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Sammanfattning 
 

Detta arbete har i syfte att analysera den påverkan målinriktad feedback har på spelarens 

fokus gentemot sekundära spelmål. I arbetet presenteras studier kopplade till sekundära måls 

påverkan på en spelares upplevelse samt forskning om olika former av feedback och dess 

användningsområden. Slutsatserna kopplade till de sekundära spelmålen visade att de både 

kan skada och förgylla spelupplevelsen. Arbetet sammanställer slutsatserna med forskningen 

om feedback för att analysera om de tillsammans kan ge ett nytt resultat.  

För att besvara frågeställningen utvecklades två versioner av ett spel, ett med målinriktad 

feedback och ett utan. Undersökningen gick ut på att granska försöksdeltagare som testade 

spelen och analysera de skillnader och likheter de olika grupperna uppvisade. 

Resultatet från arbetet visade att målinriktad feedback kan påverka spelares fokus på 

sekundära spelmål genom att öka deras motivation gentemot dem, men att spelares 

mottaglighet av målinriktad feedback skiljer sig beroende på typen av feedback och hur den 

implementeras. 

Nyckelord: Sekundära mål, återkoppling, motivation, frustration  
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1 Introduktion 

I datorspel finns det många mål som spelare ställs inför. Vissa måste spelare uppnå för att 

klara spelet medan andra är valfria och upp till spelaren om och hur de tacklas. Forskning 

inom ämnet har dragit många intressanta slutsatser om dessa valfria mål, hur de både kan 

försämra och förgylla en spelupplevelse. Det finns också intressant forskning om hur feedback, 

motivation och frustration kan användas för att ge starka incitament till beteenden hos 

individer. Kan man använda dessa slutsatser för att nå ett nytt resultat?   

Arbetet har i syfte att fortsätta tankarna om valfria mål och kopplar det till aktuell forskning 

inom feedback och presentation. Kommer denna presentation av feedbacken kopplad till de 

valfria målen påverka en spelares fokus och i så fall hur? I arbetet kommer forskning inom 

mål i datorspel, motivation, frustration, belöningssystem och feedback analyseras.  

Utifrån denna forskningsbakgrund fick två försöksgrupper spela två olika artefakter som 

testar hur olika former av feedback påverkade spelares förhållningssätt mot valfria mål. 

Granskningen gjordes genom en mixad metodik där data samlades in genom observationer 

från försöksdeltagarnas spelsession, ett frågeformulär som fokuserade på försöksdeltagarens 

spelupplevelse samt en ostrukturerad intervju vars avsikt var att kunna svara på frågor som 

inte framgick genom observationen eller frågeformuläret.  

Den artefakt som utvecklades under arbetet var ett utmanande 2D plattformsspel där spelare 

ställs inför ett valfritt mål av att samla tio guldstjärnor. Utifrån denna grund skapades två 

versioner av spelet: en version med en mer traditionell återkoppling över hur många 

guldstjärnor spelaren har samlat och en version där spelaren får en mer omfattande 

återkoppling av deras prestation gentemot att samla guldstjärnorna. 
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2 Bakgrund 

Mål är någonting som alla spel har och är någonting som genomsyrar hela spelupplevelsen. 

Spelmål är mycket brett och kan beröra många olika ämnen men är ofta starkt förknippade 

med de belöningar som en spelare får när de uppnås. Hur dessa mål än är utformade är de en 

vital del av hur en spelare upplever ett spel och kommer påverka hur de spelar. För att få en 

bättre förståelse för mål i spel och de ämnen som relaterar till dem så kommer detta kapitlet 

redogöra för olika begrepp och relevant forskning inom mål, belöningssystem, motivation, 

feedback och frustration.  

2.1 Mål i dataspel 

Ett mål i ett spel kan vara många olika saker. Det kan vara allt ifrån att klara av en bana i ett 

pusselspel, samla på sig alla bonuspoäng i ett plattformsspel eller att avsluta alla 

sidouppdragen i ett rollspel. Dessa mål är ofta någonting som aktivt implementerats av en 

utvecklare men kan även vara någonting som varje spelare sätter upp för sig själv. Exempel på 

ett mål som skapats av spelaren kan vara speed running, att klara ett spel så snabbt som 

möjligt.  

Siemens, Smith, Fisher, Thyroff, & Killian (2015) definierar mål som någonting som ger en 

känsla av syfte för spelaren och är en specifik utkomst som spelare kommer sträva efter att 

uppnå. En ytterligare funktion som mål har i spel är att de kan användas för att förhindra att 

spelare tappar bort sig eller förlorar syfte i spelet (Paras och Bizzocchi, 2005).  

Primära mål definieras som ett mål som måste uppfyllas för att ett spel ska kunna slutföras 

men det kan även finnas mål som spelare själva kan välja att sträva efter. Dessa kallas 

sekundära mål.  Sekundära mål definieras som valfria utmaningar som belönar spelare efter 

att målen har avklarats eller som endast existerar för att öka en spelares engagemang. 

Spelutvecklare kan lägga till dessa sekundära mål av ett flertal olika anledningar, några 

exempel på dessa kan var att ge spelare frihet, att ge spelaren incitament mellan svåra segment 

i spelet eller ge spelare ett sätt att särskilja sig från andra spelare (Andersen, Liu, Snider, Szeto, 

Cooper, & Popović, 2011; Chung & Munson, 2017). Chung och Munson lägger även till i sin 

definition av sekundära mål att de också kan ha ett syfte att öka omspelbarheten i spel. 

Det råder en övergripande konsensus från tidigare studier att sekundära mål eller belöningar 

är något som kan öka stimulansen hos spelare (Johnson, Klarkowski, Vella, Phillips, McEwan 

& Watling, 2018; Chung & Munson, 2017; Andersen et al., 2011; Phillips, Johnson, Klarkowski, 

White & Hides, 2018). Med dessa artiklar i åtanke kommer mål definieras som någonting som 

ger spelaren ett syfte att sträva efter en specifik utkomst och sekundära mål som ett mål vars 

syfte är att berika och utmana spelare utanför det primära målet.  
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2.2 Belöningssystem  

När en spelutvecklare designar ett spel ställs de inför utmaningen att få en spelare att fortsätta 

spela. I ett spel med ett narrativ finns det ett tydligt mål i form av att uppleva berättelsens 

avslut men om narrativet uppehålls av spelets mekanik, till exempel att behöva springa 

tillbaka till tidigare utforskade delar, vad motiverar då spelaren till att fortsätta spela? Det 

finns många olika system som en utvecklare kan designa för att förse spelare med mindre mål 

som de kan uppnå på vägen till, eller efter att det primära målet har uppnåtts. Att ge spelaren 

poäng utefter deras prestation och rangordna de bästa spelarna är ett exempel på mekaniker 

som spel utnyttjade inom klassiska arkadspel för att bibehålla en spelares intresse. Med detta 

i åtanke kan sekundära mål som designats av utvecklaren betraktas som belöningssystem. 

Det finns inget universellt ramverk för att definiera vad som är, eller inte är, ett 

belöningssystem. Däremot finns det en del aspekter och designprinciper som en utvecklare 

kan ta i beaktning när de utvecklar ett belöningssystem. Dessa innefattar aspekter som att 

skapa nöje hos användaren, utmana användaren, ge möjligheten för användaren att skapa sig 

ett rykte, belöna användaren och låta dem skapa sociala kontakter (Sampanes, 2013). Dessa 

aspekter är en bra utgångspunkt för att skapa en bakgrund för belöningssystem och försöka få 

en förståelse för hur dessa system kan hjälpa spelare att skapa sig en målsättning.  

För att få en bättre förståelse av belöningssystem behöver vi inte bara titta djupare på 

strukturen bakom olika belöningssystem utan också den belönande faktorn bakom olika 

belöningssystem. En vanlig indelning av belöningssystem utgår från Hallford och Hallfords 

(2001) taxonomi (belöning av: åtkomst, facilitet, uppehälle, ära) dock är denna taxonomi en 

generalisering av belöningssystem i rollspel och går inte in på djupet om varför de är 

belönande. Några som försöker ta detta steget längre och skapa en förståelse bakom 

belöningen är Hao Wang och Chuen-Tsai Sun (2011), något som ofta inte lyfts inom forskning. 

I Wang och Suns (2011) kartläggning kategoriserar de attributen hos belöningssystem med 

utgångspunkt av teorier om spelartyper (Bartle, 1996). Bartle delade upp spelare i Multi User 

Dungeons (MUD) efter deras föredragna spelstil. Killers, som föredrar att utmana och besegra 

andra spelare. Achievers, som försöker uppnå mätbara prestationer och samlingsvärden. 

Socializers, som söker den sociala aspekten av att spela med andra spelare samt Explorers, 

som drivs av att utforska det som inte alla spelare ser. På samma sätt som Bartle utgick från 

de olika motivationerna han iakttog hos spelare för att spela MUDs, utgick Wang och Sun från 

vilka motivationer som fanns för att uppnå en viss belöning. De fyra aspekter som Wang och 

Sun kategoriserar belöningssystem efter är den sociala aspekten, hur belöningen påverkar 

gameplay, belöning som samlarvärde och belöning i relation till den investerade tiden.  

Wang och Sun (2011) menar att den sociala aspekten relaterar till spelarens förmåga att kunna 

visa upp och jämföra deras skicklighet med andra spelare och hänvisar till topplistor i 

arkadspel. Siemens et al. (2015) belyser även den sociala aspekten i en studie över hur 

belöningssystem påverkar användares omdöme kring varumärken. Siemens et al. studier visar 

på ett större engagemang hos spelarna när deras progression kunde uppvisas för andra 

användare i kontrast till privata progressionsmätare.  
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Samlarvärdet är en belöning där Wang och Sun (2011) hänvisar till spelarens motivation av 

att skapa en känsla av prestation där målet är att bevara personliga minnen från spelet. Wang 

och Suns aspekt av samlarvärde har en del likheter till vad Halford och Halford (2001) 

hänvisar till som belöningar av ära. Forskning som vidare lyfter tankarna om ära är Gazzards 

(2011) slutsatser. Gazzard definierar belöning av ära till en belöning som inte ger någon 

spelmässig substans men som spelaren fortfarande ser som belöningar, till exempel 

poängsystem utan en leaderboard. Dock knyter Gazzard dessa belöningar till den sociala 

aspekten och hänvisar till hur spelare har möjligheten att diskutera med andra spelare och 

visa upp sin samling. Belöningen av ära kan också exemplifieras genom att jämföras med 

prestationssystem, ett sätt för utvecklare att ge feedback i form av utmärkelser för spelarens 

prestationer (Lyons, 2015). Dessa prestationssystem har fått en stor spridning bland dagens 

spel, såväl onlinespel som offlinespel. Lyons menar dock att om en spelare söker upp dessa 

prestationer för att öka sitt rykte istället för sin individuella njutning så kan det ha negativ 

konsekvens på spelarens inre tillfredsställelse. Hur Wang och Suns definition skiljer sig från 

dessa artiklars syn på belöning av ära är att de fokuserar tankarna runt den personliga 

tillfredsställningen och äran utan extern påverkan. 

Aspekten hur en belöning kan påverka gameplay kan röra sig från att inte påverka alls till att 

föra ett spel framåt eller öppna upp nytt innehåll i spelet. Detta är enligt Wang och Sun (2011) 

den aspekten som påverkas starkast av individens spelartyp (Bartle, 1996). Wang och Sun 

hänvisar till exempel på att Killers och Achievers fokuserar mer på personlig progression och 

utveckling för att besegra svårare motståndare medan Explorers intresserar sig för att endast 

nå tillräcklig styrka för att kunna utforska spelvärlden i detalj.  

Slutligen diskuterar Wang och Sun (2011) aspekten av hur belöningar relaterat till tiden som 

en spelare behöver investera för att uppnå den. Wang och Sun hävdar att en korrekt 

tidsestimerad belöning kan lyfta en spelares känsla av prestation och värde samtidigt som en 

dåligt tidsestimerad belöning kan få spelare att ge upp. Gazzard (2011) presenterar tid som 

belöning från en lite annan synvinkel. Wang och Sun fokuserar mycket på att tillfredsställelsen 

bakom en belöning påverkas utifrån tiden det tog att uppnå dem medan Gazzard hänvisar till 

att speltiden i sig kan vara en belöning. Ett exempel på detta är inom arkadspel där en spelare 

som besegrat ett visst antal fiender kan belönas med ett extra liv vilket i sin tur kan öka tiden 

som en spelare får spela innan de behöver betala för att spela igen. Utifrån dessa två synvinklar 

på tid som belöning kan en parallell dras till dagens single player spel, där en bra prestation 

reducerar behovet för en spelare att behöva spela om segment som de redan klarat av. Det är 

således upp till speldesignern av ett spel att omsorgsfullt balansera belöningssystem för att 

försöka minimera eventuell frustration hos spelaren. 

