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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt hur spelare motiverar sina val inom mekanisk karaktärsprogression 
i ett top-down ARPG.  
 
I bakgrunden presenteras en genomgång av mekanisk karaktärsprogression, hur det kan 
definieras, olika sätt att betrakta det samt olika sätt som det används i spel idag.  
 
För att undersöka detta skapades ett enkelt spel som innehöll mekanisk karaktärsprogression 
som spelades av 16 personer. Deltagarna deltog sedan i en semistrukturerad intervju och fyllde i 
en enkät för BrainHex, ett ramverk för spelartyper. 
 
Resultaten av studien visar att det kan finnas underlag för att vidare undersöka kopplingen mellan 
olika progressionssystem, även de som används inom samma spel. Den sammanställda datan 
visar även på att det kan finnas belägg för att spelare med spelartypen Conqueror gör val för att 
effektivisera sin karaktär. Dessa spelare verkar även till en stor utsträckning vara medvetna om 
kopplingen mellan förmågor och attributer, och hur dessa tillsammans kan effektivisera en 
karaktär. 
 
Nyckelord: Karaktärsprogression, BrainHex, Progressionssystem 
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1 Introduktion 
Denna rapport inleds med en sammanfattning och en diskussion av olika ramverk för spelartyper. 
Därefter anges ett antal definitioner av karaktärsprogression tillsammans med olika tolkningssätt 
och användningsområden. Detta följs sedan av ett antal exempel på hur karaktärsprogression 
används i spel idag för att exemplifiera hur det kan se olika ut beroende på hur dessa system 
implementeras i spel. Slutligen redogörs avsaknaden av forskning angående mekaniska val i spel 
samt kopplingen mellan dessa val och karaktärsprogression. 
  
Undersökningen ämnade att besvara varför spelare gör valen som de gör när de har möjlighet att 
anpassa sin karaktärsprogression i ett top-down action-role-playing-game i likhet med Diablo-
serien (Blizzard Entertainment, 1997-2014) eller Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013) och 
om dessa val följer trender baserade på de spelartyper som definieras inom ramverket BrainHex 
(Nacke, Bateman & Mandryk, 2013). Vår huvudsakliga hypotes var att spelarnas primära 
spelartyp spelade en stor roll i denna beslutfattningsprocess men om denna inte var 
tillämpningsbar så skulle spelare falla tillbaka på sin sekundära spelartyp. 
  
Undersökningens praktiska del grundades i en artefakt som togs fram specifikt för att kunna svara 
på den framtagna forskningsfrågan och för att undersöka de hypoteser som hade tagits fram. 
Deltagarna fick spela artefakten i undersökarnas närvaro för att efteråt genomföra en 
semistrukturerad intervju där deras motivationer till de val som de gjorde undersöktes. De 
genomförde även ett BrainHex-test som tillsammans med intervjusvaren användes för att 
undersöka återkommande mönster och en potentiell koppling mellan de val som görs och 
deltagarnas spelartyper. 
  
Den artefakt som framtogs var ett spel som efterliknade aspekter av genren ARPG (Action role 
playing game). Artefakten innefattade att deltagarna först fick en mängd poäng att spendera på 
att låsa upp och/eller uppgradera förmågor, samt uppgradera attributer av spelarkaraktären som 
hälsa, skada, och hastighet. Efter att dessa val gjorts fick deltagarna sedan spela en kort session 
där fiender framkallades och för att avancera vidare var alla dessa fiender tvungna att dödas, 
varpå spelaren igen fick välja att uppgradera sin spelarkaraktär. Denna cykel upprepades ett antal 
gånger och samtliga val som spelaren gjorde i förhållande till karaktärsprogressionen 
dokumenterades automatiskt av artefakten i en textfil. 
  
De slutsatser som har dragits till följd av denna studie är att en spelare ofta kan betrakta olika 
former av karaktärsprogressionssystem, även inom samma spel, på olika sätt. Ytterligare kan det 
nämnas att när spelare utger sig för att försöka göra val som är effektiva, så söker de inte 
nödvändigtvis de som är optimala, utan är mer intresserade i vad som är “bra nog”. Slutligen så 
kan det också konstateras att det finns belägg för att BrainHex-typen conqueror tenderar att 
motiverar sina val baserat på vad de uppfattar som effektivt, vilket överensstämde med 
undersökningens hypotes.
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2 Bakgrund 

2.1 Spelartyper 
Kategoriseringar och indelning av olika typer av spelare baserat på motivationer, spelstilar, och 
förväntningar är inte något nytt påfund då Bartle (1996) redan 1996 föreslog en informell taxonomi 
av olika typer av MUD-spelare (Multi-User Dungeon). Bartle hävdade sig även ha en förståelse 
för hur dessa spelartyper förhöll sig till varandra, samt hur ett spels ekosystem påverkades 
baserat på mängden av en spelartyp. Vi anser att detta sätt att betrakta spelare har fördelar för 
utvecklare då man kan anpassa ett flerspelarspel för att attrahera olika typer av spelare baserat 
på den typ av spelarbas som man vill fostra. Det finns dock fördelar även utanför spektrumet av 
flerspelarspel, då ett spel kan designas för att fokusera på en särskild spelartyp och på så sätt 
prioritera en särskild demografi. Alternativt kan utvecklare inkludera element i sina spel som 
tilltalar en spelartyp utanför sin huvudsakliga spelarbas för att diversifiera sig och nå en bredare 
publik. I denna del av rapporten kommer först tre separata taxonomier för olika spelartyper att 
beskrivas, och sedan kommer de gemensamt diskuteras för att avgöra vilken som är mest 
relevant för denna undersökning. 

2.1.1 Bartles Taxonomi 
Det nämndes tidigare att Bartle lade fram ett förslag för olika typer av MUD-spelare redan 1996. 
Han gjorde detta efter egna observationer då han frågade olika personer varför de spelade MUDs 
och fick olika svar som han ansåg kunde delas in i fyra huvudsakliga kategorier: achievers, 
explorers, socialisers, och killers (Bartle, 1996). 
  
Achievers är spelare som värderar optimalt spelande och att få höga poäng. Denna spelartyp har 
som mål att slå hårdast, ha den bästa utrustningen, och att i allmänhet betraktas som den bästa 
på de aspekter som kan betraktas som kompetitiva. 
  
Explorers värderar utforskning av spelvärlden och söker att testa spelets gränser. 
Underhållningen för denna spelartyp ligger i att testa teorier och upptäcka nya eller konstiga 
aspekter av spelet. 
  
Socialisers är spelare som använder spelet för att samtala och umgås med andra. För denna 
spelartyp så är spelet i sig sekundärt och det verkliga nöjet kommer från att samarbeta och prata 
med andra spelare. 
  
Killers är spelare som får nöje av att påtvinga sin vilja på andra spelare. Detta behöver inte enligt 
killern vara på ett negativt sätt, exempelvis kan denna spelartyp ge råd som denna upplever 
uppriktigt hjälpsamma till andra spelare, men på ett sådant sätt att den andra spelaren upplever 
att den förlorar kontroll över hur denne spelar. Dock är det vanligaste att killers utövar sin 
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dominans genom att attackera andra spelare och sedan håna dem. Denna spelartyp får ut mer 
nöje desto mer irritation de kan orsaka andra. 

2.1.2 Yees motivationer 
Det finns en överhängande underton i Bartles (1996) taxonomi att spelares typ baseras på deras 
anledning för att engagera sig i spelet: för att demonstrera talang, för att prata med andra, för att 
utforska, och/eller för att förstöra. Yee (2006) uppmärksammade att det saknades empirisk data 
för Bartles kategoriseringar. Vidare så menar han även att denna kategorisering inte tar till hänsyn 
spelare som har mer än en huvudsaklig anledning för att spela. På grund av detta valde Yee att 
undersöka spelares motivationer för att spela MMORPGer (massive-multiplayer-online-
roleplaying-game) utan att dela upp dessa i fasta spelartyper. Han kom fram till att spelare oftast 
hade en blandning av följande motivationer: förhållande, manipulation, immersion, escapism, och 
achievement. 
  
Förhållande innebär att spelare söker att skapa band med varandra genom spelet. Detta kan 
ibland innebära att de är villiga att dela med sig av livsproblem från utanför spelet. 
  
Manipulation innebär att spelare betraktar andra spelare som redskap som enbart bör användas 
för att få ut sin egen njutning, vilket innebär att de får nöje av att lura, håna och på andra sätt 
skada andra spelare inom spelets ramar. 
  
Immersion innebär att spelarna deltar i spelets värld för att absorberas in i den. De finner 
underhållning i att rollspela och att ta in historien av den virtuella världen. 
  
Escapism innebär att spelarna engagerar sig i den digitala världen för att temporärt fly den 
verkliga. Dessa spelare använder spelet för att glömma problem, stress, och ansvar som annars 
väger på dem. 
  
Achievement innebär att spelarna söker att bli mäktiga inom spelets ramar. Att införskaffa guld, 
rustning, och vapen som förbättrar deras förmågor i spelet är något som dessa spelare finner 
högst tilltalande. 

2.1.3 BrainHex-modellen 
BrainHex var ett projekt som utfördes av Nacke, Bateman och Mandryk (2014) som sökte att 
sammanställa tidigare gjorda arbeten för att kategorisera spelartyper samt att analysera sina 
resultat från perspektivet av hjärnkemi för att försöka förstå varför vissa spelartyper uppstod. Vi 
kommer i denna rapport att bortse från de neurokemiska aspekter som Nacke et al. diskuterade. 
De kom fram till sju huvudsakliga spelartyper: seeker, survivor, daredevil, mastermind, conqueror, 
socialiser, och achiever. 
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Seekers är spelare som motiveras av intresse för spelet och dess värld. Dessa spelare tycker om 
att hitta mönster och är oftast engagerade i spelets historia. Vad de är intresserade av är inte 
nödvändigtvis enbart narrativ, utan kan även vara mekaniska aspekter av spelet. 
  
Survivors är spelare som söker skräck och rädsla, de dras till dessa källor av intensiva känslor. 
Det är dock osäkert om det är intensiteten av skräck eller skräck i sig som motiverar dessa 
spelare. 
  
Daredevils är spelare som söker spänning, men till skillnad från survivors så är de enbart 
intresserade av positiva upplevelser. De tycker om spel som tillåter dem att ta risker eller att vara 
i kontroll situationer som inom spelets kontext kan klassificeras som farliga. 
  
Masterminds är spelare som motiveras av att lösa pussel, att konstruera och utföra strategier, 
och att göra optimala val. 
  
Conquerors är spelare som söker att besegra näst intill omöjliga utmaningar. De lockas inte av 
enkla vinster utan är enbart intresserade av att vinna när det finns avsevärda hinder i deras väg. 
 
Socialisers är spelare som blir motiverade av att hjälpa, umgås, och prata med andra spelare som 
de litar på. Dessa spelare blir särskilt upprörda om någon de litade på förråder dem. 
  
Achievers är målorienterade spelare som motiveras av att fullborda långtidsplaner som 
exempelvis samlingar eller att få svåråtkomliga artefakter. Dessa spelare skiljer sig från 
conquerors i det att utmaningen i sig inte är det intressanta, utan målet som uppnås. 

2.1.4 Sammanställning 
Det är uppenbart att alla dessa kategoriseringar har likheter, exempelvis återkommer socialisers 
och achievers som prominenta spelartyper inom alla ramverk. Det finns dock en viss risk att dessa 
mönster kan ha uppstått på grund av att de olika undersökningarna till olika grader bygger på 
varandra. Å andra sidan är det också rimligt att dessa liknande motivationer och karaktärsdrag 
kan indikera att det finns vanligt återkommande anledningar för att engagera sig i spel. Baserat 
på dessa motivationer så uppstår även distinkta förväntningar och förhoppningar som kan 
sammanställas till olika spelartyper. 
  
Yee (n.d.) har dock pekat ut brister med Bartles taxonomi som även kan appliceras på BrainHex-
modellen. Den första av dessa brister är att spelartyperna är uppbyggda av anledningar som inte 
nödvändigtvis är relaterade, exempelvis betraktas rollspel vara en viktig del för socialisers, men 
det går att ifrågasätta om dessa verkligen är intrinsiskt relaterade till varandra. Det andra 
problemet menar Yee är att undersökningar av spelartyper riskerar att skapa artificiella 
kategoriseringar, snarare än att mäta dem, om för många orelaterade aspekter behandlas 
gemensamt. Slutligen argumenterar Yee att det finns överlapp mellan spelstilar som inte förklaras 
av att enbart ha en primär motivation, exempelvis anses socialisers och achievers vara på 
motsatta ändar av ett diagram, trots att sammansvetsade grupper med bra 
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kommunikationsförmåga på uppåt ett tjugotal spelare ofta krävs för att ta sig an de svåraste 
delarna av MMORPGs. 
  
BrainHex-modellen har en bredare tolkning av spelartyper med fler uppdelningar än Bartle, på 
grund av detta är det enklare att argumentera att de inte skapar artificiella spelartyper när de 
undersöker om spelare tillhör en av de roller som föreslås. Yee försökte åtgärda den kritik han 
riktade mot Bartles taxonomi i sin egna undersökning genom att empiriskt undersöka enbart 
spelares anledningar att spela. Utöver detta uppskattades deras motivationer på en gradiell skala, 
snarare än att förutsätta att varje spelare har en och endast en primär anledning för att spela. 
BrainHex å andra sidan tilldelar spelare en primär och en sekundär spelartyp, samt anger till 
vilken grad en person tillhör varje spelartyp. 
  
Risken med att förlita sig på Yees resultat och sedan översätta det till generella spelartyper är att 
de enbart är baserade på spelare i MMORPGs. På denna front är BrainHex-modellen att föredra 
då den fokuserar på generella spelartyper. Det saknas dock en ganska framträdande spelartyp i 
BrainHex-modellen, vilket är en motsvarighet till Bartles killers och Yees spelare som motiveras 
av manipulation. I vår undersökning kommer vi trots detta att använda oss av BrainHex då denna 
brist är irrelevant för ett enspelarspel. Dessutom tilldelar BrainHex primära och sekundära 
spelartyper, vilket innebär att spelare som enligt Bartle skulle kunna betraktas som killers kan 
falla tillbaka på en sekundär spelartyp. Vi kommer vidare motivera varför vi valt BrainHex i 
metodbeskrivningen. 

