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Sammanfattning 
 

Den här studien undersöker hur identifikationsprocessen i fumblecore-spel ter sig utifrån 

Cohens dimensioner kring identifikation. För att undersöka detta utvecklades en artefakt som 

designades utifrån tre teorier kring humor (Superiority Theory, Incongruity Theory och Relief 

Theory) samt definierade karaktäristiska element som tillsammans utgör spel inom genren. 

Undersökningen genomfördes på tolv respondenter där data samlades in genom observation, 

frågeformulär och kvalitativa intervjuer där frågorna baserades på Cohens fyra dimensioner 

kring identifikation (emotionell empati, kognitiv empati, motiverande identifikation och 

absorberande identifikation) för att mäta detta. Resultatet visade på att respondenter 

projicerar sina egna känslor och mål på karaktären och använder denne som ett medel att 

utföra sina önskade handlingar. Således är det snarare karaktären som tar på sig spelarens 

identitet och anammar dennes perspektiv och målsättning än spelaren som tar på sig 

karaktärens. 

Nyckelord: Identifikation, Humor, Fumblecore. 

 

Abstract 

 
This study examines how the identificatory process in fumblecore games plays out according 

to Cohen’s dimensions about identification. To examine this, an artefact was developed based 

on three theories on humour (Superiority Theory, Incongruity Theory and Relief Theory) as 

well as prominent characteristic elements that defines games within the genre. The survey was 

conducted on twelve respondents where data was collected through observation, 

questionnaires and qualitative interviews where the questions were based on Cohen's four 

dimensions about identification (emotional empathy, cognitive empathy, motivational 

identification and absorbing identification) in order to measure this. The result showed that 

respondents project their own feelings and goals on the character and use this as a means of 

performing their desired actions. Thus, it is rather the character that takes on the player's 

identity and embraces his perspective and goal rather than the player who takes on the 

character’s. 

Keywords: Identification, Humour, Fumblecore. 
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1 Introduktion 

Identifikation i spel är den process där spelare tar på sig en spelkaraktärs identitet, perspektiv 

och mål och sympatiserar med dessa och känner empati med karaktären. Men hur förhåller 

sig detta till den populäraste typen av humorspel idag, nämligen fumblecore? Här porträtteras 

en karaktär berövad på grundmotoriska färdigheter och att manövrera nivåerna är en av de 

största utmaningarna. Hur passar sympati och empati in här om syftet är att skratta åt 

karaktärerna? 

Moreall (2014, s. 128) beskriver protagonister i humoristiska uppsättningar på följande vis: 

”Comic heroes and heroines come up with a wider range of solutions to problems, and with 

more imaginative solutions, than ordinary people would.” Så humoristiska karaktärer 

framställs och fungerar på ett annorlunda sätt än andra karaktärer men hur påverkar detta 

processen där spelaren identifierar sig med protagonisten? Fumblecore är en ny subgenre i 

humorgenren där spelaren berövas på grundmotoriska färdigheter i utbyte mot privilegiet att 

agera huvudroll i ett komiskt framförande (Jones, 2016, s. 91). Enligt Jones (2016, s. 88) 

väcker spel i fumblecore-genren frågor om begränsningar, intention och inverkan. Han 

förklarar att spelen vänder upp och ned på den traditionella dynamiken mellan kropp och 

sinne som fysisk komedi och slapstick grundar sig i och således också hur identifikation 

fungerar inom dessa spel.  

Jones förklarar följande:” …the popularity of fumblecore games proves that this identifcatory 

middleman can be cut out: viewers will happily accept their abuse directly, as players, for the 

privilege of having a role in a comedic performance.” (2016, s. 91). Han menar också att 

komedi uppstår i fumblecore-spel först när spelaren placerat sig själv utanför spelaravataren. 

Utifrån detta går det att argumentera för att det är något som händer med identifikationsfasen 

när en spelare tar på sig spelavatarens skor i fumblecore-spel. Ambitionen med detta arbete 

var varit att adressera och redogöra för hur humor påverkar identifikation i spel. 

För att besvara detta har en undersökning utförts med syftet att belysa detta fenomen och 

besvara frågeställningen, ”Hur ter sig identifikationsprocessen i fumblecore-spel utifrån 

Cohens dimensioner kring identifikation?” En artefakt skapades utefter Jones (2016, ss. 86–

87) definition av ett fumblecore-spel och därefter genomfördes en kvalitativ studie som 

undersökte tolv respondenters nivå av identifikation med deras karaktär i spelet. 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel kommer att redogöra för de tre huvudsakliga teorier som används för att 

förklara humor och dess uppkomst, hur humor utvecklats och används historiskt och i sociala 

kontext. Vidare så kommer kapitlet även beskriva hur yttrandet av humor skiljer sig mellan 

dataspel och traditionell media. Slutligen kommer detta kapitel att ta upp identifikation och 

redogöra för vad vi menar när vi pratar om det och hur det fungerar i dataspel. Avsnittet tar 

även upp och redogör för Cohens identifikationsdimensioner som studien grundat sig i 

(Cohen, 2001 s. 256). 

2.1 Vad är humor? 

För att kunna analysera och göra research kring ämnet humor så är det viktigt att först 

definiera och säkerställa vad det är vi menar när vi pratar om humor. Att exakt definiera vad 

humor innebär och betyder är problematiskt då det inte finns en fast objektiv sanning som 

beskriver fenomenet. Det går dock att argumentera kring vad humor medför och kan innebära, 

humor är en funktion eller fenomen som, utöver njutning, väcker en rad andra känslomässiga 

reaktioner, så som lekfullhet, förvåning och andra begrepp som alla är associerade med 

munterhet. Humor är ett fenomen som upplevs av människor och gör att de känner känslor 

av njutning och munterhet (Dormann & Biddle, 2009, s. 814). I sociala sammanhang kan 

humor ge upphov till intima relationer grundande i gemensamma gemytliga upplevelser och 

interaktioner med andra människor och förstärker och genererar känslor så som vänskap, 

solidaritet och empati. Humor besitter styrkan att kunna hjälpa till med och etablera och 

organisera sociala regler och strukturer i grupper. Humor används för att formulera de 

attityder och färdigheter som krävs för social interaktion och relationsbyggande med andra. 

Likt skvaller och småprat fyller humor en viktig social roll (Dormann & Biddle, 2009, s. 809). 

Humor kan användas som ett verktyg för att på ett socialt accepterat vis underkasta personer 

som avviker från gruppen, men har även visats kunna bidra till positiv utveckling av sociala 

relationer och strukturera sociala regler i grupper (Dorman & Biddle, 2009, s. 812). Därav 

skulle en tolkning av humor kunna förklaras som ett verktyg inom social kompetens med 

potential för både positiva och negativa resultat. Vidare så menar Dormann och Biddle (2009, 

s. 812) att humor genererar och förstärker flera sociala aspekter: intimitet och empati, samt 

vänskap och solidaritet, både i större grupper och mellanmänsklig kommunikation. Därmed 

skulle användning av humor kunna relateras till- och kategoriseras inom sociala färdigheter 

som är nödvändiga att behärska vid sociala sammanhang.  

I relation till spel kan humor användas för att främja sociala relationer samt uppmuntra 

spelaren till att fortsätta spela då det finns forskning som tyder på att spelupplevelsen kan vara 

mer njutbar och engagerande med komiska element (Dormann & Biddle, 2009, s. 814). 

Humorns komiska element kan bidra med både sociala och njutbara funktioner som kan 

främja spelarens stimulans och därmed motivera spelaren att fortsätta sessionen. Således kan 

humor som element användas för att nyansera spel och ge ytterligare drivkrafter för spelaren 

att utföra uppdrag och samtidigt stimuleras på flera olika plan. 

Humor kan även hjälpa till med att fokusera på våra brister och misstag och uppmana till 

kritiskt tänkande kring detta. Komediförfattare letar automatiskt efter motsägelser i det som 

karaktärer säger och vad de gör, och vad de är ämnade att vara och vad de faktiskt är. Detta 

kritiska tankesätt återfanns redan i de första grekiska komedierna och applicerades på ledarna 

i samhället (Moreall, 2014, ss. 129–130).  
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Sammanfattningsvis så kan humor alltså användas som ett kraftfullt verktyg i en social 

kontext. Det kan användas för att etablera strukturer och regler i grupper, generera och 

förstärka känslor så som empati, solidaritet och intimitet samt hjälpa till med självförbättring 

genom att belysa brister hos oss själva och andra under ett annat ljus. Humor som begrepp är 

mer känt och vedertaget i en annan kontext, nämligen som ett dramaturgiskt begrepp för att 

skapa komedi i olika typer av media. Men vad är då komedi och vart kommer det ifrån? 

2.2 Komedi som genre 

Komedi som genre har funnits så långt tillbaka som 400 år före Kristus. Enligt Odyessos 

(2001, ss. 710–711) växte Aristofanes tidiga verk fram som en motreaktion mot det 

rationalistiska samhälle och tänkande som Sokrates etablerat. Sokrates rationalistiska 

filosofier och inflytande hade lett till att humor och myter förlorat sin didaktiska plats i 

samhället. Aristofanes och andra författare satte upp sina pjäser med avsikten att öppna upp 

för kritik och diskussion kring makthavare och sociala strukturer. De skratt och reaktioner 

dessa pjäser möttes av, menar Odyessos (2001, s. 721), bör ses som maktmotstånd och en form 

av återhämtning. 

Redan på denna tid hade komedi för avsikt att differentiera sig själv från andra gener genom 

att påvisa sin visdom och exponera och synliggöra brister och noga visa medvetenhet om deras 

beståndsdelar (Wilkins, 2010, s. 98). 

Långt senare i tiden utvecklas komedi som genre och en annan inflytelserik form av humor tar 

sig i uttryck i liveframföranden såsom commedia dell’arte, pantomim och clown. Dessa kan 

kategoriseras inom slapstick; ett framförande där skådespelet kretsar kring fysisk humor och 

yttrar sig genom att karaktärer snubblar, ramlar, blir slagna eller får saker kastade på sig 

(Peacock, 2014, s. 29). För att undvika att chockera publiken etableras ett komiskt ramverk 

som signalerar att publiken förväntas skratta. Eftersom slapstick involverar våld och smärta 

är det en ständig balansgång mellan empati för karaktärerna och känslan av att vara 

överordnad som antingen kan resultera i skratt- eller sympati för karaktärerna (Peacock, 2014, 

s. 29). 

Inom commedia dell’arte kretsade ofta spektaklet kring social status och olika maktpositioner 

mellan karaktärerna där ett stiliserat rörelsemönster och masker förtydligade ett komiskt 

ramverk. På så sätt kunde karaktärerna berövas på mänskliga aspekter och istället identifieras 

som fiktiva karaktärer och på så sätt befria publiken från att känna empati och istället roas av 

tillställningen (Peacock, 2014, s.18). Inom pantomimer (imitation och mimik) förekom det att 

kvinnor spelade en stereotypisk prins för att förtydliga att karaktärerna var på låtsas (Peacock, 

2014, s. 70). Smink och rekvisita användes på liknande vis för att differentiera cirkusclowner, 

etablera ett komiskt ramverk och minimera risken för publikens sympatiserande (Peacock, 

2014, s. 20). Funktionen av ett komiskt ramverk har även visat sig i modern media så som i 

filmen Jackass: The Movie (2002), där stuntmän avsiktligt utsätter sig för faror. Den typen av 

smärta skiljer sig från slapstick eftersom den är riktig. Utöver att publiken förväntar sig att 

stuntmannen ska få en smäll etablerar faktumet att offret själv valt att utsätta sig för smärtan 

ett starkt nog komiskt ramverk för att åskådaren ska kunna skratta åt händelsen (Peacock, 

2014, s. 167). 

Intresset för och populariteten som denna typ av fysisk komedi och trasdocksliknande 

användande av mänskliga kroppar har idag utvecklats och lett fram till en ny genre inom 

humorspel – fumblecore. 
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2.2.1 Fumblecore 

Fumblecore är namnet på den just nu mest inflytelserika subgenren inom humorspel. Spel i 

denna genre uppmanar till och fostrar en performativ aspekt i spelaravtarers missöden 

grundade i fysisk komedi. Spelen karaktäriseras oftast genom att gestalta en svårkontrollerad 

karaktär (Jones, 2016, s. 86), triviala saker så som att stå på två ben kan vara en utmaning i 

sig. Ett annat gemensamt drag är de ofta komplexa och invecklade spelarkontrollerna. Vad 

som i andra spel kanske endast kräver en knapptryckning kan här kräva en lång rad 

manövreringar och kombinationer av rörelser. Dessa beskrivningar kan få dessa spel att låta 

svåra och frustrerande och vara riktade till spelare som dras till spel som Dark Souls (2011) 

och Super Meat Boy (2010), men vad dessa spel lyckas göra är att utesluta den frustrerande 

aspekten och istället ersätta den med humor. Den sista och viktigaste gemensamma faktorn 

dessa spel besitter är att de är allmänt kända som riktigt roliga spel. Där vanligtvis 

frustrerande och hopplösa spelpartier slutar i ilska så uppstår här klassisk fysisk komedi och 

till spelarens förtjusning så resulterar misslyckanden inte i död och olycka utan oftast i 

avatarens humoristiska omkullvältningar (Jones, 2016, s. 87). Spel i denna genre använder sig 

oftast uteslutande av humor som uppstår i banan spelare-till-spel (Dormann, 2014, ss. 83–

84). Denna bana att skapa humor i beskrivs i mer detalj senare i texten. 

Jones (2016, s. 91) argumenterar för att i fumblecore-spel så ter sig identifikation annorlunda 

än i andra typer av spel. I fumblecore-spel, förklarar han, så kan en ”identificatory middleman” 

uteslutas, spelare och åskådare accepterar gladeligen misshandeln som sker i utbyte mot 

privilegiet att få spela en roll i en komedi. Vidare argumenterar han för att komedin uppstår 

när spelaren placeras utanför avataren, när spelaren inser den identifikation som den tidigare 

upplevt tidigare bara varit en falsk fasad eller idé. Detta leder till att ett glapp uppstår mellan 

spelare och spelaravataren och spelaren kan börja se på sin karaktär som en fumlig trasdocka 

som de kan kontrollera fritt (Jones, 2016, s. 91). 

De mest kända och populäraste spelen i denna genre är Surgeon Simulator (2013), Human: 

Fall Flat (2016), Gang Beasts (2014), Octodad: Dadliest Catch (2014) och Goat Simulator 

(2014). Något gemensamt för dessa titlar som inte går att ignorera är att de kom alla ut under 

nästan samma period. Vad detta beror på går inte att svara på här men det går att spekulera. 

Det skulle kunna bero på att den generation som var först med att växa upp med 3D-spel nu 

är tillräckligt gamla för att kunna producera och skapa spel själva, fumblecore skulle då kunna 

vara en reaktion mot detta och en genreutveckling. Fumblecore skulle kunna ses som en form 

av meta-spelande då humorn och mekaniken i grundar sig i det absurda och märkliga i 

möjligheterna och omöjligheterna som återfinns i fysiken och kontrollsystemen i klassiska 3D-

spel, så som Grand Theft Auto IV (2008), Saints Row (2006) och Skate (2007). 

2.3 Humors historiska plats 

För att förstå och få en insikt i humors sociala plats och roll är det viktigt att inte endast 

redogöra för vart den står nu utan även vart den stått historiskt. Historiskt sett har den tidigare 

nämnda vedertagna uppfattningen om att humor är en hälsosam och uppskattad funktion inte 

varit lika prevalent. Moreall (2014, s. 122) förklarar att i den tidiga kristendomen, som 

influerades mycket av bibeln, stod humor i negativ dager. Humor ansågs vara något fientligt, 

ansvarslöst och dåraktigt. Det enda sättet som Gud beskrivs skratta i bibeln är med förakt. 

Enligt Moreall (2014, s. 122) återfanns detta synsätt redan under Platons tid och tanken om 

att humor var fientligt och dåraktigt var standard bland filosofer. 
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Trots detta synsätt på humor menar Odyessos (2001, s. 726) att humor ändå, historiskt sett, 

spelat en mycket viktig och avgörande roll i samhället. Hon förklarar att komedier (framförallt 

satir) fungerat som en vakthund åt den demokratiska process som återfunnits i samhället 

under olika tidseror. Produktion och spridning av humor och satir vars syfte är att påvisa 

brister hos ledare och makthavare har inneburit ett vakande öga på samhället å demokratins 

vägnar. I och med att satir endast påvisar brister hos något eller någon utan att direkt döma 

är det problematiskt att slå tillbaka och försvara sig mot. Satiren lyfter fram det absurda och 

motsägelsefulla i ämnet i fråga och det är konsumenten själv som fäller domen. 

Humor kan idag beskrivas som ett sätt att uttrycka aggressioner på ett socialt accepterat vis 

(Dormann & Biddle, 2009, s. 808). Något som, enligt historien, inte alltid varit socialt 

accepterat. Humor står idag i en helt annan dager än det gjorde förr men trots detta så finns 

det brister och glapp i forskningen kring ämnet.  

Humorns roll i samhället har även speglat av sig den komiska protagonisten som inte har 

samma fäste och rykte som den arketypiska hjältekaraktären har. Komedier målar ofta upp 

melodramatiska och känslosamma karaktärer som skrattas åt och inte med. Dessa karaktärer 

är inte tänkta att efterliknas (Moreall, 2014, s. 128). Frågan som återstår är då hur tolkas och 

översätts då dessa tankesätt till ett dataspelskontext där generellt sett den mekaniska 

utgångspunkten (i första och tredje persons-spel) är att placeras i någons annans roll och 

emulera en fiktiv karaktär, överensstämmer detta med det Moreall antyder om att komiska 

karaktärer inte är ämnade att efterliknas? Hur förhåller sig axlandet av en komisk karaktär till 

detta? 

2.4  Teorier kring humor 

Inom forskning återfinns tre stycken huvudsakliga teorier kring humor som både adresserar 

hur humor uppstår samt vilka olika funktioner de uppfyller (Dormann & Biddle, 2009, s. 806). 

Dessa teorier är: “Superiority Theory” (ST), “Incongruity Theory” (IT) och “Relief Theory” 

(RT). Dormann menar (2014, s. 82) att dessa teorier varken är oförenliga eller exklusiva och 

kan kombineras. Trots att dessa teorier ursprungligen är grundade i traditionell, icke-

interagerbar media går de att i stort applicera i dataspelkontext för att förklara uppkomsten 

av humor. Det är dessa teorier som det framtida designen av en artefakt kommer att grunda 

sig i.  

2.4.1 Superiority Theory 

ST är den äldsta och tidigare mest vedertagna teorin kring humors uppkomst. Enligt Moreall 

(2014, ss. 123) så härstammar ST i Platos syn på humor och grundar sig i tanken om att 

essensen av skratt är att känna sig överlägsen över någon annan. Historiskt har ST visat sig 

under flera olika namn, det har tidigare kallats både fientlighets-. illvilja-, hån-, aggression- 

och nedvärderingsteorin. ST:s proposition är att vi som människor glädjer oss i andras olycka 

och att skratt då uppstår på andras bekostnad och i att se oss själva som överlägsna och 

segrande över andra (Dormann & Biddle, 2009, s. 804). 

Dormann och Biddle (2009, s. 807) menar att ST kan användas för att förklara uppkomsten 

av en specifik typ av humor i dataspelskontext, nämligen den som uppstår spelare emellan i 

multiplayerspel. Humorn uppstår utifrån spelarnas beteende under själva spelandet och yttrar 

sig i den (miss)kommunikation som detta resulterar i. Essensen av ST och hur det yttrar sig 

är idén om att humor är ett socialt accepterat sätt att uttrycka aggression på (Dormann och 
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Biddle, 2009, s. 808). Vidare så menar Dormann (2014, s. 83) att ST yttrar sig i huvudsak i 

dataspelskontext emellan spelare. Det är något som sker under spelsessionens gång men 

utanför själva spelet. Detta sker oftast i olika chattkanaler men kan också ske i den fysiska 

världen. Själva spelen är ofta den utlösande faktorn som ger upphov till detta, när spelaren 

reagerar på något som sker i spelet och därefter retar och förlöjligar antingen andra spelare 

eller sig själv. 

I Dormann och Biddles studie (2009, s. 807) är arketypiska exempel av detta grundade i 

spelaravatarens död och missöden och återfinns endast i multiplayerspel. Vidare så menar de 

även att det finns en korrelation mellan denna typ av humor och spel som innehåller 

tävlingsmoment och kompetitiva aspekter, så som first-person-shooters och vissa typer av 

rollspel. Det är alltså inte nödvändigt, eller ens vanligt, att ST uppstår i spel vars syfte är att 

vara humoristiska. 

Enligt Dormann och Biddle (2009, s. 807) uppstår denna typ av humor endast i 

multiplayerspel, men Dormann (2014, s. 82) menar samtidigt på att slapstick-humor är en 

välkänd form av humor som kan förklaras med ST, samtidigt som Jones (2016, s. 89) relaterar 

processen att betrakta spelarens handlingar i fumblecore till traditionell slapstick. Går det 

kanske, utifrån detta, att förklara uppkomsten av fler typer av humor i dataspel med hjälp av 

ST? 

2.4.2 Relief Theory 

RT grundar sig i teorin och tanken om att skratt och humor är en produkt som uppstår när 

förtryckt nervös energi som byggts upp får lätta på trycket (Moreall, 2014, s. 123). 

Likt ST återfinns RT i dataspelskontext oftast i interaktionen och kommunikationen spelare 

emellan, men där ST antyder att humorn uppstår i känslan av överlägsenhet och således 

genererar skratt, så grundar sig RT i själva mekaniken och frigörandet av uppbyggda 

spänningar som sker under interaktionen spelare emellan (Dormann & Biddle, 2009, s. 810). 

Humor är ett sätt att lätta på trycket och uttrycka aggression vänner emellan utan att riskera 

att en av parterna blir arg.  

Element i spel som är kopplade till RT kan även finnas i själva spelen. Enligt Dormann (2014, 

s. 82) så är arketypiska ”Comic Relief”-karaktärer designade för att lätta på spänning hos 

spelaren under frustrerande eller intensiva delar av spel.  Dormann och Biddle (2009, ss. 804) 

menar att detta antyder att humor bör anses som en mekanism som ingjuter välbehag. 

2.4.3 Incongruity Theory 

IT grundar sig, som namnet antyder, i teorin om att humor uppstår via inkongruens. Den 

antyder att humor är en reaktion mot något som utmanar och motsäger en persons vanliga 

kognitiva tankebanor och förväntningar (Moreall, 2014, s. 124). IT är idag den mest 

inflytelserika och moderna teorin som berör humor och skratt (Dormann & Biddle, 2009, s. 

804). 

Ur IT:s perspektiv så skrattar människor åt det oväntade och överraskande. Varje instans av 

skratt som uppstår kommer från en plötslig uppfattning av inkongruens eller tvetydighet i ett 

subjekt (Dormann & Biddle, 2009, ss. 804–805). Humor förlitar sig på berättarens förmåga 

att leka med dolda meningar och läsarens förväntningar. Denna typ av humor kan vara i tal- 

eller textform men är i huvudsak visuell (Dormann & Biddle, 2009, s. 808). 
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I spel yttrar sig inkongruent humor på flera olika sätt, den kan vara skriptad, oavsiktlig eller 

spelargenererad och kan dyka upp i alla typer av spel (Dormann & Biddle, 2009, s. 808). De 

förklarar att deras studie pekar på att oförutsägbara och överraskande element är viktiga 

element inom humor i dataspel och att det är dessa element som får spelaren att skratta. Om 

detta stämmer kan därför IT tänkas vara den mest prevalenta formen av humor inom dataspel. 