Utifrån dessa aspekter och baserat på ett flertal enkätundersökningar och analyser av spel 

presenterar Wang och Sun (2011) en lista över olika belöningssystem. Dessa definierar de som 

poängsystem, nivåprogression, erfarenhetssystem och objekttilldelningssystem, 

resursinsamling och hantering, prestationssystem för utmärkelser, 

återkopplingsmeddelanden utifrån prestation, avancering av narrativet samt 

upplåsningsmekaniker för spelets innehåll. Detta är inte, vilket även Wang och Sun (2011) 

förtydligar, en komplett lista över alla belöningssystem men utifrån Wang and Suns tankar 

som bakgrund menas belöningssystem till system och mekaniker vars syfte är att ge spelaren 

ett incitament till inre motivation. 
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2.3 Motivation 

I strävan efter mål finns det alltid någonting som motiverar en. Det kan vara allt ifrån ett nöje 

av det man gör till en belöning efter ett avslutat mål. Dessa olika typer av motivation har en 

stor påverkan på individer och deras förhållningssätt till mål. Inom Self-Determination 

Theory (SDT) (Deci & Ryan, 1985) diskuteras motivationen bakom individers handlingar. 

Teorin försöker svara på vilka sorters motivation och vad som driver människor till ett visst 

beteende eller syssla. För att förstå vad som motiverar en spelare att stäva efter ett mål kan 

SDT ge en insikt i individers motivation generellt, där motivation delas in i extern och inre 

motivation. Extern motivation hänvisar till att delta i en aktivitet eller att prestera något som 

utövaren inte nödvändigtvis gillar eller finner tillfredsställande. Sysslan är istället någonting 

som utövas för att få något i utbyte eller undvika negativa konsekvenser. I kontrast till extern 

motivation hänvisar inre motivation till ett beteende eller prestation som utövaren 

personligen finner tillfredsställande, där aktiviteten i sig blir belöningen (Cherry, 2018). Det 

kan dras en tydlig koppling mellan belöningssystem och extern motivation, då spelarna får 

någon form av belöning efter att de har klarat av en uppgift. Dock kan mål inom spel, som 

tidigare nämnt, vara något som spelaren sätter upp för sig själv vilket starkt kan kopplas till 

den inre motivationen. 

I kontexten av dataspel är belöningar designade för att uppmuntra ett beteende eller driv hos 

spelare samtidigt som de är ett sätt för att markera en spelares progression. Parallellt med 

detta har dataspelsliknande belöningar utnyttjats för att skapa motivation i andra miljöer via 

’Gamification’ (Johnson et al., 2018). Gamification syftar till att tillämpa speldesign och 

spelelement i vardagliga, icke-spelrelaterade sysslor för att öka interaktion och engagemang 

hos användare. En annan intressant diskussion inom gamification kan knytas till Cognitive 

Evaluation Theory (CET) (Deci & Ryan, 1985) vilket förklarar hur en individs inre motivation 

påverkas av extern stimulans. CET menar att i sammanhang där individer uppfattar ett tvång 

att utföra en uppgift så har den externa motivationen, exempelvis lön för utfört arbete, en 

minskande effekt på individens inre motivation. Samtidigt som externa motivationer kan öka 

individens motivation i de sammanhang där förhållandena stödjer individens psykologiska 

behov (Suh, Wagner, och Liu, 2016).  

Inom spel är sidouppdrag, besegra andra spelare eller behov av strategier för att uppnå utsatta 

mål, exempel på designprinciper som kan hjälpa spelare uppnå deras psykologiska behov. 

Ytterligare belöningsmekaniker som att tillhandahålla poäng, uppnå nästa nivå eller belönas 

med troféer och utmärkelser är belöningsmekaniker som kan bidra till att förstärka den inre 

motivationen (Suh et al, 2016). Dock lyfter Lyons (2015) en intressant diskussion inom 

belöning av ära när hon hänvisar till att spelare får mindre inre motivation från dessa 

belöningsmekaniker om spelaren strävar efter annat än sina psykologiska behov.  
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2.4 Feedback 

Även om mål oftast utnyttjas i spel för att motivera spelare att uppnå en förbättrad prestation, 

menar Paras och Bizzocchi (2005) att en spelare som anstränger sina färdigheter till det 

yttersta löper en stor risk att inte reflektera över de erfarenheter de skapar eller vilka strategier 

de utnyttjat för att uppnå specifika mål. Paras och Bizzocchi menar att även om erfarenheter 

skapas under intensiva spelsessioner så kommer spelaren inte vara medveten om dessa såvida 

de inte ges tid till att reflektera över dem. Det är i anknytning till denna reflektion där feedback 

som belöningssystem uppmuntrar spelaren att sträva efter att förbättras.  

Begreppet feedback kan referera till olika saker beroende på i vilken kontext som 

återkopplingen ges. Det kan röra sig om information eller uttalanden utifrån en persons 

åsikter till data från ett systems eller maskins drift (McIntosh, 2013). Inom dataspel, så väl 

som konversationer mellan två personer, brukar feedback hänvisas som respons från 

mottagaren att det som förmedlats har uppfattats. För en förståelse för feedback inom 

belöningssystem och som motivation för spelaren görs en avgränsning på begreppet och ser 

på feedback endast som återkoppling med syfte att sträva efter en förbättring.  

Inom organisationsteori definierar Ramaprasad (1983) feedback som information om 

skillnaden mellan en önskad utkomst och den nuvarande situationen med avsikt av att kunna 

användas för att minska klyftan mellan dessa två. Ett exempel på feedback som Ramaprasad 

redovisar är att titta på nuvarande kostnader och jämföra dem mot en budget med avsikt av 

att minska sagda kostnader. Om informationen endast sparas utan att användas för att uppnå 

en förbättring menar Ramaprasad att detta inte är feedback. Ramaprasad har således 

vidareutvecklat den engelska definitionen av feedback genom att ge informationen som ges 

ett syfte. Ett exempel på detta inom spel skulle kunna vara rankingsystem där en spelare får 

feedback om deras position och vad de ska sträva efter för att komma högre upp på listan. För 

att vidare kunna få en förståelse för feedback och dess påverkan i dataspel analyseras formativ 

feedback (Shute, 2008). Formativ feedback avser information som förmedlas till en mottagare 

med avsikt att modifiera deras tänkande eller beteende för att förbättra deras kunskap, 

färdighet eller förståelse. 

Det finns många undergrupper inom feedback baserade på dess komplexitet; verifiering-, 

upprepa-tills-korrekt- eller utarbetad-feedback för att nämna några få (Shute, 2008). Shute 

hänvisar till att en vanlig form av feedback som används inom spel är målinriktad feedback, 

vilket förser mottagaren med information över deras progression mot ett önskat mål. 

Motivation har en stark koppling till huruvida en individ är mottaglig till utveckling. Med detta 

menar Shute att en individs fortsatta motivation och engagemang är beroende av de utsatta 

målen och huruvida individen känner att målen är uppnåeliga.  

Relationen mellan motivation och målinriktad feedback kan delvis knytas an till Kettle och 

Häubls (2010) studie som visade att en individs prestation ökade i och med en förväntan på 

snabbt resultat. Ett vanligt exempel på detta kan vara inom träning medan ett exempel inom 

spel är att få se sin placering på en high score lista. I de situationer där målet är att utmana sig 

själv och uppnå en högre nivå, kan slutsatsen från dessa två studier (Shute, 2008; Kettle & 

Häubl, 2010) ge en insikt i feedback som belöningssystem. Att som utvecklare förse spelare 

med tydliga mål och kunna öka deras motivation och engagemang för att nå sagda mål genom 

en snabb återkoppling över spelarens prestation. Utifrån denna bakgrund så kommer 

feedback fortsatt i arbetet hänvisa till den information som syftar till att modifiera 

mottagarens beteende för att få dem att nå ett förbättrat resultat. 
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2.5 Frustration 

Frustration är ett begrepp som kan ha flera innebörder och är någonting som ofta uppkommer 

när man inte når sina mål. Det är någonting som spelare stöter på regelbundet i datorspel och 

någonting som oftast anses vara generellt negativt. Frustration är också någonting som kan 

uppstå i många olika situationer inom dataspel, allt från att en belöning inte känns tillräcklig, 

till buggar eller att kontrollerna ger dålig respons.   

Stauss, Schmidt & Schoeler (2005) menar att frustration är ett koncept från psykoanalys som 

grundades i den Freudianska traditionen för att beskriva en inre obehaglig känsla. Denna 

definition av frustration byggs också vidare på av Dollard, Miller, Doob, Mowrer & Sears 

(1939). De definierade i sin text den så kallade frustrations-aggressions hypotesen. Med detta 

definierade Dollard et al. vidare frustration som tillståndet som existerar när ett måls respons 

störs. Alltså när potentiell belöning eller tillfredsställelse blockeras eller förhindras. 

En tanke som lyfts av Johnson (2015) är hur olika typer av frustration har effekt på datorspel. 

Johnson analyserar olika spel och kartlägger fall där frustration finns i spelupplevelsen. Han 

menar att frustration i dataspel bäst karaktäriseras av att spelarens makt att påverka spelet 

förhindras och att detta är den stora skillnaden mellan frustration och svårighetsgrad i spel. 

Dock kan svårighet skapa frustration om ett spel upplevs så svårt att spelare känner sig 

orättvist förhindrade av det, till exempel att spelaren känner att det inte går att uppnå det som 

behövs för att klara ett hinder. Johnson menar att svårighetsgrader är någonting viktigt i spel 

för att skapa en balans i det aktiva spelandet medan frustration är det som uppstår när spelare 

känner att de tappar kontrollen. Johnson belyser att frustration inte bara är någonting dåligt 

och att det kan användas för att få fram känslor och skapa ett starkt narrativ, exempelvis hur 

Papers, Please (Pope, 2013) utnyttjar monotont pappersarbete och svåra beslut för att spegla 

frustrationer under en flyktingkris. Johnson nämner dock att tappandet av kontroll som 

kommer från till exempel buggar eller att kontroller som inte ger snabb respons kan skapa en 

frustration som får spelare att avsluta en spelsession.   

Likt Johnson (2015) menar Adam Nylund och Oskar Landfors (2015) att frustration inte 

endast är någonting dåligt utan någonting som kan ge mål och en känsla av tillfredsställelse 

när de övervinns. Nylund och Landfors syftar på att frustration som implementeras på ett 

medvetet och tillfredsställande sätt kan bidra mycket, inte bara till narrativet utan också till 

spelupplevelsen. Nylund och Landfors definierar dessa som positiv och negativ frustration och 

menar likt Johnson att den negativa frustrationen är någonting som snabbt kan skada både 

en spelares nöje och inlevelse i ett dataspel.  

Den generella definitionen av frustration som kommer användas i arbetet är den av Stauss et 

al. (2005), att det är känsla av att tillfredsställelse förhindras. I rapporten kommer också 

Nylund och Landfors (2015) definitioner av olika formera av frustration användas och deras 

syfte hänvisar till frustration som kan förgylla en spelupplevelse och en som kan förstöra den 

(positiv och negativ). Dock är det värt att påpeka att frustration fortfarande är en negativ 

känsla och den positiva formen först förgyller en spelupplevelse när den blir överkommen, om 

spelaren får känslan att den inte kan överkommas kommer den att upplevas negativ. 
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3 Problemformulering  

Andersen et al. (2011) menar att sekundära spelmål kan ha flera utkomster i ett datorspel. De 

menar att spelare som inte avslutar ett sekundärt spelmål inte känner sig lika stimulerade som 

de som når upp till alla spelets mål. Med Andersens et al. slutsats som bakgrund fokuserar 

arbetet på att vidareutveckla dessa och kopplar dem till presentationen av de sekundära 

målen. Hur feedback presenteras och förmedlas kan ha stor påverkan på en persons interna 

motivering att avsluta eller fortsätta med någonting. Kettle och Häubls (2010) forskning visar 

att feedback som ger snabb kontinuerlig återkoppling med en tydlig målbild skapar större 

incitament hos personer. Kan detta användas för att påverka spelares fokus kopplat till 

sekundära spelmål?  

Med Andersen et al. (2011) slutsats och den aktuella forskningen inom feedback (Shute, 2008; 

Kettle & Häubl, 2010) kommer en analys av hur presentationen av de sekundära målen 

påverka spelares fokus gentemot dem undersökas.  

Så till skillnad från Andersen et al. (2011) arbete som fokuserade på spelares attityd och 

förhållningssätt till sekundära mål vill detta arbetet utforska om och i så fall hur 

implementationen av feedbacken påverkar spelarens fokus i spelet. Skiljer det sig ifrån 

slutsatser inom sekundära mål (Andersen et al., 2011; Johnson et al., 2018; Chung & Munson, 

2017; Phillips et al., 2018) och i så fall på vilket sätt?  

