

första bästa samling soldater, bege sig ut i nivån, hitta vad de kunde innan de dog, och sedan 

nästa omgång så byggde de sin armé utefter vad de funnit, och med hjälp av detta trial and 

error spelsätt så tog de sig fram väldigt oförsiktigt och över en längre tid. De såg på spelet 

mindre som en hård utmaning och mer som någonting att försöka om och om igen tills det 

fungerade, eftersom straffet när de misslyckades inte var särskilt hårt. Spelet var däremot väl 

balanserat enligt dem, alla gånger de misslyckades till största del rapporterades som att det 

var spelaren som agerat fel, och nästan aldrig att spelet var onödigt hårt. De upplevde alltid 

att de hade en chans att vinna så länge som de spelade rätt.  

I de situationer som spelarna gav upp däremot, handlade det oftast om sista sektionen. Den 

var designad för att vara väldigt svår och endast kunna besegras med de starkaste taktikerna. 

I denna punkt hade spelarna redan spelat en substantiell mängd och hade börjat förstå spelets 

gameplay på en högre nivå. En av testpersonerna rapporterade att ”spelets slut var 

frustrerande, då det inte längre gällde att hitta rätt taktik, utan mer om att utföra den alldeles 

perfekt”. Detta kopplat med att de redan lagt mycket tid på denna inte för intressanta och 

engagerande nivå fick majoriteten av dem som gav upp att sluta spela.  

6.3.2 Game Termination 

Game Termination versionen testades på fem olika personer. Till skillnad från Game Setback 

versionen, så hade spelarna en mycket lik upplevelse av spelet då de testade Game termination 

artefakten. Alla spelare gav upp efter 4 försök, med mellan 20 och 30 minuters speltid. I denna 

gruppen fanns det både spelare som inte spelat på en lång tid, samt spelare som var högt 

rankade i Starcraft II:s officiella rankningsystem. Däremot kom testpersonerna olika längder 

in i spelet innan de gav upp, där spelare som testade Game Setback artefakten oftast gav upp 

i sektion 4 eller 5. Detta visar på att i denna situation så hade straffsystemet och de ändrade 

gameplay mekanikerna en mycket större påverkan på spelarna än vad de hade i Game Setback 

versionen. Till en början var spelarna väldigt motiverade att spela, de testade olika strategier 

i det tidiga spelet, testade nya samlingar soldater att rekrytera vid var bas och så vidare, och 

på så sätt tog sig relativt långt in i spelet på första försöket. När de sedan insåg att de var 
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tvungna att börja om från första början började spelarna däremot ta spelet lite mera seriöst. I 

intervjun som följde artefakten svarade testpersonerna att spelet var väldigt irriterande att 

börja om från början, de ville spela vidare och se vad som skulle komma härnäst, och att 

behöva besegra fiender och utmaningar de redan klarat av var bara tradigt. I början när 

spelaren började och det inte var tvungna att spela om för mycket progression så betydde 

straffet inte så mycket. Det var mer när de kom till de sista tre sektionerna som de började 

uppleva dessa känslor.  

En annan synpunkt som kom fram efter diskussion var däremot att straffsystemet ändå var i 

slutändan passade spelets gameplay. Eftersom det var ett så hårt straff så var spelarna 

motiverade att spela till sin bästa förmåga, och möjligheten att börja om från första början gav 

spelarna en chans att hamna i en bättre situation än sist de försökte ifall de lyckades spela 

bättre. 

Ingen av Game Termination testpersonerna lyckades vinna spelet. De alla spelade ett fåtal 

gånger en kortare tid innan de gav upp. Några, när intervjun berörde denna del, sa att de 

gillade spelet, och hade gärna spelat mera, men hade helst tagit en paus innan då de var 

frustrerade och behövde lugna ned sig för att kunna försöka igen senare när de var mer 

fokuserade och avslappnade. Andra sa att de hade suttit kvar hela natten om så gick för att 

vinna, men upplevde att de behövde ta ett steg tillbaka och vila för att kunna fortsätta, och 

istället valde att ge upp då de inte kände sig motiverade att fortsätta just då.  

