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Sammanfattning 
 

Sparfunktionen är ett betydelsefullt och vanligt förekommande inslag i digitala spel, 

vilket inte givits speciellt mycket uppmärksamhet av forskningen. Denna undersökning 

har utforskat hur utformningen av sparfunktionen påverkar spelarens upplevda 

svårighet i ett digitalt spel. 

En kvantitativ undersökning har genomförts, i vilken två grupper av respondenter tilläts 

spela varsin version av ett enklare FPS-spel. Den enda skillnaden mellan versionerna 

var deras respektive sparfunktioners utformning. Den ena versionen hade en manuell 

sparfunktion, den andra en automatisk. Data samlades in medelst ett frågeformulär och 

datafiler i artefakten.  

Resultatet tyder på en viss skillnad i upplevd svårighet mellan grupperna. Det gick dock 

inte att slå fast någon statistiskt signifikant skillnad. Därtill var undersökningens 

respondenter för få för att resultatet skulle vara generaliserbart på en större population. 

Nyckelord: Manuell sparfunktion, automatisk sparfunktion, upplevd svårighet 
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1 Introduktion 

 
Man kan argumentera för att sparfunktionen, den funktionalitet som sparar variabler i spel så 

att de senare kan laddas in igen, är en förutsättning för många av dagens digitala spel. Ett spel 

som tar dussintals timmar för att klara av spelas knappast igenom av flertalet spelare i en enda 

session. Sparfunktionen möjliggör för spelaren att spara de variabler som dikterar 

spelvärldens tillstånd vid en specifik tidpunkt till en läsbar fil, vilken sedan kan laddas av 

spelet vid ett senare tillfälle och återställa spelvärldens förhållanden till så som de var just då. 

På detta sätt kan spelaren försäkra sig om att inte förlora allt för stora delar av sin progression 

genom spelet. 

Vissa spel begränsar dock spelarens förmåga att spara spelet när denne vill, i synnerhet på 

högre svårighetsgrader. Detta samband antyder att spelkonstruktörerna söker höja spelets 

svårighetsgrad genom att, i alla fall bland annat, begränsa spelarens möjlighet att spara sin 

progression när denne vill. Trots att sparfunktionen är ett vanligt förekommande inslag i 

dagens spel finns mycket lite forskning gjord på hur dess utformning påverkar spelarens 

spelupplevelse. 

Detta arbete har undersökt huruvida sparfunktionens utformning har någon inverkan på 

spelarens upplevda svårighet i ett givet spel. En artefakt togs fram i form av ett enklare FPS-

spel i två versioner: en med manuell sparfunktion vilken tillät respondenterna att spara sin 

progression när de ville, en med automatisk sparfunktion vilken endast sparade spelet vid 

specifika punkter i spelet, så kallade check points. Efter genomspelning av denna artefakt fick 

de två grupperna av respondenter fylla i ett formulär, vars resultat ligger till grund för en 

kvantitativ undersökning och en komparativ jämförelse. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de begrepp och teorier som bedömts relevanta för undersökningen. 

Denna studies syfte är att undersöka hur sparfunktionens utformning i ett spel påverkar 

spelarens upplevda svårighet. Sparfunktion och svårighetsgrad är därmed centrala begrepp, 

vilka förklaras under respektive rubriker i detta kapitel. 

Under rubriken Svårighetsgrad i spel förklaras vad som avses med detta begrepp, samt vilket 

förhållande det har med Csikszentmihalyis flowteori (2000) och Jesper Juuls paradox av 

misslyckande (2013). Under rubriken Sparfunktionen förklaras vad som avses med detta 

begrepp. I efterföljande underrubriker definieras de två fundamentala utformningarna 

sparfunktionen förekommer i, den manuella och den automatiska. Därefter förklaras Juuls 

teorier om hur sparfunktionen inverkar på svårighetsgraden i spel. 

2.1 Svårighetsgrad i spel 

Begreppet svårighetsgrad används som ett mått av svårighet i ett givet problem. Då man 

applicerar begreppet på digitala spel används det för att beskriva vilken ansträngning, 

skicklighet eller prestation som krävs från spelarens sida för att klara spelet i fråga. Ett spel 

med högre svårighetsgrad är mer utmanande än ett spel med lägre svårighetsgrad, och kräver 

en bättre prestation från spelaren för att övervinnas. 

Flertalet spel låter spelaren själv välja svårighetsgrad innan spelet startar. Spelaren väljer då 

mellan ett antal förutbestämda inställningar, vilka påverkar parametrar i spelet. En högre 

svårighetsgrad kan till exempel innebära att spelaren tål färre attacker från fienden än en 

lägre, genom att sänka spelarens hälsa eller öka styrkan i fiendens anfall.  Det kan också, som 

i fallet Sid Meiers Civilisation 6 (Firaxis games, 2016), innebära att datorstyrda motståndare 

blir mer kompetenta och bättre optimerar spelets mekaniker för att besegra spelaren. 

 

Figur 1 Exempel på val av svårighetsgrad i Crysis 3 (Crytek, 2013).  

Enligt Jesper Juul och Norton Marleigh kan ett spels svårighetsgrad beskrivas i termer av 

interface och gameplay (Juul, Marleigh, 2009). Interface beskriver sättet spelaren interagerar 

med spelet på, till exempel dess kontrollschema. Gameplay är ett bredare begrepp, men 

beskriver i bred mening vad spelaren är ämnad att göra i spelet. Juul och Marleigh menar att 
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spelares förväntningar på dessa två element skiljer sig åt: Ett spels gameplay får gärna vara 

utmanande, men dess interface bör vara lätt att använda. De exemplifierar detta med schack: 

det bör vara lätt att flytta pjäserna enligt de regler som styr dessas möjliga rörelser, men det 

bör vara svårt att fatta strategiskt rätta beslut kring hur pjäserna bör flyttas. Även om 

författarna påpekar att skillnaden mellan interface och gameplay ibland är svår att avgöra är 

de av uppfattningen att spelare i regel finner större nöje i ett spel med lätt interface men 

utmanade gameplay. Nöjet som infinner sig då ens skicklighet inom ett givet område ligger i 

balans med ett problems svårighetsgrad förklaras av Mihaly Csikszentmihalyi genom den så 

kallade ”flowteorin” (Csikszentmihalyi, 2000).  

2.1.1 Flowteorien 

Mihaly Csikszentmihalyi har beskrivit flow som ett mentalt tillstånd associerat med optimal 

prestation och hög njutningskänsla (Csikzentmihalyi, 1990). I detta tillstånd koncentrerar 

personen i fråga sig helt och fullt på aktiviteten denne företar sig, så till den grad att denne 

förlorar sin uppfattning om sakers tillstånd utanför själva aktiviteten.  

Csikszentmihalyi identifierade detta tillstånd genom intervjustudier med personer som 

ägnade sig åt autoteliska aktiviteter (Csikzentmihalyi, 2000). Autoteliska aktiviteter innebär 

aktiviteter vilka kräver stor och fokuserad ansträngning utan att nödvändigtvis resultera i 

konventionellt bestående belöningar, till exempel materiella sådana. Csiszentmihalyi 

intervjuade bland annat idrottsmän och konstnärer . Han fann i denna studie att utövare av 

sådana aktiviteter ofta beskrev sitt mentala tillstånd i termer av ”flyt”, i bemärkelsen att de 

inte aktivt tänkte på vad de gjorde utan bara ”flöt med”. De tillfrågade associerade i hög 

utsträckning detta tillstånd med njutning och full koncentration på uppgiften.  

Csikszentmihalyi ställer upp en modell i vilken flow är ett av flera mentala tillstånd. En 

persons mentala tillstånd påverkas bland annat av hur stor utmaning personen tar sig för i 

förhållande till personens förmåga.  

  

Figur 2  Csikszentmihalyis modell, vilken illustrerar förutsättningarna för 
tillståndet flow (2000). Flow kräver att individen befinner sig i en utmanande 

situation samt besitter stor förmåga inom det relevanta området. 
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2.1.2 Juuls paradox av misslyckande 

Jesper Juul skriver i The Art of Failure (2013) att en spelare träder in i tillståndet flow när 

spelet är ”neither too easy nor too hard”(2013, sid 5). Juul anmärker dock här att flowteorin 

inte kan ge svar på varför spelaren frivilligt ägnar sig åt spelande av digitala spel samtidigt 

som denne ofta misslyckas i sitt spelande. Juul formulerar denna misslyckandets paradox som 

följande: 

1. Vi undviker generellt misslyckande. 

2. Vi upplever misslyckande när vi spelar spel. 

3. Vi söker efter spel, trots att spelande innebär att vi kommer uppleva något som vi 

generellt undviker. 

Juul hänvisar i boken till en genomförd undersökning vars resultat han menar påvisar denna 

paradox. 85 personer fick möjlighet att spela ett onlinespel, vilket Juul beskriver som en 

blandning av Pac-Man(Namco, 1980) och Snake (Taneli Armanto, 1998). Därefter fick 

spelarna svara på hur bra de tyckte spelet var, på en skala från 1 till 10. Resultatet visade att 

medelvärdet för de som först misslyckats i spelet men till slut klarade det var högre än såväl 

de som misslyckades utan att klara det som de som klarade spelet utan att misslyckas.  

Misslyckande i spel menar Juul leder till frustration. Om spelaren misslyckats till följd av att 

denne inte besatt tillräckligt hög skicklighet för att lyckas avslöjar spelet att spelaren var 

otillräcklig uppgiften, vilket framställer en ogynnsam bild av spelaren. Juuls menar dock att 

spelaren kommer vara mer angelägen att undersöka varför denne misslyckats med en uppgift 

än att göra detsamma om denne lyckats: 

”Failure then has the very concrete positive effect of making us see new 

detail and depth in the game we are playing”  

Juul, 2013, sid 59 

Denna analys av förutsättningarna menar Juul leder till att vi utvecklas som spelare, då vi 

kommer försöka oss på samma uppgift som vi precis misslyckats med men denna gång med 

större insikt om vad som krävs av oss. Juul illustrerar detta med nedanstående figur: 
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Figur 3 Juuls modell över hur misslyckande leder till förbättring av spelarens 
färdigheter. (Juul, 2013, sid 60) 

2.2 Sparfunktionen 

Sparfunktionen är ett vanligt förekommande inslag inom digitala spel. Nästan alla moderna 

dataspel innehåller någon form av funktionalitet vilken sparar spelarens position och 

framsteg, vare sig det handlar om att registrera vilka banor i Call of Duty:s (Infinity Ward, 

2003) linjära narrativ spelaren avklarat eller logga vilken geografisk position i Skyrims 

(Bethesda Game Studios, 2011) öppna spelvärld spelaren befunnit sig på vid ett givet tillfälle. 

Jesper Juul (2004) menar att dylik funktionalitet är praktiskt taget nödvändig för att många 

spelare ska klara av ett spel vilket kan kräva tiotals timmar av deras tid att slutföra.  