Med denna bakgrund lyder frågeställningen:  

Hur påverkas spelares fokus på sekundära mål av att få kontinuerlig målinriktad feedback 

under spelets gång?  

För att besvara frågeställningen observerades och intervjuades två försöksgrupper, en grupp 

som spelade ett spel utan kontinuerlig målinriktad feedback och en som spelade spelet med 

den kontinuerliga målinriktade feedbacken. Baserat på tidigare forskning inom sekundära 

spelmål (Andersen et al., 2011) och feedback (Shute, 2008; Kettle & Häubl, 2010) så gjordes 

följande antaganden:  

▪ Gruppen med den kontinuerliga feedbacken kommer i större utsträckning sträva efter 

att avsluta de sekundära spelmålen.  

▪ En spelares upplevelse kan försämras av den kontinuerliga feedbacken om inte spelets 

primära och sekundära mål uppnås. 
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3.1 Urval  

Då syftet med arbetet är att få en djupare förståelse inom sekundära spelmål och feedback var 

det viktigt att försöksdeltagarna har tidigare spelvanor. Framför allt söktes deltagare med en 

grundläggande förståelse av sekundära spelmål, detta för att vi inte skulle vägleda 

spelsessionen mer än absolut nödvändigt. Då frågeställningen undersöker belöningssystem 

var det inget krav för deltagarna att vara insatta i spelets genre, vilket är ett plattformsspel 

med inslag av run’n’gun. Run’n’gun är ofta kategoriserade som spel som fokuserar på att 

undvika fienders attacker, att skjuta tillbaka och avancera genom olika nivåer. Det ansågs dock 

som en fördel om deltagarna hade viss erfarenhet inom spelgenren då spelsessionen inte avser 

att lära sig spela spel. Undersökningen fokuserar på single player spel, spel där spelaren inte 

har möjlighet till interaktion med andra spelare. Detta eftersom forskning (Siemens et al., 

2015; Wang & Sun, 2011; Gazzard, 2011; Lyons, 2015) visar på att det är förmågan att kunna 

visa upp prestationen för andra spelare som är en drivande motivation och belöning hos 

spelare som endast spelar multiplayer-spel. Om en spelare endast spelar multiplayer-spel kan 

motivationen som driver dem vara frånkopplad från den interna motivation som undersöktes. 

Av den anledningen rekryterade vi främst deltagare som aktivt spelar single player-spel. 

Undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde. Då skolan har flera utbildningar inom 

just datorspelsämnet och de flesta av dessa studenter ansågs vara erfarna spelare ansågs vi ha 

en god tillgång till potentiella deltagare.  För att undvika en försöksgrupp som var för 

homogena var det av stor vikt att inte bara ha studenter inom samma utbildning som 

försöksdeltagare då de kan ha olika förhållande till spel, till exempel kan en dataspelsdesigner 

ha en annan attityd till belöningssystem utifrån deras utbildning.  Rekryteringen av 

försöksdeltagare skedde främst genom att plocka studenter från skolans campus samt genom 

personlig rekrytering av vänner.  

Spelet som utvecklades kan anses ha våldsamma aspekter som våld och död i sig. Eftersom 

dessa är områden som anses vara olämpliga för minderåriga så rekryterades en målgrupp av 

myndiga personer. Målbilden av försöksdeltagare var totalt 20 personer, dock uppnåddes 

endast ett deltagande på 14 personer, 7 i varje försöksgrupp, vilket ansågs som det minimala 

antalet försöksdeltagare som behövdes för att kunna ge ett resultat. Även om försöksgruppen 

är relativt liten anses den tillräcklig för att antyda på mönster som kan vara intressanta för 

fortsatta studier. 

3.2 Artefakt  

Den artefakt som ligger till grund för datainsamlingen är ett side-scrolling plattformsspel med 

inspiration av run’n’gun genren. Genren valdes då plattformsspel ofta har tydliga sekundära 

mål vilket försöksdeltagarna enkelt kan identifiera utan en direkt hänvisning från spelet. Ett 

exempel på detta är hur Super Mario Bros 3 (Nintendo EAD, 1988) använder guldmynt som 

ett sekundärt mål för spelaren att få extra poäng, se figur 1. 
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Figur 1 Exempel på sekundärt spelmål i form av guldmynt 

3.2.1 Spelets grunder  

I detta avsnitt kommer spelets grunddesign presenteras, vilket avser de aspekter som delas av 

båda versionerna av spelet. Den versionen utan den målinriktade feedbacken kommer endast 

inkludera dessa designaspekter. Kontrollerna i spelet designades för att vara enkla och 

grundläggande för genren för att skapa så lite förvirring som möjligt. Spelare kommer kunna 

gå, hoppa och skjuta.  

Spelet består av en nivå som försöksdeltagarna får spela igenom. Nivån designades med avsikt 

att ta omkring 10 till 15 minuter att spela igenom, med en hög svårighetsgrad som kräver att 

försöksdeltagarna behöver försöka flera gånger. Spelet fokuserar på två mål. Det primära 

målet är att ta sig till slutet av spelet och besegra en slutboss medan det sekundära målet att 

samla på sig 10 guldstjärnor som finns utspridda runtom nivån. Utöver dessa två mål finns 

ytterligare ett sekundärt mål vilket består av en poängräknare, dock är detta målet frånkopplat 

från den målinriktade feedbacken och kan anses vara knutet till det primära målet. 

För att kunna svara på frågeställningen så designades det sekundära målet på ett sådant sätt 

att spelaren måste anstränga sig för att nå det. Spelaren måste alltså avvika från det primära 

målets enklaste väg. Om guldstjärnorna ligger allt för enkelt och tydligt i linje med det primära 

målet så behöver inte spelaren anstränga sig för att uppnå det och då kan detta ge felaktiga 

data relaterat till deras fokus eller motivation att uppnå det.  

3.2.2 Den målinriktad feedbacken  

I versionen med kontinuerlig målinriktad feedback så visas de guldstjärnorna som har samlats 

in uppe i det högra hörnet av skärmen och presenteras i den ordning som de förekommer i 

spelet, till skillnad från versionen utan formativ feedback som enbart visar antalet stjärnor 

som har samlats. Till exempel om man har hittat det första, andra och fjärde stjärnan kommer 

det visas att den tredje inte är upphittad, se figur 2. Detta är för att ge spelaren möjlighet att 

se hur långt i progressionen som de har kommit samt ge en indikation på var i spelet de kan 

ha missat delar av det sekundära målet. 
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Figur 2 Progressionsmätare av det sekundära spelmålet där tre av tio guldmynt 
har hittats. 

Under spelets gång och när spelaren förlorar kommer en pop-up-ruta att visas som ger 

spelaren direkt feedback på deras prestation. Feedbacken är positiv men lätt retsam med fokus 

på förbättringsmöjligheter hos spelaren. Feedbacken kommer baseras utifrån målinriktad 

feedback (Shutes, 2008; Kettle & Häulbs, 2010) men kommer även sträva efter att skapa 

positiv frustration (Nylund & Landfors, 2015). Under spelets gång kommer feedback att 

presenteras när spelaren har passerat halva banan. Spelaren kommer att informeras om 

progressionen både med avseende på det primära och det sekundära målet. Det primära 

kommer att presenteras genom att visa hur långt spelaren har kommit på banan via en 

tidslinje med ett textmeddelande kopplat till det sekundära målet, se figur 3. 

Figur 3 Exempel från artefakten på den målinriktade feedbacken efter att 
spelaren tagit sig igenom halva spelet, där delar av det sekundära målet har missats. 

Om det sekundära målet inte har uppnåtts kommer feedbacken berätta för spelaren att den 

har missat delar av detta mål och uppmuntra spelaren till att gå tillbaka och göra det, se figur 

3.  

 



   
 

 
12 

Figur 4 Exempel på den formativa feedbacken från artefakten efter att spelaren 
förlorat en spelomgång. 

Om spelaren istället förlorar eller dör under spelets gång kommer också en feedback 

presenteras. Denna kommer likt den förra presentera progressionen men också berömma eller 

uppmuntra spelaren till deras prestation av det sekundära spelmålet, se figur 4. 

3.2.3 Nivåns design  

För att skapa en bra grund för frågeställningen lades ett stort fokus på utformningen av nivån 

och belöningssystemen. Som tidigare nämnts så behövde det sekundära målet vara tillräckligt 

svårt och frånkopplat från det primära målet för att tydligt kunna analysera om 

försöksdeltagarna faktiskt aktivt strävade efter att nå upp till det.  

För att möjliggöra detta analyserades spelet Celeste (Matt Makes Games Inc, 2018). Celeste är 

ett plattformspusselspel med en stor fokus på spelares skicklighet och förståelse av spelets 

kontroller. Spelets primära mål är att ta sig igenom alla nivåer, nå slutet av spelet och få ett 

avslut på historien. Utmed banan kan spelaren samla på sig jordgubbar, vilket utgör spelets 

sekundära mål. Därutöver finns det något av ett mellanting i form av valfria men väldigt 

utmanande nivåer, varför dessa anses vara ett mellanting är eftersom de låser upp ett 

alternativt slut och en fortsättning på historien men är inget krav för att nå slutet av spelet.  

De jordgubbar som spelaren samlar ger endast små dialogändringar i slutet av spelet, då dessa 

förändringar har väldigt liten påverkan på spelets slut kan de anses vara en helt valfri 

utmaning för spelaren. För att samla dessa jordgubbar måste spelaren ta en svårare väg eller 

helt avvika från den väg som direkt leder mot det primära målet. Denna Risk & Reward 

(Schell, 2015) princip bakom det sekundära målet anses passa mycket bra för frågeställningen 

då man tydligt kan analysera hur och när spelaren väljer att bryta av från det primära målet 

för att satsa på det sekundära, se figur 5. Spelaren kan välja att hoppa vidare i banan eller ta 

en större risk genom att hoppa ned till jordgubben och sedan försöka hoppa upp igen.  
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Figur 5 Exempel på sekundärt mål i Celeste (Matt Makes Games Inc., 2018). 

Artefakten designades med Risk & Reward i åtanke. Det primära målet kommer alltid vara 
lättare att förhålla sig till, ta dig hela vägen till slutet av nivån, medan det sekundära kommer 
att finnas i tydliga avstickande eller mer utmanande delar av banan. Detta anses, som tidigare 
nämnt, ge en tydlig indikation av vilka försöksdeltagare som strävar efter att uppnå det 
sekundära målet men också ge spelare tydliga delar de kan återvända till om de har missat att 
samla vissa stjärnor.  

3.3 Metodbeskrivning 

För att svara på frågeställningen består arbetet av en mixad metodik (Tashakkori & Teddlie, 

1998) med ett kvantitativt drivet tillvägagångssätt där kvalitativa data även samlades in för att 

komplettera och berika den kvantitativa data. Detta görs för att ge försöksresultatet ett 

mervärde och djupare förståelse (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007). I detta kapitel 

kommer metoden att brytas ner och förklaras samt att forskningsetiska aspekter kommer att 

lyftas. 

3.3.1 Datainsamling 

Data samlades in med olika metoder som sedan sammanställdes och analyserades mellan 

försöksgrupperna. Under spelsessionen genomfördes en observation där data samlades in i 

form av hur många gånger respektive deltagare startade om, hur många stjärnor de samlande 

och hur lång tid de spelade. Denna data noterades i ett observationsprotokoll (appendix A) 

och numrerades så att den kunde sammankopplas med resterande data kopplat till 

försöksdeltagaren. Annan mer kvalitativ data som samlades in under dessa observationer 

fokusera mycket på beteenden och mönster hos försöksdeltagaren som anses intressanta. 

Exempel på en observation kan vara att deltagaren väljer att gå tillbaka till ett hinder efter att 

spelet uppmanade dem att satsa på det sekundära spelmålet eller när de såg att de hade missat 

en stjärna.  
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Efter spelsessionen fick försöksdeltagarna fylla i en kortare Likert skalig (Boone, Jr. and 

Boone, 2012) enkät (appendix B) som utgick ifrån försöksdeltagarens känsla och upplevelse 

från spelsessionen. I enkäten ställdes frågor som huruvida de upplevde det sekundära målet 

som viktigt eller ifall de upplevde det sekundära målet som utmanande. Svaren från enkäten 

sammanställdes sedan med observationerna för att analyseras som en helhet. 