Moreall (2014, ss. 125–126) argumenterar dock för att endast inkongruens inte är tillräckligt 

för att humor ska uppstå. Negativa känslor som rädsla, ilska och avsky är alla känslor som kan 

uppstå som en produkt av perception av något oväntat eller inkongruent men är inte 

nödvändigtvis humoristiskt. Därför menar Moreall (2014, ss. 126) att för att humor ska uppstå 

krävs en lekfull attityd och munter inställning till det inkongruenta.  

Det är alltså dessa som är de huvudsakliga vedertagna teorierna som kan användas för att 

förklara humors uppkomst. De är inte oförenliga utan kan existera och fungera i symbios med 

varandra. I kombination med varandra kan de belysa och förklara olika delar av humor: ST 

relaterar till humor i sociala relationer och kontext, RT till humor och spänningar i känslor 

och IT till kognition (Dormann, 2014, s. 82). 

Dessa är de tre teorier som användes som vägledare och grundpelaren under skapandet av 

artefakten som användes i studien. För att med så stor säkerhet som möjligt kunna säkerställa 

att humor faktiskt skulle kunna skapas i artefakten så inkluderades element som kan förklaras 

med hjälp av samtliga teorier. 

2.5 Dormanns Tre Banor 

De tidigare nämnda teorier (ST, IT och RT) går att använda sig av för att förklara hur humor 

uppstår i traditionell media. Då de inte adresserar eller relaterar till den interaktiva aspekten 

som återfinns inom spel har arbetet använt sig av idéer om att humor yttrar sig i huvudsak på 

två sätt inom spel. Antingen genom berättandet eller genom mekaniker (Wade 2014; Cook 

2012). Dormann (2014, s. 83) kallar dessa sätt för humor att yttra sig på ”game-to-player 

trajectory” respektive ”player-to-game trajectory”. Det finns även ett tredje led som kallas 

”player-to-player trajectory” som adresserar den humor som uppstår emellan spelare utanför 

själva spelet. Likt de tidigare nämnda teorierna om humor så är inte heller dessa oförenliga 

eller exklusiva utan kan kombineras och uppstå i symbios och adresserar alla olika aspekter 

av humors yttrande i dataspelskontext. 

2.5.1 Spel till spelare: 

Humor som förmedlas från spelet till spelaren är humor som uppstår via själva berättandet i 

spelet, likt hur humor existerar och framställs i traditionell media. Denna typ av humor 

grundar sig i skriptade och planerade händelser och företeelser i spelvärlden (Dormann, 2014, 

s. 83). Portal 2 (2011), Grim Fandango (1998) och Conker’s Bad Fur Day (2001) är alla 

exempel på spel som använder sig av denna metod för att förmedla humor. I dessa spel 

förmedlas humorn utifrån ett manus och kan utan problem analyseras och förklaras med hjälp 

av teorier om humor som berör traditionell media. 

2.5.2 Spelare till spel: 

När humor förmedlas och skapas i denna bana är det spelaren själv som axlar rollen som den 

komiska författaren. Spelets mekaniker, regler och möjligheter agerar verktyg och sandlåda 

för att ge upphov till humor och komiska scenarion. Detta är en typ av humor som är helt unik 
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i spel som media och kan inte existera i traditionell media på grund av bristen på agency och 

interaktivitet (Dormann, 2014, ss. 83–84). Denna typ av humor kan som sagt uppstå i spel 

som använder sig av humor med ”game-to-player” banan men uppstår utanför spelets manus 

och förutbestämda händelser. Humorn kan dyka upp spontant eller vara noggrant planerad 

och framförd av spelaren själv. 

Human: Fall Flat (2016), Gang Beasts (2014), Octodad: Dadliest Catch (2014) och Goat 

Simulator (2014) är exempel på spel som effektivt arbetar med och utnyttjar denna typ av 

humor. Som nämnda exempel visar är spel som är uteslutande grundade i denna typ av humor 

ett någorlunda nytt fenomen. De största spelen på marknaden kom ut 2014 och innan det 

återfanns denna typ av humor i huvudsak som en indirekt produkt av (o)avsiktliga missöden 

i spel som innehåller realistisk fysik och ragdoll så som Skate 3 (2010), Grand Theft Auto 5 

(2013) och Star Wars: The Force Unleashed (2008). 

2.5.3 Spelare till spelare: 

Det finns även en tredje trajektoria eller bana, player-to-player, den som existerar mellan 

spelare. Humor som skapas i denna bana är starkt kopplad till RT och uppstår när två eller 

fler spelare interagerar med varandra och skämtar antingen om spelet eller spelsessionen i sig 

eller på sin egen eller varandras bekostnad. 

2.6 Skapa humor i spel 

Humor kan alltså yttra sig på ett flertal sätt i spel; genom känslan av överlägsenhet, frigörande 

av spänningar eller inkongruenser i det spelaren upplever. Men hur arbetar designers för att 

uppnå detta? 

Vanligt är att speldesigners använder sig av och designar ett spels estetik efter humor, genom 

exempelvis stiliserad karaktärsdesign, fysisk humor i animationer och karaktärers 

rörelsemönster och etablerandet av scenarion med utrymme för komiska utfall (Dormann & 

Biddle, 2009, s. 817). Ett spels kontrollschema och sättet karaktärer interagerar med 

omvärlden kan också designas med intentionen att skapa humor. Genom att göra 

karaktärsmanövreringen svårbemästrad kan det i sin tur resultera i att spelaren gör felsteg 

som resulterar i skratt snarare än frustration om karaktären ger ett fumligt intryck (Jones, 

2016, s. 87). Användandet av humor i spel kan göra dem mer underhållande men det finns 

även potential för lärdomar och insikter för spelaren. Humor klassificeras som estetisk när 

den stimulerar åskådarens fantasi, bidrar med insikter om dennes existens och utmanas till 

att tänka mer kritiskt (Gordon, 2012, s. 66). Att då låta spelaren axla rollen som någon med 

mindre självklara grundmotoriska förutsättningar i ett humorspel har alltså potentialen att 

ingjuta insikter och perspektiv. 

En väsentlig del av spelupplevelsen är att spelaren är medveten om att spelkaraktärerna, 

miljön och scenarierna är fabricerade (Kallio & Masoodian, 2018, s. 119). Även om ett spel kan 

simulera verkligheten så varierar aspekterna av realism inom både spelkaraktär, miljö och 

fysik. Dessutom är sociokulturella aspekter något som faktoriseras in i bedömningen av hur 

realistiskt något upplevs och detta är något som varierar mellan olika kulturer (Švelch, 2014, 

s. 2540). Sammantaget bidrar den generella nivån av realism till ett intryck, eller 

förväntningar på, vad som är möjligt och vad spelaren förväntar kunna ske. När en aspekt 

avviker från den etablerade nivån av realism kan denna inkongruens generera humor, 

beroende på om avvikelsen chockerar eller överraskar spelaren. 
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Humor i spel kan användas för att fånga spelarens uppmärksamhet, dels genom ludonarrativ 

design, där skriptad dialog och händelser driver narrativet, samt genom mekanikdriven 

humor där spelaren skapar komiska situationer i samspel med spelmotorn. I spel utanför 

komedigenren kan humor istället uppstå när spelaren avsiktligt går emot spelets mål.  

Slumpartade komiska situationer är ofta inte att föredra av speldesigners eftersom det kan 

föra iväg spelaren från den tänkta spelupplevelsen (Kallio & Masoodian, 2018, s. 121). 

Spel som Octodad: Dadliest Catch (2014) saknar den komiska duon som är vanligt 

förekommande inom slapstick (Peacock, 2014, s. 45), men Jones (2016, s. 90) beskriver 

spelaren som en del av ett komiskt lag bestående av både människa och maskin där spelaren 

och spelmotorn utgör duon. Spelarens knappinmatning processeras och ett till synes 

okontrollerat rörelsemönster tar sig uttryck vilket resulterar i, alltemellanåt, ett komiskt 

framförande där spelaren är i huvudrollen (Jones, 2016, s. 90).  

Sammanfattningsvis så kan humor användas i spel för att göra spelupplevelsen mer njutbar 

och engagerande för spelaren (Dormann & Biddle, 2009, s. 814), det kan också hjälpa till med 

att fånga spelarens uppmärksamhet (Kallio & Masoodian, 2018, s. 121) och för att stimulera 

identifikationen med publiken eller spelaren (Dormann & Biddle, 2009, s. 812). Vad innebär 

då identifikation i spel? 

2.7 Identifikation 

Identifikation är den process där åskådaren associerar sig med karaktären och upplever 

händelser utifrån mediets kontext, till skillnad från att bedöma dessa utifrån ett betraktande 

perspektiv. Åskådaren tar på sig karaktärens identitet, perspektiv och mål och sympatiserar 

med dessa. Empatin spelaren känner vid identifikation beskrivs som att vara tillsammans med 

karaktären snarare än för karaktären (Cohen, 2001, s. 261). Tolkning, jämförelse och 

bedömning sker av betraktaren utifrån kontexten och eftersom bedömningen är en process 

som behöver aktualiseras och därför är en nivå av självmedvetenhet nödvändig (Cohen, 2001, 

s. 253–254). Identifikationsprocessen minskar nivån av självmedvetenhet i utbyte mot att 

individen temporärt kan ta på sig karaktärens identitet (Hitchens, Raymond & Soutter, 2015 

s. 1032). 

Cohen föreslår fyra kriterier att mäta identifikation; 

• Emotionell empati – mäter individens empati med karaktärens känslor. 

• Kognitiv empati – mäter den kognitiva nivån av hur individen delar karaktärens 

perspektiv i form av hur denne upplever sig förstå karaktärens val av handlingar. 

• Motiverande identifikation – hur individen behandlar och delar karaktärens mål. 

• Absorberande identifikation – mäter intensiteten och frekvensen av individens 

självmedvetenhet. 

Tillsammans utgör dessa kriterier ett sätt att mäta en individs identifikation med en karaktär 

(Cohen, 2001 s. 256).  

Utöver Cohens fyra kriterier kan närvaro definieras som ett psykologiskt tillstånd där objekt i 

en artificiell värld upplevs vara interagerbara, mätas för att positivt relateras till identifikation 

(Christy & Fox, 2016, s. 284). Närvaro kan brytas ned till tre underkategorier;  
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• Självnärvaro - syftar på förkroppsligandet av karaktären där mottagaren upplever 

karaktärens lemmar som sina egna.  

• Social närvaro - behandlar mottagarens upplevelse om hur pass äkta de sociala 

aktörerna i miljön verkar.  

• Fysisk närvaro - handlar istället om mottagarens känsla av om denne kan interagera 

med miljön som om de vore verkliga objekt. 

Medan identifikation behandlar de psykologiska aspekterna av empati behandlar närvaro 

istället individens upplevelse av den fysiologiska tillgången till personer och objekt i den 

fiktiva omgivningen. (Christy & Fox, 2016 s. 284). 

Även om det finns flera faktorer som påverkar identifikation både inom traditionell media och 

spel rörande narrativ design så finns det en kategori som avser åskådarens eller spelarens 

förmåga att bli försummad i ett medie; transportability. Detta är en persons förmåga att 

kunna mentalt förflytta sig och immerseras. Ett drag som visat sig vara avgörande för vilka 

typer av personer- och till vilken grad en åskådare kan försummas i ett medie. (Christy & Fox, 

2016, s. 283). I relation till identifikation har tidigare forskning visat på att 

personlighetsdraget openness to experience (öppenhet för upplevelser) visat sig vara positivt 

korrelerat med karaktärsidentifikation medan extroverthet visat sig vara negativt korrelerat 

med karaktärsidentifikation (Hitchens, Raymond & Soutter, 2015 s. 1032). Något som tyder 

på att det inte endast är utformningen av ett medie som påverkar upplevelsen, utan personer 

har olika förmågor att kunna påverkas. 

Spel som medie skiljer sig inte enbart genom interaktivitetsaspekten, utan erbjuder dessutom 

spelaren att justera sin karaktär efter eget tycke. Tidigare forskning har visat att det finns en 

korrelation mellan likheten mellan en spelare och dennes karaktär till karaktärsidentifikation, 

däremot har det även visat sig att det inte finns något samband mellan karaktärskonfiguration 

och karaktärsidentifikation (Hitchens, Raymond & Soutter, 2015, s. 1036). Vilket betyder att 

spelare inte nödvändigtvis anpassar sin karaktär utefter sig själva även om det i sin tur bidrar 

till en starkare identifikation. 

Identifikationsprocessen kan försumma en individs självmedvetenhet till ett tillstånd där 

individen uppfattar händelser som om de inträffade den själv. Eftersom sinnestillståndet är 

tillfälligt kan det vara problematisk att studera detta, men kan utifrån Cohens dimension 

”absorberande identifikation” mätas snarast efter genomförd undersökning (Cohen, 2001, s. 

255). 
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3 Problemformulering  

I en social kontext är humor ett kraftfullt och vedertaget använt verktyg. Det används för att 

förstärka och etablera sociala regler och generera känslor så som empati och solidaritet 

(Dormann & Biddle, 2009, s. 812). Humor skulle kunna relateras till och kategoriseras inom 

sociala färdigheter som är nödvändiga att behärska vid sociala sammanhang. Det finns även 

forskning som tyder på att humor även i relation till spel används för att främja relationer och 

uppmuntra spelaren till att fortsätta spela (Dormann & Biddle, 2009, s. 814).  Trots denna 

tyngd och viktiga sociala roll som humor besitter är forskning kring ämnet snäv, i synnerhet i 

relation till spel. 

Det finns även etablerade och beprövade teorier som kretsar kring ämnet humor, Superiority 

Theory, Relief Theory och Incongruity Theory. De besitter alla olika element som lämpar sig 

till att förklara humors uppkomst och funktion på flera olika nivåer. Dock relaterar dessa i 

huvudsak till traditionell, icke-interagerbar media, men det finns forskare som har försökt 

fylla några av det glapp som lämnats här. Dormann (2014, s. 83) föreslår att humor i spel 

uppstår i tre olika banor, spel till spelare, spelare till spel eller spelare till spelare. Dessa teorier 

ger tillsammans en god grund till att förklara humors uppkomst i spel och förklarar den unika 

aspekt humorspel besitter i form av interaktion och agency. 

Utöver interaktivitet besitter spel en annan faktor som spelar in i hur humor uppfattas och 

skapas – identifikation. I spelkontext är identifikation den process där spelaren associerar sig 

med spelkaraktären och tar på sig dess identitet, perspektiv och mål vilket leder till att 

spelaren sympatiserar med och känner empati med karaktären (Cohen, 2001, s. 261). När 

detta sker minskas spelarens nivå av självmedvetenhet i utbyte mot att spelaren temporärt tar 

på sig karaktärens identitet (Hitchens, Raymond & Soutter, 2015, s. 1032). Samtidigt 

argumenterar Jones (2016, s. 91) för att i fumblecore-spel så sker något annorlunda än i andra 

spel. Enligt Jones kan en spelare till en början identifiera sig med spelaravataren men att 

komedin först uppstår när denna koppling upplöses och spelaren har börjat distansera sig 

själv från karaktären och se den som en separat enhet, istället för del av sig själv. Han förklarar 

dock inte varför detta händer utan argumenterar endast för att det händer. 

Humoristiska karaktärer framställs, fungerar och spelar andra roller än andra karaktärer 

(Moreall, 2014, s. 128).  I och med att humoristiska karaktärer alltså besitter en annan roll i 

hur de framställs är det möjligt att upplevelsen av att axla deras roll också ter sig annorlunda. 

En metod för att mäta identifikation är att använda sig av de dimensioner Cohen (2001, s. 

256) formulerat kring identifikation (emotionell empati, kognitiv empati, motiverande 

identifikation och absorberande identifikation). 

Det finns alltså forskning som adresserar humors uppkomst i spel, hur humoristiska 

karaktärer framställs och fungerar samt hur identifikation fungerar och dess roll, samt hur det 

kan mätas. Men det område som ännu inte är adresserat och undersökt är gränslandet mellan 

dessa områden. Frågeställningen som formulerats utifrån detta lyder: 

• Hur ter sig identifikationsprocessen i fumblecore-spel utifrån Cohens dimensioner 

kring identifikation? 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

Artefakten är ett couch co-op fumblecore-spel i tredjepersonsperspektiv och dess design 

utgick från Jones (2016, ss. 86–87) beskrivning av vad som karaktäriserar ett fumblecore-

spel. Två spelare kontrollerar var sin fumlig karaktär och målet är att ta sig förbi diverse hinder 

och utmaningar för att nå slutet av nivån, i stil med spelet Human: Fall Flat (2016). 

Utmaningarna som spelaren stöter på är grundade i fysikbaserade pussel och 

manövreringsutmaningar för karaktären. Spelarna kan interagera med varandras karaktärer 

i spelet genom att ta tag i och knuffa varandra. De kan även ge varandra en tumme upp. 

Artefaktens designval är grundade i etablerade teorier om humor och om hur humor uppstår 

i spel. I huvudsak så använder sig artefakten av det Dormann (2014, s. 84) kallar ”player-to-

game trajectory”, så den humor som uppstår är en produkt av spelarens interaktion med 

spelmotorn och de möjligheter som det medför.  Anledningen till att det är ämnat för flera 

spelare är för att Dormann (2014, s. 83) menar att humor även kan uppstå emellan spelare. 

För att chansen skulle öka för att respondenterna skulle finna humor i spelet gjordes detta val. 

Det är även detta som motiverade valet att låta karaktärerna interagera med varandra i spelet. 

Estetiskt så har artefakten en low-poly stil med pastelliga färger och enkla arkitekturella 

former. Anledningen till detta är för att Kallio och Masoodian (2018, s. 120) menar att ”sub-

par visuals” kan användas för att förhöja humorn i ett spel. Karaktärerna är klumpiga att 

manövrera men ändå responsiva på spelarens input, syftet med detta är att spelarna ska 

uppleva dem som fumliga utan att det är frustrerande. Spelet är även förlåtande rent 

spelmekaniskt. Spelets nivådesign inspirerades av spelet Human: Fall Flat (2016) då de är att 

de populäraste spelen i fumblecore-genren och dess nivådesign kompletterar dess gameplay 

väl. 

Artefakten innehåller en nivå som kan ta mellan tio och tjugo minuter att slutföra. Personerna 

som utfört denna undersökning och designat och producerat artefakten är en animatör och en 

game writer. Artefakten utvecklades även i samband med två andra studentgrupper 

(ljud/musik samt programmering) och innehåller därför både ljudeffekter, soundtrack, 

kamera och spelarkontroller byggda från grunden i Unity. Anledningen till detta är att själva 

utvecklingen och produktionen av artefakten skedde på spelstudion Tencent NEXT i Shanghai 

i Kina i samband med praktik hos företaget. Det ska även tydliggöras att artefakten 

utvecklades enbart av samtliga sex gruppmedlemmar utan kollaboration med Tencent NEXT. 

Trots ett mångfacetterat utvecklingsteam så var samtliga inriktningars mål densamma – att 

skapa en prototyp av ett fumblecore-spel som kan få spelaren att uppleva humor. 

Artefaktens målgrupp är i huvudsak erfarna spelare. Detta för att möjliggöra en så bra 

spelsession som möjligt. För att maximera den potentiella mängd humor som fumblecore 

besitter så var det önskvärt att respondenterna så snabbt som möjligt skulle kunna 

immerseras och intuitivt och smidigt kontrollera och handskas med spelarkaraktären. Något 

som var önskvärt att undvika var att respondenterna spenderar stor del av sessionen med att 

bekanta sig med och försöka behärska spelarkontrollen utan att kunna fokusera på sin egen 

upplevelse. 
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3.1.2 Utvärderingsmetod 

Syftet med denna undersökning var att utvinna data som kan användas och analyseras för att 

besvara frågeställningen ”Hur ter sig identifikationsprocessen i fumblecore-spel utifrån 

Cohens dimensioner kring identifikation?”. För att få fram den nödvändiga datan fick tolv 

testpersoner spela en producerad artefakt och sedan fylla i ett formulär, se Appendix A, och 

därefter intervjuas individuellt. Därefter hölls en gemensam diskussion. Under varje session 

deltog två respondenter och de fick spela artefakten tillsammans.  

Varje testsession tog plats i en lugn miljö i ett grupprum i Högskolan i Skövdes bibliotek. I 

rummet fanns intervjuaren, en observatör samt de två testdeltagarna. Respondenterna fick 

spela artefakten på en TV-skärm och efter sessionens avslut så erbjöds de fika. Innan varje 

session informerades respondenterna om att undersökningen var helt anonym, 

undersökningens struktur och metod, att de när som helst kunde avbryta undersökningen 

samt att intervjuerna skulle spelas in. Respondenterna fick även ge sitt medgivande om de var 

okej med att spelas in, vid båda respondenternas medgivande fortsatte undersökningen.  

Innan spelsessionen fick respondenterna fylla i ett formulär, se Appendix A, där de 

uppmanades att ange kön, nivå av spelvana samt bekantskap med spel i fumblecore-genren. 

Efter detta gick intervjuaren igenom spelets kontroller och regler. Därefter fick de spela 

artefakten i femton minuter. När tiden var slut uppmanades de fylla i ytterligare ett formulär 

med sju påståenden, se Appendix A. På en skala från ett till sju fick de fylla i hur mycket 

påståendet stämde in på deras upplevelse. De första tre påståenden var formulerade för att 

säkerställa och avgöra att artefakten uppfyller Jones (2016, ss. 86–87) beskrivning av ett 

fumblecore-spel. De fyra sista påståendena var utformade för att mäta respondentens nivå av 

identifikation med karaktären och dessa påståendena utformades utifrån Cohens (2001, s. 

256) fyra dimensioner som kan användas för att mäta identifikation. 

Efter att båda respondenterna fyllt i formuläret uppmanades en av respondenterna att lämna 

rummet för att den andre respondenten skulle intervjuas individuellt. När den första 

respondentens intervju var klar fick de byta plats. Anledningen till att de intervjuades 

individuellt var för att det visade sig under ett pilottest, där respondenterna intervjuades 

gemensamt, att deras närvaro påverkade varandras svar. De frågor som ställdes under 

intervjuerna var följdfrågor på vad respondenten svarat på de fyra sista påståendena rörande 

identifikation i formuläret. Respondenten uppmanades att motivera sitt svar samt redogöra 

hur de tolkat påståendet. Anledningen till detta var att det var viktigt att veta hur 

respondenten uppfattat påståendet för att kunna värdera och analysera deras svar.  

Efter att båda respondenters individuella intervjuer var avklarade hölls en gemensam 

reflektion kring deras gemensamma upplevelse och en öppen diskussion kring hur de 

upplevde identifikationsprocessen i relation till artefakten. Detta gjorde att intervjuaren 

kunde få en tydligare förståelse och insikt kring respondenternas synpunkter. 