Sparfunktioner förekommer dock i olika former. Vissa spel sparar automatiskt spelet åt 

spelaren vid förutbestämda punkter i spelet, så kallad checkpoints. Andra tillåter spelaren 

direktkontroll över sparandet, då spelaren genom spelets menyer kan spara spelet när som 

helst denne vill. Ytterliggare andra spel innehåller sparfunktioner av båda tidigare nämnda 

utformningar, eller varianter på dessa. Ett exempel på en sådan variant är sparfunktionen i 

Hitman 2: Silent Assasin (IO Interactive, 2002), vilken ger spelaren möjlighet att spara spelet 

när denne vill men endast ett begränsat antal gånger för varje bana, där antalet spartillfällen 

avgörs på vilken svårighetsgrad spelaren valt. 

För att utvärdera hur olika utformningar av sparfunktionen påverkar spelarens känsla av 

upplevd svårighet i spel har jag behövt definiera de olika utformningarna, så att en diskussion 

kan föras om deras olikheter och dessas inverkan på spelande. För detta ändamål har två 

definitioner tagits fram: manuellt och automatiskt sparande. Denna indelning grundar sig i 

vem som avgör när spelet ska sparas; spelaren eller spelet. Värt att påpeka här är att trots att 

de två sparfunktionerna är dikotoma, det vill säga ömsesidigt uteslutande i sina respektive 

naturer, kan spel innehålla såväl både manuellt och automatiskt sparande. Ett exempel på 

detta är Mass Effect (BioWare, 2007). 

Innan begreppen manuellt sparande, automatiskt sparande, begränsningar och utlösare 

beskrivs närmare är det här värt att notera att detta arbete inte ämnar kategorisera och 
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förklara alla aspekter av dessa begrepp på djupet. Dessa begrepp har använts i syfte att 

diskutera aspekter av sparfunktionen vilka är relevanta för att besvara arbetets 

problemformulering, och fördjupas därför inte mer än vad som är intressant för 

undersökningen.  

2.2.1 Manuellt sparande 

Med manuellt sparande avses sparfunktioner i vilka spelaren bestämmer när sparandet ska 

ske. Ordet ”manuell” används i detta sammanhang för att förtydliga att sparandet i det här 

fallet kräver en aktiv handling från spelarens sida. Detta sker vanligtvis genom att spelaren 

går in i spelets meny och trycker på ”save game” eller liknande, eller i de fall spelandet sker på 

en PC att denne genom ett tangenttryck sparar spelet direkt genom så kallade ”quick save”.  

Vissa spel använder sig av en manuell sparfunktion samtidigt som de begränsar spelarens 

möjlighet att spara spelet när helst denne vill. Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) har 

en manuell sparfunktion som tillåter spelaren att spara spelet när denne önskar, dock inte då 

spelaren befinner sig i närheten av fiender. För att åter kunna spara spelet på manuell väg 

krävs att spelaren förflyttar sig bort från fienden eller angriper och besegrar dem i strid.  

Tom Clancy’s Ghost Recon: Shadow Wars (Ubisoft Sofia, 2011) har en manuell sparfunktion 

som även den tillåter spelaren att spara spelet när denne vill, dock tillåts bara en sparfil per 

nivå. När spelaren sparar spelet skrivs tidigare utförda sparningar som gjorts på nivån över, 

vilket innebär att spelaren vid ett spartillfälle behöver värdera om det är värt att förkasta den 

tidigare sparpunkten mot ny progression som gjorts. Med andra ord, även om det är spelaren 

som bestämmer när sparandet ska ske i en manuell sparfunktion kan spelet alltjämt inskränka 

spelarens kontroll över sparandet under vissa omständigheter. 

2.2.2 Automatiskt sparande 

Med automatiskt sparande avses sparfunktioner i vilka sparandet utförs som en 

automatiserad funktion av spelets mjukvara, när vissa förhållanden möts. Skillnaden 

gentemot manuellt sparande är att automatiskt sådant inte tillåter spelaren direkt kontroll 

över sparandet och inte heller kräver någon aktiv handling från spelaren. Då det inte krävs 

någon aktiv handling från spelarens sida för att spara spelet riskerar inte spelaren att förlora 

någon progression genom att till exempel glömma spara det vid spelsessionens slut. Å andra 

sidan tillåter inte automatiska sparfunktioner spelaren att själv välja sina sparpunkter och 

därmed minimera förlusten av investerad tid vid ett misslyckande i spelet. 

Då spelaren inte själv bestämmer när automatiskt sparande sker blir det irrelevant att tala om 

begränsningar i sparfunktionen på samma sätt som med manuellt sparande, då dessa 

begränsar spelarens förmåga att spara spelet när denne vill. Istället behövs ett begrepp som 

beskriver när sparandet ska inträffa. Med tanke på att automatiskt skapade sparpunkter 

upprättas då särskilda villkor infrias i spelet kan ett lämpligt begrepp vara utlösare. 

Utlösare kan vara platsbaserade, det vill säga att de utlöser sparfunktionen då spelaren tagit 

sig till specifika platser i spelet, så kallade ”check points”. I Half-life (Valve Corporation, 1998) 

sparas till exempel spelet automatiskt när spelaren tagit sig till en viss plats i spelet. De kan 

även vara spelmålsbaserade och utlöses då spelaren klarar av mål och delmål i spelets narrativ, 

vilket till exempel sker i The Witcher 3: Wild Hunt (CD Project Red, 2015). Notera här att det 

kan vara lätt att missta platsbaserade utlösare för spelmålsbaserade, då vissa mål bara kan 

uppfyllas på särskilda platser i spelet, vilket fallet är i exemplet The Witcher 3: Wild Hunt. 
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2.2.3 Sparande och svårighet 

Jesper Juul har skrivit kapitlet Introduction to Game time i boken First Person: New Media 

as Story, Performance, and Game (Juul, 2004), i vilket han undersöker förhållandet 

mellan tiden spelaren tar sig att spela (”play time”) och tidsåtgången i den fiktiva 

spelvärlden (”event time”). Han undersöker i detta kapitel sparfunktionen som ett sätt att 

manipulera dessa tidsbegrepp, vilket tillåter spelaren att spela igenom spel med lång 

event time genom att dela upp sin egen play time. Denna tidsmanipulation leder bland 

annat till att spelaren inte behöver börja om från början vid ett misslyckande i spelet, utan 

kan starta om från en tidigare sparad punk. Enligt Juul innebär detta att spel med 

sparfunktioner blir enklare att klara av: 

”Another argument is that saves make the game easier or too easy. Both 

arguments could apply to my experience with Half-life, since a large part of the 

game was played in a slightly disinterested save—try—reload routine. While 

save games make Half-Life much easier, it nevertheless appears humanly 

impossible to complete the game without them” 

Juul, 2004, sid 133 

Juul menar här att sparfunktionen möjliggör för spelaren att investera mindre tid för att klara 

ett visst spel. Vid ett misslyckande förloras mindre investerad tid om spelaren kan starta om 

från en punkt i spelet belägen längre fram än den första startpunkten. Att förlora en hel nivås 

progression för att man begått en misstag alldeles i slutet menar Juul leder till stor frustration 

hos spelaren, och exemplifierar detta med spelen Hitman: Codename 47 (IO Interactive, 

2000) och Giants: Citizen Kabuto (Planet Moon Studios, 2000) vilka kritiserats för sin brist 

på sparfunktioner.  

Juul gör i det här kapitlet ingen åtskillnad på manuell och automatisk sparfunktion. En 

tolkning av Juuls resonemang är dock att om mer investerad tid går förlorad till föl jd av 

spelarens misslyckande i spelet resulterar detta i större frustration hos spelaren, samt att 

det blir svårare rent praktiskt för spelaren att klara av spelet då mer tid måste investeras 

för att klara av det. En utveckling av Juuls resonemang skulle kunna vara följande: Då en 

manuell sparfunktion tillåter spelaren att välja när sparandet ska äga rum innebär detta 

att spelaren har valet att spara fler gånger än en automatisk sparfunktion skulle tillåta 

(fler gånger än det finns check points i spelet), vilket potentiellt skulle innebära att en 

manuell sparfunktion skulle förenkla spelet mer än en automatisk skulle göra.  

Värt att påpeka än en gång är att Juul verkar vidhålla att sparfunktionen underlättar spel 

på det sättet att mindre tid behöver investeras för att klara av spelet. Han nämner 

ingenting om att den tekniska svårigheten att klara spelet skulle påverkas av sparande. 

Då sparande är ett sätt att hantera data, och vanligtvis inte påverkar tillståndet i spelet 

det sparar vid aktivering, är det svårt att se den tekniska svårigheten till spelet skulle 

påverkas. 
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3 Problemformulering  

Trots att sparande är mycket vanligt förekommande i spel idag har mycket lite forskning gjorts 

kring hur sparande påverkar spelupplevelsen för spelare. Juul påpekar att sparande i någon 

form är en förutsättning för att spelare ska kunna klara av många av dagens spel, då de kan 

kräva ett stort antal speltimmar för att ta sig igenom (Juul, 2004). Samtidigt bidrar 

sparfunktionen till att minska den upplevda svårighetsgraden i spel, då spelare som startar 

om från en tidigare upprättad sparpunkt behöver lägga mindre tid på att ta igen förlorad 

progression än en spelare som tvingas börja om från början av spelet.  

Sparandet kan utföras på olika sätt, vilket illustrerats med den dikotoma indelning i 

automatiskt och manuellt sparande som redogjorts för under rubriken Sparfunktionen och 

tillhörande underrubriker. I ett automatiskt utförande utlöses sparfunktionen då vissa villkor 

i spelet uppfylls. Dessa utlösare kan vara baserade flera olika parametrar, till exempel 

platsbaserade sådana vilket innebär att sparfunktionen utlöses då spelaren anländer till en 

viss plats i spelvärlden. En manuell sparfunktion kräver istället en aktiv handling från 

spelarens sida, där spelaren genom något kommando själv väljer att spara spelet. Spelet kan 

dock begränsa spelarens förmåga att spara spelet på detta sätt, till exempel genom att förbjuda 

sparande då fiender till spelaren är nära.  

Som noterat kan ett spel ha både automatiskt och manuellt sparande. Avskiljningen mellan 

automatiskt och manuellt sparande grundar sig i vem som utför sparandet: Spelet eller 

spelaren. Denna undersökning ämnar undersöka upplevda skillnader i svårighet kopplat till 

dessa två utformningar av sparfunktionen, vilket alltså görs med vetskapen om att digitala spel 

kan innehålla sparfunktioner av båda utformningar. Problemformuleringen som denna 

undersökning kommer förhålla sig till är: 

Problemformulering: Hur påverkar sparfunktionens utformning (manuell jämfört med 

automatisk) spelares upplevda svårighet i digitala spel? 

Under undersökningar av tidigare gjord forskning har mycket få källor kunnat finnas kring 

sparfunktionens inverkan på spelupplevelsen. Inga källor alls har funnits vilka undersöker 

skillnaden mellan automatiska och manuella sparfunktioner, inte heller några som faktiskt 

undersöker sparfunktionens inverkan på upplevd svårighet, även om Jesper Juul teoretiserar 

kring detta i Time to play (Juul, 2004). Denna undersökning betraktas därför som explorativ, 

då saknas konkret data från tidigare forskning att förhålla sig till. Därutöver betraktas den 

även som komparativ, då den ämnar undersöka skillnaden mellan två grupper av 

respondenter i syfte att besvara problemformuleringen.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara problemformuleringen togs en artefakt fram i form av ett kortare FPS-spel. 