3.3.2 Uppföljningsintervju 

Det sista som gjordes med varje försöksdeltagare var att hålla en kort ostrukturerad intervju 

för att skapa mer djup på deras försöksresultat. Intervjun var en öppen dialog med 

försöksdeltagaren som bestod av ett fåtal frågor, till exempel vad deras övergripande tankar 

var kring spelets olika mål eller vad de brukar spela för typer av spel. Syftet med intervjun var 

att svara på eventuella funderingar utifrån datainsamlingen, där till exempel två variabler kan 

anses tala emot varandra. Exempelvis om en försöksdeltagare svarade att de inte ansåg att det 

sekundära målet var viktigt men trots det samlade samtliga stjärnor eller att en 

försöksdeltagare inte ansåg att spelet var utmanande trots att de behövde starta om ett stort 

antal gånger. Dessa frågor ansågs kunna hjälpa till att belysa eventuella utstickare i den 

kvantitativa datainsamlingen och eventuellt hitta förklaringar eller motiveringar till dem. Med 

den kvantitativa insamlingen av data från spelsessionen samt de lite mer kvalitativa svaren 

från intervjun skapades en god bas för att svara på frågeställningen. 

3.3.3 Forskningsetik 

Försöksdeltagarna informeras först att de skulle ta del av en undersökning och erhölls 

information rörande sessionen. Försöksdeltagarna fick veta att de hade rätt att avsluta 

försöken när de ville och utan vidare motivering, samt att försöket var helt frivilligt. Vidare 

informeras de att all information skulle hanteras på ett lämpligt och säkert sätt. De blev även 

informerade att den data som samlades från försöken inte skulle användas till något annat 

syfte än arbetet och försöksdeltagarna är helt anonyma i de publika delarna av arbetet, som 

till exempel i rapporten. Detta genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. 

Efter spelsessionen och intervjun informerades försöksdeltagarna om vad syftet med arbetet 

är. Varför denna information inte gavs innan spelsessionen och intervjun är för att inte 

påverka försöksdeltagarens beteende till försöken. Detta går i linje med Vetenskapsrådets 

(2002) informationskrav där de nämner att arbetets syfte bör nämns i början av försöket om 

det inte skulle äventyra undersökningens syfte, vilket det i detta fallet ansågs göra. Här 

informeras också försöksdeltagarna om var rapporten kommer finnas tillgänglig om de vill ta 

del av den efter dess avslutande samt när rapporten troligtvis kommer att vara avklarad och 

möjlig för tillhandahållning.   
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3.4 Metoddiskussion  

I utformningen av metoden diskuterades olika varianter samt deras fördelar och nackdelar. I 

valet mellan kvantitativ och kvalitativ studie gjordes en avvägning över deras förmåga att 

besvara frågeställningen. Om fokusen skulle läggas på två olika försöksgruppers förmåga att 

slutföra det sekundära målet så kan en kvantitativ metod vara bättre då vissa variabler, såsom 

hur många deltagare slutförde målet och hur många gånger de försökte, enkelt kan ställas mot 

varandra. Om istället fokusen skulle ligga på att besvara hur en deltagares beteende eller 

strategier i spelet förändras efter att ha spelat två olika varianter av ett spel så hade en 

kvalitativ metod varit bättre. Detta då en personlig analys hade kunnat svara på en deltagares 

förändrade beteende och då också kunna djupare granska deltagarens motivation och val. 

Som nämnt i tidigare kapitel så valdes en frågeställning med avsikt att svara på huruvida det 

finns en skillnad på deltagares förhållningssätt till sekundära mål snarare än hur deras 

beteende förändras utifrån feedbacken. Utifrån detta så fanns det flera kvantifierbara 

variabler som kunde vara intressanta att jämföra mellan försöksgrupperna, till exempel hur 

många stjärnor samlades, hur många gånger försökte de eller hur viktigt deltagarna ansåg att 

det sekundära målet var. I valet av en kvantitativ metod identifierades vissa utmaningar vid 

datainsamlingen. Variabler som hur många stjärnor deltagaren samlade in eller hur lång tid 

det tog för dem att slutföra det primära målet är data som enkelt kunde sammanställas av 

både artefakten och observationer. Andra variabler som hur länge deltagaren stannade vid ett 

delmål eller ifall de valde att gå tillbaka är enklare att sammanställa via observation. Till 

exempel om en spelare väljer att gå tillbaka och samla på sig en stjärna efter att 

feedbacksystemet har visats så kan detta enkelt noteras vid en observation. Artefakten skulle 

behöva spara undan en stor mängd information över spelarens position eller tidpunkter som 

varje stjärna samlats för att kunna identifiera samma mönster, vilket hade försvårat 

analysarbetet av varje försöksdeltagare. 

Holme och Solvang (1996) menar att det finns en risk när man ger alla försöksdeltagare 

samma förutsättningar och att förutsättningar inte nödvändigtvis betyder samma sak för alla. 

Olika faktorer såsom försöksdeltagarnas spelvana och spelstil kan vara exempel på 

förutsättningar som skulle kunna påverka försöksresultatet. Utifrån SDT (Deci & Ryan, 1985) 

och med hänvisning till Bartles (1996) taxonomi inom spelartyper skulle ett antagande kunna 

dras att en försöksdeltagare som ingår under spelartypen Achiever kommer att samla alla 

stjärnor även om ingen feedback ges. Ett annat exempel på förutsättningar kan vara att en 

försöksdeltagare med hög spelvana inom genren kräver färre försök än en deltagare med 

mindre spelvana. För att tackla detta problem så kompletterades datainsamlingen med 

kvalitativa data genom en kortare intervju med ett fåtal djupare frågor. Denna intervju hade 

som avsikt att ge lite mera bakgrund till försöksdeltagarna och underlätta vid analysen eller 

ge en förklaring vid eventuella avvikelser.  
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4 Projektbeskrivning  

I detta kapitel kommer designval som gjordes under projektarbetet att presenteras, även vissa 

risker som kan uppstå under försöken kommer att diskutera samt arbetet för att minimera 

dem. Även pilotstudien som gjordes och dess påverkan på arbetet kommer redogöras.  

4.1 Research 

Målet med undersökningen var att se om det finns någon skillnad på spelares förhållande till 

ett sekundärt mål utifrån den feedback som ges i anknytning till det. Detta krävde att 

artefakten som undersökningen baseras på måste kunna erbjuda ett utmanande sekundärt 

mål som spelarna själva motiveras till att sträva efter utan att de är för lätta. Detta för att 

spelarna inte känner att det är något de bara plockar upp längst vägen. Utifrån Johnson (2015) 

diskussion angående frustration kan kopplingen dras att en spelare som upplever en 

svårighetsgrad för utmanande även kommer att uppleva den som frustrerande vilket kan 

kopplas till Leon Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans. Festinger menar att kognitiv 

dissonans uppstår när någon har motsägelsefulla uppfattningar eller idéer, till exempel kan 

en person fortsätta röka trots att de vet att rökning är farligt för deras hälsa. På grund av detta 

kan personer motiveras till efter-rationalisering för att minska obehaget de upplever från 

denna dissonans, till exempel genom att övertyga sig själva att riskerna för hälsoproblem från 

rökning är väldigt låga. Kognitiv dissonans identifierade en risk vid designen av de sekundära 

målen där en för hög svårighetsgrad löper en risk av att spelaren rationaliserar målen som 

dumma och oväsentliga. För att försöka motverka detta var designbeslut grundade utifrån 

Csikszentmihalyis (1975) teori om flow: skapa en utmaning som kräver skicklighet, tydliga 

mål, snabb feedback samt ge spelaren känsla av kontroll, där aktiviteten och spelarens 

medvetande förenas (Hodent, 2018). Flow-teori används ofta inom spel för att försöka skapa 

en bra spelupplevelse som kan öka spelarens motivation och försöka få dem att fortsätta spela 

under längre sessioner. Genom att lyckas skapa en känsla av flow hos spelaren ökar chansen 

att de försöker sig på en utmaning de misslyckas med igen istället för att ge upp. 

För att ytterligare reducera risken för missvisande data behövde spelet även uppfattas som 

”roligt” för spelarna. Detta är något som är svårt att skapa då de flesta spelare har en preferens 

för genrer eller mekaniker som de uppfattar som ”roliga”. Eftersom det inte finns universella 

kriterier för vad som är roligt så beslutades det till exempel att utnyttja redan befintlig grafik 

och enbart skapa egen grafik vid behov. Detta eftersom det antogs att en mer professionell 

grafik skulle ge spelaren ett bättre första intryck, vilket även gav oss mer tid att fokusera på 

spelets mekanik och kontroller. Vid utvecklingen av spelets gameplay så var det Raph Kosters 

(2013) teorier av vad som gör spel roliga som var utgångspunkten. Mycket av de element som 

Koster diskuterar har grunder inom flow teorin men fokuserar dem mot spel istället för en 

mer generell förklaring. De element som Koster menar finns inom framgångsrika spel är: 

förberedelser, känsla för världen, en solid spelmekanik, en mängd olika utmaningar, olika 

förmågor som krävs för att lösa utmaningarna samt färdigheter för att använda dessa 

förmågor. 
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A game having all of these elements hits the right cognitive buttons to be fun. 

If a game involves no preparation, we say it relies on chance. If there’s no sense 

of space, we call it trivial. If there’s no core mechanic, there’s no game system 

at all. If there’s no range of challenges, we exhaust it quickly. If there aren’t 

multiple choices to make, it’s simplistic. And if skill isn’t required, it’s tedious. 

Koster, 2013, s 124 

För att kunna utvärdera huruvida artefakten uppnått ett tillstånd där försöksdeltagarna inte 

väljer att avsluta spelsessionen i förtid på grund av frustrerande element har vi utgått från 

heuristiker inom user experience design (Nielsen & Molich, 1990). Federoff (2002) lade fram 

en vidareutveckling av Nielsen och Molichs heuristiker med specifikt fokus på att utvärdera 

spel. De av Federoffs heuristiker som anses mest relevanta för artefakten är: anpassningsbara 

och responsiva kontroller, motivera utan att frustrera, tydliga mål, minimera 

informationstext, ge spelaren en känsla av kontroll, förhindra spelaren att gå vilse, konsekvent 

gränssnitt, gränssnittet förebygger misstag samt användning av ett enkelt språk. Då artefakten 

hade ett mål av omkring 10 till 15 minuters speltid är det vissa delar, till exempel 

grundmekaniken, som är viktigare än andra delar, till exempel narrativet, men utifrån teorier 

om flow, nöje i spel och Federoffs heuristiker lades ett stort fokus på artefaktens kontroller, 

svårighetsgrad och feedback till spelaren. 

4.2 Design 

I och med vårt val av att utgå ifrån redan befintlig grafik utnyttjade vi assets från Sunny Land 

(Zuno, 2018). Detta val bidrog till att vår speldesign drog mer inspiration från traditionella 

plattformsspel, så som Super Meat Boy (Team Meat, 2010) och Celeste (Matt Makes Games 

Inc., 2018), och mindre från de mer action orienterade, högintensiva run’n’guns med mer 

fokus på fiender, exempelvis Contra (Konami, 1987) och Cuphead (Studio MDHR, 2017). 

Denna skiftning i designriktning gjordes så att spelets gameplay bättre stämmer överens med 

spelets grafiska tematik (Rogers, 2014). Detta beslut togs även då plattformsspel anses kunna 

leverera samma nivå av utmaning och fortfarande ha samma möjlighet att besvara 

frågeställningen. 

Med hänvisning till Johnson (2015) analys om frustration lades ett stort fokus på spelets 

kontroller. Då Johnson menar att dåliga kontroller är en vanlig orsak till negativ frustration 

utformades kontrollerna för att ge så mycket kontroll åt spelaren som möjligt. Att ge spelaren 

för mycket kontroll i ett plattformsspel är något som Keith Burgun (2013) argumenterar mot, 

då han menar att kärnan i ett plattformsspel är dess hoppmekanik och att för mycket kontroll 

i hoppen kan reducera den anspänning som hoppet bygger upp. I kontrast till det som Burgun 

anser så har den ökade kontrollen över karaktären i de moderna plattformsspelen, så som 

Super Meat Boy (Team Meat, 2010) och Celeste (Matt Makes Games Inc., 2018), gett upphov 

till mer och större utmaningar och flow. Utifrån den övervägningen designades kontrollerna 

så att spelaren både har tillgång till dubbelhopp och att kunna påverka sin riktning under 

hoppet.  

  



   
 

 
18 

4.2.1 Level design 

Med kontrollerna i åtanke utformades en nivå som ska utmana spelaren att samla det 

sekundära målet samtidigt som den erbjuder meningsfulla interaktioner och val i sin design 

(Kremers, 2009). Detta gestaltas genom att ställa spelaren inför ett val av att antingen ta en 

svårare väg som kräver mer precision i hoppen och som leder till det sekundära målet eller ta 

en lättare, mer rak väg mot det primära målet, se figur 6. Genom att ställa spelaren mot dessa 

val kunde vi se ett tydligt mönster mellan spelare som väljer endera vägen och svara på 

frågeställningen utifrån det. 

Figur 6 Demonstration från artefakten där spelaren ställs inför valet att gå 
vidare i nivån till höger eller försöka sig på utmaningen att samla en stjärna till 

vänster. 

