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Sammanfattning 
Navigationshjälpmedel är det som finns i spel för att hjälpa spelaren att navigera. 

Navigationshjälpmedel kan delas upp i två kategorier: separata navigationshjälpmedel 

och integrerade navigationshjälpmedel. Det finns väldigt lite forskning om 

navigationshjälpmedel, speciellt om vilka attityder spelare har till dem. Den här studien 

undersöker därför navigationshjälpmedel med frågeställningen: Vad har spelare med 

olika spelerfarenhet och spelvana för attityder till integrerade navigationshjälpmedel, 

samt hur speglas dessa attityder i spelupplevelsen? Det undersöks med hjälp av en 

spelprototyp. Efter att testdeltagare har spelat prototypen fyller de i en enkät som 

utvärderar spelupplevelsen och blir efter det intervjuade om navigationshjälpmedel. 

Resultatet tyder på att spelvana spelare tenderar att ha positiva attityder till integrerade 

navigationshjälpmedel, medan ovana spelares attityder tenderar att vara lite mindre 

positiva. Detta reflekteras också i spelupplevelsen. På grund av undersökningens låga 

deltagarantal kan inte lika starka slutsatser dras för ovana spelare, men framtida arbete 

med fler deltagare kan säkerställa slutsatserna. 

Nyckelord: Navigation, navigationshjälpmedel, attityder, spelupplevelse 
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1 Introduktion 

Speldesign går ut på att genom ett spel förmedla en upplevelse till spelaren (Schell, 2014). En 

speldesigner kan inte direkt skapa en spelupplevelse, speldesignern kan endast sätta upp 

system och mekanik för att försöka kommunicera den tänkta spelupplevelsen till spelaren 

(Hunicke, LeBlanc & Zubek, 2004). Väldigt viktiga aspekter som påverkar spelupplevelsen i 

3D-dataspel är leveldesignen och de navigationshjälpmedel som används i spelen för att 

hjälpa spelaren navigera i spelvärlden (Moura & El-Nasr, 2014; Milam & El-Nasr, 2010; 

Moura & Bartram, 2014; Nerurkar, 2009). Nerurkar (2009) delar upp navigationshjälpmedel 

i två olika kategorier: separata navigationshjälpmedel och integrerade navigationshjälpmedel. 

Separata navigationshjälpmedel är separerade från spelets miljö och är en del av spelets 

grafiska användargränssnitt. Integrerade navigationshjälpmedel är en del av spelvärldens 

miljö och brukar inte räknas som en del av användargränssnittet. Det finns väldigt lite 

forskning gjord på vetenskaplig nivå som undersöker navigationshjälpmedel i spel (Milam & 

El-Nasr, 2010; Moura & Bartram, 2014; Moura & El-Nasr, 2014). 

Syftet med den här studien är att undersöka navigationshjälpmedel med fokus på integrerade 

navigationshjälpmedel, vilka attityder spelare har till dem, samt hur speglas dessa attityder i 

spelupplevelsen. Det undersöks med hjälp av en spelprototyp som utvecklas i Unity (Unity 

Technologies, 2005) som bara använder sig av integrerade navigationshjälpmedel för att 

hjälpa spelare att navigera. En grupp testdeltagare fick spela prototypen och tänka högt 

metoden (Lewis & Rieman, 1993) användes för att undersöka testdeltagarnas reaktioner till 

prototypen samt för att få en insikt i deras tankeprocess under speltestet. Efter speltestet 

utvärderades deras spelupplevelse genom Game Experience Questionnaire (GEQ) 

(IJsselsteijn, de Kort & Poels, 2007; 2013), som är en enkät som utvärderar spelupplevelser. 

Efter att de svarat på enkäten blev de också intervjuade om hur det var att navigera i 

prototypen, med fokus på de integrerade navigationshjälpmedlen och testdeltagarnas 

attityder till dem. Intervjuerna var semistrukturerade i struktur och djupgående i ämnet. 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följdes i utformningen och utförandet av 

användarundersökningen. 

Prototypen spelas i ett förstapersonsperspektiv och går ut på att lista ut var slutet av banan 

finns och att navigera sig dit. Spelaren startar i ett låst förrådsrum på ett rymdskepp och 

behöver ta sig till utrymningskapslarna i en annan del av rymdskeppet för att kunna fly 

därifrån. Rymdskeppet är mestadels mörklagd och olika navigationshjälpmedel som ljus, 

kontrast och skyltar används i prototypen för att hjälpa spelare att navigera i mörkret. Det 

finns låsta dörrar i spelarnas väg som de behöver låsa upp genom en nyckel de kan hitta eller 

genom en kod som de kan hitta i olika textloggar som finns utspridda på rymdskeppet. 

Textloggarna innehåller också bitvis en bakgrundshistoria om vad som hände på rymdskeppet 

innan spelprototypen utspelar sig. Spelprototypen avslutas när spelaren har låst upp och gått 

in i utrymningskapseln. Prototypens utformning har inspirerats mycket av både System 

Shock: Enhanced Edition (Nightdive Studios, 2015) 0ch System Shock 2 (Nightdive Studios, 

1999). 
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2 Bakgrund 

2.1 Speldesign och Leveldesign 

Speldesign går ut på att förmedla en upplevelse till spelaren, men en speldesigner kan inte 

direkt skapa en upplevelse. Det som speldesignern kan skapa är spel. Det är genom spelarens 

interaktion med spelet som spelaren får en spelupplevelse (Schell, 2014). Allt speldesignern 

kan göra är att skapa ett spel med en uppsättning system och mekanismer, och hoppas på att 

spelarens upplevelse av spelet är positiv. Hunicke et al. (2004) delar upp denna relation 

mellan speldesigner, spel och spelare i tre distinkta komponenter: mekanik, dynamik och 

estetik (Engelska: mechanics, dynamics och aesthetics). Mekaniken är de faktiska 

komponenterna av spelet i form av programkod och data. Dynamiken är hur mekaniken 

reagerar på spelarens input och sin egen output under speltid. Estetiken är spelarens 

emotionella respons på att interagera med spelets dynamik och mekanik. Genom dessa termer 

kan man effektivare undersöka relationerna mellan speldesigner, spel och spelare.  

Mekaniken är vad som tillåter spelarens handlingar i spelet, men spelaren behöver också 

någonstans att utföra sina handlingar. Spel behöver någon typ av nivå, miljö, värld eller bräde 

att utspela sig i och eller på. Det är där leveldesign kommer in i bilden. I många dataspel, 

speciellt de med detaljerade 3D-miljöer, är leveldesign väldigt viktig för att förmedla en bra 

spelupplevelse (Moura & El-Nasr, 2014; Milam & El-Nasr, 2010; Moura & Bartram, 2014; 

Nerurkar, 2009). Om spelaren ska utföra en handling i spelet behöver hen först förstå var 

handlingen behöver utföras och lyckas förflytta sig dit. Generell level-layout och 

arkitekturteori går att använda i leveldesign för att hjälpa spelaren hitta till det hen ska, men 

ofta räcker det inte med endast det. Då implementeras något som kallas 

navigationshjälpmedel för att ytterligare hjälpa spelaren att hitta rätt. Mer om 

navigationshjälpmedel senare i bakgrunden. 

2.2 Navigation och Navigationsstrategier 

Enligt nationalencyklopedin definieras navigation som: 

”den vetenskap och teknik som behandlar bl.a. sjöfarares och flygares förmåga, 

utrustning och metoder att under färd fastställa sin position och bestämma 

lämplig färdväg och kurs mot nästa delmål” 

 Nationalencyklopedin (u.å.). 

Människor använder navigation varje dag när de förflyttar sig. Människor tenderar att inte 

aktivt tänka på det eller ens vara medvetna om att de gör det. Lawton (1994) har genom en 

självrapporteringsstudie identifierat två olika typer av strategier som människor använder för 

att navigera i utomhusmiljöer: orienteringsstrategin och ruttstrategin. Med 

orienteringsstrategin förlitar människor sig på referenspunkter i miljön för att hålla koll på 

sin egen position och på så sätt veta vart de behöver gå för att komma till sin destination. 

Sådana referenspunkter kan exempelvis vara väderstrecken eller synliga landmärken de är 

bekanta med. Med ruttstrategin förlitar sig människor på information om hur de tar sig från 

en plats till en annan. Sådan information kan exempelvis vara instruktioner om när de ska gå 

framåt, svänga höger eller vänster och så vidare. Människor visar sig använda båda strategier 

till viss mån, men brukar förlita sig mer på en av dem. Lawton (1996) har även identifierat 

korrelationer mellan dessa utomhusstrategier och två liknande inomhusstrategier som tyder 
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på att människor tenderar att använda liknande strategier både inomhus och utomhus. 

Människor tenderar att också använda liknande strategier i virtuella miljöer (Chen, Chang & 

Chang, 2009). Navigation i virtuella miljöer påverkas inte bara av valet av navigationsstrategi, 

men också av individens personlighet och andra faktorer som deras erfarenhet med datorer 

(Walkowiak, Foulsham & Eardley, 2015). 

Det har identifierats påtagliga skillnader i navigationsstrategi mellan könen både i inomhus- 

och utomhusmiljöer, t.ex. att kvinnor tenderar att förlita sig mer på ruttstrategin medan män 

tenderar att förlita sig mer på orienteringsstrategin (Lawton, 1994; 1996). Chen et al. (2009) 

har i en studie funnit att denna strategipreferens mellan könen också existerar i virtuella 

miljöer. Studien indikerar också på att män visade bättre navigationsprestation än kvinnor, 

men att lämpliga navigationshjälpmedel kan förbättra navigationsprestationen och eliminera 

skillnaderna mellan könen. Lövdén, Herlitz, Schellenbach, Grossman-Hutter, Krüger & 

Lindenberger (2007) utförde en studie som specifikt undersökte skillnaderna i 

navigationsprestation mellan könen. Deltagarna i studien utförde en navigationsuppgift i två 

olika miljöer med olika topografi, en med raka korridorer och en med krokiga korridorer. 

Skillnaderna mellan könen i navigationsprestation minskade i miljön med den krokiga 

topografin. Spatial förståelse av miljöerna fortsatte dock vara högre hos män efter att alla 

deltagare uppnått samma navigationsprestation. Dessa resultat indikerar att skillnaderna 

mellan könen i navigationsprestation påverkas av interaktioner mellan miljöns topografi och 

könsskillnader i hur hjärnan behandlar spatial information. 

Butler, Acquino, Hissong & Scott (1993) har gjort en studie som undersöker det optimala 

navigationshjälpmedlet för en komplex byggnad som har många personer som går in i den 

utan att vara bekanta med byggnadens utformning. De utförde 4 stycken undersökningar i 

studien. Den första undersökningen jämförde prestationen mellan tre olika grupper, en med 

du-är-här kartor, en med skyltar, samt en kontrollgrupp som inte hade något 

navigationshjälpmedel. Resultaten indikerade att personer som använde skyltar navigerade 

sig till destinationen snabbast, medan de som använde du-är-här kartor var långsammare än 

till och med kontrollgruppen (Butler et al., 1993). Den andra undersökningen utredde vilka 

faktorer som påverkar vilka rutter som personer föredrar. Resultaten stöttade deras hypotes 

om att personer föredrar rutterna som minimerar energiförbrukningen, med undantag som 

t.ex. speciell hänsyn för personer med funktionsnedsättningar (Butler et al., 1993). 