Två versioner av spelet togs fram. Den ena versionen sparade spelarens framsteg medelst en 

automatisk sparfunktion medan den andra endast tillät manuellt sparande. Därefter 

genomfördes en kvantitativ undersökning i form av ett formulär, där respondenterna 

utfrågades kring sin spelupplevelse. Formuläret som togs fram innehöll tre frågor, vilka alla 

var avsedda att mäta var sin variabel hos respondenten: Upplevd svårighet i genomförandet, 

spelvana med liknande spel samt upplevd frustration under genomspelningen. Tanken var att 

respondenten skulle kunna fylla i formuläret på kort tid, en minut eller mindre. 
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Utöver formuläret skulle artefakten i sig samla in relevant data under respondentens 

genomspelning. För gruppen som testade varianten med automatiskt sparande skulle 

artefakten logga antalet gånger respondenten dog i spelet. Samma variabel skulle mätas även 

för gruppen som spelade igenom varianten med manuellt sparande, men denna variant skulle 

även mäta hur många gånger spelaren sparade spelet. Denna data skulle sedan samlas in och 

noteras av undertecknad efter det respondenten genomfört genomspelning och formulär. 

I spelsammanhang innebär sparande rent tekniskt att en läsbar fil upprättas på plattformen 

ifråga, vilken innehåller nedsparade variabler för spelsessionen vid spartillfället. När spelaren 

senare laddar samma datafil i spelet återställs variablerna i fråga till så som dem var vid 

spartillfället, vilket innebär att spelaren kan ta vid från detta tillfälle. För undersökningen 

innebär detta att respondenternas upprättade sparfiler kan sparas undan och kodas till rätt 

respondent, vilket innebär att omständigheterna vid respondenternas spartillfällen senare kan 

återskapas vid behov. Detta möjliggör granskning av respondenternas spartillfällen, vilket 

skulle kunna vara av intresse för undersökningen. 

Att spara information på detta sättet om respondenterna innebär att vissa etiska 

hänsynstaganden måste göras. Personlig information som namn, ålder och spelerfarenhet bör 

hållas dold i de sparade datafilerna. Istället för att sortera in respondenternas sparfiler med 

deras namn kommer de i undersökningen kodas på följande sätt: 01a, 02a, 01B, och så vidare. 

Siffran står i detta sammanhang för vilken respondent i ordningen det är som deltagit i 

undersökningen. A och B denoterar om respondenten är med i grupp A, vilka kommer ha 

tillgång till manuellt sparande, eller grupp B, vilka kommer ha tillgång till automatiskt 

sparande. I övrigt kommer respondenternas uppgifter endast noteras i ett A4-block och 

raderas efter undersökningen slutförande. 

Genomspelningen av artefakten var planerad att ta cirka 10 minuter i anspråk. Spelet var 

tvunget att vara någorlunda utmanande, för att skapa ett incitament hos respondenterna i 

grupp A att utnyttja den manuella sparfunktionen på denna speltid. En viss kompetens och 

spelvana med speltypen i fråga hos respondenterna blev därmed önskvärd, för att förebygga 

situationer där deras progression i spelet helt avstannar. Detta ledde fram till en 

urvalsbegränsning, där deltagarna var tvungna att spela digitala spel minst 2 timmar i veckan 

i genomsnitt. 

3.1.1 Artefakt 

Artefakten som användes i undersökningen var ett enkelt FPS-spel, vilken togs fram i två 

versioner. De enda skillnaden mellan variationerna utgjordes av deras respektive 

sparfunktion, vari den ena iterationen skulle ha en manuell sparfunktion och den andra en 

automatisk. 

Likt kommersiella spel i FPS-genren var artefakten tänkt att inkorporera en styrbar 

spelarkaraktär vars synfält utgör spelarens vy in i spelvärlden. Förutom grafiska 

representationer av spelarens hälsa och tillgängliga ammunition (så kallade GUI-element), 

var det nödvändigt att beväpna spelarkaraktären med någon form av skjutvapen, vilket skulle 

vara synligt för spelaren.  

Att ta fram ett eget spel av kommersiell standard vad gäller såväl grafisk polish som 

leveldesign och liknande, även ett kort sådant, bedömdes som omöjligt givet undersökningens 

tidsram och tillgängliga resurser. Detta tillvägagångssätt skulle kunna innebära en risk för 

undersökningens validitet, då kommersiella digitala spel skulle hålla en kvalitativt högre 
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standard än artefakten. Risken skulle i så fall bestå i att det skulle bli svårare att uttala sig om 

spelare utanför poolen av respondenter, då de spel dessa spelar skulle skilja sig markant åt 

från artefakten. Alternativet hade varit ett modda ett existerande, kommersiellt spel efter 

önskvärt sätt. 

Valet att bygga ett eget spel istället för att modda ett existerande gjordes dock på praktiska 

grundval. Efter att ha undersökt möjligheterna att modda lämpliga existerande spels 

sparfunktion gjorde undertecknad bedömningen att kodningen för sådan funktionalitet var 

för avancerade för undertecknad att ändra i.  

Av denna anledning valdes även bruket av moddprogram som Valves Hammer Editor (Valve 

Corporation, 2013), vilket används för att skapa moddar och nivåer till exempelvis Half-Life 

2 (Valve, 1998) och Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009). Vid undersökning av Hammer 

Editor och liknande verktyg gjordes bedömningen att dessa saknade stöd för att modda 

sparfunktionen i spelet. 

3.1.2 Kvalitativa metoder kontra kvantitativa 

Under planeringen av genomförandet övervägdes såväl kvantitativa som kvalitativa metoder 

som verktyg för datainsamling. Metodvalet grundade sig i avvägningen om 

problemformuleringen bäst kunde besvaras genom att undersöka på ”djupet”, det vill säga 

genom kvalitativa metoder, eller på ”bredden”, det vill säga genom kvantitativa sådana.  

Semi-strukturerade intervjuer, så kallade ”djupintervjuer”, övervägdes till en början. Denna 

metod hade innefattat att undertecknad ställde ett antal förberedda frågor till respondenterna 

kring deras upplevelse, men även varit fri att ställa improviserade frågor om något oväntat 

eller särskilt intressant dykt upp i undersökningen. Annika Eliasson pekar ut detta som en av 

de kvalitativa metodernas största styrka (2011): De är flexibla och går att anpassa efter 

situationen. Då undersökningen söker besvara hur sparfunktionens utformning påverkar 

spels upplevda svårighetsgrad hade det varit en fördel att respondenterna själva kunnat 

formulera sina upplevelser av artefakten. Undersökningens explorativa art hade också kunnat 

motivera valet av denna metod, då oväntade resultat hade kunnat undersökas djupare. 

Intervjuer hade dock begränsat antalet möjliga respondenter undersökningen kunnat 

använda sig av, då mer tid skulle behöva läggas på varje enskild deltagare. Detta hade kunnat 

leda till reliabilitetsproblem för undersökningen i och med att sparfunktionens inverkan på 

spelupplevelsen överhuvudtaget tycks vara ett tämligen outforskat ämne inom forskningen (i 

alla fall att döma av bristen på tillgängliga källor inom området). Det vill säga, i och med att 

området är outforskat gjordes bedömningen att ett mer reliabelt resultat kunde uppnås genom 

att ett större antal respondenter tillfrågades. Artefaktens utformning spelade även en roll i 

detta beslut: då den var ämnad att ta cirka 10 minuter att spela igenom skulle en större mängd 

respondenter kunnat delta i undersökningen, vilket ledde undertecknad till att fatta beslutet 

att en kvantitativ undersökning var att föredra. 

Det var i detta avseende även nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att undersökningen 

ämnade undersöka skillnaden mellan två grupper, de som använde sig av manuellt respektive 

automatisk sparande. Kvantitativa metoder tillåter fler möjliga respondenter, vilket innebär 

fler deltagare i de båda grupperna. Här gjordes bedömningen att större grupper bättre kunde 

påvisa skillnader grupperna emellan än ett fåtal individer. 
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Dessa skäl låg till grund för beslutet att genomföra en kvantitativ studie, i vilken deltagarna 

fick fylla i ett formulär efter genomspelningen av artefakten. Formuläret skulle utformas så att 

svar kunde inhämtas från respondenterna kring hur svårt de upplevt att genomspelningen 

varit. Dessa svar kunde sedan sammanfogas med data som inhämtats direkt från artefakten, 

vilken skulle logga hur många gånger respondenten dog i spelet samt antalet gånger 

respondenten sparat spelet (i de fall respondenten använt manuellt sparande). 

I den händelse att oväntade resultat inhämtats från respondenterna medelst denna metod 

skulle det fortfarande vara möjligt att genomföra komplementerande intervjuer med ett fåtal 

deltagare, för att nyansera det insamlade resultatet.  

3.1.3 Formulär 

Den centrala frågan formuläret behövde ge svar på var hur svår respondenten upplevt att 

genomspelningen varit.  Då frågan bedömdes vara av stor vikt för undersökningen gjordes här 

ett noga övervägande kring hur svarsalternativen på formuläret skulle formuleras.  

Den variabel som undersökningen i allmänhet och denna fråga i synnerhet ämnade mäta var 

upplevd svårighet. Svårighet skulle kunna betecknas som en ordinalvariabel, det vill säga en 

variabel vars storheter förvisso är möjliga att rangordna men där avstånden emellan dem inte 

kan kvantifieras (Eliasson, 2011). Ordinalvariabler är enligt Eliasson ett vanligt sätt att mäta 

attityder inom en grupp (2011).  

För en kvantitativ och komparativ undersökning bedömdes det dock som önskvärt att få fram 

något sorts mätbart centralmått, vilket skulle kunna ligga till grund för jämförelser grupperna 

emellan. Om upplevd svårighet formulerades som en intervallvariabel, det vill säga kodades 

med siffror vilka kunde säga något om avstånden mellan svarsalternativen (Eliasson, 2011), 

skulle ett medelvärde för svaren kunna räknas ut. Detta skulle dels möjliggöra jämförelsen av 

de två gruppernas medelvärde, dels skulle den statistiska signifikansen kunna mätas med ett 

t-test.  

En statistiskt signifikant skillnad innebär en hög sannolikhet för att skillnaden mellan två 

grupper kan förklaras av en viss variabel (Eliasson, 2011). Hur hög sannolikhet som krävs för 

ett sådant samband kan variera, men enligt Eliasson räcker det vanligtvis med en 

signifikansnivå på 5% (2011). En sådan signifikansnivå hade inneburit att sannolikheten för 

att slumpen skulle producera ett visst resultat skulle vara 5%, vilket skulle innebära att man 

med 95% sannolikhet skulle kunna attribuera skillnaden i gruppernas resultat till en skillnad 

man känner till sedan innan. I denna undersökningen skulle denna skillnad vara 

sparfunktionens utformning.  