Spelet tar runt 10 till 15 minuter att spela igenom vilket innebär att spelaren har väldigt lite 

tid på sig att bemästra spelet. På grund av detta behövde utmaningarna i det sekundära målet 

ha en brant men rättvis inlärningskurva så att spelaren uppmuntras till att utforska och samla 

på sig stjärnorna samtidigt som de utmanas av att göra det.  

4.2.2 Fiender 

På grund av skiftningen till ett mer plattformsorienterat spel fick fienderna en mindre roll än 

vad som förväntades i planeringsfasen. Dock hade de fortfarande en viktig roll i utformningen 

av spelets utmaning. Då fienderna förhindrar spelaren från att stå stilla för länge ger det 

spelaren ett större behov av att planera hur de ska tackla utmaningen. För att minimera den 

kognitiva belastningen är det viktigt att olika fiendetyper inte upprepar samma fiendemönster 

(Rogers, 2014). Rogers menar att det är tre beteenden som är viktiga vid designen av 

fiendetyper: hur fienden rör sig, vad fienden gör i strid med spelaren samt vad fienden gör när 

de tar skada. Rogers menar även att bra designade fiendetyper inte bara bör vara två olika 

fiender som är lätta att urskilja från varandra, utan även ha en möjlighet att komplettera 

varandra. Exempel på detta är hur en fiende som spelaren inte kan döda patrullerar en väg 

som samtidigt blockeras av en fiende som skjuter projektiler som spelaren måste undvika, se 

figur 7. Genom att ge spelaren två fiender som de behöver undvika samtidigt som det finns en 

möjlighet för den odödliga fienden att blockera spelarens skott mot den andra fienden så ges 

utmaningen ett extra lager. Det är genom detta extra lager som fienderna bidrar till 

utmaningen av det sekundära spelmålet samtidigt som dessa fiender kan bidra till att uppfylla 

spelarens psykologiska behov vid genomförandet av utmaningen (Suh et al., 2016). 
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Figur 7 Demonstration från artefakten av kompletterande fiendetyper där den 
patrullerande odödliga snigeln gör det svårare för spelaren att träffa plantan. 

4.3 Spelets mål 

Spelet utvecklades med två mål i åtanke, ett primärt och ett sekundärt. För att nå det primära 

målet behöver spelaren navigera sig igenom nivån för att slutligen nå en boss som de behöver 

besegra för att slutföra spelet. Det sekundära målet är utformat efter aspekten av samlarvärde 

(Wang & Sun, 2011) eller belöning av ära (Hallford & Hallford, 2001) i form av guldstjärnor 

som spelaren kan samla på sig men som i övrigt inte har någon annan påverkan på spelet 

utöver den feedback som ges till spelaren. Hur många stjärnor som spelaren har samlat 

presenteras uppe i högra hörnet samt genom textmeddelanden som visas när spelaren dör. 

4.3.1 Belöningssystem 

Som tidigare nämnt består det sekundära spelmålet av att samla tio guldstjärnor där 

utmaningen utformades enligt principer av Risk & Reward (Schell, 2015), se figur 8. Valet att 

låta spelaren samla stjärnor istället för något mer temaenligt mot spelets estetik, till exempel 

samla ekollon, gjordes då en guldstjärna är en vanlig symbol för belöning, både inom spel men 

även icke-spelrelaterade sammanhang. Genom att ge stjärnorna en animation skapar det även 

en pop out effekt (Ware, 2008), vilket lättare kan fånga spelarens uppmärksamhet och 

indikerar att de kan samlas utan att placera dem i fokus. 

Figur 8 Exempel på Risk & Reward från artefakten, där spelaren utsätter sig 
för en större risk att förlora liv av att samla stjärnan istället för att ta den lättare 

vägen. 
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Efter testning av spelet visade det sig att då spelet lade ett större fokus på plattformselement 

och mindre fokus på fienderna så resulterade det i att guldstjärnorna kunde uppfattades som 

det primära målet. Då det inte gavs en tydlig återkoppling till spelaren vilken väg som leder 

till slutet eller vad som kan anses vara den rätta vägen valde vi att implementera äpplen längst 

med den rakaste vägen mot slutet som spelarna kan följa och samla på sig, se figur 9. När en 

spelare samlar på sig ett äpple belönas de med 100 poäng som återkopplas med en 

poängräknare som presenteras uppe i högra hörnet av skärmen, spelaren kommer även att 

belönas med 100 poäng för varje fiende som de besegrar. Genom att lägga till denna formella 

belöning (Kremers, 2009), som är mer knutet till det primära målet, blir det tydligare för 

spelaren vilken väg som de borde gå och försöken anses tydligare visa vilka som väljer att 

avvika från den för att samla in guldstjärnorna.  

Figur 9 Demonstration från artefakten där äpplen används för att visa vägen 
framåt samt det sekundära målet som leder till ett sidospår. 

I och med introduktionen av äpplena uppstod en risk i frågeställningen, vilket av de sekundära 

målen som är i fokus. Dock är äpplena närmare knutna till det primära spelmålet vilket skulle 

kunna klassa dem som halv-sekundärt, samtidigt är denna typ av sekundära mål vanligt 

förekommande i plattformsspel, till exempel guldmynten i Super Mario Bros 3 (Nintendo 

EAD, 1988), för att visa vägen så att spelaren inte går vilse. Eftersom feedbacksystemet 

fokuserar på guldstjärnorna, som är det sekundära målet som är avvikande från det primära 

målet så anses artefakten fortfarande kunna svara på frågeställningen. 

4.3.2 Feedbacksystem 

Spelets feedbacksystem som utvecklades ser till stor del ut som vad som beskrevs i kapitel 3.2 

dock uppstod några mindre modifikationer mot vad som lades fram i planeringsfasen. I 

planeringsfasen av arbetet var avsikten att versionen som kontrollgruppen skulle spela hade 

samma progressionsmätare över vilka stjärnor som de har tagit.  Istället valdes det att denna 

version bör ha en mer traditionell progressionsmätare, där spelaren enbart får återkoppling 

på hur många stjärnor de har tagit. Bakgrunden till ändringen var att denna form av 

progressionsmätare är något som är vanligt förekommande i andra spel, se figur 10. Att den 

andra försöksgruppen gavs en annan progressionsmätare visade tydligare ifall det fanns en 

korrelation mellan en ökad återkoppling av vilka guldstjärnor spelaren har kvar att hitta och 

deras sökande efter dem. 
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Figur 10 Exempel på progressionsindikator från Super Mario 64 (Nintendo 
EAD., 1996), där spelaren har samlat på sig sin första stjärna. 

En del ändringar gjordes även på feedbacken som spelaren ges längst med nivån även om 

spelaren inte har förlorat. Under planeringsfasen planerades det att spelaren skulle stöta på 

denna feedback vid tre tillfällen, efter 25%, 50% samt 75% av banan. På grund av att nivån fick 

en mer vertikal design än först planerat resulterade detta i att det inte blev lika lätt att räkna 

ut när spelaren passerade en fjärdedel eller halva banan. Istället beslutades det att låta 

spelaren få ett meddelande när de passerat ett specifikt segment av banan där de antingen ges 

en komplimang för att de har samlat alla stjärnor under det första segmentet eller uppmuntras 

till att utforska mer för att försöka samla dem. Feedbacksystemet kan inte bara skilja på 

huruvida spelaren har samlat varje stjärna eller inte under segmentet utan känner även av ifall 

de har varit nära en stjärna eller inte. Genom att kunna skilja på ifall spelaren har hittat 

stjärnorna så kan systemet ge mer formativ feedback som antingen kan uppmuntra 

utforskning eller att försöka igen. Ytterligare en anledning till att reducera mängden feedback 

är att den kan riskerar att bryta spelarens flow, vilket kan leda till negativ frustration hos 

spelaren. Detta gjordes även i övervägning av Federoffs (2002) heuristik av att minimerad 

informationstext skapar en bättre spelupplevelse.  

4.4 Pilottest 

Ett ordentligt pilottest genomfördes ganska sent i processen eftersom vi först då ansåg att 

artefakten hade uppnått tillräckligt hög kvalitet för att kunna anses som ett färdigt spel. I 

pilottestet fick två olika försöksdeltagare spela igenom spelet under observation. Den första 

försöksdeltagaren fick spela en version utan feedbacksystemet medan den andra 

försöksdeltagaren fick spela en version med feedbacksystemet. Efter att försöksdeltagarna 

hade slutfört spelsessionen fick de svara på enkäten som tagits fram för att hjälpa till att 

besvara frågeställningen (se Appendix B). Frågorna i enkäten var inte baserade på någon 

tidigare forskning utan ställdes för att skapa en bild av försöksdeltagarnas upplevelse av 

spelet.  

Slutligen genomfördes en kort, ostrukturerad intervju med försöksdeltagaren där en öppen 

dialog hölls utifrån några frågor som väcktes under observationen eller från enkätsvaren. 

Exempel på frågor som ställdes var vilken funktion de trodde guldstjärnorna hade eller vilka 

tankar de hade när de läste texten i feedbacksystemet. Utöver de frågor som ställdes för att 

simulera de framtida försöken avslutades pilottestet även med frågor riktade mot spelet och 

försöksdeltagarnas uppfattning av det för att se om några förbättringar behövde göras på 

artefakten. 
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Det som förändrades i artefakten inför den slutliga undersökningen var att implementera ett 

fåtal checkpoints som sparar försöksdeltagarens progression upp till den punkten. Denna 

förändring lades till då observationer visade att belöningen inte motsvarade risken att samla 

guldstjärnorna; då försöksdeltagarna behövde spela om hela banan var detta en för stor 

bestraffning vilket hade kraftigt minskande fokus på det sekundära spelmålet för varje gång 

försöksdeltagaren startade om. Den andra förändringen var att implementera auditiv 

feedback samt partikeleffekter i spelet, detta hade missats inför pilottestversionerna vilket 

påverkade försöksdeltagaranas känsla av tillfredsställelse av att samla guldstjärnorna. 

Utifrån pilottestets enkät visade svaren att försöksdeltagaren som testade versionen med 

feedbacksystemet ansåg att det sekundära spelmålet med guldstjärnorna hade en större 

ökning i prioritet jämfört med de andra spelmålen till skillnad från försöksdeltagaren utan 

målinriktad feedback (se Figur 11). Denna antydan kunde även styrkas utifrån 

observationerna där denne försöksdeltagare i större utsträckning försökte samla 

guldstjärnorna samt verbalt reflekterade över feedbacken som presenterades efter halva 

banan. Utifrån detta pilottest ansågs metoden fungera för att svara på frågeställningen. 

Figur 11 Delar av datan från enkätsvaren i pilottestet där försöksdeltagaren som 
testade versionen utan feedback visualiseras i blått och försöksdeltagaren med 

feedback visualiseras med rött. 
Tabellerna visar på en kraftigare ökning i prioritet av guldstjärnor jämfört med de 

andra sekundära spelmålen 
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5 Utvärdering 

Under detta kapitel kommer en analys och utvärdering göras på arbetet och artefakten som 

skapades. Utifrån bakgrunden och frågeställningen hade två antaganden formulerats och 

dessa testades med data insamlad från två försöksgrupper. Ytterligare samband och slutsatser 

utanför antagandena diskuteras och analyseras också i detta kapitel. 

I kapitlet kommer först undersökningen presenteras och hur genomförandet av den gjordes. 

Efter det kommer en analys och resultat från arbetet att presenteras samt hur den svarade till 

de antaganden som gjordes. Slutligen kommer slutsatser kring datan och resultatet att 

diskuteras.  

5.1 Presentation av undersökning 

I försöken deltog totalt 14 personer, 7 i varje försöksgrupp. Som tidigare nämnt rekryterades 

dessa genom att prata med vänner och bland studenterna från skolans campus. Efter att alla 

försöksdeltagare hade genomfört undersökningen granskades gruppen för att se till att den 

inte var för homogen. I detta fann vi en god fördelning mellan kön, dock var alla deltagare 

unga vuxna. Vi ansåg dock att åldern inte var ett alltför stort problem då det viktiga i 

målgruppen var att de inte skulle vara minderåriga och att de kunde spela datorspel.  

Arbetets data samlades in genom observationer under spelsessionen, en enkät som 

försöksdeltagarna fick fylla i efter spelsessionen och en kort intervju. 