2.2 Karaktärsprogression 

2.2.1 Definition 
Karaktärsprogression är ett fenomen inom spel som är särskilt vanligt förekommande i rollspel. 
Enligt Zagal och Altizer (2014) innebär det kortfattat att spelarens karaktär eller avatar under 
spelets gång, eller mellan olika spelsessioner, blir starkare, snabbare, smartare eller på annat 
sätt kraftfullare. Zagal och Altizer undersökte vad de kallar RPG-element med huvudfokus på 
karaktärsprogression och de kom fram till ett antal frågor som kan ställas för att avgöra om ett 
spel innehåller karaktärsprogression: 
  

● Förändras karaktären under spelets gång? 
● Är förändringarna normala och förväntade? 
●  Är förändringarna inneboende i karaktären eller är de associerade med karaktärens 

ägodelar? 
● Är förändringarna bestående (eller generellt bestående)? 
● Är förändringarna ackumulerande på något sätt? 

  
De identifierade även ett fenomen som de kallar för negativ karaktärsprogression (Zagal & Altizer, 
2014) som innebär att istället för att bli mer kraftfull så förlorar spelarens karaktär eller avatar 
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styrka över tid. De noterar även att spel ofta kan innehålla system som leder till både positiv och 
negativ karaktärsprogression. 
  
Karaktärsprogression kan även ses som en form av belöningssystem enligt Wang och Sun (2011) 
som anser att en form av belöningssystem kan innebära att spelaren, eller dess karaktär/avatar, 
får erfarenhetspoäng under spelets gång som leder till att de vid en viss mängd ihopsamlade 
poäng når en högre karaktärsnivå (engelska: character level). De blir då belönade, ofta i formen 
av nya förmågor eller högre attributer så som styrka eller intelligens (Wang & Sun, 2011). De 
anger även att system som dessa är annorlunda från system som enbart ger poäng som belöning 
på tre olika sätt. För det första är de bundna till en karaktär eller avatar och inte direkt till spelaren 
bakom skärmen eller själva spelomgången. För det andra används de sällan för att ranka spelare 
eller avgöra spelarens skicklighet eftersom att de främst mäter tiden och mödan som spelaren 
lagt ner i systemet. För det tredje så har de en direkt påverkan på hur spelare spelar spelet genom 
att göra vissa uppgifter inom spelet enklare samt genom att tillåta spelaren att ta sig an nya 
utmaningar (Wang & Sun, 2011). 
  
Det relevanta att ta med sig från båda undersökningarna är att karaktärsprogression kan ta olika 
former men att de har några gemensamma faktorer, huvudsakligen att spelarens karaktär 
förändras med tid. Karaktärsprogression enligt dessa definitioner behöver inte nödvändigtvis 
innebära att spelaren gör några val. Vissa system innehåller val under progressionen som 
spelaren behöver ta, exempelvis att välja vilka nya färdigheter som införskaffas eller attributer 
som förbättras. Andra system gör spelarkaraktären kraftfullare utan att spelaren har någon 
kontroll över på vilket sätt det sker. Ytterligare system använder aspekter från båda versionerna 
samtidigt. Detta diskuteras mer under rubriken “2.2.4 Karaktärsprogression i spel idag.” 

2.2.2 Ursprung 
Det är svårt att benämna exakt var konceptet av karaktärsprogression kommer ifrån, en trolig 
förklaring enligt Zagal och Altizer (2014) är dock att liknande system populariserades av rollspelet 
Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast, 1974-2014). Dungeons & Dragons har under åren 
publicerats i många olika versioner men alla har haft gemensamt att de har innehållit system för 
karaktärsprogression i olika former. De senaste versionerna av spelet har alla innehållit val för 
spelaren när denne ska välja hur dess karaktär ska bli kraftfullare. Zagal och Altizer (2014) 
nämner även att de flesta digitala rollspel innehåller system som liknar dessa och att 
karaktärsprogression är en av grundstenarna som oftast relateras till rollspel, vilket de tror har 
influerat digitala rollspel. 

2.2.3 Upplevelse 
Zagal och Altizer (2014) nämner att karaktärsprogression ofta beskrivs som roligt och belönande 
av spelare. Att se en karaktär växa och utvecklas, få nya förmågor och föremål ses ofta som en 
av de primära motivationerna för att spela digitala rollspel (Zagal & Altizer, 2014). Förbättrandet 
och progressionen av en karaktär eller avatar kan ses som en form av belöningssystem i sig själv. 
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Wang och Sun (2011) identifierade åtta faktorer för belöningssystem, varav processen att tjäna 
erfarenhetspoäng och på så sätt avancera till nya karaktärsnivåer som leder till nya färdigheter 
och/eller attributer var en av dem. De nämner även att olika belöningssystem innebär olika 
designprinciper som bör följas när de appliceras på ett spel. Deras teori var att belöningssystem 
kan göra spel roligare att spela eftersom att de kan ge spelare mål att sträva efter, samt att de 
kan användas som motivation till att fortsätta spela spelet till fullo. 
  
Ytterligare ett perspektiv att betrakta karaktärsprogression genom upplåsning av nya förmågor är 
som en form av samlande. Detta menar Toups, Crenshaw, Wehbe, Tondello och Nacke (2016), 
som undersökte olika typer av ting som spelare samlade på i digitala spel. Bland annat nämns att 
sådant som förändrar hur spelet spelas eller som påverkar spelarkaraktären kan ses som en form 
av samlande, exempelvis av olika attributer eller förmågor. Olika personer väljer att samla på olika 
saker av olika anledningar, exempelvis för att fylla en personlig tomhet, för att sträva mot att 
fullborda något eller för att skapa en känsla av ordning, och många ser själva samlandet som en 
motivation till att spela (Toups et al., 2016). 
  
Dessa olika sätt att se på karaktärsprogression medför att samma, eller liknande, system kan 
vara tilltalande för olika spelartyper av olika anledningar. Samlingsaspekten kan vara lockande 
för seekers, conquerors och achievers (Nacke et al., 2013) om olika förmågor kan införskaffas på 
andra sätt än att följa spelets förbestämda väg, ett exempel på spel som gjort detta är Dark Souls 
(FromSoftware, 2011) där vissa magiska förmågor enbart kan samlas genom utforskning och 
uppdrag som inte krävs för att avsluta spelet. Masterminds (Nacke et al., 2013) kan finna systemet 
givande eftersom de har möjlighet att förstärka sina karaktärer. Socialisers och daredevils kan 
tycka att ett progressionssystem där de har möjlighet att anpassa sina karaktärer för att bättre 
uttrycka sin personlighet eller en roll de spelar är engagerande, exempelvis i The Elder Scrolls V: 
Skyrim (Bethesda, 2011) där spelare kan låsa upp olika förmågor för sin karaktär beroende på 
vad för aktiviteter spelaren har utfört.  

2.2.4 Karaktärsprogression i spel idag 
I denna underrubrik kommer ett antal utvalda spel med olika former av karaktärsprogression att 
undersökas. Detta görs för att skapa en uppfattning av hur karaktärsprogression kan och har 
använts på olika sätt. 
  
Den femte, och vid skrivande stund senaste, versionen av Dungeons & Dragons (Wizards of the 
Coast, 2014) ger spelare möjligheten att välja nästan alla aspekter av hur deras karaktär ska 
fungera i spelvärlden med begränsningar som sätts av regelböcker och av spelledaren. En 
spelledare inom Dungeons & Dragons är en person som är ansvarig för att spelets regler följs, 
samt att skapa ett narrativ kring de övriga spelarna och de fiktiva karaktärer som finns i 
spelvärlden. Spelare har möjligheten att börja äventyret med en karaktär som enbart förlitar sig 
på tung rustning och stora vapen för att sedan övergå med samma karaktär till en magiker eller 
en pilbågsskytt, eller en blandning av flera arketyper alternativt enbart bli mer effektiv i sin 
ursprungliga roll. Spelarkaraktärer får erfarenhetspoäng av att besegra monster samt av att göra 
annat, som diplomati, lyckade uppdrag, eller upptäcka hemligheter - så länge spelledaren anser 
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aktiviteten värdig att bli belönad för. Varje gång en spelarkaraktär får nog med erfarenhetspoäng 
för att nå nästa nivå får dess spelare välja: 
  

● Vilken spelarklass de vill avancera i, detta påverkar vilka förmågor karaktären lär sig, 
● Vid vissa förutbestämda nivåer får spelaren välja att öka någon av sin karaktärs attributer 

som gör karaktären bättre på olika aktiviteter, alternativt kan spelaren välja att ignorera 
detta för att istället välja en annan kraftfull bonus som kallas för en bragd (Engelska: feat), 

●  Beroende på karaktärens spelarklass kan denne få tillgång till nya förmågor eller möjlighet 
att använda flera förmågor samtidigt utan att behöva byta vilka som används mellan 
pauser inom spelets narrativ. 

 
Utöver dessa val får spelaren olika förutbestämda bonusar, så som mer hälsa, bonus i vissa 
aktiviteter, och/eller andra fördelar eller förmågor beroende på vilken spelarklass karaktären är. 
Systemet innehåller alltså både sådant som spelaren väljer vid progression och sådant som 
automatiskt förbättrar karaktären. Dessa olika aspekter innebär att systemet kan tilltala olika typer 
av spelare för olika anledningar, exempelvis kan olika uppgraderingar tillåta spelaren att leva sig 
in i rollen av sin karaktär mer och andra kan vara mekaniskt mer eftertraktade för de som vill göra 
optimala val. 
 
FromSoftwares spel Dark Souls (2011) nämndes tidigare som exempel på spel där spelaren kan 
samla förmågor genom utforskning och uppdrag i världen. Dock har spelet samt dess uppföljare 
Dark Souls 2 (2014) och Dark Souls 3 (2016), och föregångaren Demon’s Souls (2009), även ett 
system där spelaren samlar erfarenhetspoäng i form av själar genom att döda fiender och bossar, 
eller genom att finna dem i form av samlingsbara föremål i spelvärlden. Dessa själar kan sedan 
användas på förutbestämda platser i spelet för att köpa vapen, utrustning, besvärjelser eller andra 
föremål. Alternativt kan de användas för att öka en av spelarkaraktärens attributer, som påverkar 
många faktorer i spelet, så som karaktärens hälsa, hur mycket spelaren kan bära, hur många 
besvärjelser som kan användas och hur kraftiga dessa är, samt vilka vapen som kan användas 
och hur mycket skada de gör. Dark Souls progressionssystem skiljer sig från den vanligare 
versionen av systemet genom att spelaren kan förlora sin samlade själar om denna dör innan de 
används. Skulle detta ske har spelaren en möjlighet att återhämta dem genom att ta sig till platsen 
de dog på innan de dör på nytt, men om de misslyckas med detta så är de förlorade och måste 
införskaffas på nytt. Detta system kan tolkas vara särskilt tilltalande för spelartyperna conqueror 
och daredevil (Nacke et al., 2013), då systemet ofta medför risker för spelaren samt att det är 
enkelt att göra misstag och det blir därför en utmaning i sig att förbättra sin karaktär. Detta system 
öppnar också för möjligheten att ignorera karaktärsprogressionen i sin helhet vilket båda dessa 
spelartyper kan finna intressant då spelet blir svårare och det blir nödvändigt att bemästra dess 
övriga system för att besegra spelet. 
 
I World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004-2018) kan spelare samla erfarenhetspoäng till 
en karaktär genom att bland annat döda monster, utföra uppdrag, genomföra så kallade 
“dungeons”, besegra andra spelare, utforska nya områden, plocka blommor, gräva mineraler eller 
besegra andras husdjur med sina egna. Då karaktären har samlat ihop tillräckligt med 
erfarenhetspoäng så når den nästa nivå, vilket innebär att den blir kraftigare genom att dess 
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attributer automatiskt ökas, den lär sig nya förmågor och får nya egenskaper. Vid nivå tio får 
spelaren välja en inriktning baserat på vilken klass den valde då karaktären skapades. Utöver det 
får spelaren välja en “talent” på vissa nivåer med relativt stora mellanrum, vilket ger valet mellan 
tre större fördelar. Spelaren har alltså mindre val i hur karaktären blir bättre, utöver några val på 
vissa nivåer, jämfört med Dark Souls och Dungeons & Dragons. Vad som är intressant med detta 
är inte enbart hur arketypiskt systemet är, även om den har fler sätt än väntat att förstärka sin 
karaktär, utan även att spelets “talents” brukade fås vid varje nivå efter nivå tio. Istället för att få 
välja mellan en av tre relativt kraftfulla förmågor så var dessa utspridda i så kallade “talent trees” 
där spelare först måste låsa upp tidigare förmågor i trädet för att komma åt dem senare, vilket 
innebar att spelare antingen var tvungna att investera mycket i ett träd för att komma åt de bästa 
förmågorna, eller sprida ut sig för att få tillgång till en bredare mängd förmågor utan att nå de 
mest effektiva. Värdet av det ena systemet över det andra debatteras fortfarande i forumtrådar, 
där de två huvudsakliga argumenten handlar om vilket system som känns mest “betydelsefullt” 
att spendera poäng i och hur progressionen av kraft upplevs (Us.battle.net, 2018a; Us.battle.net, 
2018b). Det faktum att dessa system har fört diskussion sedan det första ändrades 2010 kan vara 
indikativt på att det ena inte nödvändigtvis upplevs som bättre än det andra och att båda attraherar 
antingen olika spelartyper, eller olika personligheter även inom samma spelartyp. Det finns dock 
också en möjlighet att nostalgi får spelare att värdera det gamla systemet högre än de skulle om 
ett liknande system återinfördes idag. 

2.3 Outforskat område 
Vilka val som spelare gör i progressionssystem i form av karaktärsprogression är ett ämne som 
kan anses behöva mer forskning. Utöver att vi själva inte lyckats hitta forskning kring detta område 
så kommenterade även Zagal och Alitzer (2014) på detta “Given the impact that systems of 
character progression have had in games, it is interesting that little has been written about them.” 
Detta kan ses som underligt eftersom att det är ett vanligt förekommande fenomen inom många 
spel idag, så som Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast, 2014), Dark Souls (FromSoftware, 
2011), World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004-2018) och The Elder Scrolls V: Skyrim 
(Bethesda, 2011).  Vidare menar Zagal och Altizer också att den litteratur som finns angående 
rollspel, och i utsträckning även karaktärsprogression som de anser vara en viktig del av genren, 
oftast fokuserar på de sociala, experimentella, performativa och/eller narrativa aspekterna istället 
för på dess regler, system och mekaniker. Deras egna forskning fokuserar på traditionella rollspel 
men många av valen som tas inom karaktärsprogression tror vi motiveras på liknande grunder 
som i digitala rollspel. Många aspekter av progressionssystem inom både digitala rollspel och 
andra spel som använder sig av karaktärsprogression kan, som Zagal och Altizer menar, dra sina 
rötter till traditionella rollspel. 
 