En faktor som skulle påverka respondenternas upplevda svårighet under genomspelningen 

var spelvana med spel som liknade artefakten, det vill säga spel av FPS-genren. Juuls modell 

om hur hög färdighet inom spel kan förklaras av tidigare misslyckanden (Juul, 2013, se figur 

3) kan tolkas som att hög färdighet inom ett visst spel är resultatet av stor vana med spelet i 

fråga. Då det verkar rimligt att graden av spelvana med spel liknande artefakten skulle kunna 

påverka den upplevda svårigheten i spelet fattades här beslutet att samla in data över 

respondenternas spelvana med FPS-spel.  

För att definiera respondenternas spelvana i undersökningen användes som ett mått det antal 

timmar respondenten uppskattar att de lägger på att spela FPS-spel under en vecka i 

genomsnitt. Tanken med denna definition är att få en bild över hur van respondenten är att 
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handskas med spel liknande artefakten. Denna frågeställning förlitar sig på att respondenten 

är medveten och ärlig rörande sina spelvanor, vilket kan tyckas vara en svaghet då det öppnar 

för en förledande subjektivitet i respondentens svar. Detta övervägande får dock vägas mot 

det faktum att data rörande en respondents spelvana blir svår att samla in på annat sätt än 

genom dennes eget utlåtande. 

Det antas i denna undersökning att större spelvana med den utvalda speltypen i regel innebär 

ökad kompetens med spel liknande artefakten, vilket vidare antas innebära att mer vana 

spelare av sådana spel upplever artefakten som lättare att spela igenom. En alternativ 

formulering till frågan om respondentens spelvana hade därmed kunnat vara att låta denne 

uppge hur kompetent denne upplever sig vara inom FPS-spel. Denna formulering valdes dock 

bort, då den rimligtvis hade öppnat upp för ännu mer subjektivitet i respondenternas svar än 

bedömningen av mängden speltimmar. 

Fyra kategorier togs fram, vilka var ämnade att användas för att gruppera respondenterna 

enligt aktuell spelvana. Dessa kategorier grundade sig i hur många timmar respondenten 

spenderade spelandes FPS-spel per vecka i genomsnitt: 0-1 timmar, 2-4 timmar, 5-10 timmar 

och 10+ timmar. 

Jesper Juul använder termen frustration för att beskriva spelarens upplevelse vid 

misslyckande (Juul, 2013) samt vid förlorandet av progression i brist på tidigare sparpunkter 

(Juul, 2004). En något spekulativ hypotes från undertecknads sida skulle vara att denna 

upplevda frustration möjligtvis skulle kunna ligga till grund för påståendet att spel utan 

sparfunktioner blir svårare att klara av. Om Juuls resonemang om att denna frustration 

uppstår som ett resultat av förlorad investerad tid, och undertecknads reflektion om att en 

manuell sparfunktion skulle kunna spara mer investerad tid än en automatisk, visade sig 

stämma borde detta kunna ge utslag vid en jämförelse av upplevd frustration i 

undersökningen (se Appendix A för formulär). 

3.1.4 Urval 

Ett beslut fattades tidigt att inte inkludera minderåriga i undersökningen, då detta skulle 

innebära administrationen av formalia i form av godkännande från målsman samt möjligtvis 

ytterligare etiska överväganden. Den lägsta åldern för deltagande respondenter fastslogs alltså 

till 18 år. För att undvika allt för stora åldersskillnader bland respondenterna sattes högsta 

gränsen till en ålder på 30 år. Antagandet var här att ett något mer begränsat urval skulle 

kunna innebära något mer generaliserbara resultat för den undersökta populationen. 

Därtill fattades beslutet att införa ett visst krav på generell spelvana hos respondenterna. 

Kravet specificerades till två timmars spelande av digitala spel per vecka i genomsnitt. Detta 

preciserade urvalet något, samtidigt som det fanns vissa praktiska problem med utvecklingen 

av artefakten att ta hänsyn till. Att utveckla en egen artefakt med fungerande sparfunktion 

bedömdes som tekniskt komplicerat och relativt tidskrävande, vilket skulle innebära mindre 

tid till balanseringen. Spelet var tvungen att vara utmanande nog för att det skulle finnas en 

poäng för respondenterna i grupp A att utnyttja den manuella sparfunktionen, vilket skulle 

kunna resultera i ett tämligen svårt spel. För att minimera risken att respondenterna körde 

fast helt under genomspelningen fanns det därför en poäng i att ha någorlunda spelvana 

respondenter. 
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4 Projektbeskrivning  

Detta kapitel beskriver hur arbetsprocessen med artefakten sett ut. Förklaringar ges här till de 

designval som gjorts i utvecklingen av artefakten samt till vilka lösningar som valts bort under 

arbetets gång. 

4.1 Unity 3D 

Som nämnt i tidigare kapitel bedömdes det som alltför tekniskt komplicerat att modda ett 

existerande spel för undersökningen. Den komplicerande faktorn i detta fallet var att kod som 

hanterar sparande i lämpliga kommersiella spel bedömdes som för avancerad, samt att 

existerande moddverktyg i regel saknar stöd för moddning av sparfunktionen. Därför 

utvecklades artefakten från grunden i spelmotorn Unity 3D (Unity Technologies, 2018). 

Unity 3D är ett verktyg vilket tillhandhåller såväl så kallad drag-and-dropmekanik som 

kodande i programmeringsspråket C#. Flertalet internetforum är vidga åt att ge utvecklare 

lösningar på problem de stöter på i användandet av verktyget. Därtill finns flertalet instruktiva 

videoklipp vilka kan ge stöd åt användare av programmet. Den stora mängden tillgängligt 

stödmaterial var en bidragande faktor i beslutet att använda Unity 3D för undersökningen, 

särskilt med tanke på den tekniska komplexiteten i att utveckla ett fungerande sparsystem. 

4.2 Spelarkontrollen 

Det första att implementeras i artefakten var spelarobjektet, med vilket spelaren rör sig runt i 

spelvärlden. För detta användes det färdigbyggda spelarobjekt som finns i Unity 3D, vilket 

innehåller förprogrammerade kontrollskript samt en spelarkamera vilket förser spelaren med 

en förstapersons vy av spelvärlden.  

Spelarobjektets kontroller följer den gängse mallen för FPS-spel. Det vill säga, spelaren styr 

kameran med musen, rör sig med piltangenterna eller W,S,A,D, skjuter med vänster 

musknapp, etc. Detta passar bra för arbetet, då respondenter med viss spelvana bör vara 

bekanta med kontrollschemat. 

Till spelarkontrollern togs sedan två skjutvapen fram; en pistol och en k-pist. Skillnaderna 

vapnen emellan ligger i att k-pisten är helautomatisk, det vill säga om spelaren håller vänster 

musknapp nedtryckt avfyras k-pisten kontinuerligt med ett kort intervall mellan skotten. 

Pistolen avfyras istället en gång per knapptryck, men gör i gengäld mer skada per avfyrat skott. 

K-pisten har därtill större magasin än pistolen.  

Juuls och Marleighs resonemang kring skillnaden mellan interface och gameplay (2009) togs 

i beaktande under utvecklingen av spelarkontrollen. Artefaktens spelarkontroll utgör i det här 

fallet spelets interface, vilket enligt Juul och Marleighs undersökning borde vara lätt att 

använda för att inte orsaka onödig frustration hos respondenterna. Under pilottesten av 

artefakten frågades därför pilottestarna om kontrollerna var lätta att använda och om de 

motsvarade deras förväntningar. Svaren på dessa frågor blev ja, varför spelarkontrollen 

användes i detta utförande i undersökningen. 
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4.3 Fienden 

Fienderna i artefakten var ämnade att utgöra det främsta hindret för spelaren att klara av sin 

genomspelning. Utformningen av fienden var därför av stor vikt för undersökningen, då de 

designbeslut som togs avseende fienden skulle få stor inverkan på spelarens upplevda 

svårighet i spelet.  

Det beslutades i ett tidigt skede av utvecklingen att göra fienden till zombies. Detta beslut togs 

av praktiska och tekniska skäl: Att programmera datorstyrda karaktärers beteenden är 

tekniskt komplicerat och potentiellt tidskrävande. Då det antogs att även sparfunktionen 

skulle vara tekniskt krävande att implementera på den givna tiden för projektet ansågs det 

lämpligt att välja zombies till motståndare, då sådana inte för med sig samma förväntningar 

om intelligent beteende som en mänsklig motståndare skulle gjort. 

Fördelarna med valet av zombie kontra en mänsklig motståndare var, antogs det här, att 

spelaren knappast förväntar sig att en zombie fattar taktiskt korrekta beslut. Ingen 

förväntning skulle rimligen ligga på en zombie att ta skydd då den utsätts för beskjutning, 

koordinera sina handlingar med sina allierade, förändra sitt beteende vid skada eller själv göra 

bruk av andra skjutvapen. Detta tillät implementationen av ett mindre sofistikerat beteende, 

vilket skulle vara mindre tidskrävande att ta fram. 

Det antogs här att det räckte med att zombien reagerade på spelarens närvaro, började närma 

sig spelaren, attackerade spelaren då denne var nära och dog då den tagit tillräckligt med 

skada. Detta beteende formulerades enligt följande formel: 

1. Idle: Fienden står stilla men avläser för varje uppdatering avståndet mellan sig själv 

och spelaren. När spelaren kommit tillräckligt nära börjar fienden jaga spelaren (se 

Chase nedan). 

2. Chase: Fienden börjar röra sig mot spelaren. Om spelaren lyckas ta sig tillräckligt långt 

ifrån fienden går fienden tillbaka till Idle. Om fienden istället tar sig tillräckligt nära 

spelaren anfaller den spelaren. 

3. Attack: Fienden anfaller spelaren i närstrid. Så länge fienden är tillräckligt nära 

spelaren delas skada ut till spelaren enligt ett givet tidsintervall vilket överensstämmer 

grafiskt med fiendens attackanimation. Om spelaren rör sig bort från fienden avbryts 

attacken. Fienden är vänd mot spelaren under attacken. 

4. Die: Fienden har en heltalsparameter som representerar dess hälsa. Denna minskas 

då zombien tar skada av spelarens vapen, och då den når noll dör fienden och 

försvinner efter dödsanimationen från spelvärlden. 

Fiendens beteende kodades till en början i ett enda skript. Detta visade sig vara en tungrodd 

lösning, då väldigt mycket av fiendens beteende styrdes i updatefunktionen. Farhågan var att 

denna lösning skulle innebära en onödigt stor påfrestning på datorn processorkraft då många 

oberoende fiender körde igenom stora kodblock samtidigt i varje uppdatering. Då de datorer 

som fanns tillgängliga för undersökningen varierade i processorkraft och generell prestanda 

bedömdes det här som nödvändigt att hitta en mindre kostsam lösning. 