Innan och under spelsessionerna samlades även observationsdata in av en observatör. I och 

med att en av grundpelarna i undersökningen varit humor och dess påverkan var det viktigt 

att humor genererades och upplevdes genom artefakten. Genom observation av 

respondenterna och dennes visuella, ickeverbala signaler i form av olika nivåer av leenden, 

kroppsrörelser och skratt så kunde detta säkerställas. 
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Data samlades alltså in i två olika led: 

• Kvalitativ data från formulär, semi-strukturerad intervju och diskussion. 

• Genom observation av respondenternas icke-verbala signaler. 

Undersökningen använde sig av en kvalitativ ansats då denna metod lämpade sig när de frågor 

som ställdes kunde kräva utförliga svar och förklaringar från respondenterna. Denna metod 

hjälpte även till med att säkerställa för intervjuaren att respondenten förstått frågan 

(Williamson, 2002, s. 244). Denna kvalitativa ansats öppnade även upp möjligheten för en 

observatör att observera flera aspekter av intervjun och spelsessionen (Williamson, 2002, s. 

244). 

En risk som uppstod i och med denna metod och som hades i åtanke under utförandet var ”the 

interviewer effect” (Williamson, 2002, s. 244). Detta innebär att det fanns en risk att 

respondenten vinklar och vrider på sina svar och formulerar dem på ett sätt som de tror att 

intervjuaren förväntar sig eller vill att de ska svara. Detta är ett fenomen som kan ske både 

medvetet och omedvetet hos respondenten men skulle i vilket fall vara ett problem då det 

skulle kunna innebära att de svar som ges inte är direkt subjektiva från testdeltagaren. 

Ytterligare en risk som denna metod med semi-strukturerad intervju medförde var att de 

följdfrågor som intervjuaren ställer respondenterna inte alltid är desamma under alla 

intervjuer. Vad detta kan resultera i är data som är svår att jämföra och analysera (Williamson, 

2002, s. 244). 

I studien deltog tolv respondenter, fem kvinnor och sju män. Målgruppen som söktes var 

deltagare med god spelvana för att spelsessionen skulle flyta på så bra som möjligt. 
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4 Projektbeskrivning 

Syftet med följande kapitel är att redogöra för och presentera hur utvecklingen av detta 

arbetets artefakt gått till samt vilka designval som gjorts för att skapa en artefakt som ska 

kunna svara på frågeställningen. Arbetet utfördes på spelstudion Tencent NEXT i Shanghai i 

Kina tillsammans med två andra projektgrupper med inriktningarna programmering 

respektive ljud/musik. 

Artefakten som har producerats är en prototyp på ett fumblecore-spel som går under 

arbetsnamnet ”We 2 are Human”. I denna prototyp, som är ett 3D-spel i 

tredjepersonsperspektiv, styr två spelare två robotar som är svåra att kontrollera och målet är 

att samarbeta och försöka manövrera karaktärerna till slutet av nivån. 

Artefakten har tagit inspiration från spelen Human: Fall Flat (2016), Gang Beasts (2014) 

samt Octodad: Dadliest Catch (2014). Det huvudsakliga syftet och avsikten med skapandet 

och utformningen av denna artefakt var att skapa ett humoristiskt fumblecore-spel som kan 

användas för att svara på frågan ”Hur ter sig identifikationsprocessen i fumblecore-spel 

utifrån Cohens dimensioner kring identifikation?” 

Följande kapitel kommer huvudsakligen att beskriva de designbeslut och processer som 

genomförts för att uppnå de mål som utformades för artefakten. Utöver att vara en artefakt 

med syftet att användas för att besvara frågeställning så har prototypen även utvecklats med 

kommersiellt syfte för att pitchas till studion där utvecklingen skedde. Detta innebär att även 

rent estetiska och konstnärliga element återfinns i artefakten. Tankegångar och beslutsvägar 

kring detta kommer inte att redogöras för i detta arbetet då dess syfte inte varit att besvara 

frågeställningen.  

4.1 Förstudie 

Inledningsvis började projektarbetet med insamling av inspiration och information om 

genren. Samt analys av två av de största fumblecore-spelen: Human: Fall Flat (2016) och 

Octodad: Dadliest Catch (2014). Anledningen till att just dessa spel valdes ut för analys var 

främst för att de är arketypiska exempel på fumblecore-spel och besitter båda utmärkande och 

karaktäriserande drag som gör att dem till goda utgångspunkter för insamlande av inspiration. 

Tre huvudsakliga element har analyserats i varje spel: Gameplay, karaktärsdesign och 

nivådesign. 

Från gameplay-perspektivet så har vilket typ av spel det är analyserats, vilka mål och 

möjligheter som finns samt hur spelet spelas rent praktiskt.  

De delar av karaktärsdesignen som analyserats är hur karaktären eller karaktärerna är 

utformade rent grafiskt, vilka rörelsemönster som finns, eventuella rörelsebegränsningar, 

karaktärens fysiska dimensioner gällande storlek och vikt i spelvärlden samt hur det känns att 

kontrollera karaktären.  

Ur nivådesigns-perspektivet har följande aspekter analyserats: rumslig storlek och 

möjligheter, kameraposition och rörelse, komplexitet och utformning av pussel och 

utmaningar, estetisk profil och känsla samt tempo i relation till karaktärens 

rörelsemöjligheter. 
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4.1.1 Human: Fall Flat (2016) 

Human: Fall Flat (2016) är ett 3D-spel i tredjepersonsperspektiv. I spelet kontrolleras en 

anonym humanoid karaktär och målet med varje nivå är att lösa pussel, utmaningar och 

plattformssegment för att nå slutet av nivån. Karaktären styrs och rör sig i världen på liknande 

sätt som i spel som Grand Theft Auto IV (2008) och andra klassiska tredjepersonsspel.  

En av de största skillnaderna mellan detta spel och andra plattformsspel i 

tredjepersonsperspektiv är att karaktärens rörelser är helt fysikbaserade så karaktären 

reagerar helt dynamiskt och realistiskt på alla delar av omgivningarna. Känslan av att styra 

karaktären bär med sig en speciell tyngd och realism i rörelserna. När karaktären roterar eller 

hoppar slängs armarna med likt en trasdockas. En aspekt som inte uppskattades under 

testsessionen av karaktärens rörelsystem och hur den manövrerades var dock att den 

upplevdes som seg och trög. Karaktären rörde sig under vissa delar väldigt långsamt, detta var 

något som stoppade upp tempot och något som noterades som viktigt att inte inkludera i 

artefakten. 

Grafiskt är karaktären helt anonym, en vit människoliknande entitet utan några 

karaktäriserande eller utmärkande drag, se Figur 1. Under testsessionerna ledde detta till att 

fokus under analysen kunde ligga på att uppmärksamma och notera rörelsemönster och 

karaktärens manövreringsmöjligheter. Dock går det att skräddarsy delar av karaktärens 

utseende med hjälp av hattar, masker och dräkter av olika slag men under testsessionen 

användes endast karaktären i vit standardutstyrsel. 

 

 Screenshot från Human: Fall Flat (2016) 

Att styra karaktären känns realistiskt och fysiken leder till att knappinmatningar och 

respektive aktioner från karaktären känns responsviva. Testdeltagarna upplevde ändå inte att 

det var en människa som styrdes utan snarare en entitet vars avsikt var att emulera mänskliga 

rörelser, något som uppfattades som humoristiskt. 

Spelets grafiska profil och nivådesign använder sig av en tydlig low-poly stil med grov geometri 

och okomplicerad arkitektur, se Figur 2. Spelets färgpalett använder sig av ett fåtal mättade 

färger som, likt bristen på utmärkande drag hos karaktären, gjorde att fokus kunde ligga på 

karaktärens rörelser och aktioner och den humor som detta medförde. Detta var en aspekt 

som valdes att tas med i utformningen och planeringen av artefaktens ursprungliga koncept. 
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 Exempel på nivådesign i Human: Fall Flat (2016) 

De pussel och utmaningar som återfinns i spelets nivå är uteslutande fysikbaserade och kan 

endast lösas genom spatial förflyttning och utnyttjande av karaktärens rörelsemönster och 

olika interagerabara objekt som finns utspridda på nivån. Detta är något som gör att 

karaktärens manövreringsmöjligheter diegetiskt presenteras och lärs in hos spelaren. Spelets 

nivåer har alla en öppen planlösning med sandbox-likande struktur som tillåter spelaren att 

fritt röra sig i miljön och utforska olika metoder och angreppsvinklar för spelets olika hinder 

och pussel. När spelet spelas med två spelare var detta något som utnyttjades och ett element 

som ledde till humoristiska situationer. Alltså när spelarna fritt fick välja hur de skulle spela 

spelet och inte nödvändigtvis arbeta för att nå slutet av nivån utan istället endast spela för att 

roa sig och interagera med den andre spelaren och omgivningen. 

En framträdande aspekt av spelet som bidrog till majoriteten av den humor som uppstod var 

möjligheten att spela två spelare. Spelets enspelarläge fungerade väl till viss grad men så fort 

spelaren är tillräckligt bekant med hur spelet fungerar och vilka konsekvenser olika 

handlingar kommer att leda till uppstod inte någon inkongruens och kunde inte resultera i 

humor, vad som återstod därefter var mer eller mindre ett komplicerat plattformsspel. När en 

andra spelare introducerades återintroducerades inkongruenta element eftersom två spelare 

inte kan förutse hur den andre kommer att interagera med spelvärlden och den andre 

karaktären, se Figur 3 för exempel. Även humor som kan förklaras med Relief Theory uppstod 

nu när spelare kunde välja att antingen hjälpa, interagera med eller förstöra för varandra på 

olika sätt. Relief Theory är teorin om att humor uppstår som en produkt av frigörandet av 

uppbyggd nervös energi (Dormann & Biddle, 2009, s. 810). Med två spelare blev Human: Fall 

Flat (2016) en mer dynamisk källa av humor och komiska scenarion. 
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 Hur flerspelarläget I Human: Fall Flat (2016) ser ut. 

Element från Human: Fall Flat (2016) som uppskattades var huvudsakligen hur det kändes 

att kontrollera och styra karaktärerna samt hur de interagerar med omgivningen. Det 

bestämdes att karaktären skulle ha långa och slängiga armar samt kännas infantil i hur den 

styrs och rör sig i världen. Utöver manövreringssystemet bestämdes det även att utformning 

av utmaningar och nivådesign skulle ta mycket av sin inspiration från detta spel. 

4.1.2 Octodad: Dadliest Catch (2014) 

I spelet Octodad: Dadliest Catch (2014) kontrollerar spelaren en bläckfisk och målet är att 

smälta in i omgivningen som en vanlig människa utan att bli påkommen som en förklädd 

bläckfisk. Målet i spelet är att utföra vardagliga mänskliga uppgifter, så som att brygga kaffe 

eller laga mat utan att personerna i omgivningen misstänker något. Haken är dock att 

kontrollsystemet är uppbyggt så att karaktärens rörelsemönster är helt fysikbaserat och 

karaktärens fyra lemmar styrs och manövreras helt individuellt. Att utföra tidigare nämnda 

enkla uppgifter blir genast mycket komplicerade, vilket stämmer överens med Jones (2016, s. 

86) definition av fumblecore.  

Humorn som uppstår i Octodad: Dadliest Catch (2014) härstammar i den fumlighet som det 

komplicerade kontrollsystemet och oförutsägbara rörelsemönstret resulterar i. Denna typ av 

humor som härstammar från inkongruenser och motsägelser i det förväntade går att förklara 

med Incongruity Theory (Moreall, 2014, s. 124). Dock upplevdes vissa utmaningar för 

komplicerade och kunde såldes stanna upp tempot och ett flyt och en lekfull attityd till 

upplevelsen tynade. 

Till skillnad från Human: Fall Flat (2016) upplevdes inte karaktärens rörelser lika tröga och 

sega utan är i detta fall fladdrigare och lemmarnas rörelser får hela karaktären att kvickt 

förflytta sig runt i spelets miljöer. Under testsessionen framgick det att en blandning av de två 

metoderna och rörelsemönstren skulle lämpa sig. Inte lika trögt och segt som Human: Fall 

Flat (2016) och inte lika löst och fladdrigt som Octodad: Dadliest Catch (2014). 

Till skillnad från Human: Fall Flat (2016) använder sig detta spel inte heller av en lika öppen 

planlösning och omgivning. Octodad: Dadliest Catch (2014) utspelar sig huvudsakligen 
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inomhus med trängre miljöer och fler objekt att interagera med vilket medför att även spelets 

utmaningar och pussel är mer komplicerade att lösa. När karaktären flänger runt utan att 

spelaren upplever tillräckligt responsiv kontroll under moment som kräver finess uppstod till 

en början humor men resulterade därefter i frustration. Målet och vad som krävs stod tydligt 

men nödvändigt tålamod, koncentration och finkänslighet tog bort från den lekfullhet som 

krävs för att humor ska uppstå. Detta stämmer överens med hur Moreall (2014, ss. 125–126) 

menar att en lekfull inställning är en nödvändighet för att inkongruenser ska resultera i 

humor. Problematiken som detta innebar togs med under konceptualiseringen av artefakten. 

Grafiskt använder även Octodad: Dadliest Catch (2014) en low-poly stil med en begränsad 

palett och enkla former som gör det enkelt hålla fokus på det viktiga, spelarkaraktären och 

dennes rörelser. Dock medförde de trånga och stökiga inomhusdelarna att det ibland kunde 

vara problematiskt att hålla koll på vad som skedde på skärmen, se Figur 4. 

  

 Exempel på en kaotisk situation i Octodad: Dadliest Catch (2014) 

En aspekt som återfinns i Human: Fall Flat (2016) men saknas i Octodad: Dadliest Catch 

(2014) är möjligheten för tvåspelarläge. Likt tidigare nämnda spel avtog den upplevda humorn 

hos spelaren allt eftersom denne bekantat sig med spelets kontrollsystem och inkongruenta 

element. Möjligheten för två spelare hade kunnat motverka detta och således medföra en mer 

dynamisk och förnybar generering av humoristiska situationer.  

Sammantaget var de element från Octodad: Dadliest Catch (2014) som uppskattades och 

valdes att tas med i konceptet för artefakten idéen om en fumlig karaktär vars syfte är att passa 

in utan att skapa för mycket kaos och dra till sig uppmärksamhet. Detta valdes att tolkas och 

översättas till det ursprungliga konceptet i form av en robot som skulle befinna sig inne på ett 

museum. Robotens syfte skulle vara att utföra uppgifter som för en människa uppfattas som 

enkla och vardagliga men som för en robot är komplicerade och svårbehärskade. 
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4.2 Arbetsprocess 

Artefakten har producerats tillsammans med två andra arbetsgrupper som del av respektives 

examensarbete. Den ena gruppen bestod av två programmeringsstudenter, Henrik 

Lennartsson och Lina Wijkander. Deras arbete på artefakten har bestått av att producera den 

nödvändiga grund och det procedurella animationssystem som krävts för att skapa ett 

fumblecore-spel. Detta innebär är att de skapat de verktyg och exponerade de parametrar som 

behövts för att gruppen ska kunna justera och forma spelarkaraktären och nivåerna till ett 

fumblecore-spel som uppnår projektets satta mål. 

Den andra gruppen var Ljud/Musik-studenter, Anton Andersson och Tobias Eriksson. De har 

producerat spelets soundtrack och ljudeffekter samt assisterat med nivådesign och testning. 

Gruppen som genomförde detta arbete bestod av en game-writing student, Oskar Larsson och 

en animationsstudent, Jacob Vaknin. Arbetet har fokuserat på nivådesign, att framställa 

artefaktens grafiska assets och på att etablera och justera spelets gameplay och karaktärens 

rörelser. 

Alla delar av artefakten har gemensamt framställts tillsammans med tidigare nämnda 

arbetsgrupper. Arbetet började med insamlande av inspiration och nödvändig information för 

att skapa ett fumblecore-spel. Då ingen i någon av grupperna gjort detta tidigare var detta en 

tidskrävande och avgörande del av arbetet. Därefter började processen med att framställa ett 

fast koncept och en idé att arbeta mot. Efter att skisser och idéer fastställts började det faktiska 

arbetet med att skapa artefakten.  

Huvudsakligen användes spelmotorn Unity för att skapa artefakten. Anledningen till att Unity 

användes var för att majoriteten av arbetsgruppen tidigare arbetat med spelmotorn och kände 

sig bekväma att utföra arbetet med hjälp av den. Utöver Unity användes även programmet 

Autodesk Maya för att skapa karaktärsmodellen samt dekorativa assets. 

4.2.1 Ursprungligt Koncept 

För att skapa ett koncept att arbeta utifrån så bestämdes det att fumblecore-spelen Human: 

Fall Flat (2016) och Octodad: Dadliest Catch (2014) skulle användas som huvudsakliga 

inspirationskällor. Element från de båda spelen extraherades och kombinerades för att skapa 

ett initialt koncept. 

Båda spelen testspelades och de element som uppfattades humoristiska och relevanta från 

spelen diskuterades och dokumenterades, även de element från spelen som inte uppfattades 

som relevanta togs upp och reflekterades kring. 

Tanken bakom att spelet skulle utspela sig i ett museum var att ett museum öppnar upp för 

möjligheten att implementera en lång rad olika funktionella och interagerbara objekt som inte 

nödvändigtvis sticker ut från någon kontext då ett generellt museum kan innehålla i princip 

vad som helst. Syftet var att ge arbetsgruppen fritt kreativt spelrum och inte begränsas av 

kontextuella omständigheter. Det var även tänkt att museet skulle vara befolkat av NPCer 

(icke-spelbara karaktärer) som karaktärerna skulle kunna välta omkull och interagera med. 

Det fanns en tanke att dissonansen mellan två robotar som fumlar runt och stökar till det och 

tysta och försiktiga museibesökare skulle kunna uppfattas som humoristiskt. 

Interaktiva föremål i spelvärlden och interaktiviteten mellan spelarna skulle erbjuda verktyg 

med en innebärande potential att skapa komiska situationer. Ett avvikande beteende från de 
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etablerade normerna på ett museum skulle dessutom kunna skapa humor genom 

inkongruenser. Det är denna typ av humor som kan förklaras genom Incongruity Theory 

(Moreall, 2014, s. 124).  

Till skillnad från Octodad: Dadliest Catch (2014) finns i Human: Fall Flat (2016) ett 

tvåspelarläge, under testsessionerna framgick det tydligt att en av de mest underhållande och 

humorgenererande aspekterna i spelet var möjligheten att interagera med och hjälpa eller 

förstöra för den andre spelaren, det stod därför klart att minst två spelare var viktigt att ha 

med i den kommande artefakten. 

En aspekt från de båda inspirationskällorna som var viktig för hur spelen upplevdes var dess 

grafiska profil och ton. Båda spelen använder mjuka former, glada färger samt ett lågt 

polygon-antal, vilket stämmer överens med hur Kallio och Masoodian (2018, s. 120) förklarar 

att ett spel kan använda sig av undermåliga grafiska element för att förhöja den upplevda 

humorn. 

Tillsammans ledde analysen av dessa två inspirationskällor till ett koncept med arbetsnamnet 

”We 2 are Human”, ett fumblecore-spel i 3D där två spelare axlar rollerna av två fumliga 

robotar som tagit sig in på ett museum och ska utföra till synes lätta uppgifter utan att bli 

upptäckta. 

Spelarna skulle kontrollera en av två robotar vardera och måste ta hjälp av varandra för att ta 

sig genom nivån och komma förbi diverse hinder i form av fysikbaserade pussel och invecklade 

plattformssektioner. Målet för spelarna var tänkt att vara att nå olika ”points of interest” där 

de kunde samla in information och progressera i spelvärlden. För att uppmuntra till samarbete 

var tanken här att karaktärerna endast kunde röra sig i X- och Z-led, för att kunna röra sig i 

Y-led behövde den andra spelaren antingen kasta eller sparka på den andre. Därav skulle det 

finnas en funktion med att hjälpa varandra i spelet, något som i sin tur eventuellt skulle kunna 

leda till komiska scenarion. 

Vid denna tidpunkt var målet att spelarna skulle tänka kreativt för att ta sig runt i 3D-miljön 

och således nå olika ”points of interest”. Dessa punkter behövde minst en av spelarna kollidera 

med i minst fem sekunder för att den ska registreras som ”fångad”. När en punkt registrerats 

är den delen av nivån avklarad och spelarna kan gå vidare. Trots att kontexten för spelet var 

att robotarna skulle smälta in och inte bli upptäckta var det aldrig tänkt att detta skulle 

påverka spelet mekaniskt utan var endast en estetisk aspekt för att sätta stämningen och dels 

för att det kunde ha blivit en allt för tidskrävande och komplicerad mekanik att implementera 

och dessutom inte gör spelet mer fumblecore. Robotarna skulle kunna ramla in i och fälla 

omkull museets övriga besökare utan att behöva oroa sig för konsekvenser. Utmaningen var 

inte tänkt att vara att smyga och vara försiktig utan den var att fumligt manövrera nivån 

tillsammans. 

Utmaningarna med att manövrera nivån var som tidigare nämnt tänkt att komma i form av 

dels pussel, som till exempel att få ner en låda från en plattform och ställa den på en knapp för 

att öppna en dörr och dels genom att behöva kasta och sparka på varandra över väggar eller 

stup som inte kan nås på egen hand. Spelaren skulle kunna greppa tag i och lyfta och knuffa 

objekt, detta inkluderar även att lyfta och knuffa den andre spelaren.  

I spelvärlden skulle det finnas lådor som skulle kunna användas dels för att klättra på och dels 

för att placera på knappar som i sin tur förändrar spelvärlden. Det skulle även finnas 
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katapulter, kanoner och magneter som spelaren skulle kunna interagera med för att skjutas 

bort. Anledningen till att dessa objekt och mekaniker skulle tas med var för att det fanns en 

tanke kring att magneter och kanoner fysiskt kunde påverka karaktärerna och omvärlden på 

ett oförutsägbart och humoristiskt vis. 

Katapulter, kanoner och förmågan att kasta iväg sin medspelare skulle få spelaren att 

momentärt förlora kontrollen över sin karaktär i utbyte mot bidragande till ett komiskt 

uttryck. Dessa designades utifrån Superiority Theory (Dormann & Biddle, 2009, s. 804), 

teorin om att humor uppstår vid känslor av överlägsenhet. Syftet var att få spelaren att känna 

sig överlägsen sin karaktär som antingen slungas iväg eller som tar kontrollen över den andre 

spelaren och därav skapa humor Hur spelaren ställer sig till situationer där karaktären 

påverkas fysiskt var av intresse då designval kring interaktiva föremål och mekaniker gjordes 

i hopp om att positivt påverka identifikationsprocessen mellan spelare och spelkaraktär. 

Det var redan vid denna punkt klart och tydligt att det fortsatta arbetet skulle exponera en 

lång rad variabler och parametrar som skulle behöva justeras och testas. Gällande karaktären 

var dessa: hastighet, hopphöjd, styrka, balans, rörlighet i luften, kameraplacering, 

kontrollschema samt den artificiella balans som skulle skapas för att ge det fumliga intrycket. 