Detta stöds också av Michael Thomas Andreen (2017) som i en avhandling gav sig i kast med att 
kategorisera val i spel enligt en egen taxonomi som även definierades i samma avhandling. Även 
Andreen anser att bristen på forskning inom detta område är förbryllande, med tanke på hur 
centralt val i spel är. Istället anmärker han på hur diskussioner kring val i spel oftast handlar om 
dess konsekvenser eller huruvida de är balanserade gentemot varandra. Tanken att 
karaktärsprogression är en form av val inom spel är en central del i vår undersökning, men precis 



10 
 

som Andreen (2017) samt Zagal och Alitzer (2014) så har vi inte lyckats hitta tidigare akademisk 
forskning om detta. 
 
Iten, Steinman och Opwis (2017) påstod att ingen tidigare forskning hade resonerat kring vad 
som gjorde val i spel meningsfulla och beslutade att undersöka fenomenet. De påbörjade 
forskningen kring detta med att göra en preliminär undersökning online. Slutsatsen de drog från 
den var att spelare generellt hade tre olika karaktärsdrag för val som de ansåg meningsfulla: 
moraliska, strategiska och känslomässiga. Deras forskning gick sedan vidare med att försöka 
greppa vad som menades med detta, vad spelare ansåg avgjorde om ett val var meningsfullt eller 
ej. Resultatet från studien som helhet var, likt förundersökningen hade visat, att deltagarna ansåg 
att de valen som upplevdes meningsfulla ofta hade tendenser att vara primärt moraliska eller 
sociala. Många deltagare ansåg även att val som gjordes för att utforska konsekvenserna av 
valen i sig själva, så som hur spelets narrativ fortlöpte eller hur en karaktär framställdes, 
upplevdes som meningsfulla. Utöver detta så upptäckte de även att de flesta meningsfulla valen 
uppkom i mitten eller mot slutet av spelen, med endast ett fåtal i början av ett spel (Iten, Steinman 
& Opwis, 2017). I undersökningen beskriver de även hur många anser att strategiska val kan 
kännas meningsfulla, men det verkar som att mening endast uppstår när det strategiska valet 
ställs mot ett emotionellt, moraliskt eller socialt val. 
 
När vi själva sökt efter tidigare forskning inom ämnet av mekaniska val och karaktärsprogression 
så har vi också haft stora problem att finna säkra källor inom området, se Appendix A för våra 
sökmetoder. En förklaring vore att om det finns forskning kring vilka mekaniska val som spelare 
gör inom karaktärsprogression i spel är forskningen genomförd inom spelföretag som sedan håller 
den för sig själva. Anledningen till detta kan antingen vara att de vill hålla informationen gömd 
från konkurrenter eller att de anser att informationen från undersökning enbart är relevant för 
spelet i fråga, eftersom det kan vara svårt att dra generella slutsatser från enbart ett spel. 
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3 Problemformulering 
Vid utförandet av denna undersökning råder det en akademisk brist på förståelse för mekaniska 
val knytna till karaktärsprogression (Zagal & Altizer, 2014; Andreen, 2017; Iten, Steinman & 
Opwis, 2017), detta är förbluffande då det är högst relevant till området av karaktärsprogression 
som definierat av Zagal och Altizer (2014) vilket är ett vanligt förekommande fenomen inom 
spelindustrin. Vi tror att en djupare förståelse över varför spelare gör olika mekaniska val i 
samband med karaktärsprogression kan hjälpa utvecklare att konkretisera instinktiva och luddiga 
förståelser av sina spelare, och genom denna förståelse undersöka alternativa tillvägagångssätt 
för att skapa spel som både är mer intressanta och tilltalar en större demografi. Vi valde att försöka 
bilda en uppfattning om spelarnas beslutfattningsprocess genom att jämföra deras givna 
motivationer med ett teoretiskt ramverk av spelartyper framtaget av Nacke et al. (2013) kallat 
BrainHex. Vi valde att begränsa oss till denna modell och till de beslut som spelare gör inom 
progressionen av sina karaktärer i top-down action-role-playing-games (ARPGs) som liknar 
Diablo-serien (Blizzard Entertainment, 1997 - 2014) och Path of Exile (Grinding Gear Games, 
2013) för att låta dem uttrycka en bred mängd motiveringar som enligt vår hypotes bör kunna 
förklaras med en personlighetstyp. 
 
Våra hypoteser angående spelares motivationer baserade på spelartyperna beskrivna i 
BrainHex-modellen är som följande: Vi tror att spelare som klassificeras som seekers kommer att 
motivera sina val genom att de tematiskt passar någon vanligt förekommande fantasy-arketyp, 
exempelvis en barbar, tjuv, eller magiker. Dessa spelare tror vi inte kommer blanda förmågor eller 
attributer som hör till olika arketyper, eftersom de kommer vilja bilda en karaktär som kan höra 
hemma i spelets värld. Spelare som klassificeras som conquerors, masterminds och achievers 
kommer att motivera sina val med att de upplevs som de optimala och mest strategiska. Spelare 
som klassificeras som daredevils kommer att basera sina val antingen kring vad de anser låter 
“häftigast”, “roligast”, eller “dummast.” De spelare som klassificeras som survivors eller socialisers 
kommer att basera sina val baserat på sin sekundära spelartyp eftersom spelet i fråga inte 
tillgodoser deras primära motivationer. 
 
Det är med dessa aspekter i åtanke som vi valde att formulera vår frågeställning som följande: 
Varför gör spelare de val som de gör när de har möjlighet att påverka sin karaktärsprogression i 
ett top-down ARPG? Kan det finnas ett samband mellan spelares primära spelartyp och deras 
val samt motivationer för deras val, och i så fall på vilket sätt? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Genomförande 
I denna undersökning skapades en artefakt som var tänkt att imitera ett Diablo-esque ARPG, 
alltså ett spel med asymmetrisk kamera, spelkaraktär som flyttas med musen, ett fåtal färdigheter 
som spelaren kan använda samt ett antal egenskaper som påverkar hur karaktären fungerar. 
Artefakten skapades i Unity 2017 eftersom att det var den spelmotor som undersökarna hade 
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mest erfarenhet i och det inte ansågs vara tidseffektivt att göra artefakten på någon annan 
plattform som skulle ta onödig tid att lära sig hantera. Vi ansåg även att det är ett lämpligt verktyg 
att använda eftersom att vi inte trodde att resultatet skulle ha blivit annorlunda om vi hade använt 
något annat verktyg, som exempelvis Unreal Engine. Tanken var att deltagarna skulle spela ett 
antal scenarion och mellan varje scenario ges tillfälle att förbättra sin karaktär på valfritt sätt 
genom att förbättra valfri förmåga och öka valfria attributer som påverkar olika förmågors 
effektivitet. Det var även under denna förklaringsfas som vi planerade att informera deltagaren 
om undersökningens upplägg, deltagarens rättigheter och hur vi skulle behandla deras 
information, i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Under testningen planerades det att en av oss skulle sitta med testdeltagaren och förklara för 
denne hur artefakten fungerade, att de skulle ställas inför ett antal scenarion som gick ut på att 
besegra ett antal fiender, att de efter varje scenario skulle få tillfälle att förbättra sin karaktär inför 
nästa scenario. De val som skulle göras under testningen skulle antecknas av oss. Vi planerade 
enbart att svara på frågor som handlade om tydlighet, inte om de handlade om balans eller andra 
aspekter av artefakten. 
 
När deltagarna hade spelat färdigt planerade vi att genomföra en semistrukturerad kvalitativ 
intervju där vi bland annat skulle fråga om deras motivationer till de val som de gjorde under 
spelsessionen, och varför de valde att förbättra de förmågor/attributer som de gjorde. Vi tänkte 
även ställa frågor om hur de vanligtvis brukar spela i liknande spel, hur de tror att de hade gjort 
om de spelat artefakten en gång till, samt deras allmänna spelvana. Vi tänkte göra detta för att 
försöka avgöra om det sätt som deltagarna spelade artefakten var i likhet med hur de spelat 
liknande spel. 
 
Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjufrågor berodde 
på några olika faktorer. De främsta motiveringarna var att vi ville försöka förstå spelare baserat 
på deras egna uppfattning om deras beslutfattningsprocess, och att vi till viss del skulle kunna 
kontrollera undersökningen till en större grad då vi kunde se till att deltagarna inte tappade 
intresse, eftersom det var mer troligt att deltagarna genomförde hela testningen och gav oss ett 
resultat som går att använda. Båda dessa faktorer anser Williamson (2002, s. 241-247) vara 
styrkor av kvalitativa undersökningar. Utöver detta menar Williamson att andra fördelar med 
kvalitativa studier är att de tillåter tolkning av komplex data, samt observation av deltagarna, vilket 
också var viktiga faktorer för oss eftersom vi ville kunna anteckna aspekter så som kroppsspråk 
och reaktioner. Vi planerade att utföra specifikt semistrukturerade intervjuer eftersom dessa både 
kunde ge ett visst mått av jämförbarhet mellan deltagare men även skulle tillåta dem att tala fritt 
om det som de själva upplevde relevant, även om vi inte hade inkluderat en fråga om det (Patton, 
2002; Williamson, 2002, s. 242-243). Vi valde att inte göra en kvantitativ undersökning eftersom 
vi trodde att en kvalitativ skulle ge en mer djupgående förståelse för beslutfattningsprocessen av 
spelare, då vi kunde få mer utförliga svar som även deltagarna kunde förtydliga ytterligare om så 
krävdes genom en intervju än genom ett frågeformulär (Williamson, 2002, 235-241). 
 
Sist skulle de få genomföra en BrainHex-undersökning på papper som vi sedan kunde överföra 
till International Hobos online-test (2010), som användes av Nacke et al., för att få ut deltagarnas 
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spelartyper. Att vi först genomförde intervjuerna för att sedan genomföra spelartyptestet var dels 
för att till så stor utsträckning som möjligt undvika att de skulle bli färgade av något under 
intervjuerna, men också för att vi då kunde analysera intervjusvaren separat från våra hypoteser 
angående spelartyper och vilka val vi trodde att de skulle göra (McFarland, 1981). Vi kunde sedan 
undersöka om våra hypoteser stämde överens med våra tolkningar av 
intervjusammanställningarna. 
 
Vi valde att använda BrainHex (Nacke et al., 2013) av den huvudsakliga anledningen att det var 
den mest nyanserade uppdelningen som tillät oss att undersöka våra hypoteser med relevanta 
personlighetstyper. Ytterligare en anledning till att denna modell var att föredra framför Bartles 
(1996) och Yees (2006) var att deras kategoriseringar var inriktade specifikt mot MUD- respektive 
MMORPG-spelare, vars motivationer inte nödvändigtvis överensstämde med varför de spelar 
spel generellt och vilken typ av val de gör i andra spel. Risken med att använda BrainHex var 
som tidigare nämnt att eftersom det var teoretiskt och inte hade mätts empiriskt så fanns det en 
risk att spelare tillskrevs en spelartyp baserat på en anledning till varför de spelar som potentiellt 
översåg andra personlighetsdrag eller motivationer som skulle kunna peka på en annan 
spelartyp. BrainHex hade dock ett personlighetstest som tillskrev både primär och sekundär 
spelartyp, vilket förhoppningsvis motarbetade detta problem. 
 
Slutligen valde vi att sammanställa och koda de motivationer som de olika deltagarna angav för 
sina val både utan och tillsammans med deras spelartyper. Detta gjordes för att se om vi kunde 
finna något mönster för att se om våra hypoteser stämde och för att svara på vår frågeställning. 

3.1.2 Felfaktorer 
Det fanns ett antal felfaktorer som vi var medvetna om och som vi försökte minimera efter bästa 
förmåga, men det faktum att de inte helt kunde elimineras hölls i åtanke när undersökningens 
resultat tolkades och presenterades. 
 
Den första, och förmodligen huvudsakliga, risken var att vi inte skulle få tillräckligt många 
deltagare för att kunna visa på mönster eller tendenser angående vilka val de gjorde. Marshall 
(1996) diskuterar hur forskare kan gå till väga för att få ett urval som är tillräckligt stort för en 
undersökning, samt hur det för kvalitativa studier oftast inte är helt tydligt innan studien har utförts 
om urvalet är tillräckligt eller inte, vilket skulle kunna vara högst relevant för vår undersökning. 
Denna risk var särskilt relevant då BrainHex har ett stort antal möjliga kombinationer av 
spelartyper. Trots denna risk associerad med BrainHex så valde vi ändå att använda modellen 
på grund av de anledningar som angivits tidigare. För att minimera denna risk av att få för få 
deltagare planerade vi att vara ute i god tid med att söka dem. På grund av denna risk av 
otillräcklig provstorlek valde vi även att begränsa oss till att undersöka deltagarnas primära 
speltyper. 
 
En annan felfaktor var att deltagarnas svar på BrainHex-undersökningen kunde vara färgade av 
att de reflekterat över sina val under intervjuerna (McFarland, 1981). Vi ansåg dock att detta var 
bättre än att genomföra undersökningen efter intervjun eftersom vi trodde att personlighetstestet 
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retroaktivt skulle kunna påverka deras motivationer till valen i spelet, mer än vad intervjun skulle 
påverka resultatet av peronslighetstestet. 
 
Vidare bekymmer som kunde dyka upp var att deltagarna var medvetna om vad som undersöktes 
och att de därför tänkte annorlunda kring deras val än de vanligtvis hade gjort, möjligtvis för att 
många undermedvetet vill ge undersökare de svar som man tror är det åtråvärda (Orne, 2009). 
Dock var det även möjligt att vissa deltagare värderade en viss typ av beslutsfattande över den 
de naturligt skulle göra om de inte hade uppmärksammat att de gjorde ett val (Mortel, 2008). Det 
som gjordes för att minska detta var att påminna deltagarna om att det inte fanns några val som 
i våra ögon var rätt eller fel. 
 