För detta ändamål gjordes fiendens beteende om till en så kallad Finite State Machine (FSM), 

vilken togs fram i Animator controller, ett verktyg som Unity 3D tillhandahöll. En FSM är en 

abstrakt maskin, vilken vid ett givet tillfälle kan befinna sig i ett av flera tidigare definierade 

tillstånd (states). Skiftena mellan olika tillstånd sker då förutbestämda kriterier uppfyllts.  
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Figur 4 Ovanstående illustration visar den principiella skillnaden mellan de två 
lösningar som implementerades i utvecklingen av fiendens beteende. Till vänster är 

ursprungslösningen, i vilken fiendeobjekten hela beteende styrs genom ett enda 
skript. Denna lösning förkastades till förmån för den högra, i vilken fiendens 
beteende styrs genom en Finite State Machine, vilken kan skifta mellan skript 

beroende på föreliggande omständigheter. 

Rent praktiskt innebär detta att de olika delarna av fiendens beteende kan lagras i olika 

tillstånd, och att fienden endast läser av koden i det tillstånd den för närvarande befinner sig 

i. Tillstånden definierades enligt nedanstående lista: 

1. Idle: Fienden står stilla men drar hela tiden en raycast mellan sig själv och spelaren. 

Om spelaren kommer in i fiendens synfält, alternativt kommer mycket nära fienden, 

börjar den vända sig mot spelaren. 

2. Rotate: Fienden roterar för att vända sig mot spelaren. När fienden är vänd rakt mot 

spelaren börjar den röra sig mot spelaren. Detta tillstånd lades till för att få en något 

mer naturtrogen fiende, då fienden tidigare vände sig tvärt mot spelaren även om den 

tidigare haft ryggen mot denne. Om spelaren lyckas bryta fiendens raycast eller ta sig 

tillräckligt långt bort från fienden återgår fienden till Idle. 

3. Chase: Fienden börjar röra sig mot spelaren. Om spelaren lyckas ta sig tillräckligt långt 

ifrån fienden eller bryta dess raycast går fienden tillbaka till Rotate. Om fienden istället 

tar sig tillräckligt nära spelaren anfaller den spelaren. 

4. Attack: Fienden anfaller spelaren i närstrid. Så länge fienden är tillräckligt nära 

spelaren delas skada ut till spelaren enligt ett givet tidsintervall vilket överensstämmer 

grafiskt med fiendens attackanimation. Om spelaren rör sig bort från fienden avbryts 

attacken. Fienden är vänd mot spelaren under attacken. 

5. Die: Fienden har en heltalsparameter som representerar dess hälsa. Denna minskas 

då zombien tar skada av spelarens vapen, och då den når noll dör fienden och spelar 

upp sin dödsanimation. Efter att dödsanimationen spelats klart går fienden in i 

tillståndet Destroy. 

6. Destroy: Fiendeobjektet förstörs och försvinner helt från spelet. Detta steg lades till 

som ett tillstånd eftersom fiender var tvungna att förstöras inne i FSM:en. 
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Figur 5 Ovanstående bild visar den slutgiltiga itterationen av FSM:en, vilken 
styrde fiendens beteende. Pilarna illustrerar de möjliga skiftena mellan tillstånden. 

4.4 Sparfunktionen 

Det viktigaste för undersökningen rörande sparfunktionen var funktionalitet och reliabilitet. 

Målet med sparfunktionen, såväl den automatiska som den manuella varianten, var att 

återskapa den sparade situationen till så liten detalj som möjligt. Därtill krävdes det att 

sparande och laddande fungerade oavsett parametrarna i spelvärlden, det vill säga att 

sparandet var reliabelt. 

Funktionaliteten behövde inte skilja sig åt mellan de två varianterna, vilket innebar att samma 

kod kunde användas för såväl automatiskt som manuellt sparande. [MER] 

Då det visade sig vara tekniskt komplicerat och tidskrävande att själv koda sparfunktionalitet 

från grunden fattades beslutet att använda sig av ett externt tillägg. Därför införskaffades Easy 

Save 2, ett tillägg till Unity 3D. Easy Save 2 är ett av flertalet kommersiellt tillgängliga tillägg 

vilka tillhanda har förprogrammerade kommandon för sparande och laddande av läsbara 

datafiler. De mesta relevanta för undersökningen var ES2.Save (vilket skapar en läsbar fil och 

sparar undan data i den) och ES2.Load (vilket laddar datan från en läsbar fil). 

Även om dessa kommandon underlättade utvecklingsprocessen var deras implementation 

fortfarande tvungen att manuellt anpassas för artefakten. Följande variabler i artefakten var 

från början planerade att kunna sparas och laddas: 

• Spelarens position 

• Spelarens rotation (riktningen spelaren är vänd mot) 

• Spelarens hälsa 

• Spelarens vapen (Vilka vapen spelaren plockat upp samt vilket vapen spelaren 

använder vid spartillfället) 

• Spelarens ammunition (Både mängden ammunition i vapnens magasin samt 

undansparad ammunition) 

• Fienders status (Huruvida fienderna dödats eller lever) 

• Fienders position 

• Fienders rotation 

• Fienders hälsa 
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• Fienders tillstånd (Vilket tillstånd fiendens FSM befinner sig i) 

ES2.Save och ES2.Load stödde dock bara hanterandet av vissa filtyper, till exempel heltal, 

textsträngar eller booleska operatörer (variabler med värdena true eller false). Detta gjorde 

det lätt att spara till exempel heltalsvariabler som spelarens hälsa och ammunition. 

Kommandona stödde även hanterandet av filtypen Vector3, vilken används för att bestämma 

position och riktning i en tredimensionell miljö, vilket innebar att även spelarens 

positionsangivelser enkelt kunde sparas.  

Svårigheter uppstod då hanteringen av fienden skulle implementeras i sparsystemet. Den 

initiala planen var att spara undan fienderna och alla deras egenskaper i ovanstående lista i 

en enda sparfil per fiende. ES2.Save och ES2.Load stödde dock inte sparandet av hela 

objektinstanser eller klasser i sitt grundutförande. 

Ett försök gjordes att arbeta runt detta problem genom att definiera en så kallad ”custom type” 

i Easy Save 2:s bibliotek. Detta innebär skapandet av en egen filtyp med de av användaren 

önskade egenskaperna, vilken sedan kunde sparas och laddas som läsbara filer genom 

ES2.Save och ES.2Load. Dessvärre visade sig denna process vara tekniskt komplicerad och 

tidskrävande, varför en alternativ lösning implementerades. 

Istället implementerades en iteration, vilken vid sparande letar upp alla fiender i spelet och 

sparar deras position i en vector3. När spelet senare laddar en tidigare sparfil förstörs alla 

fiender i spelet, varpå nya fiender instansieras vid de sparade positionsangivelserna. Denna 

lösning lyckades spara och ladda rätt antal fiender på deras rätta positioner. Svagheterna med 

denna lösning var att det blev komplicerat att spara alla fienders hälsa samt deras tillstånd. 

De pilotstudier som genomfördes vid detta tillfälle indikerade dock att spelarna inte reagerade 

på detta vid laddningarna av tidigare spartillfällen. Därför valdes denna lösning till 

undersökningen. 

 

Figur 6 Lösningen som hanterade sparandet av fiender. Artefakten går igenom 
alla objekt i spelvärlden med taggen “Zombie”, och ökar heltalsvariabeln 

“enemyCount” med ett (1) för varje fiende. Den aktuella fiendens position sparas 
sedan i en läsbar fil. Detta fortsätter tills spelet gått igenom alla objekt med taggen 

“Zombie”. 

Dessa lösningar implementerades i båda versionerna av artefakten, i såväl den med 

automatisk sparfunktion som den med manuell. Skillnaderna mellan dem låg i hur sparandet 

aktiverades. För den manuella versionen infogades en knapp i artefaktens pausmeny med 

texten “save game”, vilken aktiverade sparfunktionen då spelaren klickade på den. För den 

automatiska stängdes denna knapp av, samtidigt som två tomma objekt implementerades i 

spelvärlden. Dessa objekt, så kallade “check points”, aktiverade sparfunktionen då spelaren 
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passerade genom dem och förstörde sedan sig själva. Detta innebar att spelet i den 

automatiska versionen sparade spelet enbart vid de tillfällen spelaren passerade dessa check 

points. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningens fokus låg i att undersöka skillnaden i upplevd svårighet mellan ett spel med 

automatisk respektive manuell sparfunktion. Respondenterna delades därför in i två grupper. 

Grupp A spelade igenom versionen av artefakten med manuellt sparande och grupp B spelade 

igenom versionen med enbart automatiskt sparande.  

Varje respondent fick korta instruktioner inför sin genomspelning. Undertecknad berättade 

att målet med spelet är att ta sig till banans slut. Zombies kommer finnas längs vägen och 

försöka anfalla respondenten. Därefter gavs instruktioner om hur kontrollerna fungerade. 

Båda grupperna fick instruktioner i hur man laddade sparade spel. Respondenterna i grupp A 

fick även instruktioner i hur man sparar spelet genom pausmenyn, medan de i grupp B 

upplystes om att check points fanns utplacerade längs banan vilka sparade deras progression.  

Respondenterna genomförde genomspelningen var för sig med undertecknad närvarande i en 

tillbakadragen roll, liknande den deltagande observatören (Eliasson, 2011). Tanken med detta 

var att undertecknad skulle kunna vara närvarande om respondenterna stötte på tekniska 

problem eller hade frågor rörande artefakten. Dock såg undertecknad till att hålla sig på andra 

sidan av datorskärmen under genomspelningen, så att respondenten inte skulle känna sig 

övervakad eller bedömd under sin genomspelning.  

Efter genomspelningen fick respondenterna besvara frågorna på undersökningens 

enkätformulär. De fick även lämna kommentarer på formuläret. Medan respondenterna fyllde 

i formuläret noterade undertecknad de relevanta variablerna som sparades i artefakten, det 

vill säga hur många gånger respondenten dött under genomspelningen och, i respondenterna 

för grupp A:s fall, hur många gånger man sparat spelet. Därefter flyttades respondentens 

sparfiler från datorn till en extern hårddisk, så att nästa respondent inte skulle kunna ladda 

tidigares spardata. 

En undersökningssession innehöll i regel två respondenter samlade i någon av 

respondenternas hemmiljö, där en av respondenterna genomförde undersökningen åt gången. 

Anledningen till att inte samla större grupper respondenter för varje session var att detta 

skulle kunna leda till att de respondenter som genomfört undersökningen i så fall skulle kunna 

dela med sig av information och erfarenheter vilka skulle kunna påverka de respondenter som 

ännu inte genomfört undersökningen. Risken som förutsågs med detta var att det skulle kunna 

uppmuntra inbördes tävlan bland respondenterna, exempelvis om vem som kunde klara 

spelet snabbast utan att spara eller liknande.  

I vissa fall var undersökningen av praktiskt skäl dock tvingad till att genomföras med grupper 

av respondenter samlade. I dessa fall bads respondenterna att inte diskutera sin 

genomspelning eller sina enkätsvar med varandra innan alla respondenter fått en chans att 

genomföra undersökningen. Undersökningssessionerna tog mellan 9 och 16 minuter att 

genomföra från start till slut. 