En tredje undersökning som använde artificiella planritningar bekräftade att minimering av 

energiförbrukning är en viktigare faktor än komplexitet för bestämmandet av föredragna 

rutter (Butler et al., 1993). Den fjärde och sista undersökningen undersökte 

navigationsheuristiker och informationen som borde finnas på skyltar. Resultaten visade att 

skyltar borde indikera vilka rum som finns i alla riktningar (höger, vänster, framöver, upp och 

ner), men de behöver också vara relativt enkla. Därför kan skyltsystem vara speciellt effektiva 

när rum numreras i följd istället för att ha alfabetiska namn (Butler et al., 1993). Chen et al. 

(2009) kom i sin studie fram till liknande resultat om att skyltar var ett mycket effektivare 

navigationshjälpmedel än du-är-här kartor. 

Vilar, Teixeira, Robelo, Noriega & Teles (2012) genomförde en studie där de undersökte vilka 

faktorer som påverkar vägval i inomhusmiljöer. Resultaten tyder på att i korridorer med 

symmetriska T-korsningar vad det på slump som deltagarna bestämde vilken väg de valde. 

Men om en av korridorerna var bredare eller ljusare än den andra tenderade deltagarna att 

välja den. Om ett av alternativen var smalare men ljusare och det andra var mörkare men 
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bredare, tenderade deltagarna att välja den smalare men ljusare vägen. Padgitt och Hund 

(2012) har genomfört två studier där de undersökte effektiviteten av olika vägbeskrivningar i 

komplexa inomhusmiljöer. I första studien fick deltagare betygsatta effektiviteten hos sju 

kombinationer av vägbeskrivningar. Resultaten visar att generellt fick detaljer om rutten 

högre betyg än orienterande detaljer, samt att betygen höjdes tillsammans med att antalet 

detaljer höjdes. Deltagare med bra självrapporterat lokalsinne gav högre betyg till 

orienterande detaljer än de med dåligt självrapporterat lokalsinne. I den andra studien fick 

deltagare betygsätta vägbeskrivningar före och efter att de navigerat med dem. Resultaten 

visade att ruttbeskrivningarna resulterade i färre navigationsfel och högre effektivitetsbetyg 

än orienteringsbeskrivningarna. Deltagare med dåligt självrapporterat lokalsinne gjorde fler 

navigationsfel och gav lägre effektivitetsbetyg än deltagare med bra självrapporterat 

lokalsinne. 

Darken och Sibert (1996) genomförde en studie som undersökte om verkliga världen 

designprinciper kan användas i designen av virtuella världar och främja förbättrad 

navigationsprestation. Deltagares prestation i en komplex sökuppgift mättes i väldigt stora 

virtuella utomhusmiljöer med olika navigationshjälpmedel. Miljöerna modifierades antingen 

med ett radiellt rutnät, en karta, båda eller inget av dem. Resultaten visar att båda miljöerna 

med kartor gav bäst navigationsprestation jämfört med de två andra. Men miljöerna med 

rutnätet gav bättre riktningsinformation jämfört med de andra två. Miljön utan 

navigationshjälpmedel gav sämst prestation med att deltagare ofta blev desorienterade och 

hade stora svårigheter med att klara av sökuppgiften. Dessa resultat visar på att användare 

behöver hjälpmedel för att effektivt navigera i stora virtuella utomhusmiljöer (Darken & 

Sibert, 1996). 

2.3 Navigation i spel och Navigationshjälpmedel 

Att spelaren kan hitta i spelvärlden är en av de viktigaste aspekterna i designen av 3D-spel 

(Moura & El-Nasr, 2014). För att spelaren ska kunna utföra en handling på en specifik plats i 

spelet behöver spelaren först kunna navigera och förflytta sig till platsen där handlingen ska 

utföras. När generell level-layout och arkitektur inte räcker för att spelaren ska förstå vart hen 

ska gå tillämpas navigationshjälpmedel. Navigationshjälpmedel är saker och ting som finns 

för att hjälpa människor navigera i miljön. Det finns väldigt lite vetenskaplig forskning som 

undersöker navigationshjälpmedel i spel (Milam & El-Nasr, 2010; Moura & El-Nasr, 2014). 

Speciellt finns det en stor brist på användarstudier som undersöker spelares attityder och 

tankar om navigationshjälpmedel (Moura & Bartram, 2014). Moura och El-Nasr (2014) gjorde 

en studie där de analyserade mönstren mellan olika spels tekniker för att hjälpa spelare 

navigera och de identifierade 21 olika navigationshjälpmedel, tre olika leveldesignval som 

påverkar navigationen i spelet, samt åtta olika spelmekaniker som är relaterade till navigation. 

Milam och El-Nasr (2010) identifierade fem olika designmönster för att hjälpa spelaren 

navigera i en annan studie. Moura och Bartram (2014) gjorde en studie där de undersökte hur 

spelare reagerar på olika navigationshjälpmedel i olika spelkontexter. De identifierade många 

faktorer som påverkar navigation, även utanför navigationshjälpmedel, vilket Moura och 

Bartram (2014) menar visar på ämnets komplexitet och behov av mer forskning.  

Fagerholt och Lorentzon (2009) utförde en studie om navigationens signifikans i relation till 

inlevelse som en del av deras masteruppsats som egentligen handlar om hur 

användargränssnitt påverkar inlevelse i first person shooter (FPS) spel. I undersökningen 

gjorde de en observation att deltagarna generellt hade problem med att 
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navigationshjälpmedlen antingen var för tvetydliga eller för otvetydiga. Fagerholt och 

Lorentzon (2009) menar ett detta tyder på att spelare inte vill bli explicit tillsagda vart de ska 

gå och vad de ska göra, men att de behöver någon form av hjälp. Nerurkar (2009) delar upp 

alla navigationshjälpmedel i två kategorier: separata navigationshjälpmedel och integrerade 

navigationshjälpmedel (Engelska: discrete navigational tools and immersed navigational 

tools). Nedan definieras båda kategorier med ett antal exempel från spel där de används. 

2.3.1 Separata Navigationshjälpmedel 

Separata navigationshjälpmedel är separerade från spelvärlden och är en del av spelets 

grafiska användargränssnitt. Det gör dem ofta abstrakta vilket också gör det lätt att använda 

dem till att förmedla mer än bara spatial information, till exempel kan de förmedla en fientlig 

karaktärs hälsa (Nerurkar, 2009). En karta är troligtvis en av de första sakerna som många 

tänker på när de hör ordet navigationshjälpmedel. Kartor är väldigt vanligt förekommande i 

spel och kan implementeras på olika sätt. Den vanligaste implementationen är att ha en karta 

i en meny som spelaren kan öppna genom spelets kontroller. Kartan visar då hela eller bara 

en del av spelvärlden på skärmen. 

  

Figur 1 Skärmdump från spelet The Legend of Zelda: Breath of the Wild 
(Nintendo, 2017) 

Kartan visar vanligtvis, men inte alltid, saker som spelarens position, spelarens aktuella mål 

och andra intressanta platser. Till exempel visar figur 1 kartan i spelet The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild (Nintendo, 2017), där man kan se spelarens position representerat av en 

gul pil, spelarens aktuella mål representerat av en pulserande gul prick och andra intressanta 

platser prepresenterat av blåa och beigea symboler. Kartan kan på så sätt informera spelaren 

om var hen är i spelvärlden och vart hen behöver gå för att avancera vidare i spelet.  

Olika kartor i olika spel kan ha olika egenskaper. Om utforskande är en viktig aspekt i ett spel 

brukar stora delar av kartan vara dold för spelaren vid spelets början. Mer och mer av kartan 

låses då upp till spelaren i samband med att hen utforskar spelvärlden. T.ex. kartan i The 

Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017), System Shock: Enhanced Edition 
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(Nightdive Studios, 2015) 0ch System Shock 2 (Nightdive Studios, 1999). Många spel pausar 

spelet när kartan i menyn öppnas. Då behöver spelaren inte oroa sig om saker som att till 

exempel bli attackerad av en fientlig karaktär medan hen tittar på kartan. Det låter spelaren 

bekanta sig med kartan och spelvärlden i lugn och ro. T.ex. kartan i The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild (Nintendo, 2017) och The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 

2011). En nackdel med detta är att dock att det avbryter spelets flöde när spelaren behöver 

titta på kartan, vilket kan negativt påverka spelupplevelsen (Moura & El-Nasr, 2014). En del 

spel väljer att inte pausa spelet när spelaren öppnar kartan och låter spelaren fortsätta röra på 

sig medan hen tittar på den. Det kan höja spänningen i spelet för att spelaren behöver hela 

tiden vara på sin vakt när hen tittar på kartan. T.ex. kartan i System Shock: Enhanced Edition 

(Nightdive Studios, 2015) 0ch System Shock 2 (Nightdive Studios, 1999). 

  

Figur 2 Skärmdump från spelet The Legend of Zelda: Breath of the Wild 
(Nintendo, 2017) 

En annan implementation, som ofta används tillsammans med kartan i menyn, är att visa en 

del av kartan i spelets heads-up-display (HUD). En HUD är ett transparant lager på skärmen 

som presenterar information till spelaren under spelandet (Fagerholt och Lorentzon, 2009). 

Delen av kartan som visas centreras oftast runt spelarens position, så att spelaren alltid kan 

se de mest närliggande delarna av kartan, ofta i ett av bildskärmens fyra hörn. Den här 

implementationen brukar kallas för en minimap. Till exempel visar figur 2 minimapen i spelet 

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) nere i skärmens högra hörn. Där 

centreras kartan på spelarens position, representerat av en gul pil, och spelarens aktuella mål 

syns tydligt, representerat av en gul pulserande prick. 
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Figur 3 Skärmdump från spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda 
Softworks, 2011) 

Ett annat vanligt navigationshjälpmedel är det som kallas markörer (Engelska: markers). 

Markörer markerar viktiga positioner, objekt eller karaktärer i spelvärlden genom separata 

element i gränssnittet ovanpå själva spelvärlden (Nerurkar, 2009). Till exempel i figur 3 visas 

hur markörer används i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 2011). 

Spelarens aktuella mål i exemplet är att prata med karaktären Gunmar, som tydligt markeras 

med en vit pil ovanför karaktärens huvud. En del markörer visas bara när objektet eller platsen 

som de markerar är synlig till spelaren, t.ex. markörerna i The Elder Scrolls V: Skyrim 

(Bethesda Softworks, 2011). Andra markörer syns genom väggar och annat som kan skymma 

sikten, t.ex. markörerna i Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009). När en markör är utanför 

spelarens synfält kan en kompass, ett annat vanligt navigationshjälpmedel, användas 

tillsammans med markörerna. Kompasser placeras oftast på spelarens HUD och roterar med 

att spelaren vänder på sig. T.ex. kompassen i The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 

2011) som visas också i figur 3, i figurens övre kant. På kompassen markeras Gunmar av en 

till vit pil och ett annat aktuellt mål i kanten av kompassen vilket betyder att målet är till höger 

om spelaren utanför hens synvinkel. Kompasser kan peka på samma platser och objekt som 

markörerna markerar, men den visar bara des relativa position till spelaren, till skillnad från 

kartan som visar absolut position. Kompassen kan också visa annan viktig information som 

väderstrecken, fientliga karaktärer i närheten och andra intressanta närliggande platser. I 

Fagerholt och Lorentzons (2009) studie om navigationens signifikans i relation till inlevelse 

var BioShock (2K Games, 2007) ett av spelen som de använde. Ett av de separata 

navigationshjälpmedlen i BioShock (2K Games, 2007) som de undersökte var en kompass. 