6.3.3 Slutresultat 

Ifall man jämför resultaten från de två undersökningarna så ser man skillnaderna i hur 

spelarna spelade beroende på vilken artefakt de testade. I Game Setback versionen var 

spelarna motiverade att spela en längre tid och försöka flera gånger, de spelade inte försiktigt 

utan slängde sig in i fienderna för att samla information så att nästa försök de hade kunde de 

vara bättre förberedda. Mindre tid lades på strategier och mer på att försöka hitta bästa sättet 

att bygga upp armén för att besegra fienden. De var även motiverade att ta sig längre in i spelet 

innan de tillslut kände att de inte ville fortsätta spela på grund av hur spelet såg ut i slutändan. 

I Game Termination versionen däremot, tog spelarna nivån på mycket större allvar. De 

spelade en kortare tid och med färre försök, då de ansåg att behöva spela om och besegra 

utmaningar de redan klarat av var för mycket arbete. Istället så tog de spelet på större allvar. 

I Game Setback versionen så slängde sig spelarna rakt in, i Game Termination tog spelarna 

det mer försiktigt, samlade all information de kunde och gjorde val utifrån det under en och 

samma spelomgång. Vissa berättade under enkät delen hur de byggt den snabbare bilen 

Helion för att utforska området på sina första försök för att förbereda sig för så mycket som 

möjligt; så att när de försöker en sista gång så är de så väl utrustade med så mycket 

information och så optimala strategier som möjligt.  När de sedan förlorade den omgången, 

så även ifall de visste att de kunde spela om och antagligen komma längre, valde de däremot 

istället att sluta spela. Game Termination testpersonerna rapporterade att det var för mycket 

arbete att spela igenom utmaningar de redan klarat av flera gånger bara för att försöka ta sig 

vidare, de orkade helt enkelt inte.  
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6.4 Slutsatser 

Denna studie har undersökt hur olika former av straff påverkar en spelares upplevelse av spel. 

Hypotesen var att Game Setback spelarna kommer att försöka mycket längre men behandla 

spelet mer avslappnat, i jämförelse med Game Termination spelarna som kommer att försöka 

mindre, både i restarts och i tid spelat, men som kommer att försöka spela mer strategiskt och 

kritiskt. Game Termination spelarna bör behandla spelet med mer tanke och mindre impuls 

än Game Setback spelarna. 

Resultaten från undersökningen syftar lite åt detta håll. Game Setback spelarna spelar både 

längre och med fler försök än Game Termination spelarna, och de rapporterade spelstilarna 

varierar från varandra, med mer strategisk försiktighet från Game Termination 

testpersonerna och mer trial and error från Game Setback spelarna.  

Spelarna svarade på enkäten mycket i stil med vad som beskrevs i hypotesen, men med mindre 

ändringar. Hypotesen exempelvis diskuterade inte ifall spelarna skulle vara motiverade att 

återvända och fortsätta spela vid en senare punkt, en aspekt som inte undersöktes alls, men 

som diskuterades efter intervjun var klar. Game Termination spelarna nämnde ofta att de ville 

försöka igen senare när de hade tiden eller orken att sätta sig ned och besegra nivån; Jämför 

man detta med de Game Setback spelarna som gav upp, så visade den senare inget intresse 

alls att försöka mer vid en senare tidpunkt. Game Setback testpersonerna hade spelat tills de 

inte ville spela mera, Game Termination hade spelat tills de inte orkade mera, men ge dem 

nog med tid och de lär vara motiverade att försöka igen, till skillnad från Game Setback 

spelarna.  