5.1.1 Enkätsvar 

I de 3 nedanstående tabellerna kommer data från enkäten som försöksdeltagarna fick fylla i 

efter spelsessionen att presenteras. Dessa har delats in i tre kategorier; prioritet av spelets mål 

(se Tabell 1), spelupplevelsen gentemot guldstjärnorna (se Tabell 2) och spelupplevelsen av 

att utforska banan (se Tabell 3). I tabellen är de cellerna med blå färg vara den testgrupp utan 

målinriktad feedback och de cellerna med röd färg kommer visa data från gruppen med 

målinriktad feedback. I dessa tabeller kommer frågorna som ställdes visas under kolumnen 

“svarsalternativ”. Kolumn 1 till 5 presenterar hur många av försöksdeltagarna som gav den 

siffran som svar på frågan där “1” är håller inte med eller låg prioritet och “5” är håller med 

eller hög prioritet. De tre sista kolumnerna Medel., Median., och Vb. presenterar 

försöksgruppens medelvärde, medianvärde och variationsbredd. Värdena har avrundats till 

tal med en decimal. 

  



   
 

 
24 

Tabell 1 Sammanställning av försöksdeltagarnas prioritering av spelets mål. 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 Medel. Median. Vb. 

Att klara spelet så fort som 

möjligt. 

2  5 0 0 0 1,7 2 1 

3 2 1 1 0 2 2 3 
 

Att samla så mycket poäng som 

möjligt. 

2 0 0 2 3 3,6 4 4 

0 1 1 3 2 3,9 4 3 
 

Att samla alla guldstjärnor. 0 0 2 1 4 4,3 5 2 

0 1 0 2 4 4,3 5 3 
 

Att utforska hela banan. 0 1 1 5 0 3,6 4 2 

0 2 0 2 3 3,9 4 3 

 

Att klara utan att ta skada. 1 5 0 1 0 2,1 2 3 

3 3 1 0 0 1,7 2 2 

 

Att nå slutet av banan. 0 0 1 3 3 4,3 4 2 

0 0 3 0 4 4,1 5 2 

Tabell 2 Sammanställning av försöksdeltagarnas spelupplevelse gentemot guldstjärnorna. 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 Medel. Median. Vb. 

Jag var motiverad att samla alla 

stjärnor. 

0 1 1 1 4 4,1 5 3 

0 1 2 0 4 4 5 3 
 

Det var utmanande att samla 

stjärnorna. 

0 0 1 2 4 4,4 5 2 

0 0 2 1 4 4,3 5 2 
 

Det var tillfredsställande att 

samla stjärnor. 

0 0 0 3 4 4,6 5 1 

0 0 0 4 3 4,4 4 1 
 

Jag blev frustrerad när försökte 

samla stjärnor. 

2 0 2 2 1 3 3 4 

2 2 2 0 1 2,4 2 4 
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Tabell 3 Sammanställning av försöksdeltagarnas spelupplevelse av att utforska banan. 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 Medel. Median. Vb. 

Jag var motiverad att utforska 

hela banan. 

0 0 0 6 1 4,1 4 1 

0 0 0 3 4 4,6 5 1 
 

Det var utmanande att utforska 

banan. 

0 1 1 3 2 3,9 4 3 

0 0 2 2 3 4,1 4 2 
 

Det var tillfredsställande att 

utforska banan. 

1 0 1 3 2 3,7 4 4 

0 0 3 3 1 3,7 4 2 
 

Jag blev frustrerad när jag 

försökte utforska banan. 

1 3 1 1 1 2,7 2 4 

1 2 3 0 1 2,7 3 4 

 

5.1.2 Observationer 

I tabellerna under detta stycket kommer data från observationer av spelsessionen samt de mer 

öppna frågorna för intervjun att presenteras. I den första tabellen presenteras hur 

försöksdeltagarna valde att avsluta spelsessionen och deras fokus på det sekundära målet (se 

Tabell 4). Därefter kommer data över spelsessionens omfattning presenteras, avslutningsvis 

presenteras en tabell över de insamlade guldstjärnorna. Denna data samlades som nämnt in 

under spelsessionens gång och om det var någon del som ansågs oklar kompletterades dessa i 

intervjun för att säkerställa att vi hade data från alla försöksdeltagarna. Till exempel om vi inte 

tydligt kunde se om en försöksdeltagare läste feedbacken ställdes en fråga om detta efter att 

de fyllt i enkäten.  

I tabell 4 är, som i tidigare tabeller, försöksgruppen utan den målinriktade feedbacken 

presenterad i blåa celler och gruppen med den målinriktade feedbacken i röda celler. De frågor 

som ville besvaras presenteras i den första kolumnen, antalet försöksdeltagare samt 

svarsfördelningen är presenterade i kolumn två och tre. 
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Tabell 4 Sammanställning från observationer, hur försöksdeltagarna valde att avsluta 

spelsessionen och fokus på det sekundära spelmålet. 

Fråga: Ja Nej 

Klarade försöksdeltagaren spelet? 2 5 

4 3 
 

Avlutades spelsessionen på grund av negativ 

frustration?  

0 7 

1 6 
 

Satsade försöksdeltagaren på att samla guldstjärnorna?  3 4 

6 1 
 

Ansågs guldstjärnorna som ett primärt mål? 0 7 

1 6 

 

Data över omfattningen på försöksdeltagarnas spelsession observerades med två olika 

variabler, hur länge försöksdeltagaren valde att spela (se Tabell 5) samt hur många gånger de 

valde att försöka igen efter att de dog i spelet (se Tabell 6). Under presentationen av 

spelsessionens längd avrundades tiden till närmaste femtal för att göra data mer överskådlig 

med undantag från medelvärdet som räknades på den mer precisa tiden för att skapa en så 

felfri bild som möjligt. I tabellen över antalet omstarter presenteras en sammanställning av 

hur många försöksdeltagare som valde att starta om ett visst antal gånger följt av en uträkning 

av försöksgruppernas genomsnittliga antal omstarter. 

Tabell 5 Sammanställning över längden på försöksgruppernas spelsession i minuter, 

avrundat till närmsta femtal. 

* Uträknat med icke avrundade tider. 

Spelsessionen längd i 

minuter: 

5 

min 

10 

min 

15 

min 

20 

min 

25 

min 

Medel. * Median. 

Hur många 

försöksdeltagare 

spelade en viss tid. 

4 1 2 0 0 9 min 5 min 

2 1 3 0 1 13 min 25 sek 15 min 

Tabell 6 Sammanställning av hur många gånger försöksdeltagarna valde att starta om. 

Antal omstarter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medel. Median. Vb 

Hur många 

försöksdeltagare 

startade om ett visst 

antal gånger. 

0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 4,4 4 4 

0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 5,4 4 8 
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Den sista data som sammanställdes var vilka stjärnor som försöksdeltagarna tog och hur 

många gånger dessa blev tagna (se Tabell 7).  I denna tabell kommer rad 1 presentera vilken 

av de 10 stjärnor som syftas på. I stjärnans motsvarande rad kommer antalet gånger som den 

plockades upp visas. Den sista kolumnen visar också det totala antalet stjärnor som plockades 

upp i de olika försöksgrupperna. Precis som de andra tabellerna är blåa celler versionen utan 

feedback och röda den med feedback.  

Tabell 7 Summering över hur många guldstjärnor som samlades under försöken, samt hur 

många gånger varje guldstjärna togs. 

Stjärna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 

Antal gånger som stjärnan samlades. 7 6 4 5 4 3 1 5 2 4 41 

9 5 5 12 15 7 6 8 4 0 71 

 

5.2 Analys 

5.2.1 Analys av antagande 1 

Det första antagandet som skapades för detta arbete löd: 

Gruppen med den kontinuerliga feedbacken kommer i större utsträckning sträva efter att 

avsluta de sekundära spelmålen.  

För att analysera antagandet bör först en definition av “att avsluta de sekundära spelmålen” 

etableras. Spelets sekundära mål som analyserades var guldstjärnorna, dock ställdes 

fortfarande frågor för att granska försöksdeltagarnas förhållning till andra delar av spelet som 

kan anses vara spelmål på en individnivå (se Tabell 1). Detta kunde till exempel vara att inte 

ta skada eller klara spelet så fort som möjligt. Att “avsluta de sekundära spelmålen” syftar då 

till om spelare strävade efter att insamla alla guldstjärnor i spelet. 

Om man börjar att granska detta antagande genom att se vilka av försöksdeltagarna som 

satsade på det sekundära spelmålet, så kan man se att fler försöksdeltagare med kontinuerlig 

målinriktad feedback satsade på att samla på sig stjärnorna (se Figur 12). I gruppen med 

feedback satsade 6 av 7 på att ta stjärnorna medan bara 3 av 7 satsade på att ta dem i versionen 

utan feedback.  
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Figur 12 Illustration över skillnaden mellan hur många försöksdeltagare som 
aktivt samlade guldstjärnor i de två versionerna.     

Denna data kan antyda att den målinriktade feedbacken har en påverkan genom att öka 

försöksdeltagarnas strävan efter det sekundära spelmålet. Detta stärks även utifrån den data 

som visar att den totala mängden insamlade stjärnor ökade med 73% (se Figur 13) i gruppen 

med feedback. Här finns det dock en risk att denna data kan vara lite opålitlig då till exempel 

försöksdeltagare 5 i gruppen med feedback tog ett totalt antal av 18 stjärnor medan 

försöksdeltagare 2 i samma grupp bara tog 4. Detta skulle kunna leda till att bilden av hur 

motiverade spelare var kan vara missvisande av extremt engagerade spelare som dör många 

gånger och tar stjärnorna varje gång. Även med denna risk kunde observationer på individnivå 

samt datan som sammanställts visa att engagemanget kopplat till stjärnorna var större i 

försöksgruppen med den målinriktade feedbacken.  

Figur 13 Summering över hur många guldstjärnor som försöksdeltagarna 
samlade tillsammans, samt fördelningen mellan försöksdeltagarna i de två 

versionerna. 
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För att vidare granska antagandet analyserades försöksdeltagarnas motivation kopplad till 

spelets olika delar. I denna data fanns det ingen större skillnad mellan grupperna förutom två 

intressanta avvikelser. Dessa var försöksdeltagarnas motivation till att utforska banan och 

deras syn på stjärnorna som spelmål. I frågan om spelarnas motivation till att utforska banan 

kan man se att gruppen med feedback kände sig mer motiverade till att göra detta. Även om 

försöksdeltagarna i version utan feedback också hade hög motivation så kan man se en ökning 

på medianvärdet från 4 till 5 i gruppen med feedback (se Tabell 8). Denna data är intressant 

och skulle hypotetisk kunna förklaras med att feedback som uppmuntrar spelare och visar 

dem deras progression gör att dessa är mer intresserade av att nå upp till det sekundära målet 

och därför också vill utforska banan för att avsluta detta. Den andra avvikelsen som ansågs 

intressant var prioriteringen att samla guldstjärnorna. I den insamlade datan visade 

medelvärdet och medianen samma värde, dock hade gruppen med feedbacken en 

försöksdeltagare som svarade 2 på denna fråga. I intervjun med försöksdeltagaren framgick 

det att denne var stressad och ville spela igenom spelet fort och därför inte fokusera på 

guldstjärnorna. Försöksdeltagaren nämnde också att enkätsvaren förmodligen skulle ha 

ändrats om denne haft mer tid och försök på sig att spela igenom spelet. Om vi hade bortsett 

från denna försöksdeltagare hade vi sett en ökning på personer som anser att stjärnorna är av 

en större prioritetsnivå. Denna data kan antyda på att en målriktad feedback av ett sekundärt 

mål kan leda till att spelare ser det mer som ett primärt mål.  

Tabell 8 Jämförelse mellan försöksdeltagarnas motivation till att utforska banan i 

förhållande till deras prioritet av samlade guldstjärnor. 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 Medel. Median. Vb. 

Jag var motiverad att utforska 

hela banan. 

0 0 0 6 1 4,1 4 1 

0 0 0 3 4 4,6 5 1 
 

Att utforska hela banan. 

 

0 1 1 5 0 3,6 4 2 

0 2 0 2 3 3,9 4 3 

 

Att samla alla guldstjärnor. 

 

0 0 2 1 4 4,3 5 2 

0 1 0 2 4 4,3 5 3 

 

För att vidare utveckla denna tanke, att feedback kan förmedla sekundära mål som primära 

mål, så ställdes en fråga till alla deltagare angående vad de ansåg stjärnorna syfte att vara. I 

denna data kan man tydligt se att stjärnorna inte ansågs vara ett primärt mål då 13 av de 14 

deltagarna såg stjärnorna som någonting separat och som inte behövdes för att klara spelet 

(se Tabell 9). Det vanligaste syftet som försöksdeltagarna trodde stjärnorna hade var antingen 

att de gav poäng eller att de var valfria utmaningar som kanske gav någonting i slutet om man 

hade alla.  Då vi i försöken inte kunde se någon större negativ påverkan på det primära målet 

även med den ökade fokusen på det sekundära målet styrker detta tidigare forskning att 

sekundära spelmål ökar spelarens stimulans (Johnson, Klarkowski, Vella, Phillips, McEwan 

& Watling, 2018; Chung & Munson, 2017; Andersen et al., 2011; Phillips, Johnson, Klarkowski, 

White & Hides, 2018). 
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Tabell 9 Fördelning av försöksdeltagarnas syn på guldstjärnorna som spelmål. 