Ingen av deltagarna tyckte att kompassen hade en förstärkande effekt på spelupplevelsen, 

vilket Fagerholt och Lorentzons tyder på att navigationshjälpmedel inte automatiskt stärker 

spelupplevelsen. 
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2.3.2 Integrerade Navigationshjälpmedel 

Integrerade navigationshjälpmedel är en direkt del av spelvärlden och använder samma 

komponenter som miljön själv använder, som geometri, objekt, texturer och ljus. De är därför 

inte lika märkbara som de separata navigationshjälpmedlen och räknas generellt inte som en 

del av användargränssnittet. Deras subtila natur skapar också risken att spelarna missar dem 

helt (Nerurkar, 2009). Eftersom de är en del av spelvärlden är det svårare att prata om dem 

som enskilda verktyg som spelaren har till sitt förfogande. Därför kommer exemplen vara mer 

om generella tekniker som designern kan tillämpa i designen av spelvärlden för att hjälpa 

spelare att navigera. 

 

Figur 4 Skärmdump från spelet Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009) 

Ett sätt att få spelaren att gå till en specifik plats är att få spelaren att själv vilja gå dit. För att 

göra det behöver designern först fånga spelarens uppmärksamhet och mycket handlar om att 

få spelaren att titta på de saker som designern vill att de ska titta på. Många olika tekniker för 

att styra personers ögon har utvecklats och används av konstnärer, som Leonardo Da Vinci, i 

flera millennier (Nerurkar, 2009) och samma principer som fungerar i klassisk konst fungerar 

också i leveldesign. I figur 4 visas ett exempel på hur Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009) 

använder konstnärliga principer som ljus, kontrast och linjer för att fånga spelares 

uppmärksamhet och locka dem till att gå en specifik väg. 
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Figur 5 Skärmdump från spelet The Legend of Zelda: Breath of the Wild 
(Nintendo, 2017) 

I större och öppnare spelvärldar har spelare ett större behöv av att hålla koll på sin egen 

position i spelvärlden. Detta kan göras genom tydliga landmärken som låter spelaren 

identifiera sin position och andra områdens position i relation till den. Det finns en speciell 

typ av landmärken som kallas för ”weenies”, som är en term tagen från de som designar 

Disneys nöjesparker (Nerurkar, 2009; Moura & El-Nasr, 2014). Det är tänkt att dra till sig 

uppmärksamheten hos spelaren och nästan alltid vara synligt till spelaren som ett mål att 

arbeta sig mot och alltid kunna veta sin position i relation till. Exempel på weenie är det stora 

slottet i mitten av spelvärlden i The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) som 

alltid syns från nästan alla platser i spelet (höger sida i figur 5). 

 

Figur 6 Skärmdump från spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda 
Softworks, 2011) 
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Ett annat sätt att hjälpa spelaren navigera är att designa spelvärlden enligt liknande logik som 

skulle användas i samma typ av miljö i verkligheten. Om det så är ett sjukhus, en stad eller en 

del av ett medeltida kungadöme kan det finnas logiskt utplacerade skyltar och vägvisare. I 

sjukhuset kan det finnas skyltar som visar var receptionen och operationsavdelningen ligger. 

I staden kan det finnas skyltar med gatunamn och gatunummer på. I kungadömet kan det 

finnas skyltar som säger vilken väg som leder till viken stad eller by. Leveldesign kan använda 

sig av naturliga navigationshjälpmedel som människor redan använder i verkligheten. 

Exempel på användning av vägskyltar visas i figur 6 med ett vägskäl i The Elder Scrolls V: 

Skyrim (Bethesda Softworks, 2011) där spelaren kan läsa på en skylt vilken väg som leder till 

Riften och vilken väg som leder till Helgen och Ivarstead. Skyltar har också visat sig vara 

väldigt effektiva navigationshjälpmedel (Butler et al., 1993; Chen et al., 2009).  
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3 Problemformulering 

Leveldesign och navigationshjälpmedel i 3D-dataspel är väldigt viktiga aspekter som påverkar 

spelarens upplevelse (Milam & El-Nasr, 2010; Moura & Bartram, 2014; Moura & El-Nasr, 

2014; Nerurkar, 2009). Leveldesign och navigationshjälpmedel i spel är också områden som 

väldigt lite vetenskaplig forskning har undersökt (Milam & El-Nasr, 2010; Moura & El-Nasr, 

2014). Speciellt är spelares attityder till och tankar om navigationshjälpmedel i spel väldigt 

outforskade (Moura & Bartram, 2014). Problemet som har identifierats är att det råder en stor 

diskrepans mellan hur viktigt området är för spelupplevelsen och hur mycket vetenskaplig 

kunskap som finns tillgängligt på området. Det är därför som den här studien undersöker 

navigationshjälpmedel, med fokus på integrerade navigationshjälpmedel, spelares attityder 

till integrerade navigationshjälpmedel, samt hur speglas dessa attityder i spelupplevelsen. 

Valet att fokusera på integrerade navigationshjälpmedel gjordes för att det finns outforskad 

potential i att förlita sig mer på integrerade navigationshjälpmedel för att skapa roligare och 

intressantare spel där navigation är en mer engagerande del av spelupplevelsen. Resultaten 

från studien kan användas i vidare forskning och kan leda till en bättre förståelse av spelares 

attityder till navigationshjälpmedel i spel och hur dessa attityder påverkar spelupplevelsen. 

Från vidare forskning kan vi lära oss mer om navigationshjälpmedel och utveckla bättre och 

intressantare spel. Mer specifikt lyder frågeställningen: 

Vilka attityder har spelare med olika spelerfarenhet och spelvana till integrerade 

navigationshjälpmedel, samt hur speglas dessa attityder i spelupplevelsen? 

Med attityder menas i sammanhanget av undersökningen spelarnas åsikter, t.ex. vad spelarna 

tycker om integrerade och separata navigationshjälpmedel, vad de tycker är bra och vad de 

tycker är dåligt, hur de tycker att hjälpmedlen borde användas i spel o.s.v. Detta undersöks 

genom att intervjua spelare och fråga dem om vad de tycker om navigation och 

navigationshjälpmedel i spel. Svaren på frågorna bildar en del av resultatet och de värderas i 

en analys. Spelares spelupplevelse mäts separat i en enkät innan intervjun som också bildar 

en del av resultatet och värderas i analysen. I analysen jämförs resultaten med varandra för 

att hitta likheter, skillnader och mönster mellan dem vilket visar hur attityderna och 

spelupplevelsen speglar varandra. Med spelarerfarenhet menas vilka typer av spel som de har 

spelat tidigare och hur mycket de har spelat dem. Med spelvana menas hur ofta och hur 

mycket som de spelar spel per vecka. Då ingen av deltagarna hade erfarenhet utan att också 

ha vana används begreppet vana i rapporten för båda termerna.  

3.1 Metodbeskrivning 

Studien är kvalitativ och använder sig främst av intervjuer och en enkät som heter Game 

Experience Questionnaire (GEQ) (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 2007; 2013). I metoden 

används också en spelprototyp som utvecklas till undersökningen samt tänka högt metoden 

(Lewis & Rieman, 1993). Spelprototypen beskrivs i kapitel 4 projektbeskrivning. En grupp på 

11 testdeltagare har spelat prototypen en och en. Urvalsprocessen för deltagarna gick ut på att 

gå runt på Högskolan i Skövdes campus och fråga personer om de var frivilliga att delta. Om 

de ville delta bestämdes en lämplig tid och plats för undersökningen. Det fanns ingen bestämd 

målgrupp utan alla som var frivilliga fick delta i undersökningen. 

Innan testdeltagarna spelade prototypen samlades demografidata och information om deras 

tidigare spelerfarenheter och spelvanor in. Sedan spelade de prototypen. Under spelandet av 
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prototypen tillämpades tänka högt metoden för att undersöka testdeltagarnas reaktioner till 

navigationshjälpmedlen samt för att få en insikt i deras tankeprocess under speltestet.  Tänka 

högt metoden går ut på att testdeltagaren uppmuntras till att säga högt vad de tänker på under 

testet (Lewis & Rieman, 1993). Tänka högt metoden valdes för att den är enkel att använda 

och implementera i undersökningen och samtidigt kunna ge värdefull kvalitativ data. Dessa 

kommentarer spelades in för senare analys. Spelsessionen varade fram till att testdeltagaren 

hade spelat igenom hela prototypen eller tills dess att speltiden överskred en tidsgräns på 10 

minuter efter vilket spelsessionen avbröts.  

Efter spelsessionen används Game Experience Questionnaire (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 

2007; 2013) för att utvärdera testdeltagarnas spelupplevelse. Testdeltagarna fyllde i GEQ-

enkäten direkt efter spelsessionen. GEQ är en enkät som utvärderar spelupplevelser och 

består av tre moduler, The Core Questionaire, The Social Presence Module och The Post-game 

Module. Den här studien använde endast The Core Questionnaire för att de andra två 

modulerna bedömdes som irrelevanta till undersökningen. The Core Questionnaire i GEQ 

utvärderar spelupplevelse som värden på sju olika faktorer som var och en mäter en unik men 

ibland relaterad komponent av spelupplevelsen. Faktorerna är:  

• Competence: mäter spelarens uppfattning om sin egen kompetens. T.ex. om de kände 

sig skickliga, om de kände sig framgångsrika, o.s.v.  

• Sensory and Imaginative Immersion: mäter spelarens inlevelse. T.ex. om de var 

intresserade i spelets berättelse, om de kände att de kunde utforska spelvärlden, o.s.v.  

• Flow: mäter hur absorberad spelaren var i spelet. T.ex. om de glömde det som fanns 

omkring dem, om de glömde bort tiden, o.s.v.  

• Tension/Annoyance: mäter om spelarens spänning och irritation. T.ex. om de kände 

sig frustrerade, om de kände sig pressade, o.s.v.  

• Challenge: mäter spelarens uppfattning av svårighetsgraden. T.ex. om de tyckte det var 

svårt, om de behövde anstränga sig, o.s.v.  

• Negative affect: mäter spelarens negativa känslor. T.ex. om de kände sig uttråkade, om 

de tyckte det var tröttsamt, o.s.v.  

• Positive affect: mäter spelarens positiva känslor. T.ex. om de tyckte det var kul, om de 

kände sig nöjda, o.s.v. 

Enkäten består av 33 stycken påståenden som graderas på en skala från 0 till 4 där 0 är att 

påståendet inte stämmer alls och 4 är att påståendet stämmer helt (IJsselsteijn, de Kort & 

Poels, 2007; 2013). Hela enkäten finns i Appendix B. Påståendena är uppdelade, utan att det 

syns till deltagarna, så att varje påstående tillhör en av de sju faktorerna. Om man tar 

medelvärdet på svaren till påståendena hos en faktor så får man värdet för den faktorn. Görs 

det för varje faktor så får man en serie med värden som tillsammans då beskriver spelarens 

spelupplevelse genom dessa faktorer. Om det är ”bra” att ha låga eller höga värden i faktorerna 

beror på vilken upplevelse som spelet vill förmedla samt vilken spelupplevelse som spelaren 

vill uppleva.  

Vissa av dessa faktorer är mer relevanta till undersökningen än andra. Två av de mer relevanta 

faktorerna är Competence och Challenge. För att prototypen fokuserar så mycket på 

navigation så är det nästan det enda som spelarna kan tycka är svårt eller ha svårigheter med. 

Därför om en deltagare har några problem med navigationen borde det synas i den deltagarens 

värden för Competence och Challenge. Tension/Annoyance är också relevant på grund av 

liknande anledningar. Om en deltagare blir frustrerad av något navigationsrelaterat borde det 
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reflekteras i hens värde för Tension/Annoyance. Negative affect och Positive affect är 

relevanta för att de beskriver det mer allmänna positiva och negativa intrycket av upplevelsen, 

och igen för att prototypen är så fokuserad på navigation så är det också troligtvis relaterat till 

navigationen. Sensory and Imaginative Immersion och Flow är inte lika relevanta för att de 

inte är lika starkt kopplade till navigation eller navigationshjälpmedel.  