Eftersom att deltagarna inte skulle komma att lägga lika mycket tid på vår artefakt som vad de 
troligtvis skulle ha gjort på ett spel som de valt att spela på egen hand så kunde det leda till att 
de kände att de kunde experimentera med artefakten eller att de blev mindre engagerade. Detta 
skulle stämma överens med vad Webster och Sell (2007, s.528) säger om att deltagares val i 
labbförhållanden inte nödvändigtvis överensstämmer med de val som de skulle ha gjort i deras 
naturliga miljö. I båda fallen så fanns risken att valen de gjorde inte motsvarade de val som de 
vanligtvis skulle ha gjort. Det är på grund av detta som vi valde att ställa intervjufrågor om liknande 
spel som de spelat tidigare för att se om deras val överensstämde med deras motivationer för 
valen i undersökningen. 
 
Slutligen fanns det risker att vår artefakt av misstag var eller upplevdes som för begränsad i vilka 
val som kunde göras eller att den uppmuntrade en viss typ av val framför andra. För att försöka 
undvika att uppmuntra en viss typ av val så försökte vi vara medvetna om detta under 
utformningen av artefakten så att inte en typ av val upplevdes som korrekta eller tydligt bättre än 
andra val. 
  

  



15 
 

4 Genomförande 

4.1 Inspiration; Likheter och Skillnader 
Den framtagna artefakten tog inspiration från spel som exempelvis Diablo (Blizzard 
Entertainment, 1996-2018), Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013) och Grim Dawn (Crate 
Entertainment, 2016). Spelaren styr en karaktär genom att klicka med musen vart denne ska gå 
och använder bland annat tangenterna 1-5 för att använda förmågor för att döda ett stort antal 
fiender som individuellt inte är något större hot. Andra typiska drag av denna genre är en 
isometrisk kamera, delvis procedurellt genererade nivåer med fiender ganska jämnt utspridda 
över nivån. Genren har även en djupt rotad kärna av att döda fiender för att få bättre utrustning 
för att kunna döda starkare fiender för att få bättre utrustning ad infinitum (Ascaron, 2004; Gas 
Powered Games, 2002; Iron Lore Entertainment, 2006; Runic Games, 2009-2012). 
  
Den artefakt som togs fram för denna undersökning skiljde sig till viss del från denna genre av 
spel på några fundamentala punkter men behöll även tydliga aspekter av den, exempelvis att 
deltagaren styrde sin karaktär genom att klicka med musen och använde förmågor med tangenter 
som sedan siktade åt muspekarens position, samt att spelarkaraktären utan större svårigheter 
kunde använda sina begränsade förmågor för att utrota en civilisations värde av individuellt svaga 
fiender. Det som skiljde artefakten från typexempel av genren är att inget system för 
erfarenhetspoäng användes, att ingen utrustning kunde hittas, samt hur spelaren mötte fiender 
och därigenom hur leveldesignen presenterade. Erfarenhetspoäng användes inte eftersom det 
var viktigt för undersökningen att deltagarna inte kände sig pressade, exempelvis av att fiender 
fortsatte anfalla när de gjorde sina val och kunde välja det som de helst ville. Detta åstadkoms 
genom att artefakten hade tydliga brytpunkter som separerade spelande och 
karaktärsprogression. Dessa brytpunkter var när en förutbestämd mängd fiender hade besegrats. 
Anledningen till att rustning inte kunde hittas och bytas ut i artefakten, trots att detta kan betraktas 
som en viktig del av karaktärsprogression inom genren, är eftersom att vi bedömde att denna 
form av progression inte var nödvändig att inkludera för att uppfylla målet med undersökningen. 
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Figur 1. Redigerad skärmdump av artefakten. Spelarkaraktären (1) kastar 
en yxa (2) mot en fiende (3) vars hälsa visas längst upp på skärmen (4). 
Längst ner på skärmen visas spelarens förmågor (5) samt hur lång tid det 
är kvar innan de kan användas igen. I de nedre hörnen finns grafiska 
representationer av spelarens hälsa (6) samt resurser (7).  

 
Fiender möttes på ett vågbaserat vis, det vill säga att en stor mängd svagare fiender 
frammanades och förflyttade sig direkt för att anfalla spelaren och dess uppgift var att döda dem 
alla innan de fick möjlighet att uppgradera sin karaktär och sedan möta en svårare uppsättning 
fiender. Detta gjordes i kontrast mot att placera fiender över en längre sträcka där fienderna hade 
anfallit spelaren då denne hade kommit i närheten. Detta sätt att möta fiender i vågor sparade tid 
under utvecklingen av artefakten som annars skulle behövt läggas på att designa en större nivå 
eller ett system för att generera en nivå som till stor del skulle ha varit irrelevant för 
undersökningens syfte. Detta sätt att implementera fiender påverkade också uppbyggnaden av 
artefaktens enda nivå, då den kunde konstrueras som en mindre arena med ett fåtal olika miljöer, 
se figur 2, som tillät deltagare att, om de så önskade, utveckla en spelstil eller uppgradera en 
karaktär på ett vis som passade bättre in i vissa miljöer. 
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Figur 2. Artefaktens enda nivå hade tre allmänna miljöer: en skog, en 
labyrint, och ett område med diverse utspridda hinder. 

4.2 Karaktärsprogression  
Anledningen till att denna typ av spel valdes för undersökningen var att det enkelt kunde tas fram 
ett stort antal olika förmågor som deltagare kunde välja mellan, samt för att enkelt kunna inkludera 
ett system som utöver förmågor tillåter deltagare att uppgradera värden på sin karaktär som 
exempelvis hur mycket skada denne gör, eller hur snabbt den går. Denna uppgraderingprocessen 
och designfilosofin bakom den beskrivs i mer detalj senare i rapporten. Denna typ av spel tillät 
även deltagaren att ta fram en relativt fullständig karaktär, och använda den, under en rimlig tid 
för undersökningen. Anledningen till att låta deltagarna framställa en fullständig karaktär är 
eftersom att det gav den bästa möjligheten att reflektera över val och potentiellt uttrycka sin 
spelartyp. Anledningen till att de tvingades spela med karaktären var dels för att undersökningen 
skulle efterlikna en realistisk spelmiljö, och dels för att ge deltagare möjligheten att skapa ett 
emotionellt band till sin karaktär så att de inte är apatiska till valen de gör (Birk, Gutwin, Livingston 
& Mandryk, 2014). Vidare så kunde artefaktens ramverk tillåta olika spelartyper att uttrycka sig 
på olika sätt även inom sin egna typ. Exempelvis så kunde en mastermind antingen försöka skapa 
en karaktär som tillät dem att göra så mycket skada som möjligt, eller undvika fiender så enkelt 
som möjligt då båda dessa strategier kunde ses som potentiellt optimala sätt att klara ut artefakten 
på (Nacke et al., 2013). Å andra sidan kunde en daredevil antingen göra en karaktär baserad på 
att välja allt som ökar spelarkaraktärens hastighet, eller försöka skapa så många giftmoln som 
möjligt samtidigt för att de båda kunde kännas som “roliga” eller “häftiga” sätt att spela på. 
 
Deltagarna fick i artefakten tillfälle att fritt välja vilka förmågor (engelska: skills) de ville använda 
samt vilka attributer som de ville öka. Inget klassystem, som används i exempelvis Diablo-serien 
(Blizzard Entertainment, 1996-2018), implementerades, eftersom att det öppnade för möjligheten 
att spela inom en klass-fantasi för de som så önskade men även för möjligheten att kombinera 
förmågor efter behag. Deltagaren skulle istället få möjlighet att välja och blanda alla tillgängliga 
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förmågor eftersom att deltagaren då hade fler möjliga motivationer till sina val, utöver “det kändes 
passande för klassen”. Med detta i åtanke innehöll artefakten fortfarande förmågor som ofta 
anses vara en del av vanliga klasser, arketyper, eller inriktningar i liknande spel, exempelvis 
Fireball som ofta är en magikerförmåga. Vidare grupperades förmågorna utifrån deras generella 
roll: förmågor som huvudsakligen påverkade en fiende (engelska: single target), förmågor som 
huvudsakligen påverkade en grupp fiender (engelska: area of effects), förmågor som gav 
spelaren fler möjligheter för att förflytta sig i spelvärlden (engelska: mobility), och förmågor som 
gav spelaren olika verktyg för att överleva (engelska: defensive utility). På detta sätt fick 
deltagarna möjlighet att både inrikta sig på förmågor som de ansåg tillhöra en specifik klass eller 
som uppfyllde deras vision av sin karaktär, vilket kunde vara fallet för seekers, och för andra 
deltagare att välja mellan förmågor från olika sådana klasser för att det var deras vision av sin 
karaktär eller för att de ansåg att det var de optimala valen, också delvis för seekers men troligtvis 
mer för masterminds, daredevils, conquerors och achievers (Nacke et al., 2013). 

4.2.1 Attributer 
I artefakten användes inte klassiska attributer så som Styrka, Smidighet eller Smarthet (engelska: 
strength, dexterity och intelligence resp.), dels eftersom att det kunde vara otydligt exakt vad 
dessa innebar men främst för att deltagarna inte skulle känna sig indirekt dragna till attributer som 
kunde anses tillhöra en viss klass eller arketyp som kändes fel för den karaktär de hade en vision 
av. Istället användes fem attributer: en som ökade spelarkaraktärens hälsa och hälsoregeneration 
(Health), en som ökade spelarkaraktärens kraft genom att öka skadan på alla förmågor (Power), 
en som gav deltagaren fler resurser att spendera på förmågor samt regenerationen av dessa 
(Resource), en som sänkte tiden som deltagaren var tvungen att vänta innan den kunde använda 
samma förmåga igen (Cooldown Reduction) och en som ökade spelarkaraktärens 
rörelsehastighet (Speed), se figur 3. I likhet med motiveringarna till färdigheternas uppdelning så 
var förhoppningen även här att denna uppdelning skulle göra att deltagare som kände att de ville 
uppfylla en viss roll, primärt seekers, hade möjlighet att göra det och deltagare som ville välja det 
som verkade bäst, masterminds och conquerors, eller som verkade “roligast” eller “galnast”, 
daredevils, också hade möjlighet till detta (Nacke et al., 2013). 
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Figur 3. UI-elementet där deltagaren ökade attributer. Deltagaren ökade 
ett attribut genom att klicka på hammaren som ligger på samma rad som 
dess attribut. 

  
Alla attributuppgraderingar var linjära i deras natur, vilket innebar att deltagaren exempelvis alltid 
fick lika mycket extra hälsa av att uppgradera Health. Detta system användes för att inte 
uppmuntra antingen att deltagarna endast ökade ett attribut, vilket kunde ha varit optimalt om 
värdet av attributen hade ökat exponentiellt, eller spred ut poängen så mycket som möjligt, vilket 
kunde ha varit optimalt om värdet av attributen hade sjunkt logaritmiskt. Undantagsfallet från detta 
var Cooldown Reduction som minskade tiden som deltagaren var tvungen att vänta innan hen 
kunde använda samma förmåga en gång till. Detta skedde genom att tiden sänktes med ca 5 % 
varje gång ett poäng investerades i detta, vilket betydde att den tid som verkligen drogs bort 
sänktes för varje poäng. Anledningen till detta val var att det annars potentiellt hade blivit för svårt 
att balansera, vilket skulle ha kunnat leda till att många deltagare, framför allt masterminds och 
conquerors, antingen bara satsade i den eller inte alls, beroende på om den hade varit för bra 
eller för dålig (Nacke et al., 2013). Det fanns heller ingen gräns på hur många poäng deltagarna 
kunde investera i ett visst attribut, eftersom att de skulle ha möjligheten att endast satsa på en 
om de så önskade. 

4.2.2 Förmågor  
Artefaktens förmågor hade sex nivåer. Deltagarna startade spelet med tre poäng som kunde 
användas för att välja nya eller för att uppgradera befintliga förmågor. Under spelets gång fick 
deltagarna sammanlagt 12 ytterligare sådana poäng (2 efter varje avklarad nivå). Detta innebar 
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att deltagare antingen kunde: välja totalt 15 olika förmågor, välja att uppgradera två maximalt och 
en halvvägs, eller vilken kombination de ville däremellan. Precis som med artefaktens attributer 
så uppgraderades förmågorna linjärt på de flesta nivåerna, men med skillnaden att de på nivå 3 
och nivå 6 även fick andra fördelar, se figur 4. På detta sätt blev det ett mer intressant val för 
deltagare som ville inrikta sig på endast ett fåtal färdigheter. Detta kunde även vara positivt för 
deltagare med spelartypen seeker eftersom att de då hade möjlighet att utforska nya aspekter 
både genom att välja många färdigheter eller genom att uppgradera ett fåtal (Nacke et al., 2013). 
Utöver det så kunde det bli intressantare för masterminds och conquerors eftersom att det inte 
blev lika uppenbart vilka val som var bäst och på så sätt blev det lite av en utmaning att välja rätt 
strategi. 
 

 
 
Figur 4. Inne i artefakten i sig utmärkdes de speciella nivåerna för varje 
färdighet med en annorlunda ram för att på så sätt göra det mer uppenbart 
för deltagarna att det hände något speciellt på dessa nivåer. Single Target 
var åt höger, Area of Effect uppåt, Mobility nedåt och Defensive Utility åt 
vänster. Det gjordes även försök att välja färger som inte direkt skulle 
grupperas tillsammans, återigen för att minska risken att deltagare direkt 
associerade dem med varandra. De grafiska 2D-assets som användes i 
artefakten kom från Unity Asset Store (Rexard). 

  
Genom att flytta muspekaren över en förmåga så visades en beskrivning på varje nivå 
tillsammans med enkla siffror som visade vad som förändrades jämfört med tidigare nivå. Tanken 
med detta var att deltagare enkelt skulle kunna få en överblick över färdigheterna samt för att 
tillåta de deltagare som var intresserade av vilka nummer som förändrades att enkelt se dem, se 
figur 5, 6 och 7. 
  



21 
 

 

       
 

Figur 5. Exempel på en beskrivning av en färdighet. Denna beskrivning 
fanns på grundnivån av färdigheten och inkluderade den information 

som kunde tänkas vara intressant för deltagarna att veta. 
 