Utformning av spelets nivåer skulle även komma att påverkas av detta och det som skulle 

komma att dikteras av spelarens rörelser är detta: storlek och höjd på plattformar, avstånd 

mellan plattformar, tyngd och storlek på interagerabara objekt, gravitation, möjliga vinklar på 

sneda ytor, samt den hastighet som rörliga plattformar kan röra sig i. 

4.2.2 Artefaktens Mål 

För att artefakten skulle kunna användas för att svara på frågeställningen ”Hur ter sig 

identifikationsprocessen i fumblecore-spel utifrån Cohens dimensioner kring identifikation?” 

behövde den uppfylla följande kriterier: 

1. Den måste vara ett fumblecore-spel enligt Jones definition (2016, ss. 86–87). 

2. Identifikation måste kunna utvärderas utifrån Cohens dimensioner (2001, s. 256). 

För att uppnå dessa kriterier har en rad processer och designval gjorts. Följande kapitel 

kommer att redogöra för och föra en diskussion kring val som gjorts för att uppnå dessa mål. 

Det huvudsakliga syftet med designen av spelets gameplay var att skapa en artefakt med goda 

utvärderingsmöjligheter genom den valda metoden. Stor vikt under utformningen låg på att 

säkerställa att spelet både var och kändes som fumblecore. Samt att spelarupplevelsen skulle 

ge tillräckligt god grund till testpersonerna att utförligt kunna besvara de frågor som ställdes 

under intervjufasen. 

För att detta skulle uppnås utgick spelets gameplay och nivådesign från ett fåtal, noga utvalda 

grundpelare och designelement. Dessa designelement formulerades genom testning och 

utvärdering utav två av de populäraste spelen i fumblecore-genren Human: Fall Flat (2016) 

och Octodad: Dadliest Catch (2014), samt från Jones (2016, ss. 86–27) beskrivning av vad 

som definierar och karaktäriserar ett fumblecore-spel. Utöver detta var ett mål att uppmana 

och framkalla humor som kan förklaras med de tre teorierna: Superiority Theory, Relief 

Theory och Incongruity Theory. 

De element som artefaktens design utgått från är: 

• Spelarkaraktären ska vara fumlig och svårkontrollerad. 
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o Dock ska detta inte leda till frustration utan till upplevd humor. Spelarens 

upplevelse av sin egen karaktär eller den andre spelarens karaktär kan leda till 

en känsla av överlägsenhet, vilket kan leda till humor och således förklaras 

genom Superiority Theory (Dormann & Biddle, 2009, s. 804), alltså teorin om 

att humor är något som uppstår vid känslan av överlägsenhet. 

• Karaktärens rörelser ska för utomstående åskådare se okontrollerade ut men ska för 

spelaren kännas taktila och responsiva. 

o Trots att spelaren ska uppleva karaktärens rörelser som responsiva är det ändå 

viktigt att de ska vara överraskande för spelaren. Genom karaktärens fysiska 

interaktion med spelvärlden ska karaktären och omvärlden reagera dynamiskt 

och oförutsägbart. Detta skulle kunna leda till den typ av humor som förklaras 

genom Incongruity Theory (Moreall, 2014, s. 124), teorin om att humor uppstår 

vid inkongruenser i en individs tankebanor och förväntningar. 

• Nivådesignen ska utformas för att uppmana spelaren att röra sig i tre dimensioner och 

utnyttja de spatiala- och manövreringsmöjligheter som karaktärskontrollen ger 

o För att säkerställa att spelaren får en dynamisk- och mångsidig bild och 

upplevelse av karaktärens rörelsemönster och möjligheter måste nivån 

designas så att spelaren måste testa på och utnyttja så många olika 

kombinationer och angreppsvinklar av spelarkontrollen som möjligt. 

• Nivån och gameplayet ska designas med två spelare i åtanke. 

o Dels för att spelarna ska uppleva den typ av humor som kan förklaras genom 

Relief Theory, alltså humor som uppstår som en produkt av frigörandet av 

uppbyggda spänningar som kan ske när spelare interagerar med varandra 

(Dormann & Biddle, 2009, s. 810). Denna typ av interaktion spelare emellan 

kan också leda till humoristiska situationer som kan förklaras genom 

Superiority Theory (Dormann & Biddle, 2009, s. 804) om spelarnas val leder 

till att den ene spelaren kan känna sig överlägsen den andre. 

• Den humor som upplevs och framkallas ska uppstå i spelare till spel-banan. 

o Det ska vara spelaren eller spelarna själva som producerar och skapar den 

humor som upplevs, spelets gameplay och nivådesign ska endast presentera de 

nödvändiga verktyg som krävs för att detta ska möjliggöras. Detta på grund av 

att det är huvudsakligen denna typ av humor som återfinns i fumblecore-spel 

(Dormann, 2014, ss. 83–84). 

Syftet var att om dessa element implementeras och fungerar korrekt så skulle artefakten 

kunna kallas fumblecore och då även vara utvärderingsbar och kunna användas för att svara 

på frågeställningen. 

4.2.3 Gameplay i Praktiken 

Arbetsprocessen fungerande på så sätt att programmeringsgruppen möjliggjorde förflyttning 

av karaktären med kod och skapade justerbara parametrar till dessa. Efter etablering av 

manövrar skickades arbetet vidare till animations- och game writing-gruppen för iterering där 

arbetet gick ut på att justera parametrar för att testa om hastighet och hopphöjd var 

tillfredsställande och stämde överens med den tidigare bestämda visionen för känslan i spelet. 

För att få karaktären att kännas otymplig och fumlig skulle springhastigheten behöva 

balanseras för att gestalta detta, något som balanserades tillsammans med karaktärens vikt. 

Itereringen resulterade i att hopphöjden slutligen justerades till en tredjedel av karaktärens 
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längd, just för att få till känslan av otymplighet och infantilitet i karaktären, vilket inspirerades 

från spelet Human: Fall Flat (2016).  

Hastighet och hopphöjd var några av de första navigeringsparametrarna som först 

färdigställdes och som låg till grund för balansering av karaktärens rörlighet i luften. I ett tidigt 

stadie av prototypen gjorde programmeringsgruppen det möjligt för spelaren att förflytta 

karaktären när denne var luftburen, hastigheten gick då att manipulera med hjälp av en 

parameter. Funktionen speltestades och bedömdes ge spelaren en allt för stor möjlighet av 

påverkan, något som gick ifrån fumblecore-aspekten av att karaktären skulle vara 

svårkontrollerad. Därför togs funktionen bort och spelaren skulle endast ha möjlighet att 

precisera riktningen av karaktären inför ett hopp. 

Gemensamt för karaktärens och miljöns variabler var att de fungerade i samklang med 

varandra. Så fort en parameter rörande karaktärens navigering manipulerades påverkade 

detta indirekt svårighetsgraden av nivån. Därför var det viktigt för gruppen att i ett tidigt stadie 

definiera och färdigställa karaktärens parametrar för att minimera antalet variabler och då 

istället skifta fokus till att designa nivån. Genom speltestning uppenbarade det sig att beslutet 

att endast låta spelaren navigera karaktären inför ett hopp resulterade i att delar av 

nivådesignen som innefattade plattformar behövde justeras för att minska svårighetsgraden. 

Plattformarna gjordes större och därav minskade avståndet mellan dessa och underlättande 

även för när karaktären landat på mage eller rygg eftersom detta krävde ytterligare utrymme 

på plattformen. 

Inledningsvis var det tänkt att en dropkick-manöver skulle vara möjlig att utföra – ett hopp 

följt av en jämfota-spark i luften. Manövern skulle användas för att stöta bort objekt eller sin 

samarbetspartner för att lösa pussel. Idéen att använda en dropkick var baserad på inspiration 

från slapstick, där brutala smällar och fall kan skapa komiska scenarion, och därför ge spelaren 

verktyg och utrymme för att skapa sådana. I kontrast till de i regel fumliga rörelserna visade 

sig dock att dropkick-manövern inte passade in eftersom den gav intrycket att vara en allt för 

komplicerad och kontrollerad rörelse i kontrast till de övriga generellt oförutsägbara 

rörelserna. Istället fattades beslutet att använda en bröstknuffs-gest eftersom denna passade 

bättre till karaktärens stora och säckliknande överkropp.  

För att få fram fumligheten genom rörelserna designades detta på så sätt att karaktären var 

relativt ostadig, något som i sin tur resulterade i att denne stundtals landade på mage eller 

rygg efter ett hopp. Ursprungligen var tanken att spelaren skulle kunna få karaktären att resa 

sig upp med ett knapptryck men eftersom detta då skulle animeras för hand skulle detta vara 

svårt att förena med det enhetliga fumliga rörelsemönstret. Istället skulle bröstknuffen 

användas för att få karaktären att studsa från liggande till stående position – något som 

itererades fram och resulterade i att utgöra en av grundmekanikerna i spelet. Karaktärens 

ostadighet balanserades dessutom med ytterligare en mekanik där spelaren hade möjlighet att 

rotera karaktären i X- och Z-led i luften för att utföra volter eller få karaktären att landa 

upprätt. Tillsammans utgjorde dessa manövrar grundmekanikerna i spelet och föll dessutom 

under definitionen av fumblecore - svårstyrt och komplicerat kontrollschema (Jones, 2016, 

s.86–87). 

En manöver som inspirerades från spelet Putty Pals (2017) var förmågan att kunna göra en 

tumme upp-gest mot sin samarbetspartner. Gesten gav uppkomst till flertalet komiska 

scenarion vid en testsession av Putty Pals (2017) under projektgruppens efterforskningsfas. 

Rörelsen gav spelaren möjlighet att icke verbalt kommentera en händelse i spelvärlden, vare 
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sig kongruent eller inte med händelsen i fråga, något som projektgruppen upplevde skapa 

spänning. Uppkomsten av den typen av spänning kan i sin tur kopplas till Relief Theory där 

psykologisk spänning byggs upp vid interaktion mellan spelare tills att den frigörs vid en 

komisk händelse (Dormann & Biddle, 2009, s. 810). Utifrån detta beslutades det att använda 

en tumme upp-gest i We 2 are Human för att på så sätt ge spelaren verktyg med potential att 

skapa komiska scenarion.  

4.2.4 Karaktärsdesign 

Karaktärsdesignen inspirerades från spelet Octodad: Dadliest Catch (2014) där 

huvudkaraktären är en bläckfisk med långa rörliga tentakler som ska försöka passa in bland 

människor. En annan inspirationskälla var spelet Human: Fall Flat (2016) där spelaren styr 

en enfärgad grå humanoid karaktär med barnsliga proportioner. Till We 2 are Human togs 

beslutet att karaktärerna skulle vara humanoida robotar för att se människolika ut men 

samtidigt ha fumliga rörelser och på så sätt få dem att sticka ut. Ett viktigt kriterium i designen 

var att göra karaktären anonym till sitt utseende för att vem som helst skulle kunna identifiera 

sig med karaktären. 

Grundidén till karaktärsdesignen var att använda enkla former och färger för att etablera en 

lekfull känsla och samtidigt matcha detta med spelets miljö. Proportioner justerades för ett ge 

en mer barnslig ton och understryka lekfullhet. Bland annat överdrevs storleken på 

karaktärens huvud för att mer simulera proportionerna av ett barn. Karaktärens armar gjordes 

långa så att de skulle kunna röras fritt och slängigt i rymden för att ge ett fumligt intryck. I 

kontrast gjordes karaktärens ben korta och kompenserades med en stor överkropp som istället 

skulle kunna böjas mjukt och få mer påtagliga överrörliga deformationer.  

 

 Initialt karaktärskoncept med stort huvud 

Den första iterationen av karaktärsdesignen, se Figur 5, innefattade karaktärsdrag som 

oproportionerligt stort huvud, stora fötter och ögon för att på så sätt få tyngdpunkten närmare 

huvudet. Det skulle i sin tur kunna bidra till förklaringen av den svårstyrda och fumliga 

karaktären som eftersträvades.  
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 Iteration på karaktär med mer balanserad volym och proportion 

Karaktärsdesignen itererades, se Figur 6, till en design med mindre fötter och ett mindre 

huvud eftersom en allt för högt placerad tyngdpunkt bedömdes vara problematiskt 

tillsammans med fysiken i spelmotorn då detta avviker från en humanoid känsla. 

Överkroppen fick större volym för att göra deformationerna mer påtagliga. 

 

 Ny design på karaktärens kroppsform 

Huvudet förminskades ytterligare i den tredje iterationen, se Figur 7, för att balansera vikten 

på karaktären. Kroppen designades att mer efterlikna en kudde för att på så sätt ge ett 

överensstämmande intryck av hur den skulle komma att deformeras. Karaktärens ben 

ändrades till att endast bestå av två stumpar för att ge ett mer avskalat intryck och fungera i 

samklang till kontrasten mellan lemmarnas proportioner. 
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 Ny design på huvud och kropp 

Karaktärsdesignen itererades vidare, se Figur 8, eftersom materialet gav intrycket av att 

karaktären var gjord av metall, något som senare bedömdes vara opassande eftersom 

karaktären var planerad att deformeras mjukt i leder och kropp. Därför ändrades designen på 

kroppen till mjukare och rundare former för att ge intrycket av att kunna deformeras på ett 

mjukt sätt. Huvudet fick dessutom en ny design där en bildskärm istället visade karaktärens 

ögon genom grafik. På så sätt skulle ansiktsuttryck kunna animeras i efterhand. 

 

 Slutgiltig karaktärsdesign 

Den slutliga karaktärsdesignen, se Figur 9, resulterade i en blandning mellan design tre, se 

Figur 7, och design fyra, se Figur 8. Designbesluten grundades på målet att skapa en anonym 

karaktär för att göra det möjligt för spelare att identifiera sig med karaktären oavsett 

avvikelser. Karaktärens material skapades med avsikt att ge intrycket av att vara gjord av 

gummi, dels för att spela på lekfullhet men också för att göra det kongruent med karaktärens 

överrörlighet. Proportioner mellan kropp, lemmar och huvud balanserades för att förflytta 

karaktärens tyngdpunkt i brösthöjd för att fungera i samklang med spelmotorns fysik.  

Dessutom togs beslutet att bildskärmen inte skulle ha någon grafik utan endast ett material i 

syfte att vidare spela på anonymitet. 
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4.2.5 Animation 

Karaktärsdesignen kretsade kring anonymitet och fumlighet i syfte att, tillsammans med 

spelmotorns ragdoll-fysik, ge karaktären ett fumligt och okontrollerat rörelsemönster. Det 

aktiva ragdoll-systemet skapade tillsammans med spelmotorns fysik och 

spelarmanövreringen procedurellt genererade animationer, på så sätt var spelaren en del av 

skapandeprocessen. De procedurellt genererade animationerna kompletterades med 

handanimerade rörelser för att göra det möjligt för karaktären att göra springrörelser och 

gester.   

Initialt var planen att både spring, hopp, dropkick, stå upp och idle-animation skulle animeras 

för hand, då dessa rörelser var nödvändiga att animera för att karaktären skulle kunna utföra 

dessa med ett knapptryck. Då animationerna i det här fallet handlade om att simulera 

gravitation, och motstånd mot gravitation, var det problematiskt att förena dessa med de 

procedurellt genererade animationerna då dessa per automatik var av korrekt fysik genom 

spelmotorns fysikberäkningar. De handanimerade rörelserna var inte lika dynamiska 

eftersom de inte påverkades av det som försiggick i spelvärlden. 

Under processens gång visade det sig att renodlade procedurella animationer passade bättre 

då dessa gav ett fumligare uttryck. Kontrasten mellan handanimerade rörelser och 

procedurella animationer var allt för påtaglig. Därför beslutades det att endast handanimera 

spring, tumme upp och bröstknuffs-rörelserna, och då endast i respektive lemmar. Dessa 

animationer skapades på så sätt att de handanimerade rörelserna manuellt justerades led för 

led beroende på hur mycket animationen på dessa skulle efterliknas av karaktären. De leder 

som inte manipulerades av animationen påverkades istället av spelmotorns fysik. 

Programmeringsgruppen möjliggjorde manövrar och gjorde det möjligt för animation/game 

writing-gruppen att manuellt manipulera parametrar för att bestämma till vilken nivå varje 

led skulle efterlikna en animation, och hur mycket som istället skulle påverkas av spelmotorns 

fysik. Designval om hur dessa parametrar skulle manipuleras var en iterativ process och 

innefattade justering av påverkan tillsammans med speltestning parallellt. 

4.2.6 Kontroller 

Syftet med att använda främst procedurellt genererade animationer var att få en enhetlig stil 

på animationer och därmed få karaktären att ge ett fumligt intryck. Beslutet resulterade bland 

annat i att ett knapptryck inte längre skulle få karaktären att resa sig upp, utan att spelaren 

istället skulle behöva bemästra tekniken av att studsa från liggande till stående position. 

Processen att bemästra tekniker som detta faller inom en av definitionerna av fumblecore-spel 

– nämligen att karaktären är svårkontrollerad (Jones, 2016, s. 86).  

Eftersom karaktären implementerades i mitten av projektet resulterade detta i att 

kontrollschemat ständigt ändrades under projektet, främst i samband med speltestning där 

problematik kring manövrering uppenbarade sig. Som tidigare nämnt var det till en början 

möjligt att utföra en dropkick-manöver men efter problematik som uppenbarade sig under 

speltestning byttes den ut mot en bröstknuff; en mer  oambitiös manöver som bedömdes vara 

mer passande till den oproportionerligt stora överkroppen jämfört med karaktärens små ben. 

Bröstknuffen användes dessutom för att ta sig upp från liggande position, både från mage och 

rygg, och bidrog till att ett det återkommande momentet att ta sig upp från liggande till 

ståendes gick att lösa. Ytterligare en manöver för att ta sig upp från mage var att använda 
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händer upp-rörelsen; en rörelse som implementerades dels för att hjälpa till med att få 

karaktären på fötter och dels för att underlätta för att greppa föremål. 

En annan egenskap för spel som faller inom genren fumblecore är att de innefattar 

komplicerade kontrollscheman (Jones, 2016, s. 87), något som yttrade sig i We 2 are Human 

genom volt-mekaniken. Kontrollschemat innefattade möjligheten att snurra karaktären i 

positiv och negativ rotation i X-led och på så sätt utföra volter. Något som itererades fram som 

lösning till att karaktären tenderade till att landa på mage eller rygg. Detta bidrog även till en 

manöver där spelaren fick mer kontroll på karaktären vilket i sin tur balanserade 

svårighetsgraden att ta sig fram i spelet.  

Den allmänna styrningen bestod av att förflytta karaktären i X- och Z-led med vänster spak 

och spelarkameran med höger spak. Tillsammans med hopp-manövern som förflyttade 

karaktären i y-led utgjorde detta förflyttningen av karaktären i spelvärlden. En tumme upp-

rörelse animerades även för att ge spelaren verktyg att kunna ge respons eller signalera 

klartecken till sin kompanjon genom icke verbal-kommunikation i spelvärlden. 

4.2.7 Nivå 

Målet med skapandet och utformandet av spelets nivå var att skapa ett utrymme som gav 

upphov till och orsakar den fumlighet hos spelaren som karaktäriserar fumblecore-spel. 

Därför var ett krav under designprocessen att nivån skulle använda sig av svårmanövrerade 

spatiala element och fysikbaserade utmaningar. Under initiala insamlingen av 

inspirationskällor så var detta ett framträdande element som arbetsgrupperna upptäckte och 

valde att bära med. Alltså, till synes enkla plattformsegment som visar sig svårmanövrerade 

på grund av spelarkontrollen. 

Följande stycken kommer endast redogöra för de delar och aspekter av nivådesignen som 

gruppen som skriver detta arbete producerat. Delar som denna gruppen inte har producerat 

har inte haft syftet att svara på frågeställningen och anses därför inte relevant. 

Vidare kommer även följande segment endast att redogöra för de estetiska val och 

implementationer vars syfte har tjänat frågeställningen. Estetiska val som gjorts med 

frågeställningen i åtanke är: skapandet av en enhetlig grafisk profil för att undvika dissonans 

mellan karaktären och omgivningen samt placering och utformning av arkitektur och 

dekorativ geometri vars syfte är att uppmuntra till och leda spelaren till att fumla och utnyttja 

de manövreringsmöjligheter som finns. 

Ursprungligen var nivån som spelet skulle utspela sig i tänkt att vara ett museum. Exakt hur 

denna nivå skulle vara utformad och se ut rent grafiskt var dock inte etablerat. Det som var 

etablerat var dock att enkla och mjuka former skulle användas samt att objekt och material 

skulle ha glada och mättade färger. Denna riktning drog inspiration från de spel som 

analyserats och legat som inspirationsunderlag samt Kallio och Masoodians (2018, s. 120) 

förklaring att undermåliga och simpla grafiska element kan förhöja humorn i ett spel. Utifrån 

detta så börjades olika skisser och prototyper av olika designexempel arbetas på. 

Först skapades en utomhusscen med stenformationer och gröna ytor, se Figur 10, för att testa 

olika färgpaletter, ljussättning och höjdskillnader. Detta hjälpte även till med etablering av 

hur grov Low-poly stil som skulle användas. Första testet upplevdes som för enkel och skar sig 

mot den karaktärsdesign som arbetades på parallellt. Denna typ av landskap stämde heller 
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inte in med konceptidén, som skulle vara ett museum. Det som fungerade; dimensioner och 

ljussättning sparades för fortsatt iteration och resten skrotades. 

 

 Tidig skiss på grafisk stil och dimensioner 

Då föregående testnivå valdes bort på grund av att geometrin och landskapet inte stämde 

överens med idén om att det skulle utspela sig på ett museum skapades nästa prototyp med 

detta i åtanke. Denna gång användes former och arkitektur som inte efterliknar naturliga 

formationer utan snarare fabricerade och skapade med funktion och form i åtanke, se Figur 

11. Väggar, trappor, pelare och dekorationer byggdes och testades med olika dimensioner och 

kombinationer av arkitektur.  Vad som klargjordes var att så enkla former som möjligt 

lämpade sig bäst. Denna typ av geometri och formgivning öppnade upp för arkitektur som inte 

begränsades av kontextuella omständigheter. 

 

 Ytterligare skiss på nivådesign 

 
De kontextuella begränsningar som idén om att spelet skulle utspela sig inne i ett museum bar 

med sig diskuterades och reflekterades över vid denna tidpunkt. Arbetsgruppen fattade ett 

gemensamt beslut att skrota den idén och bygga nivån utan någon specifik setting i åtanke. 



 31 

Detta på grund av att det dels visade sig att skapandet av ett museum skulle kräva mer 

arbetskraft och resurser än vad som fanns tillgängligt och dels för att det inte tjänade till att 

uppfylla de krav som etablerats. Efter detta fokuserade arbetet på att testa och bygga nivå och 

geometri endast med funktion i åtanke och inte begränsas av estetik och story. Detta medförde 

även att idén om att spelvärlden skulle vara befolkad av NPCer skrotades – ytterligare ett 

designelement som inte tjänade artefaktens syfte. 

Genom att använda mjuka former i miljön var detta förenligt med karaktärsdesignen som 

innefattade runda former men även en relativt avskalad design med avsaknad av 

karaktäristiska drag. Beslutet grundades i förhoppning om att en mindre utmärkande karaktär 

skulle öka sannolikheten för att en större skara spelare skulle kunna identifiera sig med denne, 

då likhet mellan spelare och karaktär visat sig påverka karaktärsidentifikation positivt 

(Hitchens, Raymond & Soutter, 2015, s. 1036).   