Efter att testdeltagarna hade fyllt i GEQ-enkäten intervjuades de om navigationen och 

navigationshjälpmedlen i prototypen. Testdeltagaren informerades inte om att studien 

fokuserar på navigation förrän efter spelsessionen, ifyllnaden av GEQ-enkäten och att 

intervjun hade börjat. Det gjordes för att undvika att testdeltagaren, hens tankeprocess och 

hens svar på enkäten skulle påverkas av den vetskapen. Fokus låg på de integrerade 

navigationshjälpmedlen och hur de relaterar till deras spelupplevelse som utvärderat av GEQ-

enkäten. Syftet med intervjun är att undersöka testdeltagarens attityder till integrerade och 

separata navigationshjälpmedel. Intervjun gick in på aspekter som: hur det var att navigera, 

om det var lätt eller svårt, om de tänkte på de integrerade navigationshjälpmedlen eller 

avsaknaden av separata navigationshjälpmedel under spelsessionen, o.s.v. Alla intervjufrågor 

finns i Appendix C. Intervjuerna var semistrukturerade i struktur och djupgående i ämnet. 

Spelandet av prototypen, kommentarerna från tänka högt metoden (Lewis & Rieman, 1993) 

under spelandet och intervjun spelades in för senare analys så att fokusen kunde ligga på 

undersökningen och att ställa intervjufrågorna korrekt, istället för att behöva ta anteckningar. 

Frågeställningen ämnar undersöka spelares attityder till navigationshjälpmedel genom att 

analysera vad spelarna säger om dem både i kommentarerna från tänka högt metoden (Lewis 

& Rieman, 1993) under spelandet och i intervjun efteråt. Det spelarna sa analyserades och 

jämfördes med deras spelupplevelse som utvärderat i GEQ-enkäten (IJsselsteijn, de Kort & 

Poels, 2007; 2013) för att undersöka hur de speglas i varandra. Eventuella liknelser, skillnader 

och mönster mellan det testdeltagarna säger och deras spelupplevelse som utvärderat av GEQ-

enkäten, samt deras spelvanor och spelarerfarenheter identifierades och analyserades vidare. 

T.ex. om testdeltagare med hög tidigare spelerfarenheter beskriver navigationen i prototypen 

som ”enkel” och ”lätt att förstå” och GEQ-enkäten reflekterar detta genom ett lågt värde i 

Challenge kategorin, medan testdeltagare med låg tidigare spelerfarenheter beskriver det som 

”svårt” och ”förvirrande” och GEQ-enkäten reflekterar detta genom högt värde i Challenge 

kategorin, då skulle en koppling kunna dras mellan tidigare spelerfarenhet och upplevd 

svårighetsgrad. 

Semistrukturerade intervjuer och tänka högt metoden (Lewis & Rieman, 1993) valdes för att 

de är effektiva metoder för att samla in kvalitativa data som personers attityder till något och 

vad de säger om det. Semistrukturerade intervjuer valdes över öppna och strukturerade 

intervjuer för att de tillämpar aspekter av båda metoderna. Den intervjuade får utrymme att 

utrycka sig själv mer fritt, samtidigt som intervjuaren fortfarande har tillräckligt med kontroll 

över ämnet och frågorna för att säkerställa att ämnet håller sig till navigation och att relevant 

data insamlas från intervjun. För att undvika research bias och priming hålls intervjufrågorna 

neutrala och inte lutande till något föredraget svar. T.ex. formulera frågan som ”Hur var det 

att navigera i prototypen?” istället för ”Tycke du det var kul att navigera i prototypen?” 

Fokusgrupper skulle kunna varit en effektiv utvärderingsmetod, men testdeltagarna kan av 

praktiska anledningar inte spela prototypen samtidigt, vilket gör att testdeltagarna skulle ha 

prototypen olika färskt i minnet vid fokusgrupptillfället. Därför valdes inte fokusgrupper som 

en del av metoden. GEQ-enkäten (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 2007; 2013) valdes för att 

också ha en etablerad vetenskaplig metod för att utvärdera spelupplevelser. Andra metoder 
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för att utvärdera spelupplevelser som också övervägdes var Game User Experience 

Satisfaction Scale (GUESS) (Phan, Keebler & Chaparro, 2016) och Playability Framework 

(Sánchez, Vela, Simarro & Padilla-Zea, 2012). GEQ valdes över dem för att GEQ bedömdes 

som enklare att använda och implementera i undersökningen.  

Ett potentiellt problem är att metoden bygger väldigt mycket på prototypen. En risk blir då att 

resultatet kan påverkas väldigt mycket av hur väl navigationshjälpmedlen implementeras i 

prototypen. En risk är också att oavsett hur väl de implementeras så reflekterar resultaten mer 

den specifika prototypen och inte navigationshjälpmedel i allmänhet. Denna risk minimeras 

genom att prototypen fokuserar väldigt mycket på de integrerade navigationshjälpmedlen och 

har ytterst få andra mekanismer. På det viset finns så lite element som möjligt, utanför 

navigationen och navigationshjälpmedlen, som har inflytande över spelupplevelsen och 

resultaten. 

Studien innefattar mänskliga testdeltagare och därför utförs användartesterna enligt de fyra 

huvudkraven i vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Testdeltagarna informeras om deras uppgift i undersökningen, att det är frivilligt att delta och 

att de har rätt till avbryta sin medverkan när de vill utan negativa konsekvenser eller 

påtryckningar. Testdeltagarnas samtycke inhämtas innan användartestet börjar. 

Testdeltagarna informeras om att all data insamlat från dem sparas anonymt och kommer 

endast att användas i denna undersökning och inget annat. 
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4 Projektbeskrivning 

Projektarbetet resulterade i en spelprototyp som utvecklades i Unity (Unity Technologies, 

2005) på grund av tidigare erfarenheter med utvecklingsplattformen (Se mer i Inspiration). 

Prototypen spelas i ett förstapersonsperspektiv och går ut på att lista ut var slutet av banan är 

och att navigera sig dit. Förstapersonsperspektivet valdes för att det inte fanns tid eller 

resurser till att skapa och animera en 3D-modell av spelarkaraktären till spelaren, samt att ett 

tredjepersonsperspektiv hade inte direkt gjort prototypen bättre. Spelaren startar i ett låst 

förrådsrum på ett rymdskepp och behöver ta sig till utrymningskapslarna i en annan del av 

rymdskeppet för att kunna fly därifrån. Spelprototypen avslutas när spelaren har låst upp och 

gått in i utrymningskapseln. Som konstaterat i metoden använder prototypen endast 

integrerade navigationshjälpmedel och inga separata navigationshjälpmedel. 

4.1 Inspiration 

Prototypens utformning har påverkats av både System Shock: Enhanced Edition (Nightdive 

Studios, 2015) 0ch System Shock 2 (Nightdive Studios, 1999). Spelen utspelar sig på en 

rymdstation respektive rymdskepp och ur ett förstapersonsperspektiv. Dess miljöer består för 

det mesta av inomhusmiljöer med rymdtema. Spelen börjar med spelaren i ett rum med en 

låst dörr och en kod som öppnar den låsta dörren. De har loggar som berättar om vad som 

hände tidigare på stationen/skeppet, som också innehåller koder och ledtrådar till spelaren. 

Spelen ger mycket frihet till spelaren att själv lista ut vad hen behöver göra och har ett indirekt 

sätt att instruera spelaren om vad hen behöver göra. T.ex. i System Shock: Enhanced Edition 

(Nightdive Studios, 2015) är alla loggar skrivna innan spelet börjar så de pratar inte direkt till 

spelaren eller spelarens karaktär. De kan vara en karaktär som pratar till en annan karaktär 

om information som råkar vara relevant till spelaren. Det här sättet att förmedla information 

till spelaren var en stor inspiration till prototypen. 

Första idén till prototypen var att göra en modifikation till System Shock 2 för att det finns ett 

verktyg tillgängligt för att skapa sådana modifikationer. Då skulle element och mekanik som 

redan finns i spelet kunna användas i prototypen utan att behöva utvecklas på nytt. Men det 

existerar väldigt lite dokumentation och hjälpmedel kring att använda verktyget, samt att 

verktyget beskrivs som att vara varken nybörjarvänligt eller användarvänligt av andra som 

använt verktyget (Shodanpedia, 2019). Dessa nackdelar tillsammans med redan införskaffade 

erfarenheter med Unity (Unity Technologies, 2005) gjorde att Unity istället valdes som 

utvecklingsplattform. 

4.2 Prototypen 

Spelaren börjar i ett rum med en låst dörr och en textlogg som spelaren kan plocka upp, 

markerat av ett rött A i figur 7. Det finns låsta dörrar som hinder i spelarens väg som spelaren 

behöver låsa upp för att ta sig vidare. Låsta dörrar behöver antingen en kod eller en nyckel för 

att öppnas. Koderna som spelaren behöver finns i textloggar som finns utspridda i prototypen. 

Textloggarna innehåller också bitvis en bakgrundshistoria om vad som hände på rymdskeppet 

innan spelprototypen utspelar sig. Koden till den första dörren finns i textloggen i första 

rummet. Bakom dörren är det upplagt så att spelaren kan välja mellan att fortsätta åt höger 

eller åt vänster i korridorerna. Från vänster syns det ett lila ljus från ett fönster (Markerat av 

ett B i figur 7) och till höger syns ett annat ljus längre bort i korridoren (Markerat av ett D i 

figur 7). I vägval tenderar människor att följa korridoren med mer ljus (Vilar, et al., 2012). 
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Därför är den tänkta vägen mer upplyst för att locka spelaren till att gå till fönstret (B i figur 

7) i den vänstra korridoren. Men korridorerna i första delen sitter ihop som med varandra som 

markerat med de röda pilarna i figur 7, så att spelaren kan gå båda riktningarna utan egentliga 

konsekvenser. 

 

Figur 7 Skärmdump av prototypens första del ovanifrån. 

Fortsätter spelaren förbi fönstret kommer hen till ett förrådsrum med en öppen dörr, som 

markeras av ett C i figur 7. Förrådsrummet är helt mörkt förutom en textlogg som har ett ljus 

över sig. Textloggen är placerad så att det ska vara svårt att inte se den genom den öppna 

dörren. Textloggen beskriver att dörren till utrymningskapslarna är låst och att nyckeln är 

inlåst i ett av förrådsrummen. I textloggen står också koden som behövs för att öppna 

förrådsrummet där nyckeln finns. Fortsätter spelaren medurs kommer hen till den låsta 

dörren som leder till utrymningskapslarna, som markeras av ett E i figur 7. En skylt bredvid 

dörren visar texten ”Escape pods” (Engelska för utrymningskapslar), för att tydligt signalera 

till spelaren att dörren leder till utrymningskapslarna. Fortsätter spelaren medurs kommer 

hen till ett förrådsrum, som markeras av ett D i figur 7. Om spelaren öppnar dörren med koden 

i textloggen hittar de bakom den en nyckel som gör att spelaren kan öppna dörren som leder 

vidare mot utrymningskapslarna. 

Bakom dörren mot utrymningskapslarna (E i figur 8) finns en korridor med en förgrening som 

går ut till vänster, som markeras av en röd pil som pekar upp i figur 8. Rakt fram i korridoren 

finns en låst dörr (F i figur 8) och till vänster om dörren finns en knapp på andra sidan av ett 

fönsterglas (G i figur 8). Spelaren behöver navigera sig till knappen på andra sidan fönstret 

och trycka på den för att öppna dörren. Följer spelaren korridorförgreningen ut vill vänster 
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kan hen gå vidare en av två vägar där en leder till knappen om öppnar dörren (G i figur 8) och 

den andra leder till en textlogg (H i figur 8). Efter att spelaren har tryckt på knappen kan 

spelaren gå tillbaka och gå igenom den nu öppna dörren. Där bakom finns ett antal 

utrymningskapslar som alla förutom en redan har använts av andra tidigare på rymdskeppet. 