Game Setback påverkar inte spelarna mycket mer än att informera dem om att de inte lyckats 

vunnit och ger dem helt enkelt en ny chans, och i jämförelse så är Game Termination ett 

mycket större straff för spelarna att genomgå. Det går däremot att diskutera ifall denna effekt 

varit annorlunda i ett annorlunda scope. En av testpersonerna rapporterade att Game 

Termination artefaktens straff inte var så hårt, eftersom nivån inte var särskilt långt. De 

behövde bara börja om från början. Ifall man jämför detta med det originella exemplet för 

Game Termination straff (Diablo 3 Hardcore karaktärer) så kan det handla om flera timmars 

arbete som försvinner, jämfört med då de 5–10 minuter som spelaren spelade i denna nivå.  

Det som kan härledas från detta däremot är just att det finns en skillnad mellan hur straffen 

påverkar spelen, och de följer hypotesens teori. Tydligare och mer användbara resultat för 

studie skulle kunnat uppnås med andra former av artefakter, exempelvis andra spelgenres 

(denna var en där spelare är vana vid att behöva börja om från början av nivån, så i denna 

situation kan Game Termination ha setts som en hårdare version av Game Setback) eller 

artefakter med längre speltid, så som karaktärs byggande i Diablo 3 eller karaktärer i MMO 

spel. Ett Game Termination straff i en nivå som är 10 minuter lång är mindre hård än spel 

med Game Setback i spel där varje checkpoint ligger 15 minuter ifrån varandra.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka hur olika former av straff påverkar en spelares upplevelse 

av spel. Utgångspunkten för studien kom främst från tidigare undersökningar på hur straff 

påverkar spelare, så som Jesper Juuls undersökning ”Fear of Failing” (Juul, 2011) och Mike 

Schmierbachs undersökning ”No one likes to lose” (Schmierbach, 2014). I Juuls undersökning 

argumenterar han att spelare vill misslyckas i sina spel, ett spel helt utan förluster är tråkigt 

och ett spel med för många är frustrerande; samt kopplingen mellan en spelares uppfattade 

prestation i spelet och spelarens nöje. Schmierbach fokuserar istället på sambandet mellan en 

spelares upplevelse och svårighetsnivån av spelet och hur detta påverkar spelarens nöje. Det 

dessa undersökningar och flera till har missat att undersöka, är just hur olika straff påverkar 

spelare på olika sett, dvs olika straffs konsekvenser för spelarens upplevelse, vilket är vad detta 

arbete sökte att undersöka; vilket leder till frågeställningen för studien: Hur påverkar olika 

typer av straff inom spel, spelares upplevelse av spelet respektive dess motivation att fortsätta 

spela? 

För att besvara detta skapades två olika nivåer inom Starcraft II:s (Blizzard Entertainment, 

2010) spelmotor. Spelen var i struktur lika men hade olika former av de straff som spelaren 

utsattes för när de förlorade; ena med Game Setback Punishment (när spelaren får börja om 

från en checkpoint) och Game Termination Punishment (när spelaren får börja om från början 

av nivån). 5 spelare fick testa vardera artefakt där de fick simpla instruktioner till hur de skulle 

spela, samt att de skulle behandla spelet som om de satt hemma, detta för att få dem att sluta 

spela när de hade gjort det vanligtvis (för att visa hur straffen påverkade deras motivation att 

fortsätta spela). Efter att de testat artefakten fick de delta i en semistrukturerad intervju där 

effekterna av straffsystemen utgjordes och resultaten använts för att försöka utreda 

problemformuleringen.  

Resultaten följde hypotesen, och visade överhängande trender inom respektive artefakt. När 

spelarna spelade Game Termination versionen testade de endast med 4 omstart innan de gav 

upp, och lade ca 25 minuter på spelet. De spelade lugnare och la mer värde på strategiskt tänk 

och tog spelet generellt mer seriöst. Spelare som testade Game Setback versionen testade med 

ett medelvärde av 15 omstart innan vissa gav upp och andra vann. Game Setback versionens 

testspelare lade även ett medelvärde på en timma speltid. De spelade en snabbare stil men var 

motiverade att spela längre och följde en mycket mer Trial and Error spelstil, där de spelade 

vårdslöst, förlorade, lärde sig av sina misstag och försökte igen och igen tills de tillslut klarade 

utmaningen, varpå de fortsatte till nästa.  