 
 

Figur 6. Exempel på en beskrivning av att uppgradera en färdighet. En 
kort beskrivning följd av siffror. I detta fall var det för uppgraderingar av 

Throw Axe som återkom på nivå 2, 4 och 5. Alla färdigheter hade 
liknande återkommande beskrivningar på dessa nivåer. 

 

 
 

Figur 7. Exempel på en beskrivning vid en av de speciella nivåerna för 
en färdighet, här nivå 3 av Throw Axe. 

4.3 Spellängd och Undersökningstid 
Artefakten spelades som tidigare nämnt genom att deltagaren valde sina förmågor och sedan 
använde dessa för att besegra en våg av fiender. Efter varje våg så fick deltagaren möjlighet att 
välja fler förmågor eller att uppgradera de som hen tidigare hade valt, samt att öka de attributer 
som de önskade. Efter att deltagaren gjort detta så började nästa våg av fiender då deltagaren 
tryckte på knappen för att fortsätta. 
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Från början var det planerat att deltagarna skulle spela igenom totalt tolv vågor av fiender, och 
efter varje få ett poäng för att införskaffa nya förmågor eller uppgradera befintliga, tillsammans 
med två poäng för att öka attributer. Av att testa detta internt upptäcktes dock att det tog ungefär 
20 till 30 minuter att spela igenom alla vågor, vilket troligtvis skulle ta ännu längre för personer 
som var nya till artefakten. Därför togs beslutet att skära ner på antalet vågor till sex, vilket då tog 
uppskattningsvis 15-20 minuter för en ny spelare att spela igenom, för att undersökningen inte 
skulle ta lika lång tid, vilket hade kunnat göra deltagare utmattade och därav tappa intresse eller 
koncentration (Barnum, 2010, s. 113). På grund av denna ändring så gavs det efter detta ut två 
poäng som deltagaren kunde använda för att införskaffa och uppgradera förmågor och fem poäng 
för att öka attributer varje våg för att deltagarna skulle få ungefär lika mycket poäng i slutändan. 
  
Antalet fiender i varje våg blev genomsnittligen halverat, delvis för att skära ner på tiden som det 
tog att spela igenom artefakten men även för att datorerna skulle klara av artefakten. Detta ansågs 
inte innebära någon större påverkan på undersökningen eftersom att det inte var 
svårighetsgraden av artefakten som utvärderades utan vilka val som deltagaren gjorde mellan 
varje våg. Det fanns dock en risk att detta skulle kunna påverka beslutfattningsprocessen hos 
conquerors, eftersom att de vill ha en utmaning så kunde de komma att se artefakten som för 
enkel och därför inte göra val som de vanligtvis skulle ha gjort (Nacke et al., 2013). Dock ansågs 
detta inte som ett problem eftersom att de inte i förväg skulle att veta hur svår artefakten var. 
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5 Pilotundersökning 
En pilotstudie utfördes med en deltagare för att undersöka om forskningsformatet var lämpligt och 
om intervjufrågorna resulterade i relevanta och analyserbara svar. Det urval som gjordes var att 
finna en deltagare som inte var insatt i undersökningen och som hade tidigare vana inom den 
genre som artefakten efterliknar. Studien utfördes genom att deltagaren blev informerad om 
undersökningens upplägg, undersökningens uppskattade tid för genomförande, samt om 
deltagarens forskningsetiska rättigheter. Därefter ombads deltagaren att spela den framtagna 
artefakten. De val som deltagaren gjorde inom karaktärsprogression dokumenterades 
automatiskt i ett textdokument i realtid. Då den uppskattade tidsestimeringen hade uppnåtts 
avbröts spelsessionen för en semistrukturerad intervju. Slutligen ombads deltagaren fylla i en 
översatt och utskriven enkät (International Hobo, 2010) för att avgöra deras spelartyp. 
  
Pilotstudien resulterade i ändringar och observationer som påverkade efterföljande 
undersökningssessioner, vilket diskuteras i resterande av denna rubrik.  
 
Den första förändringen som gjordes var att artefaktens svårighetsgrad sänktes genom att minska 
mängden skada vissa specifika fiender gjorde. Detta gjordes eftersom att dessa fiender var 
oproportionerligt tidskrävande för en relativt oerfaren spelare av artefaktens genre. Risken med 
denna ändring var att artefakten blev mindre intressant för vana spelare och därmed kunde göra 
dem mindre engagerade, dock var detta en effekt som kunde tolereras då fienden i fråga var 
relativt enkel att hantera, oavsett skada, för mer erfarna spelare och spelare mer fokuserade kring 
att kunna göra skada på fiender på distans. 
  
Vidare observerades även att deltagaren inte läste vad alla möjliga förmågor gjorde och valde 
delvis slumpmässigt under sessionens gång, samt inte noterade själv att större uppgraderingar 
av förmågorna var tillgängliga på högre nivåer. Denna brist av information kan potentiellt ha 
påverkat hur deltagaren resonerade kring sina val och därför förtydligades denna information 
under efterföljande tester då artefaktens struktur förklarades innan deltagarna fick påbörja 
spelsessionen. 
  
Det noterades även att de framtagna intervjufrågor som användes (se bilaga B) resulterade i 
relevanta svar som kunde användas för att tolka en potentiell koppling mellan spelartyp och val 
inom karaktärsprogression. Dock var det uppenbart att vissa frågor kunde behöva förtydligas ifall 
det märktes att deltagarna missuppfattade dem. Exempelvis var en av intervjufrågorna “Vilka 
förmågor valde du?” medan en annan var “Vilka attributer valde du att öka?” vilka enkelt kunde 
blandas ihop på grund av att olika deltagare kunde ha olika uppfattningar om vad orden innebar. 
Argumentet skulle kunna ha gjorts för att slå ihop dem till en fråga men eftersom att 
motivationerna kunde vara olika för varför de valdes så var det fortfarande fördelaktigt att ställa 
dem som separata frågor. Enkäten som användes var enkel att förstå och kunde genomföras av 
deltagaren på kort tid utan att konsultera undersökarna. 
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Ytterligare observerades det att tydligare struktur i antecknandet under undersökningen 
behövdes, då anteckningarna i pilotundersökningen gjordes för hand i ett anteckningsblock och 
på grund av notariens anteckningsstil ibland kunde vara svåra att uttyda. Detta åtgärdades genom 
att spela in rösterna både från deltagarna och intervjuledaren under de faktiska 
undersökningarna. Trots detta ändrades anteckningsformatet till digitala anteckningar på en 
bärbar dator. Vidare reviderades upplägget på det textdokument som dokumenterade 
deltagarens val inom karaktärsprogressionen i artefakten för att förenkla läsningen av det. 
 
Slutligen fanns det risker med att endast ha en deltagare. Främst kunde det vara att deltagaren 
inte var representativ för de övriga deltagare som deltog i den riktiga undersökningen (Hertzog, 
2018). Detta kunde dels göra att de förändringar som gjordes till undersökningen inte blev till det 
bättre samt att det kunde finnas viktiga aspekter av undersökningen som skulle ha kunnat 
förbättras men som inte uppmärksammades under pilotundersökning. Vi ansåg dock att för denna 
undersökning var denna pilotundersökning tillräcklig då de viktigaste frågorna gällande 
undersökningens utformning kunde besvaras. Dessa frågor var: Kunde vi få relevant data av våra 
intervjufrågor? Var artefakten rimligt svår för deltagarna? Var tiden för undersökningen för lång? 
Som diskuterats tidigare besvarades alla dessa frågor och när det var nödvändigt vidtogs 
åtgärder.  
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökning 

6.1.1 Deltagare 
Totalt genomfördes 16 undersökningar. Undersökningarnas upplägg var liknande pilotstudiens, 
dock reviderade efter de felfaktorer som diskuterades i kapitel 5. Deltagare rekryterades delvis 
genom att sprida anmälningsenkäter på sociala medier, och delvis genom att undersökarna 
personligen uppsökte personer på Högskolan i Skövde för att rekrytera frivilliga deltagare. Om de 
tillfrågade ville delta så fick de möjlighet att boka en tid som passade dem, och fick inom två 
arbetsdagar information om i vilken sal undersökningen skulle ske. 

Majoriteten av undersökningarna genomfördes i isolerade grupprum i biblioteket på Högskolan i 
Skövde men eftersom att det ibland var fullbokat så användes även andra mindre privata lokaler, 
huvudsakligen en sal på Högskolan i Skövde som är tillgänglig för två programinriktningar utanför 
lektionstid och som vanligtvis används för studier eller allmän underhållning då den har tillgång 
till brädspel. Detta kan ses som ett problem då ett fåtal av undersökningarna genomfördes synligt 
för, samt inom hörhåll, av andra studenter. Detta ansågs dock acceptabelt av undersökarna 
eftersom de bedömde att datan som samlas in inte är av en så pass personlig natur att den är 
obekväm att dela offentligt, samt att de andra studenterna inte verkade betraktas av deltagarna 
som ett störelsemoment.  

Majoriteten av deltagarna (15 st) är eller har varit studenter på datorspelsutvecklingsprogrammet 
vid Högskolan i Skövde. Majoriteten av deltagarna (13 st) uppgav sig även identifiera som samma 
kön och på grund av denna fördelning har vi valt att inte dra några slutsatser med koppling till 
könsidentitet. 

6.1.2 Undersökningar  
Undersökningarna inleddes med att deltagarna blev informerade om deras forskningsetiska 
rättigheter, så som att de har rätt att avbryta när de vill utan att behöva ange anledning, att de 
kommer att vara anonyma i den utsträckning som är möjligt, samt att ljud spelades in under 
undersökningen med deras samtycke. 

Följt av detta ställdes inledande frågor om deltagarna som var ämnade att undersöka deras 
spelvana, både generellt med datorspel och med genren ARPG. I detta ändamål ställdes frågor 
om hur mycket de spelar per vecka, om detta var representativt för deras allmänna spelvana eller 
om det var ovanligt mycket eller lite vid perioden för undersökningarna, samt om de kände till spel 
som Diablo (Blizzard Entertainment, 1997-2014) eller Path of Exile (Grinding Gear Games, 2013). 
Under några undersökningar så angavs även andra spel av deltagarna som också anses höra till 
samma genre. 

Deltagarna informerades om att artefakten de skulle spela var ett spel inom genren ARPG som 
liknar Diablo. Då spelsessionen påbörjades blev deltagarna informerade om att de i början skulle 
välja vilka förmågor och attributer de ville använda och/eller uppgradera. I samband med detta 
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blev de även rekommenderade att välja minst en offensiv förmåga eftersom att de i spelet inte 
hade någon form av grundattack, och om en deltagare enbart skulle välja defensiva förmågor 
kunde de inte avancera i artefakten då den kräver att fiender besegras. De fick även veta att 
spelsessionen skulle avbrytas efter ett visst tidsspann (ca 20 minuter) ifall de vid den tiden inte 
redan hade spelat igenom hela artefakten. Denna tidsgräns sattes för att försöka hålla ner tiden 
för varje undersökning för att deltagarna inte skulle bli utmattade eller uttråkade, och därmed bli 
apatiska till undersökningen (Barnum, 2010, s. 113). Detta kan dock ha lett till att deltagarna inte 
kände att de hade tillräckligt med tid för att sätta sig in artefaktens valmöjligheter, vilket diskuteras 
under kapitel 6.1.4. Vissa deltagare frågade hur långt spelet var och fick då som svar av 
intervjuledaren att de skulle märka när de hade klarat av sista vågen. Totalt var det tio deltagare 
som spelade igenom hela spelet innan tiden tog slut, resterande deltagare avbröts efter femte 
vågen.  

Då deltagarna hade avslutat spelsessionen fortsatte intervjun, då med fokus på att försöka 
undersöka vilka motivationer deltagarna hade till de val som de gjorde inom 
karaktärsprogressionen. De ombads då bland annat att beskriva spelarkaraktären, om de var 
osäkra på vad de skulle säga så föreslogs det att de kunde försöka beskriva karaktären både 
mekaniskt och/eller narrativt, att beskriva förmågorna som de valde samt varför de valde dem, att 
beskriva vilka attributer som de valde samt varför de valde dem. Vidare fick de även frågan om 
hur de vanligtvis brukar välja förmågor och attributer i liknande spel samt om de tänkte annorlunda 
i denna spelsession än vad de annars brukade göra. Sist frågades om de hade velat att spelet 
hade varit annorlunda på något sätt, om de hade velat göra några val som de inte upplevde kunde 
göras i spelet eller som saknades, samt om de trodde att de skulle ha valt förmågor och/eller 
attributer annorlunda om de skulle spela en gång till. De frågor som användes som riktlinjer under 
samtliga intervjuer kan läsas i Appendix B. 

Efter att intervjun var avslutad så stoppades ljudinspelningen och de ombads att fylla i den 
översatta versionen av BrainHex-testet, se Appendix C. En utskriven och översatt version av 
enkäten användes istället för den som finns tillgänglig på International Hobos hemsida (2010). 
Detta eftersom att inget krav på att deltagarna skulle kunna engelska etablerades. När deltagarna 
hade fyllt i enkäten informerades de om undersökningens syfte och de gavs tillfälle att ställa frågor 
om de så ville. Enkäten översattes av undersökarna, vilket skulle kunna resultera i att svaren blev 
annorlunda, men då deltagarna hade frågor så gavs de förtydliganden relaterade till den originella 
enkäten, exempelvis översättningen från ”disturbed” till ”rubbad”. Vi tror inte att denna 
översättning har haft någon väsentlig inverkan på resultatet. 

6.1.3 Sammanställning och tolkning av insamlad data 
Då alla undersökningar hade genomförts påbörjades arbetet med att sammanställa den 
insamlade datan. Intervjuerna gicks igenom en åt gången och de motivationer som kunde utrönas 
samlades i en för detta ändamål skapad tabell, se tabell 1. Tabellen var ämnad att ge en översikt 
över deltagarna och motivationerna som de angav. Ett antal motivationer identifierades av 
undersökarna och generaliserades för att ge en bättre översikt, exempelvis identifierades en 
motivation som “Valde förmågor som ansågs optimala” även då deltagarna ibland formulerade 
sig som “Jag valde det för den verkade bra” eller liknande. Viktigt att poängtera är att vid detta 
stadie var deltagarnas spelartyper ännu inte framtagna eller inlagda, med motivationen att 
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undersökarna då skulle kunna bli partiska i sina tolkningar av datan då de potentiellt skulle falla 
för konfirmeringsbias.  