Den prototyp som nu arbetades på fokuserade endast på att skapa en omgivning med syftet 

att lämpa sig så bra som möjligt till fumblecore. En lång rad olika koncept och idéer för att 

skapa en plattformsvärld byggdes och en ny utgångspunkt för prototypen hade etablerats. Vad 

som kommits fram till är att plattformshoppande, interagerbara objekt, rörliga plattformar 

och höjdskillnader var de element som tjänade spelets syfte till max, se Figur 12. Anledningen 

till detta är att denna typ av nivådesign fick spelaren att utnyttja karaktärens 

manövreringsmöjligheter på ett dynamiskt och mångfacetterat vis. 

 

 Test av plattformsdesign 

Vid denna punkt var de viktigaste hörnstenarna som krävdes för att kunna påbörja arbetet 

med den slutgiltiga nivådesignen etablerade. Förutom en estetisk profil. I och med att idén om 

museet skrotats fanns numer heller ingen grafisk ton och stil att arbeta mot. Det som var 

etablerat var dock, som tidigare nämnt, mjuka former och glada färger. Med detta i åtanke 

kretsade det fortsatta arbetet kring att experimentera med och testa olika stilar. I och med att 

det under analysen av Human: Fall Flat (2016) och Octodad: Dadliest Catch (2014) 

fastställdes att en specifik estetisk profil för att förmedla rätt känsla och ton i fumblecore-spel 

var det även viktigt för oss att göra detta. 
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De första testerna fick inspiration från framförallt Human: Fall Flat (2016), se Figur 1, och 

använde därför grova former, blockiga detaljer, mättade gråtoner i majoriteten av arkitekturen 

och ljusa accentfärger på detaljerna, se Figur 13. 

 

 Skiss på interiördesign 

Dessa prototyper diskuterades inom gruppen och de element som ansågs godkända arbetades 

vidare på och resterande skrotades. Det som ansågs acceptabelt var de element som tjänade 

spelets grafiska profil på ett sätt som kompletterade den lättsamma och lekfulla ton som 

eftersträvades. Det som efter denna punkt skulle fokuseras på var framförallt att försöka binda 

ihop karaktärsdesignen och nivådesignen för att skapa ett mer enhetligt intryck av artefakten. 

Då karaktären vid denna punkt liknade någon typ av industriarbetare eller robot så bestämdes 

det att åt detta håll ska även nivån sträva. I nivådesignen så implementerades ljusarmaturer 

som liknar industriella lysrör, metalliska material användes på alla objekt, se Figur 14, och 

material och geometri och arkitektur började inspireras av spelet Portal 2 (2011) som utspelar 

sig i en industriell miljö. 
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 Vidare skiss på interiör 

Dock skulle denna setting och prototyp visa sig problematisk och närmare oanvändbar när 

den började testas. Det visade sig under testsessioner att det var närmare omöjligt att 

manövrera karaktären i trånga inomhusmiljöer. Detta på grund av att kollisioner mellan 

karaktären och väggar skapade stora problem och gjorde det för komplicerat att spela. 

Karaktären fastnade och studsade så fort en vägg eller trappa nuddades och likaså gjorde 

kameran. Halva arbetsgruppen fick i uppgift att försöka ta sig upp för en trappa, se Figur 15, 

och detta var inte möjligt. Vid denna punkt var alla parametrar för hur karaktären skulle röra 

sig etablerade och skulle inte justeras mer så även denna nivåprototyp skrotades. 

 

 Test av inomhusnivå med omöjliga trappor 

Sammantaget så har dessa tester och prototyper resulterat i följande nivå. Inomhusmiljöer 

valdes bort för att komma bort från de problem som uppstod vid kollision med trappor och 

framförallt väggar. Den slutgiltiga nivån innehåller gröna och schackrutiga plattformar och 

ytor, dekorationer i form av bollar i olika färger som används som avgränsare och vägledare 
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istället för väggar och ett antal utmaningar och segment som utformats med funktion i åtanke 

med syftet att låta spelaren testa olika typer av fumblecore-gameplay på en och samma nivå. 

Nivån börjar på en öppen yta som spelarna kan röra sig fritt på för att testa på samt bekanta 

sig med spelets kontroller och hur karaktären fungerar. Här finns även modeller av 

spelkaraktären och en Xbox-kontroll för att på ett intuitivt sätt visualisera hur spelet spelas. 

Kontrollen belyser en knapp på kontrollen och karaktären under utför motsvarande rörelse 

eller aktion, se Figur 16.  Dessa skapades och implementerades för att ha ett diegetiskt 

inlärningssystem utan behov av utomstående information för spelaren. 

Därefter följer ett segment där spelarna måste arbeta ihop för att ta sig vidare, den ena 

spelaren måste stå på en knapp medan den andra placerar sig på en plattform som rör sig tack 

vare att den andre spelaren aktiverat knappen. Plattformen för den ena spelaren över ett stup 

och väl på andra sidan finns en knapp med samma funktion som den första. Med hjälp av 

denna knapp kan båda spelarna ta sig över stupet. Tanken med detta segment var att så tidigt 

som möjligt uppmana spelarna till samarbete och interaktion med varandra. 

 

 Slutgiltig nivådesign  

Följande plattform är även den öppen och här finns objekt som spelarna kan plocka upp och 

interagera med. Därefter så kommer ett plattformssegment där spelarna måste ta sig fram 

genom att hoppa från plattform till plattform. Detta segment genomgick flera iterationer då 

det ursprungligen var alldeles för svårt att klara av, plattformarna är nu tillräckligt stora för 

karaktären att landa på och därefter resa sig upp och kunna ta sats för att ta sig till nästa, se 

Figur 17. 

Inga av plattformarna i spelet kräver vid denna punkt att spelaren ska röra sig uppåt mer än 

en tredjedel av sin kroppslängd då detta visat sig vara problematiskt under testning.  
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 Plattformssegment 

Enligt denna formel är resten av nivån utformad. Stora plattformar och ytor som karaktärerna 

ska manövrera sig förbi. Plattformarna är under vissa segment placerade under varandra i Z-

led, vilket är möjligt med spelkontrollerna. Men aldrig uppåt mer än en tredjedel av 

karaktärens längd i Z-led. När spelaren behöver röra sig uppåt i Z-led så används antingen 

rörliga plattformar som agerar hiss eller sluttande ytor som karaktärerna kan röra sig upp för. 

Under andra halvan av nivån tvingas karaktärerna att dela på sig och röra sig längs två 

parallella banor. Den karaktär som rör sig längs den vänstra banan (nedersta banan i Figur 

18) kommer att möta hinder som förhindrar karaktären från att gå vidare. Det är då den andre 

karaktärens uppgift att interagera med de knappar som finns på dennes bana för att frigöra 

den andra spelaren. Tanken med detta segment var att uppmana spelarna att arbeta 

tillsammans fast isär, detta var en av de aspekter och element så uppfattades om lyckade och 

karaktäristiska under analysen av Human: Fall Flat (2016) och valdes därför att tolkas och 

implementeras i denna artefakt. 

 

 Segment där spelarna delas upp 
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Sista segmentet som karaktärerna stöter på efter att de återförenats är en lång catwalk med 

boxningshandskar som skjuts ut från väggen, se Figur 19. De åker fram och tillbaka med ett 

specifikt mönster och det är upp till spelaren att testa sig fram och tänka ut hur detta mönster 

ser ut. Tanken med detta segment är att uppmana spelarna att ha timing i åtanke när de 

manövrerar karaktären. 

Den huvudsakliga anledningen till att olika spelelement återfinns i nivån och inte endast en 

plan öppen yta är, som tidigare nämnt, att uppmuntra spelaren till att angripa spelkontrollen 

och karaktären från flera vinklar. Om spelaren uppmanas spela mer dynamiskt ökar detta 

chansen till att spelaren upplever fumlighet och en karaktäristisk fumblecore-upplevelse kan 

mer större säkerhet nås. 

 

 Slutsegment med boxningshandskar 

4.3 Reflektion kring arbetsprocess och artefakten 

Det här kapitlet har redogjort för designbeslut som gruppen grundat i mål för att skapa ett 

fumblecore-spel för att studera hur identifikationsprocessen i fumblecore-spel ter sig utifrån 

Cohens dimensioner kring identifikation, samt hur spelare genom interaktion och samspel 

med spelmotor kan skapa komiska situationer. Det finns dock som tidigare nämnt en faktor 

som är utom spelets element som påverkar identifikationsprocessen; spelarens förmåga att 

försummas i upplevelsen (Christy & Fox, 2016, s. 283). Detta är något som tagits i beaktning 

under designprocessen och genomförandet men metoder eller designprinciper som kan 

påverka denna faktor har inte implementerats. 

En av de mest avgörande och tidskrävande delarna av arbetet med artefakten har varit 

etablering och justering kring karaktärens design och rörelsemönster. Som namnet antyder 

grundar sig fumblecore i fumlighet och att designa och formulera ett rörelse- och 

manövreringsmönster som får karaktären att upplevas som fumlig och generera skratt och 

humor hos spelaren snarare än frustration har krävt iteration på iteration. Utöver att designa 

en fumlig karaktär har stor del av arbetet även grundat sig i att skapa och designa en spelvärld 

som utnyttjar, kompletterar och utmanar karaktärens fumlighet. 
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Begreppet fumlig kan tolkas på flera olika sätt och måste nödvändigtvis inte vara begränsat 

till fysisk fumlighet utan kan även yttra sig psykologiskt och socialt. Då artefakten tog mycket 

av sin inspiration från Human: Fall Flat (2016) och Octodad: Dadliest Catch (2014) valdes 

den fysiska yttringen av fumlighet att utgås från. Beroende på vilken synvinkel som används 

kan även fysisk fumlighet yttra sig på olika sätt, det kan till exempel handla om finger- och 

handmotorik, olika typer av sinnestillstånd och fysiska funktionsnedsättningar. Men återigen, 

likt tidigare nämnda exempel, valdes en grov fumlighet att tolkas och implementeras. I den 

producerade artefakten yttrar sig karaktärens fumlighet i problematisk balans, spatiala 

manövreringsbegränsningar och oförutsägbara interaktioner med spelvärlden. 

Något som är värt att reflektera kring och ha i åtanke är det faktum att humor är en subjektiv 

upplevelse. Det går inte att garantera att den artefakt som producerats kommer kunna 

generera humor hos testdeltagarna. Under designprocessen och arbetets gång har de 

huvudsakliga teorierna (Superiority Theory, Relief Theory och Incongruity Theory) kring 

humors uppkomst funnits i åtanke. Målsättning för gruppen har varit att öppna upp för 

möjligheten för generering av humor som kan förklaras med alla tre teorierna. Tanken med 

inkluderingen av ett flerspelarläge har grundat sig i teorierna om att interaktion spelare 

emellan kan leda till känslor av överlägsenhet, lättsamma intriger samt frigörande av 

uppbyggda sociala spänningar (Dormann och Biddle. 2009, s. 807, 810). Likväl har spelets 

generella design arbetat mot att skapa ett ramverk och sandlåda med goda möjligheter för att 

generera inkongruenser i spelarens tankebanor och förväntningar och således skapa humor 

som kan förklaras med Incongruity Theory. 

En av de huvudsakliga anledningar till att generation av humor som kan förklaras genom 

dessa teorier inte kan garanteras är att det är till stor del upp till spelaren eller spelarna själva 

att skapa humoristiska scenarion och omständigheter. Artefakten innehåller inte någon dialog 

eller skriptad form av humor som förmedlas i banan spel-till-spelare (Dormann, 2014, s. 83). 

Artefakten är designad och utformad för att helt och hållet generera humor åt det motsatta 

hållet, spelare-till-spel (Dormann, 2014, ss. 83–84). Detta innebär som sagt att det inte går 

att säkerställa uppkomsten och generering av humoristiska situationer från spelarens håll. 

Detta har krävt mycket iteration och intern testning av artefaktens olika element med 

potential för generation av humor – karaktärsdesign, manövreringsmöjligheter och 

nivådesign. Tillsammans är tanken att dessa element presenterar spelaren med de nödvändiga 

verktyg och uppmaningar för att själva skapa humoristiska situationer och faller inom ramen 

för vad som karaktäriserar ett fumblecore-spel. 
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5 Utvärdering 

Avsikten med det genomförda arbetet var att undersöka hur identifikationsprocessen i 

fumblecore-spel ter sig utifrån Cohens dimensioner kring identifikation. Undersökningen och 

efterföljande utvärdering utgick ifrån Cohens (2001, s. 256) fyra dimensioner som 

tillsammans kan användas för att mäta en individs identifikation till en karaktär. Dessa 

dimensioner är följande: 

Emotionell empati – mäter individens empati med karaktärens känslor. 

Kognitiv empati – mäter den kognitiva nivån av hur individen delar karaktärens perspektiv i 

form av hur denne upplever sig förstå karaktärens val av handlingar.  

Motiverande identifikation – hur individen behandlar och delar karaktärens mål. 

Absorberande identifikation – mäter intensiteten och frekvensen av individens 

självmedvetenhet. 

Tolv respondenter fick spela artefakten i 15 minuter och fick sedan fylla i ett formulär med 

påståenden med avsikten att mäta individens nivå av identifikation i de fyra dimensionerna. 

Vid ifyllt formulär följde även en semi-strukturerad intervju med varje respondent och 

därefter en öppen diskussion kring artefakten och respondenternas gemensamma upplevelse. 

I följande kapitel kommer först en redovisning av de två pilottester som utfördes. Därefter 

följer resultatet av undersökningen samt en analys av resultatet. 

5.1 Pilotstudie 

5.1.1 Pilotstudie 1 

Den första studien genomfördes i ett grupprum i Högskolan i Skövdes bibliotek med två 

testdeltagare. Undersökningen inleddes med att testdeltagarna hälsades välkomna och 

informerades om hur undersökningen var strukturerad och vad som skulle ske. De blev även 

informerade om att allt var helt anonymt samt att de när som helst under undersökningens 

gång hade möjlighet att avbryta. Utöver detta blev de även tillfrågade om de var okej med att 

intervjun skulle spelas in, vid deras medgivande fortsatte undersökningen. 

Innan spelsessionen fick respondenterna fylla i ett formulär rörande kön, nivå av spelvana 

samt bekantskap med fumblecoregenren. Efter detta fick respondenterna en snabb 

genomgång av spelets kontroller. När respondenterna kände sig redo fick de spela artefakten 

i tio minuter. Under spelsessionens gång observerades olika saker som skulle kunna tyda på 

respondenternas upplevelser, så som om de skrattade, inledande humör, hur mycket de 

interagerade med varandra, synlig frustration samt sittställning. Det visade sig dock att tio 

minuter var för lite tid för att testdeltagarna skulle hinna sätta sig in i spelet och dess 

kontroller. 

Efter spelsessionen uppmanades respondenterna att fylla i ytterligare ett formulär, se 

Appendix A. Formuläret bestod av ett antal påståenden och respondenten uppmanades att på 

en skala från ett till sju fylla i hur mycket det påståendet stämde in på deras upplevelse. De tre 

första påståenden i formuläret var utformade utefter Jones (2016, ss. 86–87) kriterier för vad 

som definierar ett fumblecore-spel, alltså om respondenten upplevde spelet som 



 39 

svårmanövrerat, om frustration upplevdes vid misslyckande samt om humor upplevdes vid 

misslyckande. Efterföljande påståenden formulerades utifrån Cohens fyra dimensioner som 

kan användas för att mäta identifikation. Dock så visade det sig att påståendena var allt för 

vaga och kortfattade för att respondenterna fullt ut skulle förstå vad som efterfrågades, något 

som behövde förändras inför nästa studie. 

Efter att respondenterna fyllt i och återlämnat formulären följde en gemensam intervju med 

följdfrågor baserat på respondenternas svar i formuläret. Denna intervjustruktur var dock inte 

särskilt bra då respondenternas svar påverkade den andres och vice versa. 

Efter pilotstudien var avklarad utvärderades det som fungerade och det som inte fungerade. 

Först och främst krävdes en längre spelsession inför nästa session för att ge testdeltagarna 

tillräckligt med tid för att bekanta sig med spelet. Vidare behövde påståendena som skulle 

mäta respondentens identifikation ses över. Påståendena behövde vara mer utförliga, 

fokuserade och lättförståeliga för att värdefull data skulle kunna utvinnas. 

Till sist behövde även intervjustrukturen förändras. När båda respondenterna intervjuades 

samtidigt skedde en fin diskussion men det var tydligt att deras svar påverkade varandra på 

ett negativt sätt. Det som upplevdes som negativt var att respondenterna tycktes omvärdera 

sin egen spelupplevelse beroende på vad den andre respondenten sade. Inför nästa studie 

bestämdes det att två separata intervjuer med följdfrågor skulle ske, där en testdeltagare skulle 

intervjuas i taget. Därefter skulle en gemensam diskussion genomföras med de båda 

respondenterna tillsammans. 

5.1.2 Pilotstudie 2 

Inledande struktur och formaliteter från studie 1 bevarades. Därefter fick respondenterna 

spela i 15 minuter istället. Detta visade sig vara mycket värdefullt och en klar förbättring från 

föregående pilotstudie. 

Efterföljande formulär som respondenterna fick fylla i upplevdes även det som en förbättring. 

Att minska antalet påståenden och förtydliga dem gjorde att respondenterna fick en bättre 

förståelse för påståendet och kunde ge ett noggrannare svar som låg närmre deras upplevelse. 

Efter att formuläret var ifyllt ombads en av respondenterna att lämna rummet en kort stund 

medan den andre intervjuades. Även detta var en klar förbättring då respondenten som nu 

intervjuades helt och hållet kunde fokusera på och reflektera över sin egen upplevelse. Detta 

upplevdes även som positivt för respondenten som fick lämna rummet vid dennes intervju.  

Efter de båda respondenternas individuella intervjuer följde en gemensam diskussion kring 

artefakten och deras gemensamma upplevelse. Vad som diskuterades här var: varför de 

skrattade, hur de upplevde manövreringen, om de upplevde en annorlunda 

identifikationsprocess i förhållande till andra spel samt en generell diskussion kring 

identifikationsprocessen de eventuellt upplevde. 

Pilotstudie 2 var en klar förbättring från pilotstudie 1 och det fastställdes att hela strukturen 

från denna studie skulle användas i de kommande undersökningarna.  

5.2 Resultat av undersökningen 

Följande avsnitt kommer att presentera resultatet av den genomförda undersökningen. 

Informationen kommer vara strukturerad så att data från varje session kommer att 
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presenteras var för sig. Först kommer generella data rörande alla sessioner tillsammans att 

presenteras. Efter detta presenteras datan från formulären. Först information om 

respondentens könstillhörighet, nivå av dataspelsvana och bekantskap med spel i fumblecore-

genren. Därefter följer data från formuläret rörande de fyra identifikationsdimensionerna som 

respondenterna fyllt i. Påståendena i formuläret mätte dimensionerna utifrån skala mellan 1–

7. Om respondenten svarat 1 innebär det att hen tycker att påståendet inte alls stämmer in på 

hen, och om respondenten svarar 7 innebär det att påståendet stämmer mycket väl in. 

Därefter presenteras observationsdata i textform. Det som observerats är respondenternas 

inledande humör, attityder som uttryckts under spelsessionen, om respondenterna skrattar 

och ler, saker som respondenterna påpekat eller tagit upp under spelsessionen samt generella 

anmärkningsvärda saker som kan ha skett under sessionen i fråga. 

Till sist presenteras i flytande text de individuella intervjuer och gemensamma diskussion som 

följde spelsessionen. Den hela transkriberingen av intervjuerna kommer inte att presenteras 

här utan bara de delar av intervjuerna och diskussionerna som varit relevanta för analysen 

och som legat till grund för att kunna besvara frågeställningen. 

5.3 Presentation av undersökning 

 

 Graf som visar respondenternas upplevda nivå av 
manövreringssvårigheter, frustration och humor. 

Figur 20 visar att majoriteten av respondenterna upplevde spelkaraktären som 

svårmanövrerad (4,8/7 medel) och att samtliga respondenter upplevde mer humor (6/7 

medel) än frustration (3,2/7 medel). Detta stämmer överens med Jones (2016, ss. 86–87) 

definition av vad som karaktäriserar ett fumblecore-spel. Det går därför med större säkerhet 

att säkerställa att artefakten kan klassas som ett fumblecore-spel. 

Samtliga av de respondenter som deltog i undersökningen är studenter på Högskolan i 

Skövde. Samtliga respondenters deltagande förfrågades även på grund av att de föll inom 

målgruppen för artefakten och genren, alltså personer med god spelvana. Sammanlagt deltog 

tolv respondenter varav fem kvinnor och sju män. Detta resulterade i sex stycken sessioner 

och resultatet från respektive session presenteras nedan. 

5.3.1 Session 1 

Respondent 1: Kvinna, god spelvana, ingen fumblecore-vana. 

Respondent 2: Man, god spelvana, ingen fumblecore-vana. 
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 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 1 och 2. 

Observation: Testdeltagarna är båda på bra humör redan vid testsessionens början, de båda 

skrattar och ler inledningsvis. Respondent 1 förklarar att hon inte är bekant med att spela 

dataspel med kontroll utan spelar vanligtvis uteslutande med tangentbord och mus och finner 

det därför lite pinsamt att inte vara bekant med kontrollen. 

När respondenterna börjar spela artefakten är de till en början tystlåtna och försiktiga medan 

de bekantar sig med spelets kontroller och manövreringssystem. Dock förändras detta så fort 

de börjar misslyckas och interagera med varandra i spelvärlden, då byts försiktigheten ut mot 

omedelbara skratt. Skratten pågår genom hela spelsessionen och upphör endast under 

segment som den manliga respondenten finner extra frustrerande. 

Båda respondenterna var under spelsessionen till synes investerade och engagerade i sin 

upplevelse. 

Individuell intervju: Respondent 1 ett menade på att det var svårt att läsa över känslor till 

karaktären då den saknade ett ansikte, kroppsspråket var det enda som det gick att tyda. Då 

inga positiva känslor gick att relatera till karaktären var det främst smärta och ömmande för 

karaktären när den ramlade som var vanligast förekommande. Spelaren upplevde inget 

narrativ utan uppfattade istället spelvärlden underlig med innefattade skumma föremål. 

Målet verkade främst vara att ta sig fram och lösa pussel. Under sessionen immerserades 

spelaren och ville då lösa problemen i spelvärlden. 

Respondent 2 beskrev empatiseringen med karaktären som bristfällig då det mer kändes som 

kontrollerandet av en ”puppet” än en direkt koppling till karaktären. På grund utav den 

stilistiska stilen upplevde spelaren att det var svårt att koppla till karaktärens perspektiv och 

menade på att en mer realistisk stil skulle underlätta detta. Kontrollschemat uppgavs som 

anledningen till att det svårt att förstå vart man skulle ta vägen och vad karaktärens mål var. 

Dessutom bidrog svårkontrollerbarheten till en bristfällig immersion då den avskärmade 

spelaren och gjorde det svårt för spelaren att koppla till karaktären. Manövreringen gjorde att 

spelaren blev avskärmad från kopplingen och hade därmed svårt att immerseras i karaktären. 