Fråga: Sekundärt Primärt 

Ansågs stjärnorna som ett 

primärt eller sekundärt mål? 

7 0 

6 1 

 

5.2.2 Analys av antagande 2 

Utifrån slutsatsen från Chung & Munson (2017) undersökning om sekundära spelmål drogs 

antagandet:  

En spelares upplevelse kan försämras av den kontinuerliga feedbacken om inte spelets 

primära och sekundära spelmål uppnås.  

Utifrån de försöken som gjordes kunde det inte dras en tydlig koppling mellan att en 

försöksdeltagare kände en större frustration ifall de inte uppnådde det primära och det 

sekundära spelmålet i någon av versionerna. Dock var det en försöksdeltagare som avslutade 

spelsessionen i förtid och inte i anslutning med en omstart, under intervjun förklarade 

försöksdeltagaren att denne avslutade spelet på grund av frustration över att inte lyckas med 

ett hoppussel, ett segment som var frånkopplat till det sekundära spelmålet. Det bör dock 

hållas i åtanke att även om försöksdeltagarna inte avslutade spelsessionen i förtid på grund av 

påtaglig negativ frustration går det inte att avgöra till vilken grad miljön påverkade deras val 

av att fortsätta eller avsluta spelet, då faktorer som att försöksdeltagarna kände ett behov av 

att återgå till sitt arbete kan påverka hur lång tid de var villiga att spendera på försöken. 

En antydning som kan ses från försöken var att försöksdeltagares frustration gentemot det 

sekundära spelmålet vara nära kopplat till hur många stjärnor som de samlade. 

Försöksdeltagare som samlade många stjärnor svarade generellt att de kände en lägre 

frustration än försöksdeltagare som inte samlade lika många stjärnor. Några försöksdeltagare 

som inte samlade många stjärnor och samtidigt kände en lägre frustration än andra 

försöksdeltagare som samlade snarlikt antal stjärnor ansåg även att det sekundära målet var 

lägre prioriterat. Detta styrker Stauss et al. (2005) definition av att frustration är en känsla av 

förhindrad tillfredsställelse. Ser man på försöksgrupperna så kan man antyda en lite mindre 

frustration hos försöksgruppen med målinriktad feedback än försöksgruppen utan, vilken 

skulle kunna motiveras med att denna gruppen generellt samlade flera stjärnor.  
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En annan intressant observation var att i försöksgruppen utan feedback svarade samtliga 

försöksdeltagare som aktivt försökte samla stjärnorna att deras tillfredsställelse gentemot 

stjärnorna var 5. Samtidigt svarade hälften av försöksdeltagarna i gruppen med målinriktad 

feedback som aktivt samlade stjärnorna att deras tillfredsställelse var 5 (se Figur 14). Denna 

skillnad i försöksgrupperna skulle kunna hänvisas till CET (Deci & Ryan, 1985), då 

försöksdeltagare i versionen med målinriktad feedback uppmanas till att samla stjärnor kan 

det skapa en känsla av tvång att uppnå det sekundära spelmålet vilket kan reducera deras 

motivation gentemot dem och tillfredsställelse de känner om de uppnår målet. Denna tendens 

kan även styrkas genom försöksdeltagaren med feedback som samlade 14 guldstjärnor och 

ansåg tillfredsställelsen som 4, som i intervjun svarade att det sekundära spelmålet tog över 

från det primära målet. Detta påstående styrks även från observationer av försöksdeltagarens 

spelsession då denne inte valde att plocka upp förlorade stjärnor i början av försöket, något 

som förändrades efter att feedbacken visades efter halva banan. 

Figur 14 Visualisering över hur försöksdeltagarna upplevde tillfredsställelse i 
förhållande till hur många stjärnor som samlades.  

*Diagrammet visar enbart tillfredsställelse 4 och 5, då ingen försöksdeltagare 
svarade 1–3 (se Tabell 2) 
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En slutsats som Andersen et al. (2011) drog var att sekundära spelmål som inte styrker det 

primära spelmålet har en negativ effekt på spelares retention. Andersen menar att spelare som 

spelade ett spel med ett sekundärt mål som styrker det primära målet spelar under en längre 

tid än spelare som spelar ett spel där det sekundära målet kan få spelaren på villospår. I 

versionen utan den kontinuerliga feedbacken så var det två försöksdeltagare som lyckades 

spela igenom hela spelet (se Tabell 4), dessa försöksdeltagare ansåg sig vara mycket vana 

spelare av genren. Paralleller mellan detta och Andersens et al. slutsats skulle en vidare analys 

kunna dras, att det sekundära spelmålet uppmanade försöksdeltagaren att ta sidovägar och 

utsätta sig för större risker. Från våra försök kan vi dock se att försöksdeltagare i gruppen med 

målinriktad feedback både spelade under än längre tid (se Figur 15) och i större utsträckning 

spelade igenom hela spelet. Detta skulle kunna visa på att målinriktad feedback skulle kunna 

användas för att motverka de negativa effekterna som Andersen et al. påvisade. För vidare 

granska Andersens et al. slutsats observerade vi även hur många gånger försöksdeltagarna 

valde att starta om spelet (se Figur 16). På grund av de små försöksgrupperna samt att 

variationsbredden var för spridd för att kunna dra någon direkt slutsats huruvida feedbacken 

i större utsträckning får spelare att försöka igen eller ifall de spendera längre tid per omstart. 

Dock kan vi se en tendens att försöksdeltagarna i versionen med feedback generellt valde att 

spela om fler gånger och under en längre tid. 

Figur 15 Visualisering över spelsessionernas omfattning i minuter, 
försöksdeltagarna är sorterade utifrån tiden de spelade i varje försöksgrupp. 
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Figur 16 Visualisering över hur många gånger försöksdeltagarna valde att starta 
om under spelsessionen, försöksdeltagarna är sorterade enligt Figur 15. 

5.2.3 Resterade analyser 

Utöver antagandena fanns andra intressanta analyser som kunde dra utifrån arbetets data. 

För att granska de olika feedbacksystemen som implementerades observerades och 

intervjuades försöksdeltagarna i försöksgruppen med målinriktad feedback i detta syfte. I 

denna data kunde några intressanta faktorer noteras (se Tabell 10). Den första är att 

progressionsmätaren inte blev uppmärksammade av någon utav försöksdeltagarna. Syftet 

med denna feedback var att ge speltestaren en bild av hur långt de hade kvar på banan samt 

att kunna reflektera om vart på banan stjärnor skulle kunna finnas. Eftersom frågan om 

försöksdeltagaren lade märke till progressionsmätaren ställdes efter de hade fyllt i enkäten så 

är det viktigt att notera att den data som insamlades från enkäten inte kan användas för att 

analysera progressionsmätaren som feedbacksystem för att öka spelares motivation. I 

dialogen med försöksdeltagarna så ställdes frågan om varför de trodde att de inte noterade 

progressionsmätaren. Då var de vanligaste svaren att försöksdeltagaren bara snabbt ville spela 

igen och klickade förbi game over-skärmen utan att lägga märket till den eller att de trodde att 

det berodde på att det var väldigt mycket visuell information i game over-skärmen som gjorde 

att de missade den.  
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Tabell 10 Sammanställning från observationer av försöksdeltagares interaktion med 

feedbacksystemet. 

Fråga: Ja Nej 

Reflekterade försöksdeltagarna över spelets UI relaterat 

till stjärnorna? 

6 1 

Läste försöksdeltagaren feedbacktexten? 5 2 

Reflekterade försöksdeltagaren på spelets UI relaterat 

till spelets progression? 

0 7 

 

I frågan om försöksdeltagarna läste feedbacktexten fanns det en variation på vilka som läste 

vilken del av feedbacken. Många spelare läste snabbt igenom game over-texten en gång för att 

sedan snabbt klicka bort den under resterande interaktioner under försöken. Den feedback 

som dock många försöksdeltagare läste var den som presenterades i mitten av banan. Detta 

kan bero på att det inte är ett lika vanligt förekommande sätt att ge feedback som den mer 

traditionella game over-texten. Om man såg till spelare som läste någon av texterna minst en 

gång så var detta 5 av 7 (se Tabell 10), dock var det ingen av dom som läste texterna noga mer 

är två till tre gånger. En intressant hypotes kopplat till detta kan vara att spelare inte verkar 

läsa texter mer än ett fåtal gånger, detta innebär att ett dynamiskt system som detta, som 

anpassar sig efter spelaren progression, kan vara svårt att tillämpa. Det kan förstås finnas 

andra anledningar till att försöksdeltagarna inte valde att läsa texten, till exempel att den inte 

var tydlig nog eller var för lång (Federoff, 2002). Även om heuristiker inom UXD användes i 

implementationen finns det ingen garanti att detta inte påverkade spelaren. Om spelaren inte 

är mottaglig för formativ feedback så kommer den sakna sitt syfte. Det observerades att 

spelare satsade mer på stjärnorna omgången efter att de läst feedback, som presenterades 

efter halva banan, men då de inte läser den mer än en gång finns det antagligen inget syfte 

med en formativ feedback och en statisk text kanske hade kunnat uppnå samma resultat.  

I frågan om spelarna reflekterade över spelets UI relaterat till stjärnorna så hade nästan 

samtliga spelare, 6 av 7, lagt märket till den (se Tabell 10). I dialog med försöksdeltagarna 

nämnde de flesta att de hade reflekterat över funktionerna att man tydligt kunde se vilka 

stjärnor man hade hittat och hur många det totalt var i nivån. Här observerades också ett antal 

försöksdeltagare som gick tillbaka i banan när de såg att de hade missat en stjärna. Detta var 

den feedbacken som visade sig ha störst effekt på försöksdeltagarna och även den som 

uppmärksammats mest. Värt att nämna är att presentationen av stjärnorna och 

feedbacktexten i mitten av banan är den feedback som ges utanför game over-skärmen och att 

detta skulle kunna ha en betydelse för varför spelare lade märket till dom i större utsträckning.  
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5.3 Slutsatser 

Under denna rubrik kommer den data som analyserades i kapitel 5 kopplas ihop med arbetets 

frågeställning och bakgrunder för att presentera de slutsatser som arbetet har utmynnat i. 

Innan dessa slutsatser presenteras vill vi dock uppmärksamma att resultatet från detta arbetet 

inte kan anses vara heltäckande eller att resultatet kan anses som bevis för något av 

påståendena. Resultatet är presenterat utifrån ett egenbyggt plattformsspel och resultaten 

utgår från det spelet. Eftersom frågeställningen är bred och kan täcka många olika genrer 

betyder det inte att någon av dessa resultat ärftligt kan appliceras på andra genrer eller ämnen. 

Med det i åtanke har ändå intressanta tendenser och mönster upptäckts som i framtiden 

kanske kan ligga till grund för vidare arbeten.  

Frågeställning: Hur påverkas spelares fokus på sekundära mål av att få kontinuerlig 

målinriktad feedback under spelets gång? 

Utifrån analysen har många intressanta slutsatser dragits om hur spelares fokus gentemot 

sekundära spelmål påverkas av målinriktad feedback. Utifrån det första antagandet kunde 

slutsatsen dras att spelare som får en målinriktad feedback i större utsträckning kommer att 

sträva efter att nå upp till det sekundära målet. Under intervjuer framgick det även att spelare 

fortfarande har liknande syn mot de sekundära målens funktion även om spelet mer aktivt 

trycker på dem (se Tabell 9). Utifrån det andra antagandet var datan inte tillräckligt tydlig för 

att ett tydligt samband mellan att spelare som inte nådde upp båda målen kände sig mer 

frustrerade än de som gjorde detta. Dock kunde datan visa tendenser mot detta antagandet i 

att försöksdeltagare som samlade mer stjärnor kände sig mindre frustrerad medan de som tog 

få kände en större frustration. En intressant slutsats som också kunde dras var att spelare som 

spelade versionen med kontinuerlig målinriktad feedback både spelade längre och klarade 

spelet i större utsträckningen. Detta skulle kunna antyda att en mer tydlig feedback skulle 

kunna motverka den frustration som spelare känner när alla spelets mål inte uppfylls. En sista 

slutsats som drogs var att spelare svarade mycket olika till de olika feedbacksystemen som 

implementerades och att den som antyddes ha störst påverkan var den statiska målinriktade 

feedbacken medan den formativa inte verkade uppmärksammas mer än en gång vilket gör att 

den förlorar mycket av sin funktionalitet.  