En kod behövs för att låsa upp den sista utrymningskapseln.  

 

Figur 8 Skärmdump av prototypens andra del ovanifrån. 

Vid utrymningskapseln finns en textlogg och en ficklampa som spelaren kan plocka upp (I i 

figur 8). Textloggen säger att koden som behövs för att låsa upp utrymningskapseln finns i ett 

av förrådsrummen. Ficklampan ger spelaren en egen ljuskälla som gör det lättare för hen att 

navigera i mörkret. Med hjälp av ficklampan kan spelaren nu hitta ett tidigare gömt område i 

den tidigare delen av prototypen, markerat av ett J i figur 7. De rummen är helt mörklagda 

och det är tänkt att spelaren inte ska hitta dem förrän hen har plockat upp ficklampan vid 

utrymningskapslarna. I ett av de mörklagda rummen finns textloggen med koden till 

utrymningskapseln. Spelaren behöver navigera sig till detta rum och plocka upp textloggen 

där. Sedan behöver hen gå tillbaka till utrymningskapseln och fylla i koden för att låsa upp 

den. Då kan spelaren gå in i utrymningskapseln och genom det avsluta spelprototypen. 

4.3 Navigationshjälpmedel i prototypen 

Navigationshjälpmedel är det som finns för att hjälpa spelaren navigera (Se 2.3 i Bakgrund). 

Det finns ett antal integrerade navigationshjälpmedel som används i prototypen. Den mest 

använda metoden är ljus och kontrast. Prototypens bana är mestadels mörklagd med specifikt 

utplacerade ljuskällor. Ljuskällorna skapar då en tydlig kontrast mot övriga banans mörker. 

Det gör att ljuskällorna kan placeras vid viktiga platser och objekt för att fånga spelarnas 

uppmärksamhet och locka dem till att gå dit de behöver (Se 2.3.2 i Bakgrund). Valet att göra 
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banan mestadels mörklagd gjordes för att det gör det lättare att skapa denna kontrast. En 

mörklagd bana gör att viktiga platser och objekt kan enkelt markeras med en ljuskälla. 

Alternativet till att mörklägga banan är att ha banan mer uniformt ljussatt. Det kan underlätta 

navigationen för att spelare kan då tydligare se mer av banan. Men det gör också att ljus inte 

lika effektivt kan användas för att skapa kontrast. Då behövs användandet av någon form av 

färg på antingen det markerande ljuset eller på objektet eller platsen i sig. Användning av färg 

introducerar också andra faktorer som kan påverka spelupplevelsen. Till exempel har vissa 

färger olika betydelser i olika kulturer (Madden, Hewett & Roth, 2000; Ou, Luo, Woodcock & 

Wright, 2004). Om en viss färg används för att markera viktiga platser och objekt kan det 

påverka spelupplevelsen hos medlemmar av kulturer där den färgen har en speciell betydelse. 

Personer med defekt färgseende påverkas också av valet av färger i spel. På grund av dessa 

potentiella problem valdes att istället göra banan mestadels mörklagd och använda neutralt 

ljus för att skapa kontrast. Mörkret gör också att alla irrelevanta detaljer inte är synliga till 

spelare så att de inte kan distraheras av dem.  

Skyltar används också flitigt för att markera var spelaren är och vart olika vägar leder. Alla 

rum och korridorer har en skylt som beskriver vad det är för något och vart vägarna som leder 

bort från området leder till. Skyltar valdes för att de kan effektivt användas som 

navigationshjälpmedel i komplexa byggnader och har visats vara effektivare 

navigationshjälpmedel än kartor (Butler, et al., 1993; Chen, et al., 2009). Men skyltarna 

behöver också vara relativt enkla för att vara lätta att läsa och förstå (Butler, et al., 1993). 

Därför är skyltarna i prototypen stora och tydliga med inte för mycket information på varje 

skylt. Skyltarna består också av svart text skriven på vit bakgrund med ett tydligt typsnitt. Det 

gör att skyltarna både är lätta att se, läsa och förstå. Skyltarna är också väldigt stora och 

placerade i spelarens ögonhöjd så att spelarna har så stor chans som möjligt att se och läsa 

skyltarna. Det är också logiskt för ett rymdskepp av den här storleken att ha skyltar överallt så 

att inte skeppets egen besättning blir förvirrade och går vilse. 

Det finns också utskrivna ledtrådar till spelaren i de olika textloggarna som finns utspridda på 

banan. Dessa ledtrådar kan till exempel vara informationen om att ett visst objekt som 

spelaren behöver kan finnas i ett visst rum och vad koden till detta rum är. Detta valdes för att 

det behövdes ett till sätt att förmedla information till spelaren och projektet har varken tiden 

eller resurserna till att implementera icke-spelbara karaktärer som spelarna kan interagera 

med eller inspelade ljudklipp som kan spelas upp för spelaren med talad information. Den 

enklare och effektivare metoden blev textloggar som spelaren kan läsa när de vill i sin egen 

takt. 

4.4 Arbetsprocess 

Spelarkontrollern utvecklades först. Med spelarkontrollern menas delen av programmet som 

tillåter spelarens kontroll över spelarkaraktären. Det gjordes för att det är lättare att utveckla 

en spelmiljö när man vet hur spelaren kommer att kunna röra sig i den miljön och man kan 

då utveckla miljön runt spelarkontrollern. När spelarkontrollern hade de grundliga 

rörelsefunktionerna som att gå omkring, se sig omkring och att hoppa, gjordes skisser på 

början av banan. Banan utvecklades i segment. Först utvecklades en del som innehöll alla 

viktiga mekaniska element som textloggar, koder, dörrar, och nycklar, för att skapa en grund 

som kan byggas vidare från. Det området är ungefär allt som är med i figur 7, förutom de 

mörklagda rummen markerat med ett J. Dessa spelmoment valdes för att ge prototypen mer 

av en känsla av ett faktiskt spel. Alternativt kunde prototypen bara bestått av en tom labyrint 



 19 

som spelaren fick navigera igenom, men det hade inte känts som ett riktigt spel vilket hade 

påverkat spelupplevelsen. Genom att använda dessa spelmoment ger prototypen en bättre 

reflektion av hur navigationshjälpmedlen kan implementeras i ett riktigt spel. Låsta dörrar 

och textloggar med koder valdes också att användas för att ge spelaren an anledning till att 

utforska prototypens spelvärld.  

Om första delen färdigställs med alla mekaniska element fullt fungerande så kan den väldigt 

enkelt byggas på vidare för att alla beståndsdelar redan har utvecklats och kan passas ihop på 

olika sätt. Utbyggnader gjordes till den första delen, men den slutliga prototypen blev inte lika 

stor som den kunde blivit. Det andra området är ungefär allt som är med i figur 8, samt de 

mörklagda rummen markerat med ett J i figur 7. Valet att hålla banan relativt liten gjordes för 

att minimera tiden det tog att spela igenom prototypen, vilket har en relevant påverkan på 

undersökningen. Om tiden det tar att spela igenom prototypen minskas, minskar också tiden 

hela användarundersökningen tar per testdeltagare. Om undersökningen tar kortare tid för 

varje testdeltagare kan fler deltagare bokas in i samma tidsperiod. Det kan höja antalet 

deltagare som undersökningen annars skulle ha. De ljud och texturer som användes i 

prototypen finns listade i appendix A. 



 20 

5 Pilottest 

Ett Pilottest utfördes med två deltagare. Deltagarna hade många likheter mellan sig. De var 

båda män. En var 22 år gammal den andra var 21 år. Deltagarna beskrev sig som ”mycket van” 

respektive ”väldigt van” vid spel. En spelade spel varje dag, den andra spelade flera gånger per 

vecka. Deltagarna spelade 16–30 timmar respektive 9–15 timmar per normal vecka. Den 

största skillnaden mellan dem var i vilka spel som de nämnde som exempel på deras 

favoritspel och typer av spel som de tycker om att spela. En nämnde fightingspel och ”story 

baserade spel som inte är open world”. Den andra nämnde Role Playing Games (RPGs) och 

First Person Shooters (FPS). 

Deltagarna hade liknande spelupplevelser enligt GEQ-enkäten. De hade liknande värden i 

samtliga kategorier. I Competence hade de 2.8 och 2.4. I Immersion hade de 1.17 och 2. I Flow 

hade de 2 och 1.2. I Tension/Annoyance hade båda noll. I Challenge hade båda 0.8. I Negative 

affect hade de 0.25 och 0.5. I Positive affect hade de 2.4 och 2.6. Den största skillnaden mellan 

deltagarnas värden var i Immersion och Flow kategorierna, vilket var på 0.83 respektive 0.8. 

Immersion och Flow är också de två kategorierna som är minde relevanta till undersökningen.  

Deltagarna hade liknande svar på intervjun. Ingen av dem hade några svårigheter med att 

navigera och de tyckte att hjälpmedlen fungerade bra. Deltagarna sa att utan 

navigationshjälpmedlen hade de nog varit förvirrade. Ingen av dem tyckte att prototypen var 

speciellt svår eller utmanande att spela igenom. Deltagarna tänkte inte så mycket på 

navigationen under spelsessionen och tyckte att hjälpmedlen smälte in bra i miljön, förutom 

textloggarna som fick dem att tänka att de här är viktiga och något ska göras med dem. 

Deltagarna tyckte inte att de saknade en karta eller något annat separat navigationshjälpmedel 

och att prototypen inte behöver det för att det var redan tydligt som den var.  

Man kan se de sammanhängande mönstren mellan spelvanan/erfarenheten, spelupplevelsen 

och intervjusvaren, att de tydligt hänger ihop med varandra. Deltagarna var väldigt erfarna 

vilket hänger ihop med att de hade låga värden i Challenge kategorin och att de själva beskrev 

i intervjun att de inte tyckte det var svårt eller utmanande. Trots detta behövs det mer data, 

speciellt från personer med olika erfarenheter, innan välgrundade slutsatser kan dras.  

Eftersom inga egentliga problem identifierades under pilottestet gjordes inga större 

förändringar av metoden till den huvudsakliga undersökningen, men några minde 

förändringar gjordes. Frågorna om demografi och spelvanor, vars svar som i pilottestet 

antecknades för hand, spelades istället in under den huvudsakliga undersökningen. Eftersom 

hela undersökningen spelades in för senare analys gjordes inga andra anteckningar och 

fokusen under undersökningen kunde ligga på testdeltagaren istället för ett anteckningsblock. 

Det skulle finnas en version av enkäten som var på svenska (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 

2007) men den kunde inte införskaffas innan pilottestet behövde utföras. Enkäten var därför 

på engelska i pilottestet och deltagarna i pilottestet anmärkte på att enkäten var på engelska. 

Ett beslut togs att göra en egen översättning av enkäten till undersökningen för att göra den 

lättare att förstå genom att undvika vissa ovanliga och svårförstådda termer som används i 

den engelska enkäten. 
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökningen 

En undersökning utfördes med 11 deltagare. De fick individuellt delta i undersökningen enligt 

metodkapitlet (3.1). Av de 11 deltagarna identifierade 4 av dem sig som kvinnor och 7 av dem 

som män. Alla deltagare förutom en var studenter vid Högskolan i Skövde. Åldern på 

deltagarna varierade mellan 20 och 29 år, med en medelålder på 23 år. 8 av deltagarna beskrev 

sig själva som ”väldigt spelvan” eller en annan formulering med liknande betydelse, som t.ex. 