Gemensam intervju: Båda respondenterna uppgav att det var roligt att tappa kontrollen 

över karaktären och att grafiken med dess roliga miljö i form av olika former, färger och 

skumma gubbar bidrog till den positiva upplevelsen. Respondent 2 menade på att det snarare 

var den grafiska stilen än manövreringen som gjorde identifikationen till karaktären 

bristfällig. Han förklarar hur en realistisk stil hade felsteg istället varit frustrerande eftersom 

det då hade känts som ett dåligt spel.  
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5.3.2 Session 2 

Respondent 3: Kvinna, hög spelvana, begränsad fumblecore-vana. 

Respondent 4: Kvinna, mycket hög spelvana, ingen fumblecore-vana. 

 

 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 3 och 4. 

Observation: Respondenterna, anlände ett par minuter efter utsatt tid och är båda stressade 

och tycks haft bråttom. När spelsessionen börjar tycks de båda vara till synes nervösa och 

fortsatt stressade, men så fort de bekantat sig med spelet blir de mer engagerade och börjar 

skratta och fnissa. Mycket skratt och leenden uppstår när deltagarna interagerar med 

varandras karaktärer i spelet. Båda deltagarnas humör ändrades radikalt från sessionens 

början. 

Under sessionens gång framgår det att respondent 3 har en bättre förståelse av spelet och dess 

mål och har lättare för att klara av de hinder som de stöter på. Efter en stund byter de kontroll 

med varandra så att respondent 4 som inte förstår eller klarar av spelets hinder lika väl också 

kan ta sig vidare. 

Individuell intervju: Respondent 3 kände ingen signifikant nivå av empati för karaktärens 

känslor eller delade dennes perspektiv, utan beskrev det mer som hen var förvirrad av vad som 

försiggick. Det fanns en känsla att karaktären ville ta sig framåt och spelaren immerserades 

mer i spelvärlden än i karaktären. 

Respondent 4 uppfattade inga specifika känslor hos karaktären eller att det fanns ett syfte. 

Däremot var det tydligt mekanikmässigt att man skulle ta sig framåt. Spelaren beskrev sig 

själv att vara mycket fokuserad samt att det var en immerserande upplevelse. 

Gemensam intervju: Karaktärernas kroppsspråk beskrevs av båda respondenterna som 

hysteriskt vilket bidrog till mycket skratt. Respondent 3 beskrev karaktären som 

personlighetslös och upplevde ingen känslomässig investering till karaktären och menade på 

att hon inte uppfattade karaktärens känslor, värderingar och perspektiv.  Manövreringen fick 

båda spelarna att känna sig fulla, goofy och muppiga. Respondent 4 förklarade att hon kände 

sig chanslös på ett roligt sätt och att hon fick känslan av att kontrollera en blobb. 

5.3.3 Session 3 

Respondent 5: Kvinna, mycket hög spelvana, mycket hög fumblecore-vana. 

Respondent 6: Kvinna, hög spelvana, ingen fumblecore-vana. 
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 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 5 och 6. 

Observation: Båda deltagarna är tysta och försiktiga vid sessionens början. När de börjar 

spela spelet kommer små försiktiga fniss men snart ersätts båda deltagarnas försiktighet mot 

en mycket aggressiv spelstil med mycket “buttonmashing”. De båda deltagarna interagerar 

mer med varandra i spelet än utanför. Under sessionen utbyter inte deltagarna så många ord, 

detta kan dock förklaras av att deltagarna inte är så bekanta med varandra sen innan. De 

interagerar dock mycket med varandra i själva spelet och fnissar och ler åt vad som händer på 

skärmen. 

Individuell intervju: Respondent 5 beskrev karaktären i sig att vara sprattlig, utan 

ansiktsuttryck och förmågan att visa känslor, däremot gick det att empatisera med vad som 

händer karaktären. Vidare menade respondenten att styrningen var problematisk eftersom 

man i verkligheten skulle kunna ta sig upp på annat vis. Karaktärens och spelarens mål blev 

dessutom detsamma när det uppenbarade sig vad man skulle göra. Spelaren beskrev sig 

immerseras i sina egna upplevelser snarare än karaktärens då den endast uppfattades som ett 

objekt som kontrollerades. 

Respondent 6 kunde inte empatisera med karaktären då den inte visade några känslor. Även 

om spelaren förstod att målet var att ta sig framåt uppfattade hon ingen story eller motiv hos 

karaktären, utan var endast en blobb som hon skulle föra framåt. Dessa faktorer bidrog till att 

spelaren inte immerserades. 

Gemensam intervju: Respondenterna instämde på att karaktärerernas fumlighet 

tillsammans med svårkontrollerbarheten beskrevs resultera i roliga uttryck som fick 

respondenterna att skratta. Relaterande till identifikation till karaktären beskrev respondent 

6 upplevelsen på följande vis:  

“Jag spelar mycket RPG-spel där det handlar det mycket om att sätta sig in i 

karaktären där kontrollerna är lätta för att man ska ha fokus på story så det blir 

annorlunda när man inte kan ha den kontrollen av sin karaktär. Då blir det en 

annan koppling till karaktären.” 

Respondenten fortsätter med att beskriva att animationerna var en stor del av humorn, och 

respondent 5 avslutar med att hon upplevde sig skratta mer åt rörelserna än åt karaktären. 

5.3.4 Session 4 

Respondent 7: Man, mycket hög spelvana, ingen fumblecore-vana. 

Respondent 8: Man, mycket hög spelvana, ingen fumblecore-vana. 
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 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 7 och 8. 

Observation: De båda deltagarna tycks båda vara mycket bekväma i varandras närvaro och 

den ena deltagaren skrattar och ler så fort han slagit sig ner i sin stol. Under spelsessionen 

tycks de vara lite fundersamma och försiktiga när de bekantar sig med spelets kontroller. När 

de bekantat sig börjar de omedelbart att le och interagera med varandra. De båda sitter 

framåtlutade och är engagerade i spelet. 

Båda deltagarna finner en av spelets plattformsegment och ingen av dem skrattar särskilt 

mycket under detta. Under sessionens gång tycks de båda vara mer kompetitiva än flamsiga. 

Likt en komediduo spelar de båda olika roller, respondent 7 vill förstöra för och jävlas med 

respondent 8, som själv bara vill ta det försiktigt och klara av spelets utmaningar. De båda 

lyckas ta sig igenom spelet med två helt olika angreppsvinklar. 

Individuell intervju: Respondent 7 förklarar: 

“Karaktären är väldigt intetsägande, det är en fysikblobb och det är känslorna 

jag känner som speglas i spelet snarare än att jag känner karaktärens känslor.” 

På liknande sätt beskriver han hur det är karaktären som ska få spelarens målsättning snarare 

än tvärtom, det är han som bestämmer vad målet är. Det finns möjlighet att samarbeta eller 

köra race, och då finns friheten att göra vad man vill och spelet belönar ditt beteende med den 

tillfredsställelsen. Immersionen beskrivs kretsa kring spelupplevelsen mer än i karaktären. 

Fokus låg på att dra in spelet i allt spelaren gjorde. 

Respondent 8 upplevde inte att karaktären kände känslor, ifall den hade haft ett ansikte eller 

gjort ifrån sig ljud hade det kanske varit annorlunda. Det var ett roligt spel och därför låg inte 

fokus på karaktärens känslor, spelets miljö bidrog även till detta fokus. Karaktärens perspektiv 

delades med spelaren eftersom dennes sätt att ta sig fram i världen gjorde att spelaren kunde 

sympatisera med den. Spelarens förmåga att utläsa pussel gjorde att hen snabbt såg en väg 

framåt och därmed förstod vad som skulle göras. Genom att anpassa sig till karaktärens sätt 

att röra sig fick spelaren en känsla för hur denne skulle röra sig och kunde kompensera för 

balansen, något som var immerserande. 

Gemensam intervju: Respondent 8 inleder med följande kommentar relaterande till varför 

han skrattade under sessionen: 

“Det var så löjligt, blev irriterad när medspelaren inte hjälper mig och bara 

leker runt” 

Varpå respondent 7 svarar: 

“Spelet uppmuntrade mig till det, det var utanför min kontroll.” 
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Respondent 7 uppger också att det kan vara fördelaktigt att saker inte fungerar som förväntat 

eftersom fysiken tillsammans med mekaniker så som att hoppa och greppa saker kan skapa 

roliga situationer. I relation till hur svårkontrollerbarheten påverkar relationen till karaktären 

svarar han: 

“Mekanikerna är så wonky att du vågar pröva dig på dessa. I ett mer pålitligt 

platformer-spel hade jag inte försökt. Men här tänkte jag, man kan greppa tag 

i saker, den här väggen är inte jättetjock, låt mig se om jag kan göra någon India 

Jones-bullshit.” 

Respondenten fortsätter med att förklara hur identifikationen till spelkaraktären skiljer sig 

från andra spel: 

“Det är ju en väldigt intetsägande karaktär, det är fyra lemmar och ett par 

skidglasögon. Så jag får ju inte samma connection till den som kanske Lara 

Croft i ett Tomb Raider-spel.” 

Återigen beskrivs karaktären endast fungera som en avatar för spelaren, respondent 7 

berättar: 

“…att det bara är ännu en blobb är ju det som gör det kul. Jag knuffar inte den 

blå spelaren, jag knuffar min medspelare, den blåa är bara ett token.” 

5.3.5 Session 5 

Respondent 9: Man, hög spelvana, hög fumblecore-vana. 

Respondent 10: Man, mycket hög spelvana, begränsad fumblecore-vana. 

 

 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 9 och 10. 

Observation: Deltagarna, som är mycket goda vänner, är väldigt pratglada så fort de 

anländer. De är även de försiktiga och tystlåtna under spelsessionens inledande minuter när 

de bekantar sig med karaktärens manövrering. Fniss och leenden uppstår så fort de börjar 

interagera med varandra och vid första misslyckandet skrattar de. Till skillnad från andra 

deltagare försöker de inte ta sig vidare i spelet utan spenderar första tredjedelen av sessionen 

med att endast interagera och tävla med varandras karaktärer. Vid spelets sista hinder tar sig 

den ena spelaren lätt förbi detta genom att volta över utskjutande boxningshandskar medan 

den andra spelaren smyger mellan dessa men skjuts ständigt iväg och får börja om. Spelaren 

blir stressad vilket verkar förvärra situationen och får spelarna att skratta. 

Båda deltagarna tycks ha mycket roligt och det märks att de är goda vänner sedan innan då de 

är mycket bra på att samarbeta och förstå varandra.  

Individuell intervju: Respondent 9 upplevde ingen stark empatisering med karaktären och 

förstod inledningsvis inte vad målet var, men det var något som uppenbarade sig för honom 
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senare. Spelarens mål var initialt att putta sin medspelare med ändrades senare till att ta sig 

igenom banan. 

Respondent 10 menade på att han blev glad och delade känslan av tillfredsställelse när 

karaktären klarade av någonting, men blev också glad när karaktären ramlade och 

misslyckades. Inställningen till spelupplevelsen var att leka runt och göra roliga saker, story 

och karaktärens motiv var inte intressant för spelaren. Respondenten kände att han och 

karaktärens målsättning var densamma. Initialt var målet oklart då spelaren trodde att det var 

en tävling men när det sedan visade sig kräva samarbete var målet tydligare, då kände spelaren 

sig vara i synk med karaktären. Upplevelsen var att det var lätt att immerseras i spelet och 

karaktären, den enda immersionsbrytande aspekten var problematiken att ta sig upp från 

liggande position. 

Gemensam intervju: respondent 10 upplevde att fumliga uttryck och absurditeter fick 

honom att skratta. Karaktärsmanövreringen uppgavs ha implikationen att inte en allt för nära 

relation mellan spelare och karaktär etablerades, vilket gjorde det möjligt för spelaren att 

skratta åt den. Respondent 10 fortsätter med att förklara hur att spel ofta handlar om att man 

utspelar en fantasi om något man vill vara och att vara klumpig är en annorlunda upplevelse 

där en mindre identifikation till karaktären har en positiv inverkan då man kan separera sig 

från karaktären. Respondent 9 inflikar: 

“Jag tycker det mer känns som att man är en puppet master. Speciellt när det 

är så wonky kontroller, istället för att vara karaktären är det en till part mellan 

sig själv. Så man spelar inte karaktären utan en puppet master till karaktären.” 

Respondent 10 avslutar med att han kände en större identifikation till karaktären när han 

trodde att det var tävling. När det sedan visade sig vara samarbete blev det mer opersonligt 

och han fick då känslan av att han och sin medspelare skulle få karaktärerna att klara sig. 

5.3.6 Session 6 

Respondent 11: Man, mycket hög spelvana, begränsad fumblecore-vana. 

Respondent 12: Man, god spelvana, ingen fumblecore-vana. 

 

 Grafen visar nivå av identifikation hos respondent 11 och 12. 

Observation: Båda respondenterna tycks vara på bra humör redan innan spelsessionens 

början. Under sessionen uppstår omedelbara skratt och leenden. Då respondenterna 

interagerar med varandra skrattar de extra mycket. När de börjar tänka högt och fundera på 

vad deras mål är upphör skratten en stund men återkommer så snart de lyckas ta sig vidare. 

En respondent har problem med att ta sig upp för en trappa men löser detta genom att lägga 

sig på marken och sprattla sig över trappstegen. Båda respondenterna hoppar frekvent mellan 

att se frågande ut vid svårframkomliga segment till att direkt därefter skratta högt. Vid ett 
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segment där spelarna behöver samarbeta använder en av spelarna en kanon för att skjuta bort 

en blockad men skjuter även ner sin medspelare vilket resulterar i att båda spelarna skrattar. 

Individuell intervju: Respondent 11 upplevde ingen signifikant emotionell empati för 

karaktären men upplevde humor genom animationerna. Spelaren uppfattade ingen story eller 

motiv för karaktärens handlingar men ändå att man skulle lösa problem och ta sig framåt. Spel 

var inte immerserande men respondenten uppgav ändå att han blev insatt och ville klara 

utmaningarna för att ta sig vidare. 

Respondent 12 upplevde inte att karaktären tänkte eller kände speciellt mycket. Han menade 

på att det var han som var karaktären och därför var det istället hans känslor som speglades, 

karaktären fungerade som en avatar för spelaren. Respondenten förklarar hur han upplever 

karaktärens målsättning i förhållande till sin egen: 

“Den hade inte någon speciell målsättning mer än att vara där. Jag såg den inte 

som en karaktär i sig själv med en agenda, jag såg den mer som ett medel att 

ha kul med.” 

Spelet beskrivs vara immerserande men att den generella spelupplevelsen inte innefattade 

några känslomässiga perspektivtaganden utan handlade mer om att lösa problem man stötte 

på ett roligt sätt. 

Gemensam intervju: respondent 12 uppger vad det var som fick honom att skratta under 

spelsessionen: 

“Det är skumt, man ser den här snubben som är någon slags människa-ish som 

bara beter sig jättelustigt. Den trillar och så kan den inte ställa sig upp, och det 

är ju skoj, varför kan den inte det för?” 

Respondent 11 tillägger att samarbetet och de förvirrande kontrollerna resulterar i misstag 

vilket blir roligt. Han fortsätter med att beskriva hur den komplicerade manövreringen fick 

honom mer insatt eftersom han försökte få till rätt rörelsen. Respondent 12 avslutar med att 

förklara hur han upplevde identifikationen till karaktären annorlunda till andra spel på så sätt 

att det gick ifrån konventionella rollspelstaganden, fokus låg istället på att ha roligt. 

5.4 Analys 

I följande kapitel kommer resultatet från undersökningen att analyseras. De fyra 

identifikationsdimensionerna kommer att analyseras i relation till frågeställningen. Därefter 

kommer även resultatet att analyseras utifrån de tre stora teorierna om humors uppkomst 

(Superiority Theory, Incongruity Theory och Relief Theory) i relation till frågeställningen för 

att se om de kan ha något samband med individens identifikationsprocess utifrån Cohens 

dimensioner kring identifikation. Utöver det kommer även indikationer och fenomen rörande 

artefakten och respondenternas identifikation att analyseras. 

5.4.1 Emotionell Empati 

Emotionell empati är den dimension som mäter individens empati till karaktärens känslor och 

till vilken grad individen upplever sig dela dessa med karaktären (Cohen, 2001, s. 256). 

Påståendet som formulerades utifrån detta löd som följande: “När karaktären känner eller 

upplever något så empatiserar jag med karaktärens känslor. Jag delar de känslor karaktären 

känner, exempelvis smärta, glädje eller sorg”. 
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En ständigt återkommande uppfattning om karaktären var att den var en klump som saknade 

ansikte och därmed endast fungerade som en avatar för spelaren dennes känslor. Eftersom 

det inte gick att utläsa några känslor genom ansiktsuttryck uppgavs det att det var endast 

genom karaktärens kroppsspråk spelaren kunde tyda någon reaktion på händelserna, vilket i 

regel uppfattades som fumligt och roligt. 

Avsaknaden av ansiktsuttryck och fysiska känslouttryck uppgavs specifikt av fyra 

respondenter vara anledningen till att de inte upplevde särskilt hög emotionell empati 

eftersom det var svårt att läsa in känslor hos en karaktär som inte visar några. Ytterligare tre 

respondenter menade på att karaktären inte visade känslor vilket tillsammans tyder på att 

karaktärsdesignen var en av de identifierbara faktorerna som kan ha resulterat i 

respondenternas bristfälliga emotionella empati. Rörande designen utgick gruppen redan från 

konceptstadiet att skapa en stiliserad, avskalad och anonym karaktär i syfte att inte göra 

karaktären allt för karaktäristisk för att så på så sätt möjliggöra identifikation från spelare med 

olika fysiska attribut. Något som visade sig resultera i att spelare upplevde att karaktären i sig 

inte kände känslor, men att som tidigare nämnt, anonymiteten möjliggjorde att karaktären 

istället fungerade som en avatar för spelaren. 

Ett mönster som gick att tyda från datan var att spelare tenderade att sympatisera med vad 

som hände karaktären, snarare än att empatisera med dennes känslor. En av respondenterna, 

som svarat sex av sju på dimensionen i fråga och därmed högst av alla deltagare, beskrev hur 

karaktären saknade förmågan att visa känslor, men att hon kände för vad som hände den. En 

annan respondent förklarade hur hon ömmade för karaktären när den ramlade. Dessutom 

uppgav en annan respondent att karaktärens sätt att ta sig fram i världen fick honom att 

sympatisera med den. Detta pekar på hur karaktärens fall och misslyckanden, som endast 

förmedlades genom rörelser, väckte sympati hos spelaren. 

I enhetlighet med att betrakta karaktären utifrån beskrev fem respondenter hur de såg på 

karaktären som ett objekt, en blobb eller en marionettdocka som dem kontrollerade likt en 

”puppet master”. En respondent förklarade detta som att det fanns en tredje part med mellan 

spelaren och spelkaraktären. Det går i sin tur att koppla till Jones förklaring om hur spelaren 

placeras utanför avataren och kan då se på karaktären som en fumlig trasdocka att kontrollera 

(Jones, 2016, s. 91). Detta är i sig intressant då det visar på att spelet uppfyller Jones antyda 

funktion av fumblecore – att bryta kopplingen mellan spelavatar och spelare så att komedi 

kan uppstå. Även om det är möjligt att fler faktorer bidragit till detta tyder intervjudatan på 

att karaktärsdesignen var en av faktorerna som bidrog till respondenternas uppfattning om 

karaktärens förmåga att känna känslor. 

Den respondent som svarade högst på emotionell empati hade stor fumblecore-vana och 

förklarade att karaktären uppfattades som ett objekt att kontrollera och att empatiseringen 

kretsade kring vad som hände karaktären. I jämförelse uppgav den respondent som svarade 

lägst på dimensionen att karaktären kändes personlighetslös och att den inte visade några 

känslor, spelaren saknade tidigare erfarenhet av fumblecore. En förklaring kan vara att det är 

möjligt att den erfarna fumblecore-spelaren snabbt kunde acceptera det annorlunda 

förhållandet mellan spelkaraktär och spelare och tolkade därför frågan utifrån detta 

perspektiv. Den emotionella empatin tolkades av den erfarna spelaren att syfta på vad som 

händer karaktären, medan den mindre erfarne spelaren tolkade förhållandet utifrån 

erfarenheter med mer konventionella förhållanden mellan spelkaraktär och spelare. 
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5.4.2 Kognitiv Empati 

Enligt Cohen (2001 s. 256) så är Kognitiv empati den dimension som kan användas för att 

mäta den kognitiva nivån av hur individen delar karaktärens perspektiv i form av hur denne 

upplever sig förstå karaktärens val av handlingar. I formuläret så löd påståendet formulerat 

utifrån detta: ”Jag känner att jag förstår varför karaktären utför sina handlingar och delar 

karaktärens perspektiv och upplever spelvärlden på samma sätt.”  

Kognitiv empati är den dimension som, enligt formulärdata, respondenterna uppgav 

identifiera sig minst med. Medelvärdet av respondenternas svar ligger på straxt över tre av 

sju, vilket kan anses lågt. Detta stämmer väl överens med svaren och utläggen under de 

efterföljande intervjuerna. 

Nio av respondenterna förklarade under intervjun att de inte förstod själva kontexten de var 

placerade i och kände sig förvirrade av vad som försiggick och kunde inte koppla vad det fanns 

för syfte. Detta är troligtvis på grund av att det i spelet heller inte finns något uttalat syfte eller 

kontext att förankra upplevelsen och sin egen eller karaktärens motivation i. 

En av respondenterna som uppgav att han upplevde oklarheter kring vad karaktärens 

motivering var förklarar dock att det inte är något han tänker på eller finner viktigt i 

spelupplevelsen. Han förklarar att om han ska spela ett sådant spel så gör han det med 

ingångspunkten att han vill göra ”silly stuff”. Då är inte bakgrundsinfo om varför karaktären 

springer runt här och gör dem här sakerna inte viktiga utan nu är jag här och jag kan göra 

roliga saker, förklarar han. 

En av respondenterna som angav sju av sju på påståendet i formuläret motiverade sitt svar på 

ett liknande sätt som föregående respondent. Han förklarar att han förstår vad man ska göra, 

det handlar inte om att han ska få karaktärens målsättning utan att karaktären ska få hans 

målsättning. Vidare så exemplifierar han sin motivering med att förklara att om han vill knuffa 

sin medspelare nedför en klippa så vill även karaktären det. Respondenten fick känslan av att 

han är spelmästaren och det är han som bestämmer vad målet är. 

En respondent förklarade att enligt honom var karaktären bara en klump som han ser på sitt 

sätt och att han inte tänkte i dennes perspektiv utan han hade bara kul med den. Detta är något 

som tycks vara en gemensam nämnare under samtliga sessioner, trots att majoriteten av 

respondenterna inte kände att de förstod kontexten eller upplevde något syfte skrattade och 

log ändå alla under sessionernas gång. Observationsdata visar att alla deltagare tycktes vara 

investerade i sin upplevelse och applicerade sina egna perspektiv och kognition på karaktären 

och dennes handlingar. 

Detta sätt att skapa sitt eget narrativ och humor stämmer överens med Dormanns (2014, ss. 