Med dessa slutsatser kan tendenser mot frågeställningen visa att målinriktad feedback kan 

påverka spelares fokus på sekundära spelmål genom att öka deras motivation gentemot dem, 

men att spelares mottaglighet av målinriktade feedbacken kan variera stort beroende på typen 

av feedback och hur den implementeras.  
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6 Avslutande diskussion 

Under denna rubrik kommer först en sammanfattning presenteras som kort beskriver arbetet 

från start till avslut. Efter detta kommer en diskussion hållas där arbetets metoder sätts i ett 

större sammanhang och dess trovärdighet diskuteras samt några ytterligare forskningsetiska 

aspekter.  Slutligen kommer kapitlet avslutas med en diskussion om eventuella fortsättningar 

på arbetet. 

6.1 Sammanfattning 

I detta arbetet har en undersökning gjorts angående målinriktad återkopplings påverkan på 

sekundära mål i dataspel. I arbetet har termerna mål och återkoppling (feedback) legat i fokus. 

Mål syftar på någonting som ger spelare ett syfte att sträva efter någonting där primära mål 

leder till avslutet av spelet samt sekundära mål vars syfte är att berika och utmana spelare 

utanför det primära målet (Chung & Munson, 2017; Andersen et al., 2011). Feedback kan 

hänvisa till flera olika typer av återkoppling beroende på i vilken kontext som den ges. Inom 

detta arbete granskades målinriktad feedback och formativ feedback vilket hänvisar till 

information vars syfte är att modifiera mottagarens beteende för att ge dem ett förbättrat 

resultat. (Shute, 2008). Frågeställningen var baserad på forskning som hade olika slutsatser 

rörande sekundära spelmåls påverkan på en spelares spelupplevelse och att de både kan ha 

positiva och negativa aspekter (Johnson et al., 2018; Chung & Munson, 2017; Andersen et al., 

2011; Phillips, Johnson et al., 2018). Frågeställningen ville med denna forskning och forskning 

inom återkoppling (Shute, 2008; Kettle & Häubl, 2010) se vad för påverkan en målinriktad 

feedback mot sekundära mål då kunde ha på en spelares attityd gentemot dem.  

För att testa problemformuleringen skapades två versioner av ett 2D plattformsspel. I båda 

versionerna fanns det ett tydligt primärt mål, att ta sig till slutet av nivån, och två sekundära i 

formen av att samla tio guldstjärnor som var utspridda runt banan samt att samla poäng som 

kunde göras genom att plocka upp äpplen och döda fiender. Den första versionen av spelet 

hade ett mer traditionellt sätt att presentera de sekundära målen medan den andra versionen 

hade tydligare presentation av målinriktad och formativ feedback. Detta var gjort genom att 

försöksdeltagarna kunde se vilka stjärnor de hade missat och vilka de hade hittat samt 

textmeddelanden och en progressionsmätare som dök upp i mitten av banan och när spelare 

dog. Dessa visade var i nivån försöksdeltagaren var och texten uppmanar dem till att fortsätta 

med det sekundära målet. Texten anpassade sig även efter hur försöksdeltagaren hade uppnått 

det sekundära målet hittills och skrev ut olika textmeddelanden beroende på om 

försöksdeltagaren hade samlat alla möjliga stjärnor eller om de hade missat några. Efter att 

spelet var färdigutvecklat skapades också en enkät som försöksdeltagarna skulle få fylla i efter 

de spelat spelet för att samla in mer data till analysen. Två försöksgrupper, vardera på 7 

personer, fick spela versionerna antingen med eller utan målinriktad feedback och efter de 

fyllt i enkäten sammanställdes denna data med observationer från försöket samt en kort 

intervju efter försöket.  

Resultatet från arbetet visade att målinriktad feedback kan påverka spelares fokus på 

sekundära spelmål genom att öka deras motivation mot dem, men att den målinriktade 

feedbacken avläses olika beroende på vilken typ den är och hur den implementerades. 
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6.2 Diskussion 

Metoderna som användes i detta arbete hade både fördelaktiga och problematiska aspekter 

till sig. Som tidigare nämnt var ett stort fokus på arbetets trovärdighet att försöksdeltagarna 

inte avslutade spelet på grund av att det kändes ofullständigt (se 4.1). Denna fokus grundade 

sig i att frågeställningen skulle försöka svara på ifall feedback påverkade spelares motivation 

att slutföra sekundära mål (Suh et al, 2016). Utifrån Johnsons (2015) slutsatser inom 

frustration i spel och faktorer som får spelare att avsluta ett spel i förtid, ansågs det av stor 

vikt att artefakten som skulle användas i försöken förmedlade en fullständig spelupplevelse. 

Valet att använda befintlig grafik visade sig vara mycket mer fördelaktigt än först uppskattat 

då det både gjorde att spelet kändes mer professionellt och även gav ett ramverk till grafik för 

UI och andra delar av spelet som behövdes skapas från grunden. Det finns fortfarande delar 

av spelet som skulle kunna utvecklas mer för att ge en ännu mer komplett upplevelse, dock så 

frågades försöksdeltagarna under intervjun om de ansåg någon del av spelet irriterande eller 

ofullständigt. Där nämndes mindre delar som de hade reagerat på men ingen nämnde att de 

blev så avtrubbade att de tappade sitt flow i någon större utsträckning. Att skapa ett spel från 

botten upp gjorde att artefakten kunde utformas på exakt det sättet som önskades och 

systemen som behövdes kunde på ett smidigt sätt implementeras, istället för att lägga på dessa 

system på ett redan etablerat spel. Dock kom det med vissa problem, även om kontrollerna 

noga testades både under utvecklingsprocessen och pilotstudien så var det ändå några få av 

försöksdeltagarna som kände att de inte gav tillräcklig respons. Här var det också en dissonans 

mellan spelares attityd mot just kontrollerna där personer som var vana i genren nämnde dem 

som mycket tillfredsställande medan de som ansåg sig själva vara mer åt det oerfarna hållet 

var de som kände dem som oresponsiva. Även om försöksdeltagarna inte verkade reagera allt 

för negativt mot dessas mer ofärdiga aspekter av spelet så hade hypotetiskt en mer polerad 

version av det kunna ge ett ännu bättre resultat.  

I försöken så dokumenterades varje deltagares beteenden och svar på intervjun utförligt vilket 

var till stor hjälp i granskningen av datan. Att även de frågor som önskades få svar på från 

observationen kunde kompletteras med den korta ostrukturerade intervjun gjorde att data 

kunde kompletteras samt att observationerna kunde vidareutvecklas. Då intervjun inte utgick 

från ett intervjuprotokoll så fanns det en risk för att riktade frågor kunde ställas i denna 

intervjun, till exempel om vi ville veta ifall en försöksdeltagare hade läst feedback-texterna. 

Om frågorna är riktade löper det en risk att påverka försöksdeltagarnas svar, vilket inom 

psykologi hänvisas till social desirability bias (Psychology Concepts, 2017). Ifall en 

försöksdeltagare uppfattar en riktad fråga som viktig kan de svara på ett sätt som kan få dem 

att framstå bättre, till exempel att det skummade igenom texten snabbt även om de inte 

uppmärksammade texten över huvud taget. I största utsträckning försökte vi ställa dessa 

frågor så öppna som möjligt för att undvika detta. Ett exempel på en sådan fråga skulle kunna 

vara “När du dog, vad var det du fokuserade på att göra då?” I enkäten och observationen 

upptäcktes också en fråga som hade varit intressant att granska men som tyvärr inte blev 

implementerad. Detta var anledningen till att försöksdeltagarna valde att inte fortsätta spela. 

Ett antagande som gjordes inför försöken var att negativ frustration skulle få 

försöksdeltagarna att avsluta spelsessionen utan att nå slutet på banan. Majoriteten av 

försöksdeltagarna uttryckte dock att de kände sig nöjda med sin prestation och valde att inte 

försöka igen. Detta hade varit intressant att granska för de som inte tog sig till slutet av banan. 

Avslutade försöksdeltagarna spelet för att de kände sig nöjda eller var det av någon annan 

anledning?  
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En ytterligare intressant diskussion kan kopplas till Andersen et al. (2011) design av deras 

artefakt. Andersen visade på att sekundära spelmål som är frånkopplade från det primära 

målet bidrar till att spelare väljer att avsluta spelet i förtid, något som data från detta arbete 

antyder på att målinriktad feedback skulle kunna motverka. En skillnad gentemot det spel 

som Andersen et al. baserade sin forskning på är att det spelet bestod av flera kortare banor. 

Genom att bryta ner artefakten i detta arbete i separata segment istället för en längre bana så 

hade en tydligare parallell till Andersens arbete kunnat göras. Hade arbetets data ändrats om 

spelare hade en tydligare möjlighet att nå upp till primära delmål?  

En del av arbetet som också skulle kunna relatera till arbetets trovärdighet är att det, som 

tidigare nämnt, endast var 14 personer som deltog i försöken. Detta nådde upp till 

smärtgränsen som vi ansåg rimlig men för ett mer trovärdigt resultat hade en större 

försöksgrupp önskats. Detta blir speciellt intressant då båda försöksgrupperna hade 

utstickare. Det som hade behövt fastställas är ifall dessa försöksdeltagare hade förblivit 

utstickare i en större försöksgrupp eller ifall detta hade gett en jämnare spridning mellan 

försöksdeltagarna.  

Några av arbetets forskningsetiska aspekter finns redogjorda i metodbeskrivningen, dock 

finns en intressant diskussion rörande dem som kan vara värd att nämna i detta kapitel. 

Försöksdeltagarna fick inte veta innan spelsessionen vilken frågeställning som arbetet 

försökte besvara. Den information som gavs till deltagarna innan försöket rörande artefakten 

och arbetet var att de skulle få testa ett utmanande 2D plattformsspel, att det skulle ta runt 10 

till 15 minuter att spela igenom och att de själva fick avgöra hur länge eller hur många gånger 

de vill spela. Deltagarna fick inte heller veta att de fanns två olika versioner av spelet. Detta 

tror vi ger en större trovärdighet till försökens data, speciellt när arbetet till stor del handlar 

om spelares fokus på sekundära spelmål. Om de hade fått reda på att vi analyserade det 

sekundära spelmålet finns det en risk att de skulle lägga större fokus på det. Efter att försöket 

var genomfört ställdes dock frågan till alla deltagare om de var intresserade av att veta vad 

arbetets syfte var och om de då ville detta gavs en förklaring till arbetets utformande och syfte. 

Detta gjordes utifrån Vetenskapsrådets (2002) informationskrav där de nämner att om inte 

förhandsinformationen ges innan ett försök bör det göras så snart som möjligt i efterhand.  

I detta arbete finns ingenting som ansågs vara uppenbart etiskt problematiskt. Ingen av data 

som insamlades rörande kön eller andra etiska aspekter värderades eller låg till grund för 

arbetets analyser och slutsatser. Den enda delen av arbetet där detta granskades var i fallet om 

att inte skapa för homogena testgrupper och om vidare rekrytering hade behövts. Dock så 

ansågs båda testgrupperna ha en mycket bra spridning efter de initiala testerna och vidare 

arbete rörande denna etiska aspekt behövdes inte göras. 
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6.3 Framtida arbete 

Under detta kapitel kommer förslag på en fortsättning av arbetet presenteras, både på kort 

och lång sikt. Vad som skulle behövas utvecklas vidare och teoretiska vidare studier som skulle 

behövas kommer diskuteras, samt vad vidare slutsatser från fortsatt arbete hade kunnat 

resultera i.  

Om mera tid hade funnits för att arbeta på artefakten, säg några månader, så hade denna 

vidareutvecklats för att kännas mer som ett komplett spel med större variation och mer polerat 

gameplay. Spelet hade också testats i större utsträckning för att vidare garantera att den kan 

svara på frågeställningen med så liten negativ frustration som möjligt gentemot 

försöksdeltagarna. Med en utökad tid hade också, som nämnt i diskussionen 6.2, en större 

försöksgrupp granskats för att vidare kunna förkasta eller bekräfta de tendenser som 

upptäckts. 

För att nyttja detta arbete på ett bredare plan så hade troligtvis också en bredare mer långsiktig 

undersökning behövts göras som även hade testat frågeställningen på flera olika genrer och 

typer av spel. Detta för att se om de mönster vi upptäckt i detta arbete kan påvisas och 

återskapas på bredare skala. Att använda sig av Andersens et al. (2011) artefakter och lägga 

till den målinriktade återkopplingen på deras sekundära mål hade också varit intressant för 

att se om de slutsatser om motivation och retention går att överföra på spel som påvisat en 

negativ utkomst av att klara sekundära spelmål.   

Ett sista intressant vidare arbete skulle vara att testa enskilda typer av målinriktad feedback 

på spel för att skapa en bild av exakt vilken utkomst de olika typerna ger och om det är 

annorlunda när de står för sig själva. I detta arbetets testades tre former av feedback på samma 

spel och att bryta ut dessa på en enskild nivå hade också kunnat ge en tydligare bild av exakt 

vad inom målinriktad feedback som driver spelare till en högre motivation.  
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Appendix A -  Observationsprotokoll. 
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Appendix B -  Enkät 
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