 

Tabell 1. Den tabell som utvecklades under kodningen och 
analyseringen. BrainHex-förkortningar användes som följande: Achiever 
(A), Conqueror (C), Daredevil (D), Mastermind (M), Seeker (Se), 
Socialiser (So) och Survivor (Su). 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 13 14 

1
5 16  Totalt  

Conquero
r (C) 

Seeke
r (Se) 

BrainHex-typer 
S
e A 

S
e 

S
o C C M C 

S
e C A C 

S
e 

S
e D 

S
o  16  5 5 

Utgav sig för att ha 
vana med genren  X X   X X X X x  x x x x x  12  4 4 
Valde förmågor för 
att de troddes vara 
optimala  X X X X X   X x x x x  x   11  4 3 
Valde attributer 
som upplevdes 
optimala     X X X X X x x   x    8  4 2 
Valde förmågor 
reaktivt   X X  x      X x x x   7  2 2 
Valde attributer 
reaktivt  X X X   x     X   X   6  1 1 
Gjorde val baserat 
på vana inom 
liknande spel   x   X X     x   x x  6  2 1 
Valde förmågor för 
att uppfylla en 
arketyp eller en 
class-fantasy  x    X X X  x        5  3 0 
Valde attributer för 
att de skulle 
överrensstämma 
med en arketyp  X     x   x   x x    5  1 2 
Valde fårmåga för 
att det upplevdes 
som häftigt  x   X  X  X x X  x x  x  9  2 3 
Gjorde val som 
upplevdes vara de 
säkraste X   X    X  x x x   x   7  3 1 
Valde förmågor 
baserat på 
förutfattad tanke 
om vad de 
förmågorna brukar 
kännas som  X    X   X x  x x  x x  8  3 2 
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Experimenterade 
med olika 
förmågor i ett 
försök att finna det 
som upplevdes 
bra    x  X  X  x     x   5  3 0 
Angav en vilja om 
att testa andra 
förmågor om 
deltagaren skulle 
spela igen     X x  X  x   x x x x  8  4 2 
Antal förmågor 
inför första vågen 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3  2,875  3 3 
Antal förmågor 
efter femte 
progressionstillfäll
et 7 3 4 8 5 7 3 5 8 4 6 5 4 4 5 5  

5,187
5  5,2 5,4 

Antal förmågor 
efter fullständig 
spelomgång - 4 4 - - - 4 5 10 4 - 5 4 4 - 5  4,9  4,667 5,5 
 

Innan deltagarnas spelartyper översattes från enkäten till det som finns tillgängligt på International 
Hobos hemsida (2010) försökte undersökarna att se vilka generella analyser och slutsatser som 
kunde dras i förhållande till motivation för val inom karaktärsprogression.  

Då denna initiala analys var komplett påbörjades arbetet med att översätta de BrainHex-enkäter 
som deltagarna fyllt i till den som finns tillgänglig på International Hobos hemsida (2010). 
Resultaten av denna enkät fördes sedan in i tabellen med deltagarnas val och motivationer. En 
avvägning som gjordes här var att en av deltagarna var i lika stor utbredning seeker och socialiser, 
där valdes det att lägga deltagaren som en seeker eftersom att socialiser-typen inte är direkt 
applicerbar på den artefakt som användes under spelsessionen. Undersökarna analyserade den 
färdigställda datan och drog sedan slutsatser baserat på dessa spelartyper. 

6.1.4 Felfaktorer inom ramen av undersökningarnas genomförande 
Ett antal felfaktorer har upptäckts efter undersökningarna som skulle kunna påverka pålitligheten 
av dess resultat. Dels märktes det att artefakten upplevdes ha för hög svårighetsgrad av många 
deltagare, vilket potentiellt kan ha fått dem att göra val i ett försök att klara av spelet istället för 
hur de vanligtvis gör. Detta kan vara en av anledningarna till att ingen av deltagarna som 
klassificerades som seekers enligt BrainHex-enkäten motiverade sina val som ett försök att 
uppfylla en viss arketyp. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet av undersökningen är att deltagarna kan ha 
känt sig stressade av den 20 minuters gräns som sattes på spelsessionen. Detta skulle kunna ha 
lett till att deltagare som vanligtvis vill ta god tid på sig av olika anledningar kände sig obekväma 
med att göra detta och därför fattade mindre eftertänkta val än vad de hade önskat, vilket 
potentiellt kan ha lett till att de gjorde val baserat på vana från andra spel. Denna felfaktor kan 
vara särskilt relevant för deltagare som vill skapa en “unik” spelstil för sina karaktärer, samt de 
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som vill göra optimala val, eftersom dessa då inte skulle haft  tillräckligt med tid för att bilda en 
fullständig bild av deras valmöjligheter. 

Utöver detta så är mängden deltagare även en svaghet för undersökningarnas pålitlighet, speciellt 
med anknytning till BrainHex spelartyper. Undersökningens relativt få deltagarantal  gör att de 
observationer och slutsatser som presenteras senare kan visas vara statistiska ovanligheter vid 
en framtida, större undersökning. Av de 16 deltagare som deltog i undersökningen var det som 
mest fem av samma spelartyp enligt BrainHex-enkäten de fyllde i, med flera typer som endast 
innehöll en eller två deltagare, se figur 8. Detta gör att de enda två typerna som skulle kunna 
sägas något om är conquerors och seekers som innehöll fem deltagare vardera. Även detta är 
dock statistiskt osäkra grunder att bygga en slutsats på. För att jämföra med en bredare demografi 
så visas här även figur 9, som är baserad på data från hemsidan som sammanställer resultat och 
beskrivningar baserat på den online-enkät som användes i denna undersökning för BrainHex 
(BrainHex, 2011; International Hobo, 2010). 

 

Figur 8. Sammanställning av deltagarnas spelartyper i denna 
undersökning. 

 

 

 

BrainHex-fördelning i denna 
undersökning

Conqueror

Mastermind

Seeker

Achiever

Socialiser

Survivor

Daredevil
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Figur 9. Sammanställning av spelartyper från en bredare demografi. 

 

Vidare nämndes det tidigare att de flesta som deltog i undersökningen var personer som studerar 
eller har studerat dataspelsutvecklingsprogrammet i Skövde. Det är möjligt att personer som 
studerar dataspel kan vara mer medvetna om vilka val de gör, vilket kan ha påverkat dem under 
undersökningarna. Detta bör dock inte vara ett stort problem eftersom att deltagarna inte 
informerades om undersökningens syfte. Vidare kan detta faktum innebära att undersökningen 
inte är representativ för en större population. 

En slutlig reflektion över hur intervjuerna kunde ha förbättrats var att intervjuledaren borde ha varit 
mer observant med att be om förtydliganden angående deltagarnas motivationer till de val de 
gjorde i spelsessionen. Det framkom ibland under sammanställningen och tolkningarna av 
intervjuerna att det var osäkert exakt vad som menades med vissa påståenden, exempelvis sade 
en deltagare “Bladestorm är nånting jag alltid tar - för bästa abilityn” (Deltagare nr 16). Detta kan 
tolkas antingen som att deltagaren anser den som den “roligaste/häftigaste” eller som den mest 
effektiva. Detta tros främst bero på ovana hos intervjuledaren och inte på intervjufrågorna.  

6.2 Analys utan koppling till BrainHex 
Det nämndes i delkapitel 6.1.3 att analyseringen av den insamlade datan skedde i två omgångar, 
den första utan BrainHex-typer framtagna och den andra med dem inkluderade. Detta gjordes 
eftersom att undersökningens underliggande syfte var att identifiera spelares motivationer i 
samband med mekanisk karaktärsprogression. BrainHex användes som en potentiell förklaring 
till varför olika spelare väntades ha olika sorters motivationer. Då de förväntade anledningarna 
från deltagarnas spelartyp inte var garanterade att överensstämma med deras egna så valdes 
det att först tolka deltagarnas motivationer utan koppling till deras spelartyp. Den senare analysen 
gjordes för att undersöka om dessa motivationer överensstämde med de som förväntades av 
deras spelartyp. 

BrainHex-fördelning från International 
Hobo

Conqueror

Mastermind

Seeker

Achiever

Socialiser

Survivor

Daredevil



31 
 

6.2.1 Attributer och Förmågor 
Det första som märktes då datan analyserades var att många deltagare verkade betrakta 
attributer och förmågor på olika sätt. I detta fall var attributer numeriska uppgraderingar som 
passivt påverkade spelarkaraktären, så som hälsa, rörelsehastighet och generell skada, och 
förmågor var handlingar som spelaren aktivt kunde välja att använda, som attacker eller 
teleportering. Vissa deltagare rapporterade att de valde förmågor för att de verkade effektiva 
medan de inte var lika noga med attributer, där de ibland valde det som verkade ”roligt” eller 
”häftigt”, eller inte reflekterade över dessa uppgraderingar alls. Andra deltagare valde förmågor 
för att uppfylla en viss arketyp, eller för att “känna sig” som en viss sorts karaktär, men valde 
sedan attributer eftersom att de upplevdes effektiva.  

Detta kan peka på att spelare resonerar olika kring attributer och förmågor för att det upplevs som 
att förmågor har större betydelse för vad för sort av karaktär som spelas, medan attributerna 
sedan endast avgör hur effektiv karaktären är inom den rollen.  

6.2.2 Optimala val 
Utav de deltagare som valde förmågor som de ansåg bra så verkar det som att deltagarna snarare 
fokuserade på att identifiera förmågor som var tillräckligt bra, istället för det absolut bästa. Detta 
kan bero på ett flertal olika faktorer, men troligt är att deltagarna kände en viss stress under 
undersökningen eftersom att de var medvetna om att det fanns en högre tidsgräns och därför inte 
läste igenom alla förmågor innan de valde. Exempelvis sade deltagare nr 2 efter spelsessionen 
att så fort hen hörde att det fanns en tidsgräns så bestämde hen sig för en spelstil som hen trodde 
skulle gå så fort som möjligt för att tiden inte skulle ta slut. Det kan även ha berott på att deltagarna 
inte var lika investerade i artefakten som de skulle ha varit om de befann sig i den situation där 
de vanligtvis brukar spela spel, eftersom att de visste att de inte skulle spela mer än det som 
krävdes för undersökningen. Slutligen kan det vara så att vissa deltagare kände sig tvungna att 
göra bra val eftersom att svårighetsgraden på artefakten var så pass hög. 

Deltagarna hade även olika sätt att avgöra vad de ansåg vara bra val i spelet. En vanlig metod 
som observerades var att välja sådant som deltagarna kände igen från tidigare erfarenheter med 
liknande spel. Vissa deltagare påpekade att förmågor som kunde skada många fiender ofta var 
bra eftersom att det vanligtvis förekommer många fiender, medan andra resonerade liknande 
kring att närstrid var ett bra val eftersom att många fiender i sådana spel brukar vilja vara nära 
spelarkaraktären. Endast en deltagare observerade att hen själv gjorde detta och pekade då ut 
att “Så länge som det inte kommer en boss som är immun mot slows så borde det ändå gå rätt 
fine” (Deltagare 12). Detta kan peka på att spelare baserar många av sina val på vad de har 
observerat vanligtvis fungerat för dem. Detta kan också vara en beslutsfattningsprocess som 
specifikt gäller för mer isolerade spelsessioner, som exempelvis undersökningens session där 
deltagarna inte hade någon exakt information om hur spelet och dess fiender skulle vara 
utformade.  

Många deltagare ansåg sig också spela en “säker” spelstil, alltså en spelstil som kanske inte var 
den effektivaste eller snabbaste, men en där de skulle kunna hålla sig vid liv längre. Inte alla med 
denna spelstil ansåg den dock som en optimal spelstil, eller ens egentligen en bra spelstil, trots 
att den tillät dem att stadigt ta sig fram genom spelet. Detta exemplifieras med uttalandet från 
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deltagare nr 11 när de frågades varför de fokuserade mest på attributen Health: “[...] för jag känner 
det är bra å ha, så länge man har kvar health så kan det ta tid men man kommer fram till mål 
liksom, för man dör inte på en gång.” Detta skulle kunna peka på att många spelare 
sammanställer bra med att det går snabbt, men tillräckligt med data har inte samlats in under 
denna undersökning för att påvisa detta med någon form av säkerhet. 

6.2.3 Experimenterande 
Hälften av deltagarna angav slutligen en vilja att experimentera med andra förmågor om de skulle 
spela spelet igen i framtiden. Detta var sant både för spelare som under spelsessionen valde 
många förmågor och de som valde endast ett fåtal, även om de flesta använde något färre 
förmågor.  

Detta kan vara rotat i en vilja att undersöka och testa så många förmågor som möjligt. Det som 
då kan vara värt att diskutera är varför då inte fler av dessa deltagare valde fler förmågor under 
spelsessionen. Detta kan bero på att deltagarna fortfarande ville göra val som de ansåg vara bra 
eller att de av andra anledningar inte ville välja fler förmågor än de gjorde, kanske för att de var 
mest bekväma med att bara använda fyra eller fem förmågor samtidigt.  

Detta kan bero på att deltagarna resonerade att de spelar på ett visst spelsätt nu och kan 
experimentera med andra spelsätt vid framtida speltillfällen. Alternativt kan deltagarna fortfarande 
vilja inrikta sig på en viss spelstil men kan tänka sig att testa andra spelstilar, vilket några 
deltagare specifikt angav, exempelvis deltagare 5 som angav att “Jag hade nog kanske prövat  
gå mer på en ranged build och ha mer movementspeed, ha lite mindre liv kanske för att testa om 
det skulle vara mer effektivt.” För vissa deltagare kan det vara så att de insåg att den spelstil som 
användes inte skulle fungera, att de inte skulle “klara” spelet med den men ändå fortsatte använda 
den spelstilen av andra anledningar. För andra deltagare kunde det vara så att de istället kände 
att när de hade klarat ut spelet med en viss spelstil så ville de testa en annan. Detta kan vara 
tecken på att dessa deltagare uppskattar spel som tillåter dem att spela flera gånger, så att de 
kan testa olika spelstilar och eventuellt olika versioner av samma spelstil.  