83–84) spelare-till-spel bana. Respondenterna upplevde inte att spelet förmedlade varken 

humor eller story till dem utan de fick själva utnyttja de möjligheter de hade tillgång till för att 

skapa dessa scenarion. Och, som observationen visade, var detta något som de faktiskt också 

gjorde. Mycket av de humoristiska scenarion som respondenterna producerade och upplevde 

gjorde de även i samarbete med sin medspelare så en del av humor uppstod även i den bana 

som Dormann (2014, s. 84) kallar spelare-till-spelare men de använde alltid spelet som ett 

verktyg för att göra detta. Det skulle gå att argumentera för att all den humor som uppstod 

gjorde det i en kombination av spelare-till-spel och spelare-till-spelare banorna. 
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Det är troligt att respondenterna inte uppnådde någon kognitiv empati till karaktären och 

dennes handlingar på grund av att karaktären inte fattar några egna handlingar och är inte 

förankrad inte någon kontext eller story som respondenten kan förflytta sitt perspektiv till. 

Karaktären i sig besitter inte någon form av kognition utan det är möjligt att det är så som tre 

av respondenterna förklarade, att det är spelarens egen kognition och handlingar som utspelas 

och den eventuella empati som upplevs är möjligtvis gentemot dem själva eller sin 

medspelare. 

5.4.3 Motiverande Identifikation 

Motiverande identifikation mäter till vilken grad individen delar karaktärens roll och 

målsättning (Cohen, 2001 s. 256). Påståendet som utformades utifrån dimensionen 

formulerades på följande sätt: “Jag förstår vad karaktärens roll är och vad dennes målsättning 

är i världen. Min målsättning när jag spelar är densamme som karaktärens”. 

Medelvärdet för motiverande identifikation låg straxt över fyra av sju och under 

undersökningens intervjuer framgick det att frågan upplevdes liknande frågan rörande 

kognitiv empati. Trots detta visade datan från frågeformuläret att endast tre respondenter 

angav samma värde på dessa dimensioner. 

Fem respondenter upplevde inte att det fanns någon story men att karaktärens mål var att lösa 

pussel och ta sig framåt, dessa respondenters svar varierade, men innefattade den som uppgav 

lägst nivå av dimensionen, två av sju. Respondenten i fråga hade ingen tidigare erfarenhet av 

fumblecore-spel men jämförde hennes upplevelse med RPG-spel där hon förklarade att en 

annan koppling till karaktären etableras för att fokus kretsar kring story.  Gemensamt för 

respondenterna som upplevde en låg nivå av motiverande identifikation, tre av sju eller lägre 

och därmed under medelvärdet, var att de saknade erfarenhet inom fumblecore-genren. 

Fyra andra respondenter, som uppgav högt värde av motiverande identifikation, menade på 

att deras och karaktärens målsättning var detsamma och att det var spelaren som bestämde 

vad målet var, och innefattade de två och enda respondenter som angav sju av sju inom 

dimensionen. Gemensamt för dessa deltagare var att de beskrev karaktären som ett objekt de 

kunde kontrollera, en av dessa deltagarna förklarar hur han inte ser någon speciell 

målsättning hos karaktären utan att den mer är “ett medel att ha roligt med”. Vidare förklarade 

respondenterna hur målet förändrades under spelsessionen beroende på om spelaren såg på 

den andre spelaren som en med- eller motspelare. En respondent förklarar hur en starkare 

identifikation till karaktären ofta hör ihop med spelgenrer där man vill utspela en fantasi, men 

att den bristfälliga identifikationen i fumblecore kan hjälpa spelaren att se sig sin karaktär 

utifrån och istället ha roligt. Detta sätt att förhålla sig till karaktären möjliggör funktionen av 

fumblecore som enligt Jones får spelaren att agera huvudrollen i en komedi (Jones, 2016, s. 

91). Vilket skulle kunna förklara varför de spelare med denna relation till karaktären också 

upplevde en högre motiverande identifikation. Återigen är det möjligt att spelare med mindre 

erfarenhet av fumblecore förväntar sig en mer konventionell relation till karaktären medan 

mer erfarna spelare inom genren snabbt kan acceptera detta och agera utifrån förhållandet. 

Utifrån det jämförelsevis annorlunda förhållningssättet mellan spelkaraktär och spelare 

erbjöds spelaren en rad verktyg och möjligheter i spelvärlden att skapa komiska scenarion 

genom spelare till spel-banan (Dormann, 2014, ss. 83–84). Spelaren kunde inom spelets 

ramar innefattande mekaniker, fysik och interaktion skapa innehåll utifrån sin egen 

målsättning, men denna potential verkade endast utnyttjas fullt ut när spelaren tog på sig 
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ansvaret att skapa sin egen målsättning. På liknande sätt som karaktären endast upplevdes 

som en avatar för spelarens känslor rörande emotionell empati, uppfattades avsaknaden av 

karaktärens roll och målsättning som ett utrymme för spelaren att fylla. 

5.4.4 Absorberande Identifikation 

Enligt Cohen (2001 s. 256) så är Absorberande identifikation den dimension som kan 

användas för att mäta intensiteten och frekvensen av individens självmedvetenhet. Påståendet 

som respondenten fick bemöta i formuläret formulerades utefter detta och löd ”Under 

majoriteten av spelsessionen så immerserades jag i karaktären. Jag kände mig uppslukad och 

absorberad i karaktären och dennes upplevelser.” 

Detta är en dimension där respondenternas svar i formuläret och respektives motivering och 

utvecklande under de efterföljande intervjuerna skiljer sig märkbart. Om man endast skulle 

utgå från de värden respondenterna angett i formuläret skulle datan peka på att absorberande 

identifikation är den identifikationsdimension med högst värde och som respondenterna 

upplevt stämma bäst överens med deras upplevelse. Under intervjufasen visade det sig att så 

var inte riktigt fallet.  

Under intervjun utvecklade och redogjorde en majoritet av deltagarna att de inte känt sig 

särskilt immerserade i karaktären i sig utan snarare spelvärlden och de utmaningar de ställdes 

inför. En respondent förklarade att han upplevde att det var naturligt och ”nice” att spela och 

det gjorde att han kände sig inne i spelet väldigt snabbt men han poängterade även att det var 

spelet han var inne i och inte sin karaktär. En annan deltagare förklarar att hans fokus under 

spelet låg på att dra in spelet i allt han gjorde när han spelade. Han ville spela spelet och leka 

med dess fysiksystem och potentialer så mycket som möjligt, och hans möjlighet att göra detta, 

förklarar han, är anledningen till att han kände sig väldigt immerserad. Respondenten 

förklarar även att han skiftade fokus fram och tillbaka under sessionen, ena stunden var han 

fokuserad på att ”breaka” (förstöra) saker och kände sig då fokuserad och immerserad i spelet 

och andra stunden låg hans fokus på att förstöra för och sätta käppar i hjulet på sin medspelare 

och var då mer fokuserad på den andres karaktär och dennes upplevelse.  

Datan utifrån formulären visar som sagt att detta är den dimension inom identifikation som 

respondenterna svarat högst på. Men, det som följdfrågorna under intervjun pekar på är att 

respondenterna inte egentligen upplevt särskilt stark absorberande identifikation med 

karaktären och dennes perspektiv i spelet. Utan det som de har absorberats och immerserats 

i är själva spelupplevelsen och deras egna perspektiv och roll i spelet. En respondent, som 

svarade på formuläret att hon starkt upplevde att det skrivna påstående förklarar under sin 

intervju “Man blir immerserad i spelet men inte genom karaktären utan den är mer ett objekt 

man styr.”, så det kan handla en del om hur respondenterna tolkat påstående och hur de själva 

värderar immersion och absorption i spel.  

Respondenten som svarade absolut lägst på påståendet i formuläret, endast ett av sju, var 

också den enda respondent som explicit förklarade att hon värderade det påståendet i relation 

till karaktären och inte till själva spelupplevelsen “Nej, egentligen bara en ”blobb” och en värld 

som jag rörde framåt. Det är ingen backstory eller ansiktsdrag eller något som triggar den 

sympatin.” förklarar hon i intervjun. Värt att påpeka är att den andre spelaren under sessionen 

svarade sju av sju i formuläret, alltså maximal absorberande identifikation. Men det visar sig 

under intervjun att hon haft en liknande relation till karaktären som sin medspelare då hon 
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förklarar följande: ”Man blir immerserad i spelet men inte genom karaktären utan den är mer 

ett objekt man styr.” 

Under deras efterföljande gemensamma diskussion förklarar de att de inte identifierar sig med 

karaktären utan mer med det man gör i spelet ”Man vill gå och knuffa på den andre eller göra 

roliga grejer.” förklarar en av dem. 

Majoriteten av respondenternas svar pekar på att de inte förhåller sig till karaktären som en 

levande individ med egna mål och syften utan de upplevde snarare att karaktären var ett 

verktyg som de själva kunde använda för att utföra sina egna önskningar och mål i spelet och 

det är genom användandet av detta verktyg som de immerserar sig i spelvärlden och sin egen 

upplevelse istället för själva verktyget eller karaktären. 

Likt hur respondenterna upplevde kognitiv empati stämmer även denna typ av användande 

av karaktären som ett medel eller verktyg för att skapa och forma sin egen upplevelse och 

humoristiska situationer i världen den form av humor som kan uppstå i Dormanns (2014, s. 

83–84) spelare-till-spel bana. Alltså när det är spelaren själv som använder sig av spelets 

mekaniker, regelsystem och möjligheter för att ge upphov till humor och komiska scenarion. 

Humor som uppstår i denna bana är även helt unik i spel som media och kan inte uppstå i 

traditionell media på grund av bristen på agency och interaktivitet. Detta kan också vara en av 

anledningar till att Cohens absorberande identifikationsdimension (2001 s. 256) både går och 

inte går att applicera i detta fallet. Respondenternas frihet i spelvärlden och skapande av egna 

incitament kan motverkat behovet av en kontextuell förankrad karaktär som kan få dem att 

tappa sin självmedvetenhet. Istället för att mäta individens nivå av identifikation till 

karaktären går den istället att använda för att belysa och analysera individens nivå av 

immersion och inlevelse. Istället för att förlora sin egen självmedvetenhet och anamma 

karaktärens identitet förflyttade de istället sin egen till karaktären och blev extra medvetna 

och immerserade i världen snarare än karaktären. 

Data från observation pekade även på under samtliga sessioner att samtliga respondenter var 

investerade i upplevelsen. Samtliga skrattade, reagerade och var responsiva till det som hände 

i spelet. Detta skulle kunna kopplas till en form av absorption då de var uppslukade i 

upplevelsen i form av att placera sitt fokus helt på spelet.  

Trots att datan från formulären pekar på att en starkare identifikation i denna dimension 

upplevdes än i andra dimensioner pekar svaren och förklaringarna från de kvalitativa 

intervjuerna på att, i relation till karaktären, så upplevdes en låg absorberande identifikation.  

5.4.5 Superiority Theory 

Superiority Theory (ST) grundar sig i teorin om att humor härstammar i tanken om att 

essensen av skratt är att känna sig överlägsen någon annan (Moreall 2014, ss. 123). Dormann 

och Biddle (2009, s. 807) menar att teorin kan användas för att förklara uppkomsten av en 

specifik typ av humor i dataspelskontext, den som uppstår spelare emellan. Den kan då också 

förklara och belysa den humor som respondenterna genererat och upplevt under 

spelsessionen. 

Under alla spelsessioner uppstod alltid de första skratten då respondenterna började 

interagera med varandra i spelet, de tacklade, drog i och hoppade in i varandra. Skratten kan 

ha härstammat i någon form av inkongruens när de innan inte hade insett de möjligheter som 

fanns genom interaktion med den andre spelaren. De kan också härstammat från frigörandet 
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av nervös energi, alltså Relief Theory. Om man väljer att beskåda fenomenet från ST:s 

perspektiv så går det argumentera för att anledningen till att respondenterna skrattade och 

skapade humoristiska situationer var för att de upptäckte och utnyttjade möjligheten att 

uttrycka aggression mot sin medspelare. Likt identifikationsdimensionerna som analyseras 

ovan går även detta att koppla till hur Dormann (2014, ss. 83–84) förklarar att i denna typ av 

spel förmedlas och genereras humorn i banan spelare-till-spel. 

Respondentparen var alla bekanta med varandra sedan tidigare och många även goda vänner 

och detta kan ha varit en av orsakerna till att de varit mer benägna till att orsaka varandra 

olycka och uttrycka fientlighet gentemot varandra i spelet, alltså för att de var bekväma i 

varandras sällskap.  

Flera respondenter uttryckte explicit under intervjuerna och de gemensamma diskussionerna 

att de gärna ville knuffa sin medspelare och medvetet skapa förhinder. En respondent 

förklarar att han kände att spelet gav honom tillfredsställelse och lycka om han lyckades knuffa 

ned medspelaren. Vidare så förklarar han att när han inte var fokuserad på att ta sig vidare i 

spelet låg hela hans fokus på sin medspelare och hur han kunde göra för att lyckas förhindra 

dennes framgång. 

Under senare delen av diskussionen förklarar samma respondent att han tycker att denna typ 

av spel inte uppnår sin potential utan en motspelare. Värt att notera är att han säger 

motspelare och inte medspelare. Han tillägger att det behövs någon som kan säga ”skärp dig 

nu” eller ”kom jag ska hjälpa dig! Nej jag skojade bara, jag tänker kasta ner dig från klippan.” 

Hans medspelare under sessionen förklarade att han kände att spelet handlade om att ta sig 

fram i en labyrint och lösa pussel och var mycket målinriktad. De två spelade på varandra och 

de humoristiska situationer som genererades skapades i situationer då den ene spelaren var 

inställd på att klara av en uppgift och den andra passar på att sätta käppar i hjulet.  

Det går att se tydliga samband mellan de skratt som uppstod när spelare interagerar med 

varandra och ST. När en spelare uttrycker illvilja och aggression mot sin medspelare uppstod 

skratt, intressant och värt att påpeka är dock att i de flesta fall så skrattade båda parter, vilket 

skulle kunna betyda att ST endast inte förklarar den humor som uppstår när man uttrycker 

aggression utan också mottar det. Detta skulle kunna innebära att ST även skulle kunna 

förklara de skratt och humor som uppstod när spelare misslyckas och således skrattar på egen 

hand.  

Under intervjuerna förklarade ett flertal respondenter att de skrattade när de själva 

misslyckades. Som datan pekar på upplevde majoriteten av respondenterna låg identifikation 

emotionellt och kognitivt och det skulle det kunna vara så att de såg karaktären som en separat 

entitet som de kände sig överlägsna när den misslyckades. Det skulle också kunna vara så, som 

analysen av absorberande identifikationdimensionen och den immersion många 

respondenter upplevde pekar på, att de helt och hållet placerade sig själva och sitt perspektiv 

på karaktären och upplevde en form av illvilja och hån gentemot sig själva vid misslyckande. 

Alltså att de inte skrattade åt karaktären utan snarare åt sig själva. 

5.4.6 Incongruity Theory 

Incongruity Theory förklarar den humor som uppstår genom oväntade företeelser och går 

emot förväntningar som därför överraskar åskådaren (Moreall, 2014, s. 124). Denna humor 

yttrar sig huvudsakligen på ett visuellt plan och kan antingen vara avsiktligt eller oavsiktligt 

orsakad av en individ (Dormann & Biddle, 2009, s. 808). 
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Återkommande genom undersökningen var beskrivningen om att karaktärens rörelser var 

hysteriska och roliga, något som bidrog till många skratt förslagsvis efter som karaktärens 

rörelser var dynamiska och påverkades av spelets fysik. Karaktären designades som en 

humanoid för att ge intrycket av att ha mänskliga rörelser, därmed skulle dess hysteriska och 

överrörliga rörelser gå emot eventuella förväntningar och skapa inkongruenser. 

Vid bekantskap med karaktärens manövrering och spelets mekaniker kunde spelaren få en 

känsla för handlingar och skapa momentum, exempelvis vid en sektion där man behövde 

hoppa mellan plattformar. Hastighet, underlag och timing kunde påverka utfallet och 

resultera i att karaktären ramlade och studsade ner från nivån, vilket då skulle överraska 

spelaren.  Utöver detta utgjorde medspelaren en faktor med oväntade handlingar. Genom 

spelets mekaniker kunde spelarna greppa tag i- eller knuffa objekt eller varandra. Denna 

interaktivitet kunde användas för att stöta bort föremål eller knuffa medspelaren. Dessutom 

erbjöd spelvärlden föremål som kunde användas till att skapa oväntade komiska situationer, 

exempelvis vid en sektion i slutet av nivån där den ena spelaren behöver använda en kanon 

för att skjuta ned en blockad. Denna används även till att skjuta medspelaren från banan vilket 

resulterade i skratt. 

Spelvärlden erbjöd spelarna en sandlåda med olika hinder och föremål, medan mekanikerna 

gav spelaren potential att skapa oväntade humoristiska situationer. Det som återstod var 

spelarnas mål och relation till varandra vilket avgjorde vilka situationer som skulle arta sig. 

En session innefattade två spelare som utgjorde en dynamisk duo, där den ena spelaren såg 

nivån som en bana med pussel att lösa, medan medspelaren mer agerade som en bråkstake 

och antagonist som ständigt försökte förhindra sin medspelare att ta sig vidare. Detta 

resulterade i en utforskande spelstil där spelarna tänjde på spelets gränser och tog sig genom 

hinder på kreativa sätt som de inte var avsedda för, exempelvis svingade sig en spelare över 

en vägg med hjälp av grepp-mekaniken. En annan session involverade en spelare som 

behandlade karaktären mycket likt en trasdocka. Vid ett hinder som innefattade en hög trappa 

med rörliga trappsteg upptäckte han att det var lättare att kasta sig ned på rygg och sprattla 

över mellan trappstegen, något som på ett visuellt plan såg absurt ut och resulterade i skratt. 

Slutligen innefattade en av spelsessionerna två mycket erfarna spelare som inledningsvis såg 

spelet som en tävling och varandra som motspelare, men som senare hjälpte varandra ta sig 

genom nivån. Deras spelstil skiljde sig avsevärt vilket visade sig i nivåns slutdel, där en av 

spelarna lekande lätt voltade över alla hinder, medan den andre försiktigt och systematiskt 

smög mellan dessa för att plötsligt skjutas iväg av en boxningshandske. Kontrasten mellan 

spelarens lugna och metodiska förflyttning mellan hindren och den plötsliga smällen fick ett 

oförutsett avslut och inkongruens. Under spelsessionerna växlade spelarnas roller naturligt 

mellan att vara mer hjälpsamma vid nivåns sektioner som krävde samarbete, men spelarna 

utförde dessutom handlingar som inte var i enhetlighet med detta. Detta skiftande i 

rolltagande kan ha bidragit till handlingar som var avvikande från det förväntade beteendet 

och resulterade därmed i inkongruenser. Som tidigare nämnt såg flera spelare på karaktären 

som en marionettdocka att kontrollera snarare än att identifiera sig med, detta förhållande till 

spelkaraktären kan i sin tur kan ha lett till att oväntade händelser och inkongruenser 

uppskattades och fick ett komiskt värde, snarare än att upplevas som störande moment. 
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5.4.7 Relief Theory 

Relief Theory förklarar den humor som uppstår när psykologisk spänning som byggts upp 

frigörs (Moreall, 2014, s. 123). I spelkontext uppstår denna typ av humor ofta i interaktionen 

mellan spelare. 

En av anledningarna till att spelet designades till två-spelare var att möjliggöra att humor 

skulle kunna uppstå genom spänning som uppstod emellan spelare. Handlingar som i 

verkligheten skulle kunna upplevas bryta mot sociala normer men som endast byggde 

psykologisk spänning under spelsessionen och orsakade konsekvenser i spelet. Dessa 

situationer kunde uppstå när spelare exempelvis greppade tag i varandra, knuffades eller 

saboterade för den andre spelaren vilket då resulterade i att spänningen mellan spelarna 

trappades upp. 

På liknande sätt som att misslyckanden i spelet resulterade i humor snarare än frustration, 

kunde den spänning som uppstod mellan spelare resultera i skratt istället för ilska. Något som 

troligen skulle kunna orsaka irritation om det inte skulle skapa ett komiskt värde. Dessa 

situationer skedde i spelare till spelare-trajektorian (Dormann (2014, s. 83) då det var 

spelarna själva som skapade dessa och även om dessa handlingar ägde rum i spelvärlden 

verkade dem uppfattas vara direkt riktade mot spelarna själva då dessa ofta resulterade i 

indikationer som noterades i observation, såsom spänning i rummet, grimaser eller skratt. 

Eftersom spelarna i varje spelsession var vänner kan detta inneburit att en högre tolerans för 

psykologisk spänning där revansch kunde trappa upp stämningen ytterligare för att slutligen 

förlösas i skratt.  

Som tidigare nämnt verkade relationen mellan spelkaraktär och spelare resultera i att 

karaktären endast fungerade som en avatar för spelaren, vilket erbjöd spelarna ett sätt att ta 

ut aggressioner eller tjyvas med varandra utan verkliga konsekvenser utöver att skapa 

spänning. Tillsammans kan detta ha bidragit till en spelupplevelse där spelarna var måna om 

karaktärens framgång men samtidigt var villiga att ta stryk för att få möjligheten att vara 

delaktiga i komiska scenarion som detta kunde resultera i, vilket enligt Jones är belöningen i 

fumblecore (Jones, 2016, s. 90). Denna balansgång mellan framgång och misslyckande, 

tillsammans med ovissheten om medspelarens illvilja eller medhjälp kan ha bidragit till en 

dynamisk spelupplevelse med en ojämn och oförutsägbar portionering av spänning. 

5.4.8 Immersion och Identifikation 

Ett återkommande mönster från intervjuerna och diskussionerna var att respondenterna 

upplevde hög nivå immersion under spelsessionen. Även observationsdata, i form av 

respondenternas återkommande skratt och reaktioner, pekar på att samtliga respondenter var 

känslomässigt och kognitivt investerade och absorberade i spelupplevelsen. 

Värt att notera är att sättet de förklarar och motiverar sin immersion och inlevelse på kan 

liknas vid Cohens definition av identifikation, dock lite annorlunda. Cohen (2001, s. 261) 

menar att när en åskådare identifierar sig med en karaktär så tar den på sig karaktärens 

identitet, perspektiv och mål och även sympatiserar med dessa. Det som undersökningen 

pekar på är snarare att respondenterna förlänger och projicerar sin egen identitet, perspektiv 

och mål på karaktären, istället för att anamma karaktärens. Det skulle kunna gå att 

argumentera för att en identifikationsprocess sker här, dock inte på det sättet Cohen beskriver. 

På liknande sätt går det att analysera detta utifrån Hitchen, Raymond och Soutters (2015, s. 

1032) definition av en identifikationsprocess. Enligt dem minskar identifikationsprocessen 
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åskådarens nivå av självmedvetenhet i utbyte mot att individen temporärt tar på sig 

karaktärens identitet. Denna typ av process noterades inte hos respondenterna under 

undersökningen. Vad som noterades är snarare det motsatta, karaktären får istället ta på sig 

åskådarens identitet. Spelaren behåller sin egen självmedvetenhet men förlänger och 

projicerar sin identitet till karaktären.  