30 personer deltog i undersökningen, vilket innebar 15 personer vardera i grupp A respektive 

B. Respondenternas svar matades efter genomförd undersökning in i statistikprogrammet 

SPSS (IBM Corporation, 2017) för analys och sammanställning (se Appendix B för insamlad 

data).  
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5.2 Analys 

 

Figur 7 Ovanstående histogram visar respondenternas svarsfrekvens på frågan 
om svårighet i undersökningen. Medelvärdet för hur svårt man upplevde att spelet 
var låg på 2,77 på en skala av 1 till 5, med en standardavvikelse på 1,278. Notera att 

histogramet inte skiljer på respondenternas grupptillhörighet. 

Undersökningens resultat visar på en viss skillnad i såväl upplevd svårighet som frustration 

mellan grupperna, samt en viss korrelation mellan de två variablerna. De två grupperna 

svarade därtill mycket lika på frågan om hur många timmar per vecka de spenderar spelandes 

spel av den aktuella spelgenren i genomsnitt. Slutligen visar datan som insamlades från 

artefakten att antalet dödstillfällen är något högre i grupp B, samt att respondenterna i grupp 

A sparade spelet manuellt något fler gånger än det antal check points som fanns tillgängliga 

för respondenterna i grupp B. 

Analyser av variablerna upplevd svårighet och frustration presenteras under underrubrikerna 

med samma namn. Inverkan av respondenternas spelvana med den aktuella genren 

analyseras därefter under sin egen underrubrik. Slutligen analyseras den insamlade datan från 

artefakten, respondenternas döds- och spartillfällen under rubriken Resultat från 

artefaktdata. 

5.2.1 Jämförelse av upplevd svårighet 

Respondenterna fick besvara hur svår de ansåg genomspelningen av artefakten varit genom 

att ange en siffra på en skala från 1 till 5, där 1 representerade svaret ”inte svårt alls” och 5 

representerade ”jättesvårt”. Medelvärdet på dessa svar var 2,4 för Grupp A respektive 3,0 för 

grupp B. Procentuellt innebär detta en skillnad på 25%. Då svarsalternativen i undersökningen 

kodats i siffror var det möjligt att genomföra ett t-test för att undersöka om skillnaden mellan 

grupperna, det vill säga utformningen av sparfunktionen, var statistiskt signifikant. Resultatet 

av detta t-test presenteras i nedanstående tabell. 
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Tabell 1 T-testet visade att signifikansnivån på frågan om upplevd svårighet låg på 19,9%. 

Detta var alltså över den gängse accepterade nivån på 5%, vilket indikerar att det inte finns 

något statistiskt signifikant samband mellan grupperna. 

Som tidigare påpekat kodades svarsalternativen för undersökningen i siffror, vilket tillåter 

undersökningar av resultatets statistiska signifikans med ovan nämnda t-test. I detta 

hänseende är variabeln upplevd svårighet att betrakta som en intervall variabel (Eliasson, 

2011). Vid undersökningar av människors attityder och känslor är det dock brukligt att 

använda sig av ordinal variabler (Eliasson, 2011) då det inte går att likställa skillnaden mellan 

svarsalternativet ”inte svårt alls” (representerat av siffran 1 i undersökningen) och ”jättesvårt” 

(representerat av siffran 5 i undersökningen) med matematiska storheter. Det vill säga, det 

går inte att fastställa att de som angivit att genomspelningen var ”jättesvår” (5) upplevde fem 

gånger så stor svårighet som de som svarat att den inte var svår alls (1). 

Därför genomfördes även ett Mann-Whitney U-test (Eliasson, 2011) för att undersöka om 

resultatet var statistiskt signifikant. I denna typ av test kunde upplevd svårighet betraktas som 

en ordinal variabel istället för en intervall variabel. Resultatet från detta test redovisas för i 

nedanstående tabell. 

 

Tabell 2 Mann-Whitney U-testet visade en signifikansnivå på 18%. Likt det genomförda t-

testet låg denna siffra över de 5% som indikerar statistisk signifikans.  

5.2.2 Jämförelse av upplevd frustration 

Respondenterna fick besvara hur frustrerande de upplevt att genomspelningen av artefakten 

var på samma sätt som de besvarade hur svår de upplevde att den varit. Likt den föregående 

frågan fick respondenterna besvara frågan genom att ange en siffra på en skala från 1 till 5, 

där 1 representerade ”inte frustrerande alls” och 5 representerade ”jättefrustrerande”. 

Medelvärdet för respondenterna i grupp A var 2,6 respektive 2,87 för respondenterna i grupp 

B. För att undersöka om ett statistiskt signifikant samband förelåg mellan sparfunktionens 
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utformning och respondenternas upplevda frustration upprepades proceduren med 

genomförandet av såväl ett t-test som ett Mann-Whitney U-test. Resultaten från dessa test 

redovisas för i nedanstående tabeller. 

 

Tabell 3 T-testet för upplevd frustration visade en signifikansnivå på 50,9%. Detta är långt 

över nivån på 5% vilket hade inneburit ett statistiskt signifikant samband. 

 

Tabell 4 Mann-Whitney U-testet ger en signifikansnivå på 54,5%, precis som t-testet i 

tabellen ovan långt från måttet på 5% vilket indikerar statistiskt signifikant samband. 

5.2.3 Påverkan av spelvana 

På frågan hur många timmar respondenterna spenderar spelandens digitala spel av FPS-

genren per vecka i genomsnitt var avsedd för att ge ett mått på vilken spelvana respondenten 

besatte av spel liknande artefakten. Respondenterna gavs här fyra valmöjligheter: 0-1 timmar, 

2-4 timmar, 5-10 timmar och 10+ timmar. Nedanstående diagram visar hur respondenterna 

grupperade sig i dessa fyra kategorier. 
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Figur 8 Stapeldiagrammet visar fördelningen av respondenternas spelvana 
med spel av den aktuella genren enligt undersökningens kategoriindelning. 

Av de 30 respondenterna svarade 16 att de spenderar 0-1 timmar spelandes spel av den 

aktuella genren per vecka i genomsnitt. 7 respondenter svarade 2-4 timmar, 5 respondenter 

angav 5-10 timmar och 2 respondenter svarade att de spenderade mer än 10 timmar per vecka 

spelandes spel av FPS-genren. 

Av de 30 respondenternas svar var det endast två svar som skiljde grupperna åt. I grupp B 

svarade fyra respondenter att de spenderade 2-4 timmar per vecka i genomsnitt spelandes 

FPS-spel, medan respektive siffra för grupp A var tre. I grupp A svarade tre respondenter att 

de spenderade 5-10 timmar per vecka i genomsnitt spelandes FPS-spel, medan motsvarande 

siffra för grupp B var två. Det antal som angav att de spelade FPS-spel 0-1 timme per vecka 

samt det antal som angav att de spelade dylika spel mer än 10 timmar per vecka i genomsnitt 

var samma i båda grupperna. Sammantaget tyder resultatet på en marginellt högre spelvana 

av FPS-spel i grupp A jämfört med grupp B.  

Tanken med att inkludera spelvana som en variabel i undersökningen var att detta antogs 

kunna påverka hur stor svårighet respondenten upplevde i genomspelningen av artefakten. 

För att undersöka detta räknades medelvärdet för upplevd svårighet inom de fyra kategorierna 

ut. Resultatet av detta illustreras i nedanstående diagram. 



 
24 

 

Figur 9 I ovanstående diagram visas medelvärdet för upplevd svårighet, 
grupperat i kategorierna för spelvana och klustrat mellan grupperna. 

Medelvärdet för upplevd svårighet var 3,25 (grupp A) respektive 3,88 (grupp B) för 

respondenter som svarade att de spelar 0-1 timmar av FPS-spel per vecka i genomsnitt. För 

de som spelade FPS-spel 2-4 timmar per vecka i genomsnitt var medelvärdet 2 (grupp A) 

respektive 2,5 (grupp B). För de som spelade FPS-spel 5-10 timmar per vecka i genomsnitt var 

medelvärdet 1 (grupp A) respektive 1,5 (grupp B) och slutligen för de som spelade FPS-spel 

mer än 10 timmar per vecka i genomsnitt var medelvärdet 1 för båda grupperna. 

Detta resultat visar att respondenterna med högre spelvana av spel av den aktuella genren 

upplevde mindre svårighet än de med mindre spelvana. Undantaget till detta förhållande tycks 

vara de två mest spelvana kategorierna. Respondenterna i grupp A som sorteras in i de två 

mer spelvana kategorierna svarade unisont ”inte svårt alls” på frågan om hur svår de upplevt 

genomspelningen av artefakten. Bland de respondenter som sorterades in i samma kategorier 

från grupp B fanns fortfarande en viss skillnad i medelvärdet, 1,5 jämfört med 1. 

Diagrammet visar vidare att medelvärdet för respondenterna i grupp B inom varje kategori är 

högre än motsvarande medelvärde för respondenter från grupp A inom samma kategori. 

Undantaget är återigen den mest spelvana kategorin, där medelvärdet är samma för båda 

grupperna. Detta tycks ligga i linje med antagandet att spelvana kan ha en påverkan på 

upplevd svårighet samt det faktum att det totala medelvärdet för upplevd svårighet var högre 

i grupp B än i grupp A (se 5.2.1).  

5.2.4 Resultat från artefaktdata 

Under respondenternas genomspelning av artefakten loggade programmet antalet 

dödstillfällen samt, för grupp A, antalet gånger man sparade spelet manuellt. För grupp B 

behövde inte antalet spartillfällen loggas på detta sätt, då denna grupp spelade igenom en 

version av artefakten som endast tillät automatiskt sparande vid två check points i spelet som 
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respondenterna var tvungna att passera för att klara spelet. Därför sparades spelet två gånger 

för respondent i grupp B. 

Medelvärdet för antalet spartillfällen i grupp A var 3. Detta innebär att respondenterna i grupp 

A, som alltså kunde välja själva när det skulle spara, i genomsnitt sparade sitt spel en gång 

mer än respondenterna i grupp B, vilka å sin sida inte kunde välja när spelet skulle sparas. 

Medelvärdet för antalet dödstillfällen var mycket lika det för antalet spartillfällen, 2 för grupp 

A respektive 3,13 för grupp B.  

5.3 Slutsatser 

Undersökningens resultat visar att grupp B upplevde att genomspelningen av artefakten var 

något svårare än vad grupp A gjorde. Den procentuella skillnaden mellan gruppernas 

medelvärde i upplevd svårighet var 25%; 2,4 för grupp A på en skala 1-5 jämfört med 3 för 

grupp B. Den enda skillnaden mellan de versioner av artefakten som grupperna använde var 

att grupp A kunde spara sitt spel manuellt medan grupp B endast kunde spara spelet 

automatiskt. Detta skulle kunna tyda på ett samband mellan sparfunktionens utformning och 

upplevd svårighet i digitala spel. 

Undersökningen visade dock att detta samband inte var statistiskt signifikant. Ett statistiskt 

signifikant samband hade kunnat medföra att man med större säkerhet kunnat peka på 

sparfunktionens utformning som en faktor som påverkar upplevd svårighet i digitala spel. Ett 

ytterligare problem för resultatets validitet är studiens omfattning; 30 respondenter deltog i 

undersökningen, vilket är en för liten siffra för att resultatet av undersökningen skulle vara 

generaliserbart på en större population, i det här fallet spelare av digitala spel i åldrarna 18-

30 år. 