 

7.2 Diskussion 

Denna undersöknings problemformulering är i dagsläget relevant att diskutera. Det har varit 

många undersökningar på vad som gör spel roliga att spela, varför spelar vi spel och vad vill 

vi ha i spelen vi spelar? (Juul, 2003, 2011, 2013; Adams, 2014; Herbers, 2013; Schmierbach, 

2014; Sherry, 2004) Flera av dessa har även diskuterat balansen mellan vad vi vill och inte vill 

ha, så som Schmierbach och Juul, undersökningar och artiklar som detta arbete baseras på; 

Dessa undersökningar beskriver hur förlust och straff är en essentiell del av spel, utan dem 
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blir vi missnöjda med spelet, det är helt enkelt för lätt. Det som saknas är däremot hur dessa 

förluster och straff ska implementeras på rätt sätt, vilket är varför detta arbete startades. För 

att på bästa sätt skapa ett spel bör man ha förståelse för varje aspekt, och eftersom straff visat 

sig vara en så konkret kärnpunkt så behövs mer undersökning inom ämnet, även om 

resultaten visar sig vara förutsägbara.  

Studien har en samhällelig nytta inte bara i att den tar fram information relevant för 

spelutvecklare, utan även för att försöka skapa en diskussion. I förberedelse för denna 

undersökning så letades det länge utan att hitta några artiklar, arbeten, eller undersökningar 

som berört ämnet tidigare, annat än de som redan hänvisats till i detta arbete. Detta arbete 

kan ses som det första steget till en ny del av undersökningar inom spelutveckling. Som nämnt 

kort tidigare, så har denna undersökning många felkällor som kan påverka resultatens 

trovärdighet och användbarhet. 

Undersökningen utfördes endast i en kort situation i en enstaka genre, i en undersöknings 

situation, av en inte för erfaren spelutvecklare, i en halvdan spelmotor och utfördes på ett fåtal 

testpersoner som många har samma bakgrund inom spel och spelutveckling.  

Undersökningens resultat hade kunnat producerat mer trovärdiga resultat ifall dessa problem 

bemöttes, exempelvis ifall fler test, med mer resurser, utfördes. Undersökningar som testade 

problemformuleringen i flera olika genres (inte endast i RTS), i längre spelsituationer och inte 

bara i kortare nivåer designade att testas under ett kortare möte.  

Exempel på detta är exemplet med Diablo 3 (Blizzard Entertainment, 2012) Hardcore 

karaktärer, som nämnts ett antal gånger i denna rapport. I Diablo 3 kan spelare välja att skapa 

en Hardcore karaktär. Dessa karaktärer är helt isolerade från resten av spelarkaraktärerna, så 

kallade Softcore karaktärer. Ifall en Hardcore karaktär någonsin dör, kommer den att tas bort 

helt och hållet. Detta skapar en helt ny dimension av risk för spelare, och till skillnad från 

Game Termination straffet som testades i denna artefakt, innebär det att spelare kan förlora 

tiotals, om inte hundratals, timmar av speltid i en enda förlust. Detta skapar en mycket större 

skillnad i hårdhet inom straffen mellan Game Termination och Game Setback. I en nivå av 

Starcraft II som oftast kommer med Game Termination som normala straffet så betyder det 

inte mycket mer än 10–20 minuter av Setback, om ens så mycket. Straff får helt andra 

dimensioner av påverkan på spelare, och bör även påverka dess upplevelse utefter detta, 

beroende på i vilken situation de används i.  