”mycket van” eller ”extremt van”. De spelade antingen varje dag, flera gånger i veckan eller i 

alla fall varje vecka. Mängden timmar som de spelade varje vecka varierade. Några av de 

spelvana deltagarna spelade bara 4–8 timmar per vecka medan de övriga spelade omkring 15 

timmar per vecka. Typerna av spel som de spelade varierade men återkommande genrer var 

RPG, FPS, strategispel, och Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Alla 

de 8 hade mycket erfarenhet av förstapersonsspel och att kontrollera förstapersonsspel med 

mus och tangentbord. 3 av deltagarna beskrev sig som ”inte så jättevan” eller ”spelar aldrig”. 

De spelade antingen ”aldrig”, ”Några gånger om året” eller ”en gång per 6 månader”. Alla 3 

rapporterade inga timmar spelade per normal vecka. Typerna av spel som nämndes var Flappy 

Bird (dotGears, 2013), The Sims (Electronic Arts, 2000) och Mario Party (Nintendo, 1998). 

Ingen av de 3 hade någon tidigare erfarenhet med förstapersonspel eller att kontrollera 

förstapersonspel med mus och tangentbord. 

 

Tabell 1 Tabell över deltagarnas värden från GEQ-enkäten. 

Tabell 1 visar deltagarnas värden på delfaktorerna enligt GEQ-enkäten, samt medelvärdet, 

medianvärdet och standardavvikelsen för faktorerna. Deltagare 5, 8 och 9 är de ovana 

deltagarna, de övriga är de spelvana deltagarna.  

Ingen av de 8 spelvana deltagarna sa att de hade några större problem med att navigera i 

prototypen. De tyckte att det var tydligt och lätt att förstå med de hjälpmedel som fanns. 7 av 

de 8 spelvana deltagarna utryckte sig tydligt att de tyckte att det var lätt att navigera i 

prototypen. Den resterande deltagaren, deltagare 1 sa i intervjun:  
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”Det fanns perioder då det var lite oklart vart man skulle gå, men jag tycker 

ändå att det var rätt tydligt. Jag tyckte att de hade en bra balans, liksom, för att 

jag fick ju fundera själv litegrann över vart jag skulle ta vägen nånstans, även 

fast jag hade instruktioner på var jag skulle gå nånstans, i stort sett. Tycke det 

var en bra balans där, liksom. Så det var inte för svårt, men inte för lätt heller 

liksom.” 

Deltagare 1 

De 3 ovana deltagarna hade betydligt större problem med att navigera, men det var en 

varierande grad mellan dem. Deltagare 5, som hade störst problem av alla deltagare sa: ”Jag 

kände mig väldigt stressad faktiskt, och inte så jättekunnig, och jag kände mig instängd när 

jag väl spelade.” och sa också att hen tyckte det var ”väldigt svårt” att navigera i prototypen. 

De andra 2 hade inte lika negativa uppfattningar. Deltagare 8 sa i intervjun:  

”Det var lite svårt, men inte så svårt. Asså, det är svårt att förklara. Men, jag 

tyckte det var svårt för att, som sagt jag är inte van och spela, så det kändes som 

att jag kastades in i nånting som jag inte var van vid, men de var ju inte svårt 

för att vara ett spel. […] det var inte svårt att förstå.” 

Deltagare 8 

Deltagare 9 sa i intervjun:  

”Det kändes ok, men det var lite svårt att veta var jag var. […] Sen har jag lite 

svårt med typ såhär muspekaren, att det är den som styr typ huvudet eller 

ögonen eller vad man ska säga, […] jag är lite dålig på det. […] Jag tyckte det 

var lite svårt, men jag tycker alla såna spel är svåra. Det är därför jag typ inte 

spelar dem, för jag tycker det är svårt.” 

Deltagare 9 

5 av deltagarna beskrev en del i mitten av banan med en skylt som säger ”Medical” som svårare 

att navigera än andra delar av prototypen. Deltagare 2 och deltagare 10 tyckte att den delen 

var svårare för att den kändes mer som en labyrint. Deltagare 4 beskrev den delen som svårare 

för att den var mörkare än andra delar. Deltagare 7 och deltagare 8 beskrev också att de 

mörkare delarna var svårare att navigera än andra för att det var svårare att se. Deltagare 7 

förklarade ytterligare i intervjun:  

”Ibland, om det var väldigt väldigt mörkt, var jag inte säker på om jag hade gått 

in i en vägg eller inte, så då vände jag mig om ett par gånger bara för att 

orientera mig. För att se, har jag gått in i nått eller är det bara en mörk mörk 

korridor.” 

Deltagare 7 

Det var bara deltagare 5 som sa att hen inte tänkte på navigationen under spelsessionen. Alla 

de andra 10 deltagarna sa att de tänkte på navigationen i någon form. 4 av deltagarna sa att 

de inte tänkte på det så mycket under spelandet, där deltagare 3 sa:  

”Nej, faktiskt inte. Inte så mycket, jag kanske inte tänker på det sättet, jag 

tänkte mest på ljuden […] jag tänkte på ljuden och liksom vart jag skulle näst. 
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Men det kanske räknas som navigation? Jag försökte tänka, ok vart ska jag nu? 

Var mina tankar. Jo lite då tänkte jag väll på navigationen.”  

Deltagare 3 

Senare i intervjun sa deltagare 3 även: ”Jo men jag tänkte nog en del på navigationen i alla 

fall” Alla de 8 spelvana deltagarna sa att de hade tänkt på navigationen i andra spel som de 

har spelat tidigare. Deltagare 6 och deltagare 10 sa att de egentligen inte tänkt på det särskilt 

mycket och då mest om spelet är otydligt och man inte förstår vart man ska gå.  

I jämförelse mellan prototypen och andra spel som de har spelat sa 6 av de spelvana deltagarna 

att navigationen i prototypen var bra och att de tyckte om det. Deltagare 5 och deltagare 6 sa 

att de behövde läsa och tänka mer i prototypen och att de var ovana med det. Deltagare 5 tyckte 

att detta gjorde det svårare och jobbigare, medan deltagare 6 sa i intervjun: ”Tog bara längre 

tid, men var fortfarande lätt att förstå var jag skulle, skulle jag säga.” Deltagare 9 sa att det var 

väldigt mörkt i prototypen och att det var svårt att se i de små korridorerna som också såg 

ganska lika ut. Deltagare 9 jämförde detta med andra spel och sa i intervjun: ”Men, i andra 

spel jag har spelat, typ såhär när man är ute i ett landskap typ, då är det ju lite enklare att 

komma ihåg vart man har varigt, för att det är mer ljust.” 8 av deltagarna beskrev de 

integrerade navigationshjälpmedlen som tydliga, hjälpsamma och/eller att de fungerade bra. 

Deltagare 6 och deltagare 9 sa att de behövde tänka mer med dem, där Deltagare 6 också sa i 

intervjun: ”Jag skulle säga att jag föredrar när det är lätt, när det är [separat] och jag har en 

minimap som visar vart jag ska”  

De 8 spelvana deltagarna kände inte en avsaknad av separata navigationshjälpmedel och 

tyckte inte att prototypen behöver en karta eller liknande. De 3 ovana deltagarna sa alla att de 

skulle vilja ha en karta eller liknande i prototypen för att det skulle hjälpa dem väldigt mycket 

med navigeringen. 6 av de spelvana deltagarna pratade också om kartor i någon form, trots 

att de inte tyckte att en karta behövdes i prototypen. 3 av dem sa att prototypen inte behöver 

en karta för att den är så liten, men om spelvärlden var större så skulle de vilja ha en karta. 

Deltagare 4 och deltagare 7 pratade om att ha en karta som fylls i och med att man utforskar 

(som beskrivet i 2.3.1 i bakgrund) för att behålla elementet av utforskning. Deltagare 3 och 

deltagare 7 pratade om att det skulle vara intressant att testa att ha en karta i prototypen och 

deltagare 3 sa också:  

”Jag tycker att det är spännande med kartor och minimaps och sånt, för att det 

är intressant och se hur allting ser ut uppifrån. […] Jag känner inte att det var 

något behov, de var mest bara att det hade varigt spännande o se hur allt såg ut 

egentligen.”  

Deltagare 3 

Deltagare 6 som tidigare sa att hen föredrog att ha en minimap sa också om prototypen: ”Det 

kändes som ett skräckspel, eller ja, jag tyckte det var lite skrämmande, så just där tycker jag 

det passar bättre att inte ha [en karta].” Deltagare 2 sa i intervjun: ”[Separata 

navigationshjälpmedel] behövdes inte [i prototypen] tror jag. I såna fall skulle det vara att, det 

bara är en karta på en vägg i själva spelet, så att den också var liksom integrerad.” Men en 

karta på de sättet skulle räknas som ett separat navigationshjälpmedel. 



 24 

6.2 Analys 

Analysen presenterad här baseras på de inspelade spelsessionerna och intervjuerna samt 

enkäterna som deltagarna fyllde i.  

 

Figur 9 Linjediagram över deltagarnas värden från GEQ-enkäten. 

Linjediagrammet i figur 9 visar deltagarnas värden på delfaktorerna enligt GEQ-enkäten. De 

8 blå linjerna representerar de spelvana deltagarna, den röda och de 2 orangea linjerna 

representerar de ovana deltagarna, och den rosa linjen visar medelvärdet på alla deltagarnas 

värden i de olika faktorerna. Man kan se i figur 10 att de flesta av deltagarna hade ganska 

liknande värden på många av faktorerna. Några av faktorerna hade en större spridning på 

värdena än andra då t.ex. Flow och Challenge har en större spridning på värdena jämfört med 

Positive och Negative affect, samt Tension/Annoyance om man räknar bort deltagare 5. 

Deltagare 5 är tydligt den som avviker mest från medelvärdet på många av faktorerna. Hen 

har maxvärdet av 4 i både Tension/Annoyance och Challenge, samt det högsta värdet i 

Negative affect och det lägsta värdet i Positive affect. Denna spelupplevelse stödjs av vad 

deltagare 5 sa i intervjun, som också togs upp i det tidigare kapitlet, om att hen tyckte det var 

väldigt svårt, väldigt mörkt, och att hen blev väldigt stressad under spelsessionen.  

Mycket av det som deltagarna sa i intervjun reflekteras av deras spelupplevelser enligt GEQ-

enkäten. Deltagarna beskrev upplevelsen för det mesta som positivt i intervjun, vilket man 

kan se reflekterat av att alla deltagare hade högre värden i positive affect än i negative affect. 

Även deltagare 5, som både enligt enkäten och själv beskrivet i intervjun verkade ha den mest 

negativa upplevelsen bland deltagarna, hade ett högre värde i positive affect än i negative 

affect. Man kan också se att värdet på Tension/Annoyance är relativt lågt för alla deltagare 

förutom deltagare 5.  

De två andra ovana deltagarna är deltagare 8 och deltagare 9. Man kan se att deras 

spelupplevelse för det mesta följer mönstren av de spelvana deltagarna och avviker inte mer 

från medelvärdet än vad de spelvana deltagarna gör.  Förutom att båda har det lägsta värdet i 

Competence kategorin tillsammans med deltagare 5 och att deltagare 9 har det näst högsta 

värdet i Challenge kategorin. Utanför de två delfaktorerna finns det alltid minst en spelvan 

deltagare som avviker från medelvärdet antingen med mer eller med lika mycket. Deltagare 8 
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och 9 har också värden lägre än medelvärdet i Tension/Annoyance och Negative affect 

kategorierna, samt värden högre än medelvärdet i Positive affect. Det tyder på att dessa två 

ovana deltagarna hade mer positiva spelupplevelser än vissa spelvana deltagare hade. Detta 

är endast enligt GEQ-enkäten och i intervjun pratade de inte lika positivt om upplevelsen som 

många spelvana deltagare gjorde, men de pratade inte lika negativt om upplevelsen som 

deltagare 5 gjorde. Det kan vara att artighet eller en vilja att inte låta elak som kan påverkat 

både de positiva värdena i enkäten och de positiva kommentarerna under intervjun. Men 

kommentarer från tänka högt metoden, som kan ses som mer rena reaktioner under 

spelandet, innehåller fler positiva utlåtanden som t.ex. skratt och ett tydligt intresse för att 

fortsätta spela, som tyder på att enkätsvaren och kommentarerna under intervjun är genuina. 