Spelvana antogs på förhand kunna vara en bakomliggande variabel som kunde påverka 

respondenternas upplevda svårighet i genomspelningen av artefakten. Detta antagande 

stöddes av flow-teorin (Csikszentmihalyi, 1990) och visade sig stämma, då medelvärdet för 

upplevd svårighet sjönk ju högre spelvana respondenterna uppgav sig ha (se figur 9). Det är 

även värt att lägga märke till att respondenterna i grupp B genomgående angav ett högre 

medelvärde av upplevd svårighet än respondenter av motsvarande kategori i grupp A, 

undantaget den mest spelvana kategorin där medelvärdet var samma. Detta kan tolkas som 

att sparfunktionens utformning påverkar upplevd svårighet till en viss punkt. Det är dock värt 

att poängtera att endast en respondent från vardera grupp svarade att de spelade FPS-spel 

mer än 10 timmar i veckan i genomsnitt. 

Respondenterna i grupp B hade vidare ett högre medelvärde gällande antalet dödstillfällen 

jämfört med respondenterna i grupp A, 3,13 jämfört med 2. Detta skulle kunna vara en 

förklaring bakom det högre medelvärdet vad gäller upplevd svårighet. Hur det kommer sig att 

grupp B dog fler gånger i genomsnitt är svårt att säga. Om Jesper Juuls resonemang att 

sparfunktionen sänker svårighetsgraden i spel genom att minimera mängden investerad tid 

(2004) stämmer skulle detta innebära att skillnaden i upplevd svårighet berodde på praktiska 

anledningar, att mer tid behövde investeras för att återfå förlorad progression. Detta förklarar 

dock inte det högre dödsantalet i grupp B. Skillnaden mellan dessa medelvärden talar snarare 

för att den tekniska svårighetsgraden skulle öka med en automatisk sparfunktion jämfört med 

en manuell, men då sparfunktionens utformning var det enda som skiljde versionerna av 

artefakten åt är det svårt att argumentera för att grupp B spelade igenom en tekniskt svårare 

version av artefakten. 
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Denna studie avsåg förvisso aldrig att undersöka sparfunktionens inverkan på flow-teorin, 

men då Csikszentmihalyi beskriver flow som ett njutningsfyllt, eftersträvansvärt och 

meningsfullt mentalt tillstånd (1990) kan de ändå vara värt att diskutera resultatet i relation 

till flow. Csikszentmihalyi menar att flow-tillståndet representerar en optimal balans mellan 

hög förmåga hos utövaren och en hög svårighetsgrad i utövarens aktivitet (se Figur 2). En 

manuell sparfunktion kräver en aktiv handling från spelarens sida, vilken i sig inte påverkar 

förhållandena i själva spelet. Detta tycks strida mot beskrivningen av flow-tillståndet som ett 

mentalt tillstånd i vilket spelaren ”flyter med” och inte aktivt reflekterar över sina handlingar 

i förväg. En automatisk sparfunktion utlöses å andra sidan just automatiskt då rätt villkor 

föreligger i spelet, och kräver inte ett aktivt beslut av spelaren att tillfälligt stanna upp i spelet 

för att spara. Man skulle därmed kunna dra slutsatsen att en manuell sparfunktion gör 

spelaren mindre benägen att inträda i flow. Denna slutsats får dock betraktas som spekulativ 

i sammanhanget, då undersökningen inte var ämnad att undersöka respondenternas 

benägenhet att inträda i flow-tillståndet. För detta hade artefakten antagligen behövt vara 

svårare då de mest erfarna respondenterna, som får antas besatte högst förmåga, angav låga 

svar i upplevd svårighet (se Figur 9). 

Medelvärdet för upplevd frustration var även det något högre i grupp B, 2,87 jämfört med 2,6 

för grupp A. Denna skillnad skulle kunna styrka Juuls påstående att misslyckande leder till 

frustration hos spelaren (2013) något, då respondenterna i grupp B som tidigare sagt dog fler 

gånger i genomsnitt än respondenterna i grupp A. Samtidigt sparade respondenterna i grupp 

A i genomsnitt sitt spel 3 gånger jämfört med de två gånger spelet sparades automatiskt för 

grupp B, vilket skulle kunna tyda på att de förlorade mindre investerad tid vid ett misslyckande 

än vad grupp B gjorde. Detta skulle kunna tyda på att Juuls resonemang om att mer förlorad 

investerad tid leder till högre frustration (2004) stämmer. Man bör dock notera att skillnaden 

i uppmätt frustration var mindre än vid jämförelsen av övriga variabler, och att 

signifikansnivån i denna jämförelse mycket liten (50,9% vid ett t—test, 54,5% i Mann-Whitney 

U-testet), vilket indikerar att slumpen kan haft stor inverkan på detta resultat.  

Även om det fanns en skillnad i medelvärdet för upplevd svårighet kvarstår fortfarande frågan 

vad denna skillnad beror på. Juuls resonemang om att sparfunktionen gör spel lättare (2004) 

grundar sig i tanken om att spel blir enklare att klara av om mindre tid behöver läggas på deras 

genomförande, inte för att den förändrar spelarens förutsättningar under pågående spel.  

Detta skulle tala för ett praktiskt underlättande, till skillnad från ett tekniskt underlättande. 

Undersökningen visar dock på en procentuell skillnad på 56,5% i medelvärdet på antalet 

dödstillfällen grupperna emellan, vilket antyder att artefakten skulle varit tekniskt svårare för 

grupp B att genomspela. Detta trots att skillnaden i spelvana grupperna emellan var mycket 

liten.  

Undersökningen problemformulering var: Hur påverkar sparfunktionens utformning 

(manuell jämfört med automatisk) spelares upplevda svårighet i digitala spel? 

Svar: Undersökningens resultat tyder på att en manuell sparfunktion innebär en något lägre 

känsla av upplevd svårighet jämfört med en automatisk sparfunktion. Detta resultat var dock 

inte statistiskt signifikant, och undersökningen hade för få deltagare för att resultatet skulle 

vara generaliserbart på en större population.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna explorativa och komparativa studie har undersökt om en manuell sparfunktion 

påverkar spelarens känsla av upplevd svårighet i ett digitalt spel jämfört med en automatisk 

sparfunktion. Undersökningen har arbetat utifrån problemformuleringen: Hur påverkar 

sparfunktionens utformning (manuell jämfört med automatisk) spelares upplevda svårighet i 

digitala spel? 

För att besvara problemformuleringen har en kvantitativ studie genomförts med 30 

respondenter, indelade i två grupper om 15 vardera. Dessa grupper fick spela igenom varsin 

version av ett enklare FPS-spel. Den enda skillnaden mellan de två versionerna var att den ena 

hade en manuell sparfunktion (grupp A), vilket tillät respondenterna att spara spelet när de 

ville, medan den andra hade en automatisk sparfunktion vilket sparade spelet vid två 

förutbestämda punkter, så kallade check points (grupp B).  

Efter genomspelning av artefakten fick respondenterna fylla i ett formulär, där de fick ange 

hur svårt de upplevt att spelet var från en skala på 1 till 5. De fick även ange hur frustrerande 

genomspelningen varit på samma skala, samt ange hur många timmar i genomsnitt per vecka 

de spelade spel av samma genre som artefakten (FPS-spel). Anledningen till detta var att deras 

spelvana ansågs kunna vara en bakomliggande variabel som kunde påverka hur svår de 

upplevt genomspelningen av artefakten varit. Därtill loggade artefakten hur många gånger 

respondenterna dött i spelet, samt hur många gånger grupp A använt den manuella 

sparfunktionen. 

Resultatet visade att medelvärdet för upplevd svårighet var lägre för grupp A än för grupp B. 

Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Därtill deltog för få respondenter för att 

resultatet skulle vara generaliserbart på en större population. Respondenterna i grupp A dog 

i genomsnitt färre gånger än grupp B, samt blev i genomsnitt något mindre frustrerade under 

sin genomspelning än respondenterna i grupp B. Dessutom sparade respondenterna i Grupp 

A manuellt spelet 3 gånger under genomspelningen jämfört med de två gånger spelet sparades 

automatiskt i grupp B. 

6.2 Diskussion 

30 respondenter deltog i denna studie, vilket är en för låg siffra för att resultatet, även om det 

skulle varit statistiskt signifikant, skulle vara generaliserbart på en så stor population som den 

som undersöktes i studien. Även om urvalsbegränsningen ledde till att enbart personer i 

åldrarna 18—30 som spelade digitala spel minst två timmar i genomsnitt per vecka deltog i 

undersökningen måste detta endast betraktas som ett litet stickprov i en population på 

tusentals eller mer. Detta är något som påverkar trovärdigheten i undersökningens resultat, 

möjligtvis än mer än det faktum att skillnaden grupperna emellan inte var statistiskt 

signifikant.  

Det är anmärkningsvärt att de två grupperna var så jämt fördelade sett till spelvana. Som figur 

9 visar så verkar spelvana ha varit en bakomliggande variabel som påverkar upplevd svårighet 

i spel. Det är knappast uppseendeväckande att större erfarenhet leder till ökad förmåga, både 

Csikszentmihalyi (1990) och Juul (2013) argumenterar för detta. Men man kan se den snarlika 
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fördelningen av spelvana mellan grupperna som en styrka för studiens trovärdighet. Hade 

dessa förhållanden skiljt sig väsentligt åt hade det varit lätt att peka på detta som en anledning 

till en eventuell skillnad i upplevd svårighet. Med detta resultat kan man dra slutsatsen att 

skillnaden i spelvana troligtvis inte hade en lika stor inverkan på resultatet som den annars 

kanske haft. 

Även om sparfunktionens utformning skulle innebära en skillnad på spelarens upplevda 

svårighet är det fortfarande oklart vad denna skillnad skulle bestå i. Resultatet visar att grupp 

B upplevde ett något högre mått av frustration, vilket enligt Juul skulle kunna förklaras med 

att de förlorade mer investerad tid i genomsnitt jämfört med grupp A (2004). Det högre 

medelvärdet på antalet dödstillfällen i kombination med att grupp A sparade spelet en gång 

mer är grupp B i genomsnitt skulle kunna tala för detta. 

Det är dock möjligt att invända mot detta genom att påpeka att skillnaden i medelvärdet för 

frustration var minsta uppmätta variabeln i undersökningen, 2,87 jämfört med 2,6. Det är 

även möjligt att andra faktorer spelat in i respondenternas frustration, till exempel artefaktens 

nivådesign eller andra estetiska variabler.  

Sist men inte minst är det svårt att tolka skillnaden i antalet dödstillfällen i förhållande till 

Juuls resonemang. Undertecknad har gjort tolkningen att Juul inte menar att skillnaden i 

upplevd svårighet beror på att spelets tekniska svårighetsgrad påverkas, utan snarare att 

bestraffningen blir större med mängden investerad tid som går förlorad. Skillnaden i 

medelvärdet för antalet dödstillfällen var 56,6%, vilket kan jämföras med skillnaden i upplevd 

svårighet på 25%. Det är svårt att förklara hur skillnaden i sparfunktionens utformning skulle 

bidra till en så stor skillnad i antalet dödstillfällen, då versionerna av artefakten i övrigt var 

identiska. 