En annan felkälla kan vara i vilken miljö som informationen hämtats in. Detta är ett ämne 

mycket diskuterat i arbetet, att då spelare vet om att de är del av en undersökning, hur 

annorlunda kommer de spela jämfört med ifall de hade spelat spelet hemma i en naturlig 

miljö? I denna undersökning, när frågade ifall spelarna övervägde någonsin att ge upp, och 

ifall ja, varför de inte gjorde det, så var svaret mycket att spelarna kände sig utmanade, att de 

kände att de inte kunde låta sig besegras. Hade detta även skett ifall spelarna spelat detta själva 

utan att veta om ifall andra som de känner spelat det, och så vidare. För att motverka detta 

skulle information istället kunna samlas in från mera populära spel, istället för att en hel 

undersökning med egna artefakter utvecklas.  

Har även genus en påverkan på resultaten? Spelarnas spel och spelutvecklarbakgrund? Denna 

undersökning utfördes i en situation där många av testpersonerna har studerat, arbetat, eller 

haft kontakt med spelutveckling, och som resultat kanske ser på spel på ett annat sätt än en 

”vanlig” konsument. Hur påverkar detta resultaten? Hur påverkar det faktum att majoriteten 

av testpersonerna var män, hade resultaten skiljt sig ifall fler testpersoner var kvinnor?  
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Mer resurser så som tid och större nätverk hade behövts för att motarbeta de flesta av dessa 

felkällor, och därför är denna undersöknings värde limiterat inom spelutvecklings området. 

Hur spelarna påverkades av de olika straffsystemen beror på stor del på vilken typ av spelare 

de var, vad deras spelbakgrund var och i vilken situation de testade spelet (både tidsmässigt, 

genremässigt, och i vilken fysisk situation de var i när de testade det). För att till fullo få förstå 

och få en verklighetstrogen bild över hur olika straff påverkar spelare på olika sätt skulle flera 

större undersökningar krävas, och det är mycket detta arbetes mål att inspirera och öppna för 

diskussion och fler undersökningar att initieras.  

 

7.3 Framtida arbete 

Detta har till stor del diskuterats i diskussionsdelen ovan, men det kan utvecklas mera. Ifall 

resurserna hade funnits för att utveckla denna undersökning så hade det gynnats av att testas 

på många fler nivåer, med olika fokus var gång. Att exempelvis jämföra hur olika straff 

påverkar spelare olika beroende på vilken genre det sker i. Resultaten från RTS spel går inte 

att applicera helt på exempelvis MMO spel där spelare lägger hundratals timmar på deras 

karaktärer. På samma sätt kan inte de appliceras på mindre spel, så som mobilspel som är 

designade för att endast spelas i 5 minuter åt gången. I denna situation finns det inte mycket 

skillnad mellan Game Termination och Game Setback till att börja med. 

En naturlig fortsättning på denna studie hade varit flera större men mer nischade 

undersökningar, exempelvis en som fokuserar på olika straff inom olika genres, en som 

fokuserar på olika mängd tid investerat i spelet (som tidigare nämnt med en större skillnad av 

speltid mellan Game Termination och Game Setback straffen som förloras, så bör även 

konsekvenserna vara större).  

Ytterligare intressanta områden kanske inte är rent speltekniska, men mer etiska och 

sociologiska, så som hur påverkar olika straff olika sorters spelare. Kommer spelare som spelar 

mer äventyrsspel påverkas annorlunda än spelare som ofta spelar spel med Game Termination 

inom sig? Betyder spelarens sociologiska bakgrund någonting för resultaten? Så som att 

kommer kvinnor att uppvisa andra resultat jämfört med män? Äldre spelare jämtemot yngre? 

Detta examensarbetes syfte var att försöka skapa en grund för dessa diskussioner och 

kommande undersökningar att stå på, för att utvidga detta fram tills nu nästan oberörda 

område; Hur olika straff påverkar spelare på olika sätt.  
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Appendix 

Appendix A – Tutorial Game Setback Version 
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Appendix B – Tutorial Game Termination Version 
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Appendix C – Intervjufrågor Artefakt 

 