T.ex. i rektion på att kliva in i utrymningskapseln och att lyckats klara av prototypen skrattade 

deltagare 9 och sa: ”Yay, jag klarade det! Fan va najs!” och ”Det där var faktiskt ganska kul!” 

6.3 Slutsatser 

Utifrån resultaten av undersökningen kan slutsatsen dras att mer spelvana personer tenderar 

att ha positiva attityder till integrerande navigationshjälpmedel och behöver inte förlita sig på 

separata navigationshjälpmedel för att kunna navigera i en spelvärld. Detta kan ses i resultatet 

och analysen där spelvana deltagare hade positiva kommentarer om navigationshjälpmedlen 

i prototypen som saknade separata navigationshjälpmedel och att ingen av dem hade några 

problem med att navigera igenom den. T.ex. sa deltagare 4: ”Jag tyckte 

[navigationshjälpmedlen] var väldigt hjälpsam[ma]. Det va liksom inte för mycket saker, utan 

det var det som behövdes för att jag skulle förstå vart jag skulle gå, och var olika saker va. […] 

Det tyckte jag var bra, det var liksom inte för plottrigt”  

Men mer spelvana personer tenderar att också ha positiva attityder till och finner 

bekvämlighet i separata navigationshjälpmedel, speciellt kartor, och uppskattar när de 

används i spel. Detta kan ses i resultatet och analysen där flera av de spelvana deltagarna hade 

positiva kommentarer om kartor och var intresserade i hur det skulle vara om det fanns en 

karta i prototypen. T.ex. sa deltagare 6: ”Jag skulle säga att jag föredrar när det är lätt, när det 

är [separat] och jag har en minimap som visar vart jag ska” och deltagare 3 sa: ”Jag tycker att 

det är spännande med kartor och minimaps och sånt” 

Båda dessa slutsatser stöds också av se spelvana deltagarnas låga värden i 

Tension/Annoyance, Challenge och Negative affect, samt deras höga värden i Competence och 

Positive affect. 

På grund av den låga andelen ovana deltagare i undersökningen kan inte definitiva slutsatser 

om dem dras utifrån dessa resultat. Men det som resultaten tyder på är att ovana personer 

tenderar att förlita sig mer på och ha mer positiva attityder till separata navigationshjälpmedel 

och lite mindre positiva attityder till integrerade navigationshjälpmedel än de spelvana. Detta 

kan ses i resultatet och analysen där alla ovana deltagare ville ha en karta i prototypen och 

kommenterade mindre om de integrerade navigationshjälpmedlen. T.ex. sa deltagare 5: 

”Självklart, [en karta] hade underlättat jättemycket” 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Speldesign går ut på att genom ett spel förmedla en upplevelse till spelaren (Schell, 2014). En 

speldesigner kan inte direkt skapa en spelupplevelse, speldesignern kan endast sätta upp 

system och mekanik för att försöka kommunicera den tänkta spelupplevelsen till spelaren 

(Hunicke, LeBlanc & Zubek, 2004). Väldigt viktiga aspekter som påverkar spelupplevelsen i 

3D-dataspel är leveldesignen och de navigationshjälpmedel som används i spelen för att 

hjälpa spelaren navigera i spelvärlden (Moura & El-Nasr, 2014; Milam & El-Nasr, 2010; 

Moura & Bartram, 2014; Nerurkar, 2009). Nerurkar (2009) delar upp navigationshjälpmedel 

i två olika kategorier: separata navigationshjälpmedel och integrerade navigationshjälpmedel. 

Separata navigationshjälpmedel är separerade från spelets miljö och är en del av spelets 

grafiska användargränssnitt. Integrerade navigationshjälpmedel är en del av spelvärldens 

miljö och brukar inte räknas som en del av användargränssnittet. Det finns väldigt lite 

forskning gjord på vetenskaplig nivå som undersöker navigationshjälpmedel i spel (Milam & 

El-Nasr, 2010; Moura & Bartram, 2014; Moura & El-Nasr, 2014). 

Det är därför den här undersökningen undersöker navigationshjälpmedel i spel, med 

frågeställningen: Vilka attityder har spelare med olika spelerfarenhet och spelvana till 

integrerade navigationshjälpmedel, samt hur speglas dessa attityder i spelupplevelsen? 

Frågeställningen besvaras med hjälp av en spelprototyp som utvecklats i Unity (Unity 

Technologies, 2005). En grupp på 11 testdeltagare, som bestod av 4 kvinnor och 7 män, fick 

individuellt spela igenom prototypen och efter det fylla i en GEQ-enkät (IJsselsteijn, de Kort 

& Poels, 2007; 2013) som utvärderade deras spelupplevelse. Efter deltagarna fyllt i enkäten 

blev de också intervjuade om navigationen i prototypen och navigationshjälpmedel. 

Data från undersökningen sammanställdes och analyserades. 8 av deltagarna beskrev sig som 

spelvana och de resterande 3 deltagarna beskrev sig som ovana vid spel. De spelvana 

deltagarna hade inga större problem med att spela igenom prototypen och pratade väl om 

upplevelsen och de integrerade navigationshjälpmedlen. Det reflekterades också i 

spelupplevelserna som utvärderat av GEQ-enkäten. De ovana deltagarna hade mer problem 

med att spela igenom prototypen och saknade separata navigationshjälpmedel mer. En av de 

ovana deltagarna beskrev sin spelupplevelse som mest negativ bland alla deltagare, vilket 

reflekteras i spelupplevelsen. De andra 2 ovana deltagarna beskrev sina spelupplevelser som 

mer positiva, trots svårigheterna. Det reflekteras också i spelupplevelserna.  

Utifrån resultaten av undersökningen kan slutsatsen dras att mer spelvana personer verkar ha 

positiva attityder till integrerande navigationshjälpmedel och behöver inte förlita sig på 

separata navigationshjälpmedel för att kunna navigera i en spelvärld. Men de verkar också ha 

positiva attityder till och finner bekvämlighet i separata navigationshjälpmedel, speciellt 

kartor, och uppskattar när de används i spel. På grund av den låga andelen ovana deltagare i 

undersökningen kan inte definitiva slutsatser om dem dras utifrån dessa resultat. Men det 

som resultaten tyder på är att ovana personer förlitar sig mer på och har mer positiva attityder 

till separata navigationshjälpmedel och lite mindre positiva attityder till integrerade 

navigationshjälpmedel än de spelvana. 
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7.2 Diskussion 

Det tidigare arbete som mest liknar den här undersökningen är Moura och Bartrams (2014) 

studie där de undersökte hur spelare reagerar på olika navigationshjälpmedel i olika 

spelkontexter. De hade också en spelprototyp som testdeltagare fick spela och sedan bli 

intervjuade om det. De fick fram liknande resultat om erfarenhetens påverkan på hur spelare 

navigerar i spel. Spelvana spelare tyckte att hjälpmedlen var tydliga och kunde enkelt klara 

prototypen, medan mer ovana spelare hade mer problem med navigationen och prototypen. 

Moura och Bartram skriver också att deras studie är ett tidigt steg mot en bättre förståelse av 

hur spelare reagerar på navigationshjälpmedel och att de i framtida arbete vill undersöka hur 

man kan designa navigationshjälpmedel för att förbättra spelupplevelsen. De ger några 

exempel på frågor som de vill besvara: Hur kan vi skräddarsy navigationshjälpmedel för 

experter och nybörjare? Hur designar vi subtila hjälpmedel som också är synliga och enkla att 

förstå? Kan navigationshjälpmedel göra spel mer engagerande? Den sista frågan kopplar 

starkt till den här undersökningens problemställning och tro om att navigation kan bli en mer 

engagerande del av spelupplevelsen. Alla dessa frågor kan utforskas vidare. 

Något som påverkar trovärdigheten av undersökningen är det låga deltagarantalet. Det kan 

finnas andra mönster och slutsatser som inte kan identifieras utifrån resultaten av 

undersökningen då deltagarantalet är för lågt. Speciellt för ovana spelare och kvinnliga spelare 

kan det finnas mönster som är precis utom räckhåll och skulle kunna identifierats om 

undersökningen hade haft 3 eller 4 fler i dessa kategorier. Bäst hade det varit om 

undersökningen hade haft lika många av varje gruppkombination, alltså lika många kvinnliga 

spelvana deltagare, kvinnliga ovana deltagare, manliga spelvana deltagare och manliga ovana 

deltagare.  Undersökningen kunde haft fler deltagare om det fanns mer tid till detta, men med 

tanke på rekryteringsprocessen och typerna av personer som tenderade att vara frivilliga 

skulle väldigt mycket tid behövas för att får en jämn fördelning med ett högt antal deltagare. 

Fler undersökningar med fler deltagare skulle lösa problemet med deltagarantal och kan 

verifiera eller motbevisa slutsatserna. Det kan också finnas fler faktorer som påverkade 

resultatet utanför det som undersöktes i denna studie. Det kan undersökas med nya studier 

med utvecklade frågeställningar och metoder.  

En potentiell påverkande faktor för de varierande värdena på Immersion och Flow 

kategorierna kan vara den varierande miljön som undersökningen utfördes i. Deltagarna 

utförde undersökningen i olika lokaler. Det medförde en variation i mängd ljus runt 

deltagaren under spelsessionen samt en variation i ljud under spelsessionen. Deltagarna hade 

hörlurar på sig under spelsessionen men om ljud läckte in genom hörlurarna under 

spelsessionen kan de ha påverkat spelupplevelsen speciellt i Immersion och Flow 

kategorierna. Utomstående personer som vistats och gjort ljud i närheten under spelsessionen 

kan ha distraherat deltagaren, vilket också kan ha påverkat spelupplevelsen speciellt i 

Immersion och Flow kategorierna. Många av deltagarna spelade också prototypen på olika 

typer av datorer vilket påverkar skärmens storlek och ljusstyrka. Det är också faktorer som 

kan påverka spelupplevelsen speciellt i Immersion och Flow kategorierna. Det kan också vara 

en av anledningarna till att vissa deltagare kommenterade mer om mörkret och hade svårare 

att se i prototypen än vad andra hade och kan också ha påverkat Challenge kategorin. 

Som det beskrevs i kap. 2.2 i bakgrunden har det identifierats påtagliga skillnader i 

navigationsstrategi mellan könen (Chen et al., 2009; Lawton, 1994; Lawton, 1996; Lövdén et 

al., 2007; Walkowiak et al., 2015). Dessa skillnader kan ha en stor påverkan på 

navigationsprestation mellan könen. Om ett spel inte stödjer en av navigationsstrategierna 
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kan det bli svårare för personer som förlitar sig på den strategin att navigera i spelet jämfört 

med personer som förlitar sig mer på den andra strategin. Men studier indikerar också att 

lämpliga navigationshjälpmedel kan förbättra navigationsprestationen och eliminera 

skillnaderna mellan könen (Chen et al., 2009). Förklaringarna för dessa skillnader i 

navigationsstrategier har inkluderat olika biologiska faktorer, erfarenhetsfaktorer, 

personlighetsfaktorer och kognitiva processer (Lawton, 1996; Lövdén et al., 2007; Walkowiak 

et al., 2015). Om man tittar på data från den här undersökningen kan man se att alla de 3 

ovana deltagarna var kvinnor men att det också fanns en kvinnlig deltagare bland de spelvana 

deltagarna. Deltagare 4 som var kvinna och van vid spel har mycket mer gemensamt med de 

andra spelvana deltagarna än de andra kvinnliga deltagarna. Det är bara en datapunkt att titta 

på så inget definitivt kan fastställas, men det tyder på att erfarenhet och spelvana har en större 

påverkan på val av navigationsstrategi och navigationsprestation än biologiska faktorer som 

kön. Det kan vara så att när man lär sig spela spel och får mer erfarenhet av att spela, lär man 

sig också att navigera i spel vilket också kan påverka navigationsprestation utanför spel. 