Likt tidigare nämnda fenomen så tycks här ske en identifikationsprocess. Dock, på samma sätt 

som Cohens definition, tycks den ske åt det motsatta hållet. Värt att påpeka dock är att om 

hela processen skulle ske åt det motsatta hållet skulle en minskning av karaktärens 

självmedvetenhet ske, vilket det omöjligen kan göra eftersom karaktären inte besitter någon 

form av medvetenhet. 

Detta stämmer överens med Jones (2016, s. 91) teori om att identifikationsprocessen ter sig 

annorlunda i fumblecore-spel. Jones förklarar att komedin uppstår när spelaren placerar sig 

själv utanför avataren.  

Detta är något som majoriteten av respondenter tycks ha gjort, i och med att de refererat till 

karaktären som en ”puppet”, ”blobb” och marionettdocka som de kan kontrollera och 

bestämma över själva. En av respondenterna förklarade även att han såg sig själv som en 

”puppet master” och att istället för att vara karaktären är det ”en till part innan sig själv.” Han 

argumenterar för att han inte spelar karaktären utan en ”puppet master” till karaktären.  

Under spelsessionerna uppstod inte skratt någon gång innan respondenten fått grepp om hur 

de kontrollerar spelet och vad som sker, vad som möjligen händer här är att det nödvändiga 

glappet mellan spelare och karaktär som Jones (2016, s. 91) beskriver skapas. Alltså, när 

spelaren inser de möjligheter som spelet medför så börjar de formulera sina egna mål och 

syften snarare än att försöka förstå och utföra karaktärens egna. Det är vid denna punkt som 

humor börjar genereras. En minskning av spelarens självmedvetenhet tycks inte ske utan 

snarare en fokusering av sin egen. I och med att alla respondenterna formulerat och utfört 

egna syften och mål är de möjligt att de genomgått någon form av process, dock inte en 

identifikationsprocess utan en immerserande process där de ändå upplever en relation till 

karaktären, som nu är ett verktyg till deras befogande. 

5.4.9 Behov av Identifikation 

Cohens dimensioner (2001 s. 256) som kan användas för att mäta identifikation grundar sig i 

en åskådares relation till karaktärer i traditionell media, såsom film och TV. Som Dormanns 

(2014, ss. 83–84) teorier om humors uppkomst i olika banor inom spel antyder så förhåller 

sig åskådaren på ett annorlunda sätt till karaktärer inom spel. När humor förmedlas från 

spelaren till spelet är åskådaren inte längre en utomstående aktör utan snarare en del av 

världen med riktig påverkan och handlingskraft. Istället för att identifiera sig med den 

karaktären som står i rampljuset så är det istället spelaren själv som står där i rampljuset. 

Som studien visar ser inte respondenterna på karaktären de kontrollerar som en individ med 

egna mål och tankar utan istället använder de sig utav de mekaniker de har tillgång till för att 

förmedla och utföra sina egna mål. I och med att respondenterna inte presenteras några 

kontextuella omständigheter eller incitament till aktion är det helt och hållet upp till dem 

själva att generera dessa omständigheter. Med tanke på hur artefakten utformats var det inte 

för någon respondent problematiskt eller utmanande att framställa dessa scenarion men det 

är ändå i slutändan helt och hållet de själva som producerat den humor de upplevde. 
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Det tycks vara så att respondenterna heller inte känt ett behov av att identifiera sig med 

karaktären eller världen, kanske för att det inte finns någon direkt kontext eller narrativ att 

identifiera sig med. Det kan också bero på att den kontext och narrativ som de identifierar sig 

med är sin egen, vilket de förmodligen redan känner en stark koppling till. Den relation som 

de upplever till den andra karaktären är ingen som spelet presenterar utan det är den som de 

bär med sig till den andre personen sen innan. Likaså relationen till karaktären de själva 

kontrollerar tycks de inte behöva göra någon mental förflyttning för att förstå och relatera till. 

Detta kan bero på det som de relaterar till inte är en fabricerad karaktär med andra 

personlighetsdrag och mål än dem själva. Respondent 7 stärker detta genom att förklara 

följande när han blir frågan hur han identifierar sig med karaktären i relation till karaktärer i 

andra spel: 

“Det är väl den identifikationen jag gör, det är jag och det är min medspelare, 

avatarerna har inget syfte. Jag föredrar att avatarerna är så abstrakta och 

anonyma än att det är spiky hair och en liten keps. Att det bara är ännu en blobb 

är ju det som gör det kul. Jag knuffar inte blå spelaren, jag knuffar min 

medspelare, det blåa är bara ett token.” 

Ett medvetet val under formuleringen av karaktärsdesignen och spelvärlden var att skapa en 

så blank och intetsägande karaktär som möjligt för att presentera spelaren med en blank 

kanvas att projicera sig själva på. Som respondenten ovan antyder kan karaktärsdesignen varit 

allt för avskalad för att respondenten ens ska känna igen den som en karaktär utan ser det som 

en token i form av en blobb. Respondent 10 svarar följande på samma fråga: 

“Ofta när man spelar spel spelar man för att man spelar en fantasi man själv 

har eller nånting man vill vara. Och ingen vill ju vara en jätteklumpig blobb 

som springer runt och ramlar, vilket är en annorlunda approach till saker. Jag 

tror det är därför dessa spel benefitar till att man inte har någon personlig 

koppling utan är en karaktär som slängs in i en värld och så springer man runt 

i den för då får man inte samma connection till den och då kan man se det mer 

som man är utanför. Man kontrollerar den men det är du som springer runt.” 

   
Vad detta skulle kunna indikera är att i och med att karaktären inte speglar eller representerar 

något som respondenten fantiserar om eller själv vill vara så formas inte en personlig koppling 

till karaktären. 

Studien tyder på att respondenterna överlag inte upplevde en särskilt stark identifikation med 

karaktärerna om man väljer att mäta det med Cohens dimensioner (2001 s. 256). Deras 

handlingskraft, vilja att fatta egna beslut, egna målsättning, responser, skratt och reaktioner i 

spelet tyder ändå på att respondenterna uppnått någon form av projicering av sig själva. Vilket 

i sig kan liknas vid identifikation. Dock inte med karaktären i sig utan med sin egen tolkning 

och projicering på karaktären.  

5.5 Slutsats 

Undersökningens syfte och mål har varit att undersöka hur identifikationsprocessen i 

fumblecore-spel ter sig utifrån Cohens dimensioner kring identifikation. Skapandet av 

artefakten som låg till grund för undersökningen inspirerades och utformades utifrån Jones 

definition (2016, ss. 86–87) av vad som karaktäriserar ett fumblecore-spel. Studien grundade 

sig i de fyra dimensioner som kan användas för att mäta identifikation, framtagna av Cohen 
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(2001, s. 256). Målet var att använda dessa dimensioner för att se hur identifikationsprocessen 

ser ut när en spelare spelar ett fumblecore-spel. 

I och med att undersökningen använde sig av tolv stycken respondenter och kvalitativa 

intervjuer går inte generaliserbara mönster att utvinna från den insamlade datan och 

efterföljande analysen. Den visar dock på intressanta indikationer angående hur en spelare 

förhåller sig till karaktären de kontrollerar i fumblecore-spel och hur identifikationsprocessen 

möjligen ter sig. Undersökningen visar på att Cohens dimensioner inte är en optimal metod 

att använda för att mäta identifikation i spel av denna typ där spelaren själv genererar humor 

och händelser i spelet. Undersökningen visar dock att spelare inte upplevt något större behov 

av att identifiera sig med karaktären utan har ändå haft en immerserande upplevelse och 

använt karaktären som ett verktyg för att utföra sina egna mål. Något som möjligen inte hade 

varit möjligt i ett spel med en mer utvecklad och karaktäriserade karaktär och story. 

Undersökningen kunde heller inte peka på några skillnader i varken spelstil, nivå av 

identifikation eller upplevd humor hos de män och kvinnor som deltog i studien. 

Arbetets frågeställning besvaras nedan; 

• Hur ter sig identifikationsprocessen i fumblecore-spel utifrån Cohens dimensioner 

kring identifikation? 

Undersökningens resultat visar hur spelare förhåller sig till den karaktär de kontrollerar i ett 

fumblecore-spel. Resultatet visar att spelare inte ser på karaktären som en entitet med egna 

mål och känslor utan spelaren projicerar sina egna motivationer och mål på karaktären och 

använder karaktären som ett verktyg för att utföra sina önskade handlingar i världen. Spelaren 

anammar inte karaktärens kognition och motivation utan det är karaktären som får agera 

avatar och anamma spelarens istället. 

Vad undersökningen inte kan svara på är hur fumblecore påverkar identifikationen i spel, för 

att kunna svara på det skulle en jämförande studie med spel i andra genrer behövas. Det som 

undersökningen kan belysa och till viss del svara på är hur identifikationsprocessen i 

fumblecore-spel ter sig utifrån Cohens dimensioner kring identifikation och att det finns 

intressanta fenomen som sker gällande spelarens relation till karaktären de kontrollerar. 

Ett mönster som visat sig under analysen av respondenternas spelupplevelse i relation till de 

fyra identifikationsdimensionerna är att de går alla att koppla till Dormanns (2014, ss. 83–

84) spelare-till-spel bana. Det tycks vara så att när humor och narrativ endast genereras i 

denna bana så blir mätning av identifikation problematiskt. Respondenternas frihet och 

skapande av egna incitament skulle kan ha motverkat behovet av en karaktär förankrad i ett 

narrativ i utbytet mot privilegiet eller glädjen från att få spela huvudrollen i en komedi. 

Användandet av denna bana för generering av humor skulle kunna vara en av anledningarna 

till att identifikation sker på det viset det gör i fumblecore-spel. I och med att det är spelaren 

som besitter all handlingskraft och kognition så hamnar de i rampljuset och inte karaktären. 

Undersökningen pekar på att respondenterna upplevt en koppling till karaktären i form av att 

den agerar ut deras önskningar men de tycks inte identifierat sig med de personlighetsdrag 

eller mål karaktären besitter. 

Något som identifierats under undersökningen är indikationer på fenomen som skulle kunna 

liknas vid både Cohens (2001, s. 261) definition av identifikation och Hitchens, Raymond och 
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Soutters (2015, s. 1032) definition av identifikationsprocess. Alltså att identifikation är när en 

åskådare tar på sig en karaktärs identitet, perspektiv och mål, och identifikationsprocess är 

den process som leder till att en åskådares nivå av självmedvetenhet minskar i utbyte mot att 

individen temporärt tar på sig karaktärens identitet. Det intressanta med detta är dock att 

dessa fenomen inte yttrat sig i de banor som beskrivs utan åt det motsatta hållet. 

Undersökningen pekar på att det är karaktären som istället fått anamma spelarens perspektiv 

och mål och således även temporärt ta på sig dennes identitet. 

Flera aspekter av artefaktens design kan kopplas till detta fenomen. Karaktärens avskalade 

utseende, som analysen av identifikation utifrån emotionell empati pekar på, tycks vara en 

faktor som gjort att spelaren sett på karaktären som en identitetslös ”blobb”, vilket i sin tur 

gjort att de förhåller sig till karaktären som en avatar som representerar dem själva. Även 

karaktärens slängiga rörelser och animationer som respondenternas syn på karaktären som 

en trasdocka som de styr snarare än är, kan kopplas till hur de förhållit sig till karaktären. Och 

till sist designades även spelet med avsikten att förse spelaren med möjligheten att generera 

humor i banan spelare-till-spel. Vilket, som undersökningen visar, kan ha varit en av 

anledningarna till varför respondenterna projicerat sina egna mål och kognition på karaktären 

istället för att anamma karaktärens mål och kognition. Tillsammans är det möjligt att det är 

dessa aspekter av spelets design och utformning som lett till att respondenterna förhållit sig 

till karaktären på det sättet som de har och varför identifikationsprocessen såg ut som den 

gjorde. 
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6 Avslutande diskussion 

I följande kapitel kommer hela studien att sammanfattas, från inledande frågeställning till 

slutligt resultat. Därefter följer en diskussion som belyser arbetet och fumblecore-genrens 

etiska och moraliska aspekter. Slutligen presenteras en diskussion och förslag kring framtida 

arbete. 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet har undersökt hur identifikationsprocessen ter sig utifrån Cohens dimensioner 

kring identifikation. Utifrån de tre ledande teorierna kring humor (Superiority Theory, 

Incongruity Theory och Relief Theory) skapades en artefakt för att tillsammans med Jones 

(2016, ss. 86–87) definition av fumblecore skapa ett spel i genren. Respondenternas 

identifikation mättes med hjälp av Cohens (2001, s. 256) fyra dimensioner kring 

identifikation, emotionell empati, kognitiv empati, motiverande identifikation och 

absorberande identifikation. 

För att svara på frågeställningen genomfördes en undersökning där respondenter fick spela 

artefakten för att sedan besvara frågeformulär följt av en kvalitativ intervju vars frågor 

grundades i Cohens fyra dimensioner. Frågorna innefattade även frågor kring Jones definition 

av vad som karaktäreriserar ett fumblecore-spel för att undersöka spelets genre. Spelet var ett 

tvåspelar-spel som saknade narrativ, där spelarna istället skapade innehåll genom interaktion 

med varandra och spelvärlden. Manövrering, samarbete och pussel utgjorde spelets 

utmaning. 

Undersökningens resultat redogör för att utifrån respondenternas data bekräftade de att 

spelet är svårmanövrerat och att utmaningar resulterat i humor snarare än frustration, vilket 

bekräftar att spelet är fumblecore enligt Jones definition. 

Resultatet av undersökningen visar att spelaren projicerar sina egna känslor och mål på 

karaktären och använder den som ett verktyg för att utföra sina önskade handlingar snarare 

än att se på karaktären som en egen entitet med kognition och känslor. Resultatet från 

mätningen av emotionell empati tyder på att den anonyma karaktärsdesignen och avsaknaden 

av ansiktsuttryck bidrog till uppfattningen om att karaktären saknade känslor och därmed 

endast fungerade som en avatar för spelaren. 

6.2 Diskussion 

En av de mest framträdande faktorerna som kan ha påverkat undersökningen och resultatet 

är den valda metoden och de dimensioner som studien utgått från. De dimensioner som 

användes är framtagna med syftet att mäta en individs identifikationsnivå med karaktärer i 

traditionell media. Dimensionerna förhåller sig till karaktären som någon med egna tankar, 

värderingar och personlighetsdrag. Karaktären som porträtteras i artefakten besitter inte 

någon av dessa egenskaper. Till exempel dimensionen ”kognitiv empati” som grundar sig i 

antagandet att karaktären besitter någon form av kognition och förmågan att fatta egna beslut, 

så är inte fallet. I ett bättre utfört arbete hade det varit önskvärt att använda sig av dimensioner 

eller en annorlunda metod som formulerats med utgångspunkten att mäta nivå av 

identifikation med karaktärer i just fumblecore-genren. 
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En faktor som är värd att värdera i relation till undersökningen är urvalet och omfånget av 

respondenterna. Samtliga respondenter är studenter på Högskolan i Skövde, har god spelvana 

och faller inom målgruppen som söktes. Vad detta dock kan innebära är att resultatet endast 

kan representera och svara på frågeställningen i relation till en snäv grupp av människor. Om 

undersökningens respondenturval omfattat en bredare grupp är det möjligt att de kvalitativa 

intervjuerna hade kunnat lyfta fram fler intressanta mönster eller indikationer. Till exempel 

så hade det kunnat vara av värde att undersöka om en person med låg spelvana förhåller sig 

till karaktären och identifikationsprocessen som någon med god vana. 

En faktor som möjligen kan ha påverkat respondenternas upplevelse är deras relation till 

intervjuaren och observatören. Både observatören och intervjuaren som närvarade under alla 

spelsessioner var båda goda vänner till samtliga respondenter. Det är möjligt att detta kan ha 

påverkat respondenternas sinnesstämning och upplevelse. Observationsdatan visar att alla 

respondenter varit på till synes positivt humör och haft nära till skratt under spelsessionerna. 

Analysen har utgått från att respondenternas skratt och fniss uppstått som resultat av att de 

spelat artefakten men det kan också grunda sig i den sociala situationen de befunnit sig i. 

En respondent uppgav under sin intervju att en av anledningarna till att hon förhöll sig till 

karaktären på det sättet hon gjorde var för att spelet inte liknade spel hon vanligtvis spelar. 

Hon förklarade att hon oftast spelar RPG-spel och förhöll sig till karaktären i relation till 

karaktärer i spel i RPG-genren. I och med att detta är en faktor som påverkat denna 

respondenten är det möjligt att detta är något som kan påverkat övriga respondenter. Utöver 

den generella spelvana som efterfrågades hade det också kunnat vara önskvärt att även be 

respondenten att uppge vilken genre de är mest vana vid. I och med att en respondents vana 

med en viss genre påverkat dennes upplevelse så hade kanske intressanta mönster eller 

indikationer kunnat visa sig hos samtliga respondenter. 

En faktor som kan påverkat resultatet och respondenternas spelupplevelse och studiens 

resultat är spelets grafiska stil och ton. Jones (2016, ss. 86–87) definition av ett fumblecore-

spel innehåller inga grafiska förklaringar. Artefaktens grafik inspirerades endast av andra spel 

i fumblecore-genren och följer inte någon specifik stil eller riktning. Därför kan det möjligen 

vara så att artefaktens grafik och visuella element, som inte är definierande för fumblecore, 

kan ha påverkat identifikationsprocessen. Undersökningen visar att spelets grafik gjort att 

respondenterna formulerat förväntningar som gjort att de haft lättare till skratt, i och med den 

lättsamma/löjliga stilen. Detta kan dock också inneburit att de skapat sig förväntningar och 

förhållningsätt som påverkat den data som utvunnits. 

En aspekt av genren fumblecore som bör diskuteras och reflekteras över är de moraliska 

implikationer som genrens tänkta humor medför. Själva idén med fumblecore är att en spelare 

ska finna humor i att kontrollera en karaktär med manövreringssvårigheter. Om man väljer 

att analysera den genererade humorn ur Superiority Theorys perspektiv så kan implikationen 

vara att den humor som spelare genererar grundar sig i överlägsenhet och hån gentemot en 

handikappad karaktär. Dock, som det visat sig i undersökningen så tycks det inte detta vara 

något respondenterna reflekterat över eller indikerat i sina svar. Flera av respondenterna såg 

inte ens på karaktären som en person utan bara ett objekt de styrde. Men det skulle ha kunnat 

vara av värde att designa ett fumblecore-spel med mer realistiska karaktärer och undersöka 

det med ett större omgång av respondenter, både dem med och utan handikapp, för att se om 

de förhåller sig till fumblecore på olika sätt.  
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Värt att reflektera över, i relation till studien och artefakten, är de sociala och etiska 

implikationer som antagandet att den genererade humorn kan förklaras med Superiority 

Theory medför. Alltså att humorn som uppstår härstammar i hån och respondentens känsla 

av överlägsenhet över karaktären eller sin medspelare. Om man väljer att tolka humorns 

uppkomst som ett resultat av ett antisocialt och bortstötande beteende, vilken plats har då 

humor i ett inkluderande samhälle? Vilka etiska implikationer placeras då på studieförfattarna 

som medvetet placerar respondenter i en situation som uppmanar till en form av mobbning 

och aggressivt beteende. Det har dock varit helt upp till respondenterna själva hur de väljer 

att angripa spelet men medvetna val gjordes under utvecklingen vars syfte var att uppmana 

spelarna till att interagera med varandra på hånfulla sätt. 

Något som reflekterades mycket över under utvecklingen av artefakten är det faktum att 

humor är en subjektiv upplevelse. Det har inte varit möjligt under designfasen att skapa 

omständigheter som garanterat kan generera skratt eller humor. Vilket är problematiskt med 

tanke på att en av grundpelarna hos spel i fumblecore-genren är humor. 

Problemformuleringen och studiens bakgrund utgick från att humor är en av de faktorer som 

möjligen påverkar identifikationsprocessen. Går det att producera en artefakt som garanterat 

kan generera humor? De åtgärder och metoder som vidtogs var att följa och utgå så mycket 

som möjligt från etablerade teorier kring humor samt att få inspiration från andra spel i 

genren som lyckats med att generera humor. Det går ändå inte att garantera att den artefakt 

som skapas kommer att kunna generera humor hos en respondent.  

Utöver generering av humor har en risk med artefakten varit att spelaren inte väljer att göra 

någonting alls. Artefakten designades med utgångspunkten att all humor skulle genereras i 

banan spelare-till-spel men detta påverkade spelet på så sätt att alla händelser som kan uppstå 

sker i denna bana, inte endast humor. En risk som funnits är att artefakten lämnat för mycket 

frihet och makt till spelaren. Om hen hade velat så hade hen kunnat spendera den dedikerade 

spelkvarten med att göra absolut ingenting. Lyckligtvis var så aldrig fallet utan under samtliga 

spelsessioner genererades skratt hos respondenterna på olika sätt och vis. 

6.3 Framtida arbete 

Denna studies resultat är endast indikativt eftersom den omfattade ett begränsat urval 

respondenter. För att kunna utvinna ett tydligare och mer generaliserbart resultat hade en 

mer omfattande studie med ett större antal deltagare behövt genomföras. Det hade varit 

önskvärt med en mer omfattande urvalsgrupp då respondenterna i den här undersökningen 

var begränsad i omfång. Analysen indikerade på att respondenternas tidigare erfarenhet av 

olika spelgenres kan ha påverkat identifikationsprocessen. Därför hade det varit önskvärt att 

undersöka vilken genre av spel som respondenterna var mest bekanta med. 

Ett flertal respondenter refererade till karaktären som “blobb” och uppfattade den grafiska 

stilen som den bidragande faktorn till att dessa inte såg karaktären som en människa. Det 

hade därför kunnat vara intressant att producera en artefakt med en mer realistisk grafisk stil 

för att se vilka implikationer detta skulle resultera i. 

Fortsättningsvis hade även en artefakt med pussel och utmaningar som undersöker spelarens 

moraliska gränser varit intressant att undersöka. Exempelvis hur mycket skada en spelare 

skulle vara villig att utsätta karaktären för i utbyte mot att ta sig igenom spelets hinder. 

Utmaningar som vid fortsatt studie utforskar frågor relaterande till etik, moral och empati. 
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Det hade även varit intressant att omfatta undersökningen av spelsessioner med fler än två 

spelare. Detta för att se om fler spelare eventuellt skulle kunna resultera i en annan dynamik 

mellan spelare och hur de förhåller sig till karaktärerna. Det hade även varit intressant att 

genomföra sessioner med endast en spelare för att ytterligare kunna jämföra resultaten. 

Slutligen hade det varit av värde att formulera nya dimensioner för att mäta identifikation. De 

dimensioner som denna undersökning använt sig av grundar sig i hur åskådare förhåller sig 

till karaktärer i traditionell media och adresserar inte de implikationer som karaktärer i 

interaktiv media medför. Cohens fyra dimensioner utgår från att karaktären i fråga besitter 

någon form av kognition och handlingskraft, något som karaktären i artefakten inte besitter. 

Därför hade det hade varit av värde att formulera nya dimensioner anpassade för interaktiva 

spel. 
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Appendix A -   

Nedan visas de formulär respondenterna fick fylla i under sessionerna. 
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