6.2.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Bortsett från det faktum att respondenternas ålder noterats i undersökningen i syfte att 

säkerställa att de faller inom ramarna för urvalet (se 3.1.4) samt att de fått besvara hur stor 

spelvana de har av FPS—spel har inga personuppgifter behandlats i undersökningen. Dessa 

variabler finns förvisso sparade i den insamlade datan (se Appendix B) men det bedöms ändå 

som omöjligt för utomstående att på grundval av denna information identifiera 

respondenterna.  

För sparfunktionen som ämneskategori är behandling av personlig information dock högst 

relevant, då det ingår i dess natur att samla in information. I dagsläget krävs sällan att du som 

spelare behöver uppge personliga detaljer om dig själv för att spara ett digitalt spel. Det är 

dock inte helt orimligt att detta förändras om nya möjligheter med sparfunktionen upptäcks. 

I ett sammanhang där sådan information skulle leda till en berikad spelupplevelse, och 

därmed större ekonomiska incitament att utnyttja sådan information, skulle spelutvecklarna 

kunna finna sig på kollisionskurs med nya tiders skärpta lagstiftning kring integritet på 

internet och sparandet av personlig information. Resultatet av en sådan 

konfrontation/förhandling är dock svårt att sia om i nuläget. 

För stunden förblir sparfunktionens påverkan på spelupplevelsen alltjämt ett tämligen 

outforskat ämne för forskningen, även med denna i sammanhanget begränsade studie 

genomförd och trots att sparfunktionen är ett vanligt inslag i digitala spel. Som Jesper Juul 

påpekat så är sparfunktionen viktig för utformningen av digitala spel(2004), så till den grad 

att han ser den som en förutsättning för spel vilka tar tiotals timmar av spelarens tid i anspråk 



 
29 

för att klara. I artikeln Time to play (2004) beskriver Juul att sparfunktionen kritiserats för 

att göra spel för enkla, samtidigt som spel utan (manuella) sparfunktioner kritiserats för 

denna brist. Detta antyder ett oklart förhållningssätt till sparfunktionen som fenomen. 

Djupare undersökningar av vilken påverkan sparfunktionen och dess utformning har på 

spelupplevelsen skulle förhoppningsvis kunna bidra till en ökad förståelse av denna 

användbara och vanligt förekommande, men möjligtvis slentrianmässigt bortglömda, 

funktionalitet och hur den bäst används för att förbättra spelupplevelsen för miljontals 

spelare.  

I ett samhälleligt perspektiv skulle vidare en ökad och breddad förståelse av sparfunktionens 

inverkan på spelupplevelsen möjligtvis kunna leda till professionell specialisering på området: 

en yrkesroll med särskilt ansvar för utformandet av ett digitalt spels sparfunktion och särskild 

förståelse för hur sparfunktionen bäst implementeras i dennes spel, för att ytterligare berika 

den spelupplevelse som spelet i fråga är tänkt att förmedla.  

6.3 Framtida arbete 

En fortsättning på denna studie skulle förslagsvis kunna vara att kraftigt utvidga antalet 

respondenter. En större bas av respondenter hade kunnat innebära att resultaten blivit mer 

trovärdiga. Det skulle här underlätta med en statistisk bas som faktiskt visar på hur många 

som ingår i den undersökta populationen. Antalet respondenter påverkar även den statistiska 

signifikansnivån. I en större undersökning hade bättre förutsättningar funnits för att dels 

undersöka om sparfunktionens utformning faktiskt utgör en statistiskt signifikant skillnad för 

upplevd svårighet eller ej, samt att producera ett resultat som skulle vara generaliserbart för 

en större population. 

Om mer tid funnits tillgänglig skulle det även vara möjligt att arbeta vidare på artefakten. I 

sitt nuvarande utförande tar artefakten cirka 10-15 minuter att spela igenom. En artefakt med 

längre speltid hade kunnat medföra bättre förutsättningar för att undersöka sambandet 

mellan sparfunktionens utformning, upplevd svårighet och upplevd frustration då 

respondenten skulle kunna riskera mer investerad tid vid misslyckande. Mängden i check 

points i versionen av artefakten med automatisk sparfunktion skulle kunna modifieras för att 

klarlägga ett sådant samband ytterligare. 

Sparfunktionens inverkan på spelupplevelsen tycks vara ett tämligen outforskat fält för 

forskningen. Det här arbetet har undersökt sambandet mellan sparfunktionens utformning 

och upplevd svårighet, men även om denna variabel kan undersökas ytterligare finns flera 

andra tänkbara kandidater. Immersion, färdighetsutveckling och inverkan på moraliska val är 

några tänkbara områden där sparfunktionens inverkan skulle kunna undersökas. 

 



 
30 

Referenser 

Bethesda Game Studios (2008) Fallout 3  (Version: 1.0) [Datorprogram]. Bethesda Softworks. 

Hämtas genom Valves Steam-program. 

Bethesda Game Studios (2011) The Elder Scrolls V: Skyrim (Version: 1.0) [Datorprogram]. 

Bethesda Softworks. Hämtas genom Valves Steam-program. 

BioWare (2007) Mass Effect (Version: 1.0) [Datorprogram] Microsoft Game Studios, 

Electronic Arts. Hämtas genom Valves Steam-program. 

CD Project Red (2015)  The Witcher 3: Wild Hunt (Version: 1.0) [Datorprogram]. CD Project. 

Hämtas genom Valves Steam-program. 

Crytek (2013) Crysis 3 (Version: 1.0) [Datorprogram]. Electronic Arts. Tillgänglig på internet: 

Hämtas genom Valves Steam-program. 

Csikszentmihalyi. M (1990) Flow: The Psychology of Optimal Experience. San Francisco, CA: 

Harper & Row. 

Csikszentmihalyi. M (2000) Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and 

Play. 25. upl. Bloomington, IN: Wiley. 

Eliasson, A (2011) Kvantitativ metod från början. 2:2.upl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Firaxis Games (2016) Sid Meier’s Civilization VI (Version: 1.0) [Datorprogram]. 2K Games. 

Hämtas genom Valves Steam-program. 

IBM Corporation (2017) IBSS (Version: 25.0) [Datorprogram]. IBM Corporation. Tillgänglig 

på internet: https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 

Infinity Ward (2003) Call of Duty (Version: 1.0) [Datorprogram]. Activision. Tillgänglig på 

internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

IO Interactive (2000) Hitman: Codename 47 (Version: 1.0) [Datorprogram] Eidos 

Interactive. Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

IO Interactive (2002) Hitman 2: Silent Assassin (Version: 1.0) [Datorprogram] Eidos 

Interactive. Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

Juul, J. (2004) Introduction to Game Time. I Harrigan. P & Wardrip-Fruin. N (red.) First 

Person: New Media as Story, Performance, and Game. Cambridge, MA: MIT Press, ss. 

131-142. 

Juul, J.& Marleigh, N.(2009) Easy to use and incredibly difficult: On the mythical border 

between interface and gameplay. Proceedings of the 4th International Conference on 

Foundations of Digital Games. Orlando, FL, USA, ACM. Ss. 107-112.  

Juul, J. (2013) The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games. Cambridge, 

MA: MIT Press. 

Namco (1980) Pac-Man (Version: 1.0) [Datorprogram] Namco, Midway. Tillgänglig på 

internet: http://www.freepacman.org/welcome.php (derivat) 



 
31 

Planet Moon Studios (2000) Giants: Kabuto Citizen (Version: 1.0) [Datorprogram] Interplay 

Entertainment. Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

Taneli Armanto (1997) Snake (Version: 1.0) [Datorprogram] Nokia. Tillgänglig på internet: 

https://playsnake.org/ (derivat) 

Valve Corporation (1998) Half-Life (Version: 1.0) [Datorprogram] Sierra Entertainment, 

Valve Corporation. Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

Valve Corporation (2009) Left 4 Dead 2 (Version: 1.0) [Datorprogram] Valve Corporation. 

Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam-program. 

Valve Corporation (2013) Hammer Editor (Version: 4.1) [Datorprogram] Sierra 

Entertainment, Valve Corporation. Tillgänglig på internet: Hämtas genom Valves Steam—

program.  

Ubisoft Sofia (2011) Tom Clancy’s Ghost Recon: Shadow Wars (Version: 1.0) 

[Datorprogram]. Ubisoft. 

Unity Technologies (2018) Unity 3D (Version: 1.9f1) [Datorprogram] Unity Technologies. 

Tillgänglig på internet: https://unity3d.com/unity/whatsnew/unity-2018.1.9 



 I 

Appendix A -  Formulär 

 

Hur svårt upplevde du att spelet var? 

1………2………3………4………5 

Inte svårt alls   Mycket svårt 

 

 

Hur frustrerande upplevde du att spelet var? 

1………2………3………4………5 

Inte frustrerande alls  Mycket frustrerande 

 

 

Hur många timmar spelar du digitala spel av genren 

first person shooter i veckan i genomsnitt? 

0-1  2-4  5-10  10+ 

 

Ålder: 
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Appendix B -  Statistisk data 

Svårighet Frustration Erfarenhet Ålder SC DC Grupp 

3,00  1,00  1,00  26,00 4,00 1,00 1 

4,00  4,00  1,00  30,00 5,00 6,00 1 

2,00  3,00  1,00  29,00 4,00 3,00 1 

3,00  2,00  1,00  30,00 ,00 1,00 1 

4,00  5,00  1,00  22,00 2,00 5,00 1 

2,00  2,00  1,00  30,00 3,00 1,00 1 

3,00  3,00  1,00  19,00 4,00 2,00 1 

5,00  3,00  1,00  20,00 6,00 6,00 1 

2,00  1,00  2,00  23,00 3,00 2,00 1 

2,00  2,00  2,00  28,00 4,00 2,00 1 

2,00  3,00  2,00  25,00 3,00 1,00 1 

1,00  2,00  3,00  29,00 1,00 ,00 1 

1,00  3,00  3,00  21,00 2,00 ,00 1 

1,00  3,00  3,00  22,00 2,00 ,00 1 

1,00  1,00  4,00  24,00 2,00 ,00 1 

3,00  3,00  1,00  26,00  4,00 2 

5,00  4,00  1,00  24,00  7,00 2 

4,00  2,00  1,00  20,00  5,00 2 

3,00  2,00  1,00  25,00  4,00 2 

4,00  5,00  1,00  21,00  4,00 2 

5,00  3,00  1,00  29,00  5,00 2 

3,00  3,00  1,00  26,00  2,00 2 

4,00  4,00  1,00  26,00  3,00 2 

3,00  4,00  2,00  28,00  4,00 2 

3,00  2,00  2,00  27,00  3,00 2 

2,00  2,00  2,00  22,00  3,00 2 
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Appendix C -  Forts på Statistisk data 

 

Svårighet Frustration Erfarenhet Ålder SC DC Grupp 

2,00  4,00  2,00  29,00  2,00 2 

1,00  2,00  3,00  30,00  ,00 2 

2,00  2,00  3,00  19,00  1,00 2 

1,00  1,00  4,00  18,00  ,00 2 