Ytterligare forskning kan undersöka detta och utveckla denna fråga.  

En annan vinkel som man kan titta på detta arbete igenom är att sätta integrerade 

navigationshjälpmedel mot separata navigationshjälpmedel. Att utreda om en av dem är 

”bättre” än den andra och om man borde endast använda den typen i framtida spel. Det är 

dock inte vad den här undersökningen är ute efter. Ingen av dem är ”bättre” än den andra. Det 

finns en tid och plats till att använda båda typerna. Allt beror på vilken upplevelse som 

speldesignern vill förmedla med spelet och vad spelaren vill ha för upplevelse av spelet. Vissa 

spelare tycker om när de behöver tänka mer själva på vart de ska gå och behöver göra, och 

vissa spelare tycker bättre om när de har en tydlig karta och behöver inte tänka så mycket mer 

på det. Vissa speldesigners vill skapa mer kluriga situationer för sina spelare där de behöver 

tänka mer på vad de behöver göra, och vissa speldesigners gör allt i sina spel väldigt tydligt 

och lätt att förstå så att ingen ska fastna och inte lyckas spela klart spelet på grund av att de 

inte förstod vad de skulle göra.  

Problemet som uppstår när en spelare inte förstår vad de ska göra blir på sätt och vis mindre 

av ett bekymmer i dagens internetålder. Idag kan vem som helst med en internetuppkoppling 

söka sig fram till en så kallad ”walkthrough” (Wikipedia, 2017) som visar dem exakt vad de 

behöver göra för att komma vidare i spelet. Detta är dock inte en lösning på problemet för att 

titta på en walkthrough också stör spelupplevelsen (Moura & Bartram, 2014). Det är inte 

jättestörande om spelaren har varit fast på samma ställe väldigt länge och behöver en 

walkthrough för att komma vidare i spelet. Om spelaren inte kan klara ut spelet utan hjälp 

från en walkthrough så skulle det vara en spelupplevelse som spelaren inte kan uppleva om 

walkthroughs inte fanns. Men det kan bli mycket mer av ett problem om spelare blir lata och 

slänger sig efter walkthroughs så fort de inte vet vad de ska göra, utan att faktiskt försöka lista 

ut det själv. Det här är ett väldigt komplext ämne som är rotat i flera olika faktorer som spels 

svårighetsgrad och tillgänglighet i spel. Det är ett område som det kan forskas mycket mer om. 

Om man ska ta något från den här undersökningen om hur navigationshjälpmedel borde 

användas i spel så är det inte att man borde sluta använda separata navigationshjälpmedel. 

Som de deltagare som inte lyckades spela igenom hela prototypen så finns de spelare som 

behöver mer direkt hjälp med navigationen. Om ett spel utvecklas helt utan separata 

navigationshjälpmedel kan man behöva lägga ner väldigt mycket tid och resurser på att 

utveckla och testa de integrerade navigationshjälpmedlen så att de fungerar så bra som det 

bara går. Men trots allt det så kommer det alltid finnas någon som av någon anledning fastnar 
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och förstår inte vad de ska göra. Istället handlar det om hur man väljer att använda både 

separata och integrerade navigationshjälpmedel i olika situationer. Man kan förlita sig mer på 

en av dem eller den andra utifrån vilken spelupplevelse man vill förmedla med sitt spel, men 

det viktiga är att spelarna förstår vad de behöver göra så de kan ha en bra spelupplevelse. En 

lösning kan vara att utveckla spelet utifrån integrerade navigationshjälpmedel men låta 

möjligheten finnas till att aktivera en karta eller andra separata navigationshjälpmedel för de 

som behöver dem eller bara vill använda dem. Detta kan man forska mer om. 

Ett annat stort område inom spel som den här undersökningen relaterar till är hur information 

förmedlas till spelaren. Vart spelaren behöver gå är i sin grund information som behöver 

förmedlas till spelaren. Navigationshjälpmedel är egentligen bara olika sätt att förmedla 

denna information till spelaren. Men området inkluderar mycket mer än bara navigation. Det 

innefattar också vad spelaren kan och behöver göra, spelets bakgrundshistoria och narrativ, 

o.s.v. Olika spel förmedlar information till spelaren på olika sätt för olika syften. Inom 

området skulle man kunna forska om t.ex. hur olika informationsförmedlingsmetoder kan 

användas för att främja olika spelupplevelser eller vad spelare har för attityder till olika 

informationsförmedlingsmetoder. Den här undersökningen har på sätt och vis undersökt en 

del av detta område, men det kan undersökas mycket mer. 

7.3 Framtida arbete 

En minde framtida fortsättning på arbetet skulle kunna ta formen av en fortsatt undersökning 

med fler deltagare. Inget behövs egentligen ändras i metoden, bara ett utökat antal deltagare. 

Det skulle motverka problemen med det låga deltagarantalet som togs upp i 

diskussionskapitlet. Om resultatet på den fortsatta undersökningen följer den här 

undersökningens resultat kan det verifiera, stärka och utveckla resultatet. Resultatet om de 

ovana spelarna skulle då också kunna verifieras och säkerställas. Men om resultatet av den 

fortsatta undersökningen går emot resultatet av denna undersökning, t.ex. om de spelvana 

deltagarna har helt annorlunda attityder och spelupplevelser, skulle det istället motbevisa 

resultatet av den här undersökningen. 

En intressant del av resultaten och slutsatserna av den här undersökningen var att flera 

deltagare var så intresserade av kartor och liknande. Ett bredare framtida arbete skulle då 

kunna forska vidare om kartor och andra separata navigationshjälpmedel, samt spelares 

attityder till dem. De skulle kunna undersöka t.ex. spelares attityder till olika typer av kartor i 

olika typer av spel, samt hur mycket och vilka typer av information som de tycker borde finnas 

tillgänglig på kartorna i olika typer av spel. Men det var inte alla deltagare som var lika 

intresserade av kartor, t.ex. deltagare 1, deltagare 2 och deltagare 11 visade mer intresse för de 

separata navigationshjälpmedlen. Så de skulle också kunna undersöka system för att låta 

spelaren själv justera hur mycket separata navigationshjälpmedel som finns tillgängligt i 

spelet. T.ex. om spelet har en karta kan det finnas inställningar för att stänga av och på 

tillgången till kartan, stänga av och på en minimap, samt justera hur mycket och vilka typer 

av information som finns tillgängligt via kartan. Då skulle de kunna undersöka hur spelare 

väljer att justera sin tillgång till information igenom kartan och sin tillgång till kartan. 

Ett ännu bredare framtida arbete skulle vara att gå in på det ännu större området kring 

förmedling av information till spelaren som tas upp i diskussionskapitlet. T.ex. kan de 

undersöka vilka metoder för att förmedla information till spelaren främjar vilka typer av 

spelupplevelse, eller vad har att få information genom en karta för påverkan på 
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spelupplevelsen jämfört med att få samma information från en icke-spelbar karaktär i form av 

en talad röst eller genom text som visat på skärmen? Alla spel har någon form av information 

som behöver förmedlas till spelaren, så mer forskning och framsteg inom detta område skulle 

vara relevant till alla typer av spel.  
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Appendix A -  Material som användes i prototypen 

Skybox som används: 

StarSkybox04, från: 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/sci-fi/real-stars-skybox-116333 

 

Texturer som används: 

Pattern 02, pattern 20, pattern 25 och pattern 41, från: 

https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/metals/yughues-free-metal-

materials-12949 

Metal_B2.png, från: 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/sci-fi/extreme-sci-fi-lite-50727 

 

Ljud som används: 

Button 4.waw, från:  

https://assetstore.unity.com/packages/audio/ambient/sci-fi/universe-sounds-free-pack-

118865 

Walk_fast1.waw, från:  

https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/manoeuvre-fps-free-109348 

Sci-fi_AmbienceLoop1.waw, från:  

https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/free-sfx-package-5178 

spacedoor_open.wav, från: 

https://freesound.org/people/neufv/sounds/54974 

Power On.wav, från: 

https://freesound.org/people/JustinBW/sounds/70107 

Menu Selection Click, från: 

https://freesound.org/people/NenadSimic/sounds/171697 

Access Denied, från: 

https://freesound.org/people/suntemple/sounds/249300 
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Appendix B -  GEQ-Enkäten 

Indikera hur du kände under spelandet för varje punkt, enligt följande skala: 

 

    Stämmer inte alls                                                                          Stämmer helt 

< 0 >         < 1 >         < 2 >         < 3 >         < 4 > 

 

1. Jag kände mig nöjd 

2. Jag kände mig skicklig 

3. Jag var intresserad av spelets story  

4. Jag tyckte det var kul  

5. Jag var fullt upptagen med spelet  

6. Jag kände mig glad  

7. Det gav mig ett dåligt humör  

8. Jag tänkte på andra saker  

9. Jag tyckte det var tröttsamt  

10. Jag kände mig kompetent 

11. Jag tyckte det var svårt 

12. Det var estetiskt tilltalande  

13. Jag glömde allt runt om mig  

14. Det kändes bra  

15. Jag var bra på det  

16. Jag kände mig uttråkad 

17. Jag kände mig framgångsrik  

18. Jag kände mig fantasifull  

19. Jag kände att jag kunde utforska saker  

20. Jag tyckte om det  

21. Jag var snabb på att nå spelets mål 

22. Jag kände mig förargad 

23. Jag kände mig pressad 

24. Jag kände mig irriterbar 

25. Jag glömde bort tiden 

26. Jag kände mig utmanad 

27. Jag tyckte det var imponerande 

28. Jag var djupt koncentrerad i spelet  

29. Jag kände mig frustrerad 

30. Det kändes som en riklig upplevelse  

31. Jag tappade kopplingen till omvärlden  

32. Jag kände tidstryck 

33. Jag behövde anstränga mig 
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Appendix C -  Intervjufrågorna 

Demografi och spelerfarenhet/spelvana frågor 

1. Vilket kön identifierar du dig som? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur van vid spel skulle du beskriva dig själv som? 

4. Hur ofta spelar du spel? 

5. Hur många timmar spelar du spel per normal vecka? 

6. Ge exempel på några av dina favoritspel och/eller typer av spel som du föredrar att spela, 

samt beskriv hur mycket du har spelat dem. 

7. Vad har du för erfarenheter med att spela första persons spel?  

8. Vad har du för erfarenheter med att spela sådana spel med mus och tangentbord? 

 

Huvudsakliga intervjufrågor 

1. Hur var det att navigera i prototypen? 

2. Tyckte du det var lätt eller svårt att navigera? 

3. Fanns det någon del som du tyckte var lättare eller svårare att navigera än andra? 

4. Tänkte du på navigationen under spelsessionen? 

5. Har du tänkt på navigationen i andra spel som du har spelat? 

6. Hur var navigationen där i jämförelse med prototypen? 

7. Vad tyckte du om de Integrerade navigationshjälpmedlen? 

8. Kände du en avsaknad av separata navigationshjälpmedel? 

9. Andra tankar eller kommentarer? 