6.3 Analys med koppling BrainHex 
Nedan följer den analys som har genomförts i koppling till BrainHex-typer. Det nämndes tidigare 
att det var många spelartyper som endast innehöll ett fåtal deltagare, vilket är anledningen till att 
endast conquerors och seekers analyserades. Båda dessa typer innehöll fem deltagare. De 
övriga var uppdelade enligt följande: två acheivers, två socialisers, två daredevils, och en 
mastermind. 

6.3.1 Conqueror 
Det som kan sägas om conquerors är att de verkar vara väl medvetna om attributernas roll inom 
optimering. Fyra av de fem conquerors som deltog angav att de valde attributer för att de ansåg 
dem vara det bästa valet. Av dessa deltagare så valde tre även förmågor för att de ansågs bäst, 
något som även den conqueror som inte valde attributer baserat på effektivitet gjorde. Detta kan 
peka på att dessa deltagare reflekterade mer angående hur förmågor och attributer kan fungera 
tillsammans för att få ett bättre resultat än vad de flesta andra deltagarna gjorde. Detta stöds av 
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uttalanden från deltagarna, exempelvis motiverade deltagare nr 6 sina val med följande förklaring: 
“Jag tänkte eftersom jag ändå kör med pilar är det ändå bra med skada liksom.”, och deltagare 
nr 8 med följande: “Jag valde dom delvis för jag tyckte dom funkade med förmågorna jag hade 
valt, så försökte jag liksom ändå se till så jag kunde få dom att connectas”. Detta kan dock ha 
orsakats av att artefaktens svårighetsgrad var högre än deltagarna väntade sig och att de då 
kände att de var tvungna att välja det bästa för att kunna klara av det. Detta skulle då 
överensstämma med teorin om att conquerors gillar utmaningar och blir mer motiverade då de 
ställs mot något svårt att överkomma. 

6.3.2 Seekers 
En av de teser som föreslogs i början av denna undersökning var att de deltagare som 
klassificerades som seekers skulle göra val antingen för att uppfylla en viss roll eller arketyp, 
alternativt för att testa så många förmågor som möjligt. Detta beteende återspeglades inte i de 
undersökningar som genomfördes, då ingen seeker angav sig spela utefter en viss roll eller 
arketyp, eller för att experimentera med olika förmågor. En anledning till detta kan vara 
artefaktens upplägg och svårighetsgrad, vilket kan ha gjort att deltagarna inte kände att de hade 
möjlighet att göra något av dessa. Det kan också vara så att de gjorde detta omedvetet men att 
de inte reflekterade över det, detta kan dock inte påvisas och är endast en spekulation. 

Ytterligare en möjlig anledning kan vara att spelets förmågor och attributer saknade uppenbar 
uppdelning i roller och arketyper. Om spelets förmågor hade grupperats utefter arketypiska 
klasser hade deltagare med spelartypen seeker potentiellt rättat sig mer efter dessa. Dock 
presenterades inte förmågor som tillhörande specifika klasser av just den anledningen att det 
misstänktes påverka deltagarna för att binda sig till roller de egentligen inte var intresserade av. 
Detta kan peka på att om klasser inte specifikt benämns så är det betydligt färre spelare som 
tillkännager dem. Detta skulle dock behöva undersökas vidare för att kunna konstateras med 
någon form av säkerhet. 

Trots att ingen seeker angav att de valde att experimentera med olika förmågor så valde två av 
dem att spela med många förmågor (sju respektive tio olika förmågor) vilket kan innebära att de 
planerade från början att välja många förmågor. Dessa deltagare valde inte heller sina förmågor 
reaktivt vilket kan stödja denna teori. Ingen av dem reflekterade särskilt över att de valt många 
förmågor utan ansåg det som normalt. På grund av urvalets storlek är detta dock inget som kan 
sägas med någon form av säkerhet. 

6.4 Slutsatser 
Baserat på den undersökning som har genomförts och analyserats så finns det belägg för att 
samma spelare ofta kan resonera olika kring olika progressionssystem som förmågor och 
attributer. Exakt vad detta beror på är inte säkert, men det kan potentiellt bero på att förmågor 
ses som en mer fundamental aspekt av hur en karaktär fungerar, medan attributer betraktas som 
ett sätt att antingen optimera hur karaktären fungerar inom ramen av den roll karaktären ska 
uppfylla eller för att ge variation till den rollen.  



34 
 

Spelare som tillhör primärtypen conqueror verkar vara mer medvetna än många andra om att 
förmågor och attributer tillsammans kan fungera för att ge ett effektivare resultat än vad systemen 
gör var för sig. Att det enbart är conquerors som skulle tänka på detta är dock svårt att bekräfta 
baserat på denna undersökning, eftersom att deltagarantalet var mindre än önskvärt och eftersom 
att många primärtyper endast hade en eller två deltagare och därför inte är ett tillräckligt stort 
urval för att kunna analysera potentiella trender. 

Många deltagare under spelsessionen sade att de gjorde val för att de ansåg valen som bra eller 
effektiva, detta innebar dock inte nödvändigtvis att de var motiverade att identifiera de absolut 
bästa eller optimala valen. I många fall ansåg deltagarna att valen var bra med utgångspunkt från 
val de gjort tidigare under spelsessionen, eller andra spel, och på det sättet kan det ses som att 
de ville göra bra val samtidigt som att de ville fortsätta utforma sin karaktär på liknande sätt de 
redan påbörjat. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

7.1.1 Bakgrund 
Denna undersökning har varit centrerad kring motivationer inom mekanisk karaktärsprogression, 
vilket enligt Zagal och Alitzer (2014), Andreen (2017), samt Iten, Steinman och Opwis (2017) är 
ett relativt outforskat område inom akademia. Zagal och Alitzer argumenterar att ett spel 
innehåller karaktärsprogression om spelarens karaktär eller avatar förändras under spelets gång, 
dessa förändringar är normala och förväntade, de är antingen inneboende för karaktären eller 
dess ägodelar, de är bestående, och de är ackumulerande. Detta är en väldigt bred definition och 
innefattar många olika system som används i moderna spel, exempelvis linjära uppgraderingar 
av karaktärers styrka (World of Warcraft), upplåsning av nya förmågor och verktyg (The Elder 
Scrolls V: Skyrim), eller tillgång till nya områden inom spelets värld (Dark Souls). Dessa system 
kan även betraktas som samlande (Toups et al., 2016) eller belöningar (Wang & Sun, 2011) och 
detta kan potentiellt innebära att de tilltalar en bred mängd spelare av olika anledningar, vilket 
enligt Zagal och Alitzer (2014)  är fallet. 

För att undersöka kopplingar mellan motivationer för val inom karaktärsprogression och olika 
sorters spelare så har ett ramverk för spelartyper vid namn BrainHex (Nacke et al., 2014) 
används. Brainhex är en modell som tilldelar spelare poäng inom sju spelartyper beroende på till 
vilken grad de uppskattar olika aspekter inom spel som exempelvis utmaning, skräck, eller 
fantasiuppfyllelse. För denna undersökning så har enbart spelares primära typ tagits hänsyn till 
på grund av att deltagarantalet inte väntades överskrida tjugo personer. Om deltagarna skulle 
delas in efter primära och sekundära typer skulle det krävas 42 deltagare för att få en representant 
av varje spelartyp, förutsatt att alla deltagare var av olika typer. De sju spelartyper som Brainhex 
definierar är achiever, conqueror, daredevil, mastermind, seeker, socialiser, och survivor, och 
deltagare betraktas i denna undersökning endast tillhöra en av dessa typer. Först efter att den 
sammanställda datan analyserades utan dessa i åtanke introducerades deltagarnas spelartyper 
för att undersöka mönster relaterade till motivation och spelartyp. Detta innebär att två separata 
analyser har skett, en om generella motivationer och beslutfattningsprocesser utan relation till 
spelartyper, samt en där dessa undersöks i samband med spelartyp. 

7.1.2 Metod och undersökning 
Den utförda studien samlade in kvalitativ data från deltagare genom ett speltest följt av en 
semistrukturerad intervju. Anledningen till att fokus lades på kvalitativa svar istället för en 
kvantitativ undersökning med fler deltagare var på grund av att undersökningen var rotad i en 
önskan att förstå spelares motivationer och resonemang, något som kvalitativa undersökningar 
är mer lämpliga för (Williamson, 2002).  

Den insamlade datan sammanställdes genom att anteckningar och inspelningar från intervjuerna 
systematiskt gicks igenom och deltagarnas motivationer och resonemang kodades i en tabell som 
växte när nya anledningar rapporterades, se tabell 1 i delkapitel 6.1.3. Denna tabell 
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sammanställdes sedan och gav möjlighet att översiktligt observera samband och skillnader 
mellan deltagarnas svar. När denna tabell var framställd och kontrollerad jämfördes deltagarnas 
alla olika motivationer samt dess helhet gentemot övriga deltagare. Efter att generella slutsatser 
dragits och antecknats så introducerades deltagarnas primära spelartyp och analysprocessen 
upprepades med fokus på likheter och skillnader mellan deltagare av samma och olika 
spelartyper. 

7.1.3 Resultat 
De tolkningar som har gjorts utan koppling till BrainHex-typer är som följande: Samma spelare 
kan ha olika motivationer för sina val inom olika former av karaktärsprogressionssystem, även 
inom samma spel; Spelare gör ofta val baserat på tidigare erfarenheter, antingen i samma eller 
liknande spel, eftersom de förväntar sig liknande upplevelser; Och när spelare gör val som de tror 
kommer att vara effektiva så är de oftast inte oroliga om valen är de absolut bästa, åtminstone 
inte i spel där de saknar vana. 

Vidare har analyser med anknytning till spelartyper enbart kunna göras för två av dessa, då övriga 
hade ett för lågt antal deltagare för att kunna urskilja potentiella mönster. En tolkning som har 
kunnat göras till följd av denna undersökning gällande spelartypen conquerors är att den 
föreslagna hypotesen gällande deras motivationer möjligtvis kan vara korrekt, då deltagaren som 
tillhörde denna spelartyp gjorde val som de betraktade som effektiva, möjligtvis eftersom de ville 
övervinna utmaningen av att klara spelet. Utöver detta så var det även en hög koncentration av 
conquerors som angav att de ville pröva nya förmågor om de hade spelat igen, detta kan 
potentiellt indikera att de känner att de har “klarat” spelet på ett sätt och att de nu vill försöka klara 
det på ett annat vis. Detsamma kan dock inte sägas om spelartypen seekers då deltagarna som 
tillhörde denna spelartyp inte gjorde val baserade på samma anledning som den föreslagna 
hypotesen, vilket hade varit att de motiverade sina val med att de försökte uppfylla en klassfantasi 
eller en viss arketyp, eller för att experimentera med många förmågor. Seekers i denna 
undersökning gjorde inga enhetliga val och gjorde inte heller val för att spela in i en arketypisk 
klass. Detta kan potentiellt bero på felfaktorer som kommer att diskuteras i delkapitel 7.2, men 
det kan även indikera att spelartyper inte har en så stor eller konsekvent inverkan på motivationer 
för val inom karaktärsprogression. 

7.2 Diskussion 

7.2.1 Förankring i bakgrund och felfaktorer 
Det nämndes i kapitel 2.2.3 att karaktärsprogression kan betraktas och användas på olika sätt 
även inom liknande grupper, så som utvecklare, spelare, eller akademiker. Denna splittring är 
något som reflekteras i en av de slutsatser som dragits genom denna undersökning, nämligen att 
vissa spelare motiverar sina val inom karaktärsprogressionssystem på olika sätt, dels inom 
samma spel men även inom samma system. Detta kan betyda att utvecklare har möjlighet att ge 
spelare flera olika valmöjligheter i hur de uttrycker sin spelstil genom att konstruera olika typer av 
system inom samma spel. Potentiella anledningar skulle kunna vara att spelare å ena sidan 
betraktar val som aktivt påverkar deras spelstil, exempelvis förmågor, som en möjlighet att 
uttrycka sin karaktär genom ett narrativ, genom att låta dem uppleva något “häftigt”, eller genom 
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att generellt uttrycka mekanisk kreativitet eller mästerskap. Å andra sidan kan de betrakta val som 
enbart passivt påverkar deras karaktär, exempelvis attributer, som mindre viktiga och därför kan 
dessa användas för att inkludera sekundära motivationer som exempelvis att optimera effektivitet 
för en spelare som vanligtvis bryr sig mer om klassfantasi. Denna slutsats är dock enbart 
spekulativ då en djupare förståelse av varför detta sker eller hur olika system betraktas kräver 
vidare forskning som är utanför ramarna av denna studie. 

Vidare är resultatet med anknytning till spelartyper inte övertygande då enbart deltagare med 
spelartypen conqueror visade på möjliga trender som förutspåddes i undersökningens hypoteser. 
Deltagare med spelartypen seeker visade varken på gemensamma mönster eller mönster som 
överensstämde med förväntningar. Förväntningarna från de båda grupperna baserades på 
spelartypernas beskrivning av Nacke et al. (2014), som utvecklade BrainHex-modellen. 
Deltagarantalet är en av tre primära felfaktorer för detta, då enbart fem deltagare av conquerors 
respektive seekers deltog i undersökning innebär detta att motivationer kan av ren slump vara 
abnormaliteter. Den andra primära felkällan är att artefaktens svårighetsgrad underskattades av 
undersökarna och ett flertal deltagare hade problem att klara spelet inom den givna tidsramen. 
Detta kan innebära att deltagare oavsett spelartyp fokuserade mer på att försöka “slå” spelet och 
att de därigenom fokuserade mer på att effektivisera sin karaktär än vad de vanligtvis hade om 
spelet var mer lämpligt balanserat för deras underhållning. Den tredje primära felkällan är den 
tidsgräns som sattes på spelsessionen, då många deltagare kan ha känt sig stressade och därför 
inte gjort val på samma sätt som de vanligtvis brukar göra. 

Mindre påtagliga felfaktorer som kan påverka resultatets trovärdighet är att undersökarnas ovana 
med att genomföra intervjuer ledde till att när följdfrågor, och förfrågan om förtydligande, var 
nödvändiga inte alltid identifierades. Detta i sin tur ledde till att sammanställningen av den 
insamlade datan inte är lika fullständig som den skulle kunna vara och förlitar sig mer än vad som 
annars hade varit önskvärt på undersökarnas tolkningar av anteckningar och ljudinspelningar 
snarare än deltagarnas egna ord. Ytterligare en faktor som gör resultatet mindre pålitligt är att 
demografin för deltagarna var relativt uniform då deltagarnas kön, ålder, samt utbildningsval alla 
var relativt lika varandra, som visas i figur 10.  
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Figur 10. Kort sammanfattning av undersökningens demografi. 

7.2.2 Samhällelig nytta 
Det nämndes i undersökningens frågeställning att intresset för att undersöka området av 
motivationer inom mekanisk karaktärsprogression härstammar från en önskan att kunna 
konkretisera förståelse för spelares resonemang kring vissa val. Detta kan i sin tur leda till en 
säkrare kunskapsgrund för att utveckla bättre lämpade system beroende på demografi eller 
önskad spelupplevelse. Även om denna studie enskilt inte kan åstadkomma detta så kan några 
av slutsatserna i den användas som en potentiell bakgrund för vidare forskning inom området. 
Främst av dessa är slutsatsen att en spelare kan inom ett spel motivera sina val i dess olika 
progressionssystem av olika anledningar. 

7.3 Framtida arbete 

7.3.1 Utökad studie 
Om detta arbete hade fortsatt några månader till skulle det finnas två huvudsakliga 
tillvägagångssätt att förbättra eller utöka studien. Antingen hade det genomförts många fler 
undersökningar i ett försök att få ett representativt urval till varje primär spelartyp, om målet var 
att kunna säga något definitivt om relationen mellan BrainHex och spelarnas val. Det andra 
alternativet hade varit att se de undersökningar som redan gjorts som fler pilotundersökningar, 
vilket skulle innebära att många ändringar skulle kunna göras dels på artefakten men framför allt 
på intervjutekniken. Intervjufrågorna skulle kunna ses över och intervjuteknikerna förbättras så att 
de problem med tolkning som diskuterats i delkapitel 6.1.4 blir åtgärdade. 

Dessa utökningar skulle kunna stärka några av de slutsatser från detta arbete som i nuläget är 
tämligen opålitliga. Alternativt att de skulle kunna förkastas om det visade sig att dessa slutsatser 
beror på tillfälligheter skapade av den relativt lilla urvalsgrupp som använts. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Totalt antal deltagare Antal deltagare av
samma könsidentitet

Antal deltagare som
studerar eller har

studerat
datorspelsutveckling på

Högskolan i Skövde

Antal deltagare födda
mellan 1990 och 2000

Demografi

Demografi



39 
 

Vidare så kan dokumentation av när deltagare dör i artefakten vara användbart att dokumentera. 
Detta skulle kunna användas för att undersöka om svårighetsgraden av spelet påverkar att flera 
deltagare gör val reaktivt, exempelvis genom att öka hälsa efter att de har dött upprepade gånger.  

Ytterligare en idé hade varit att införa poäng i spelet. Detta skulle kunna göra att vissa spelartyper 
känner sig mer motiverade för att ta sig fram i spelet, dock skulle det samtidigt kunna agera som 
en stressfaktor för andra spelare.  

Slutligen hade en förbättring varit att genomföra speltesterna utan en övre tidsgräns, då många 
deltagare potentiellt blev stressade av tidsgränsen, vilket kan ha påverkat deras val. Att 
genomföra testerna utan denna tidsgräns skulle kunna ge mer representativa resultat. 

7.3.2 Större perspektiv 
I ett större perspektiv skulle detta område kunna undersökas mer på flera olika sätt.  

Ett av dem hade varit att inte inkludera spelartyper i undersökningen och endast fokusera på vilka 
val spelare gör. Då hade fokus kunnat ligga på exempelvis hur tidigare erfarenhet inom genren 
påverkar, eller hur generell erfarenhet med spel påverkar spelares beslutfattningsprocess.  

Något som skulle kunna undersökas djupare som framkom i denna undersökning är relationen 
mellan förmågor och attributer och hur spelare ser på dessa i relation till varandra. Enligt den 
analys och de slutsatser som diskuterats i tidigare kapitel så kan det vara så att spelare tänker 
på attributer och förmågor på olika sätt. Detta i sig skulle kunna vara ett intressant fenomen att 
undersöka vidare och skulle kunna leda till nya designprinciper kring hur spelutvecklare skulle 
kunna hantera förmågor och attributer. 

BrainHex skulle också kunna undersökas djupare. Som det framgått av denna undersökning så 
kan det finnas tendenser på att conquerors följer det som satts upp av BrainHex-teorin, men 
seekers verkar enligt denna studie inte göra det. Detta kan återigen bero på urvalsgruppen som 
användes för detta, och för att göra en ordentlig undersökning så skulle det troligtvis vara 
behövligt att undersöka även de sub-typer som presenteras i BrainHex, istället för endast de 
primära typer som tagits upp i denna undersökning. För att göra detta skulle det behövas göra en 
kvantitativ studie på en mycket större skala än vad som är realistiskt för ett arbete av denna 
storlek, och den risk som finns vid en sådan undersökning är då att spelarnas motivationer 
försvinner eller inte går att tyda lika bra som vid en kvalitativ intervju (Williamson, 2002). En sådan 
undersökning skulle kunna vara intressant för att verifiera eller ifrågasätta BrainHex-modellen, 
men inte nödvändigtvis för spelutveckling i övrigt.  
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Appendix A - Sökmetoder 
Här presenteras de sökmotorer som använts och de söktermer som använts inom dem. 
  
Google scholar 
https://scholar.google.se/ 
Game AND Customization 
gam* AND "functional customization" 
gam* AND "character build" (2015 framåt) 
Game* AND Reward* (2015 framåt) 
Game* AND “multi-class” 
game* AND “Multi Class” 
Ludology AND choice* 
game* "upgrade* tree" 
game* "upgrade* system" (decision OR choice) 
game* "skill* tree" 
game* "talent* tree*" 
game* (special* OR general*) (decision OR choice) "skill* tree*" 
game* (special* OR general*) (decision OR choice) "(skill* OR talent* OR ability OR upgrade*) 
tree*" 
game* "character* talent*" 
game* "character* upgrade*" 
game* "strategic choice" 
  
ludology* AND reward* 
ludology* AND "talent tree" 
ludology* AND "skill tree" 
ludology "strategic choice" 
  
Scopus 
https://www.scopus.com 
gam* AND "character build" 
gam* AND "functional customization" 
gam* AND customization 
Gam* AND “Character development” 
Game* AND “Character progression” 
Game* AND progression 
  

ACM Digital Library 
https://dl.acm.org/ 
gam* AND customization (2000 framåt) 
gam* AND “Functional Customization” 
gam* AND talent* 

https://scholar.google.se/
https://www.scopus.com/
https://dl.acm.org/


 
 

gam* AND character* AND build* 
gam* AND abilit* 
Game AND character AND build 
Game AND "Meaningful Choice" 
Game AND “Strategic Choice" 
game* AND "character progression" 
game* "character progression" (för många resultat för att sovra) 
"progression system" 
  
Digra 
http://www.digra.org/ 
Customization 
Talent 
Power 
Upgrade 
Abilit* 
Character build 
“Level up” 
Reward 
Specialization 
Generalization 
character progression 
Progression 
build 
  
SpringerLink 
https://link.springer.com/ 
Game AND Customization 
Game AND Character AND reward AND system AND NOT (education) AND NOT (learning) 
Game AND Character AND Progression 
  
Web of Science 
http://apps.webofknowledge.com 
Gam* AND Customization 
gam* AND "functional customization" 
gam* AND reward 
gam* AND reward AND upgrade 
game* progression (för många resultat för att sovra) 
gam* "character progression" 
gam* character progression 
  

IEEE Xplore Digital Library 
https://ieeexplore.ieee.org  

http://www.digra.org/
https://link.springer.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://ieeexplore.ieee.org/


 
 

game* upgrade* 
game* upgrade* tree 
game* perk* 
game* tree (för många resultat för att sovra) 
game* talent 
game* skill (för många resultat för att sovra) 
game* skill tree 
game* trait* 
game* "character progression" 
  
Sage Publications Inc 
https://us.sagepub.com 
gam* AND "character build" 
Game AND Customization (2015 framåt) 
gam* AND "functional customization" 
Game* AND Reward* AND upgrade* (2015 framåt) 
game* "character progression" 
game* progression system* (för många resultat för att sovra) 
game* “progression system*” 
 

  

https://us.sagepub.com/


 
 

Appendix B – Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
  
Inledande  
1. Vad heter ni?  
 
2. Vad jobbar ni med, alternativt vad studerar ni?  
 
3. Hur mycket brukar ni spela varje vecka?  
 

a. Är det representativt för er spelvana i allmänhet?  
 
4. Känner ni till spel som Diablo och Path of Exile?  
 

a. Hur mycket spelvana har ni av spel i den genren?  
 
Huvudfrågor  
5. Hur skulle ni beskriva eran karaktär? (Förtydligande om ombes: Mekaniskt eller Narrativt)  
 
6. Vilka förmågor valde ni?  
 

a.  Varför?  
 

i. Använde ni alla som ni valde?  
 

1. Varför?  
 
7. Vilka attributer valde ni?  
 

a. Varför?  
 
8. Hur brukar ni göra val i spel som detta?  
 

a. Varför?  
 

i. Resonerade du annorlunda kring detta spel?  
 

1. Varför?  
 
9. Är det något ni hade önskat var annorlunda med spelet?  
 

a. Är det några val som ni hade velat kunna göra som ni inte kunde?  
 



 
 

10. Om ni skulle spela igen, eller fortsätta spela, hade ni gjort andra val då?  
 
Catch-all  
11. Är det något som du har tänkt på som kan kännas relevant, som vi inte pratat om, eller något 
i allmänhet du vill lägga till eller undrar över?   



 
 

Appendix C -BrainHex enkät  
 
Del 1 
Instruktioner 
Vänligen besvara följande frågor genom att markera ditt svar med ett kryss. Om inget annat 
anges, vänligen sätt endast ett kryss per fråga. 
 
Födelseår:  
____ 
 
Kön: 
__ Kvinna 
__ Man 
 
Geografiskt Område: 
__ Nordamerika 
__ Syd- eller Centralamerika 
__ Västra Europa eller Storbrittanien 
__ Östra Europa eller Ryssland 
__ Södra Asien (inkl. Kina, Indien och Japan) 
__ Afrika 
__ Mellanöstern 
__ Australien 
__ Annat (var snäll ange):  
 
Jag spelar vanligtvis dator- eller TV-spel 
__ Varje dag 
__ Varje vecka 
__ Ibland 
__ Sällan 
__ Aldrig 
 
Jag ser mig själv som 
__ Hardcore gamer 
__ Någonstans mellan Hardcore och Casual gamer 
__ Casual gamer 
__ Jag har ingen aning! 
 
Jag arbetar inom: 
__ Ett icke-datorspelsrelaterat område (eller inte alls/är student) 
__ Datorspelsutveckling 
__ Datorspelsutgivning 
__ Datorspelsförsäljning 



 
 

__ Datorspelsjournalistik 
__ Datorspel inom annan kontext (t.ex. forskning) 
 
Jag föredrar följande sätt att spela på: 
__ Single player för mig själv 
__ Single player med andra spelare som hjälper eller turas om att spela 
__ Multiplayer i samma rum 
__ Multiplayer över internet 
__ Lagspel eller Klanspel över internet 
__ Virtuella världar eller MMORPGn 
 
Min attityd mot narrativ inom datorspel är: 
__ Narrativ är väldigt viktigt för min åtnjutning av ett spel 
__ Narrativ kan hjälpa mig att tycka om ett spel 
__ Narrativ är inte viktiga för mig i ett spel 
__ Jag föredrar spel utan narrativ 
__ Jag spelar inte datorspel 
 
Nämn tre spel som exemplifierar vad du tycker om med spel (detta måste inte vara 
datorspel - vilket spel som helst som du tycker om räknas) 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 

 
Jag lever med, och/eller föredrar att leva med: 
__ En katt eller katter 
__ En hund eller hundar 
__ Både katter och hundar 
__ Varken katter eller hundar 
 
 
Valfritt: 
Om du kan din Myers-Briggs-typ, vänligen ange här: 
____ 
 
  



 
 

 
Del 2 
Instruktioner 
Vänligen välj ett av alternativen för varje fråga. Välj det alternativ som bäst överensstämmer med 
din attityd till påståendet. Markera med ett kryss. 
 
 
“Utforska för att se vad du kan finna.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Hektiskt fly från en skräckinjagande fiende.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Lista ut hur du ska lösa ett utmanande pussel.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Kampen för att besegra en svår boss.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Spela i en grupp, online eller i samma rum.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
 
“Snabbt reagera på en spännande situation.” 



 
 

__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Plocka upp allt samlingsbart i ett område” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Se dig omkring bara för att njuta av omgivningen.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Ha kontroll i höga hastigheter.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Komma på en lovande strategi när du tänker ut vad som ska provas härnäst.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Känna lättnad när du flyr till ett säkert område.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
 
“Att ställas mot en stark motståndare när man spelar mot andra människor.” 
__ Jag älskar det! 



 
 

__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Prata med andra spelare, online eller i samma rum.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Hitta vad du behöver för att fullborda en samling.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Hänga från en hög höjd.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Undra vad som finns bakom en låst dörr.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Känna sig rädd, skräckslagen eller rubbad.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
 
“Själv lista ut vad du måste göra.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 



 
 

__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Fullborda en bestraffande utmaning efter många misslyckade försök.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Samarbeta med främlingar.” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
“Få 100% (göra allt i ett spel).” 
__ Jag älskar det! 
__ Jag gillar det. 
__ Det är okej. 
__ Jag ogillar det. 
__ Jag hatar det! 
 
  



 
 

Del 3 
Instruktioner 
Vänligen läs igenom de följande sju påståenderna. 
Rangordna dem med siffrorna 1-7 i ordningen du föredrar dem, där den du föredrar mest har 
högst siffra och den du föredrar minst har lägst siffra. Vänligen använd varje siffra endast en gång. 
 
__  En stund av häpnadsväckande förundran eller vackerhet. 
__ En upplevelse grundlig skräck som är helt häpnadsväckande. 
__ En stund av hissnande hastighet eller svindel. 
__ Stunden när lösningen till ett svårt pussel klickar i din hjärna. 
__ Stunden av en svårvunnen vinst. 
__ En stund när du känner en djup koppling eller enighet med en annan spelare. 
__ En stund av fullständighet som du har arbetat för. 
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