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_____________________________________________________ 

Abstract 

Uppsatsen är en reflektiv rapport om ett verk som behandlats inom ramen för 

examensarbete i medier vid Högskolan i Skövde. Verket består av ett designdokument 

för ett bilspel om riskhantering för körskolor. Innehållet i denna rapport behandlar från 

ett reflexivt perspektiv arbetet med att utforma ett lärande bilspel (serious game) för 

körskolor med fokus på riskhantering. Rapporten beskriver inledningsvis rapporten, 

verkets och spelets syfte och mål, samt fokus och problemställning. Därefter redogörs 

arbetsprocessen som tillämpats i skapandet av verket och sedan en reflekterande analys 

kring hur spelets designriktlinjer översatts till- och påverkat spelinnehåll. Sedan görs en 

analys och reflektion kring de största utmaningarna i utformningen av verket. Slutsatsen 

som presenteras i denna rapport vittnar om att de största problemen var frågor som att 

designa innehåll som var roligt och lärande, balansering av spel och lärandemoment, 

implementation av alkoholmoment, moralisering samt att utforma spel utifrån olika krav 

och ramar. De flesta av problemen har gått att hitta lösningar på om än svårt, samtidigt 

som vissa problem anses svåra att lösa då den avsedda produkten som verket beskriver 

inte existerar. 

 

Keywords: Spel; Datorspel; Speldesign; Designdokument; Riskhantering; Serious 

Games; Edutainment; DGBL 

______________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Som examensarbete så visste jag på förhand att jag ville arbeta med att antingen utforma 

eller utveckla ett spel, eller båda om möjligheten fanns. När jag blev uppmärksammad 

om möjligheten att utveckla ett spel för körskolor i samarbete med Högskolan i Skövde 

som examensarbete såg jag detta som ett intressant alternativ av ett antal anledningar. 

Det var dock inget självklart beslut. Jag hade tidigare arbetat med serious games på 

högskolan och även om detta var en bra erfarenhet så var och är serious games inget 

som jag har tänkt fortsätta med. Det som lockade mig med arbetet med körskolorna var 

dock möjligheten att få arbeta med och mot en kunds önskemål och krav samt att få 

utforma en eventuell produkt. Jag såg det även som en intressant designutmaning, att få 

gräva i den underliggande problematiken med serious games och det komplicerade 

förhållandet mellan lärande och underhållning. Det skulle vara intressant att se om jag 

själv kunde utforma ett roligt och lärande spel, och se vilka de praktiska utmaningarna 

är. Möjligheten till ett delvis betalt examensarbete vägde även in i mitt beslut. 

 

Mitt arbete har gått ut på att utforma ett datorspel med arbetsnamnet IRK (Interaktiv 

Riskhantering för Körskolor) med fokus på riskhantering för körskolor i samarbete med 

körskolor i Skövderegionen och Högskolan i Skövde. Riskhanteringen är ett 

obligatoriskt moment i körutbildningen idag och innefattar moment inom områdena 

mörker och halt väglag. I skrivandets stund så kommer riskhanteringen i framtiden även 

att innefatta alkohol/missbruk. Arbetet har fokuserat på att designa gameplay 

(spelmekaniska lösningar och system för spel- och lärandeinnehåll) för spelets primära 

fokusområde - riskhantering. Johan Hellberg som gjort sitt examensarbete: Vad behöver 

en speldesigner tänka på vid utvecklingen och analys av ett implementationsförslag till 

ett spelgränssnitt? (Hellberg, 2007), om gränssnitt för spelet har även varit en viktig 

resurs. 
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2 Syfte och mål 

Syftet med verket var att utforma ett lärande datorspel, via ett designdokument, med 

fokus på gameplay och riskhantering för körskolor som skall ligga till grund för en 

senare produktion av det faktiska spelet. Detta spel skulle fokusera på riskhantering, där 

även alkohol skulle behandlas och med spelmediets möjligheter ge körskolor ett verktyg 

för att aktivt lära ut moment som är svåra eller omöjliga att lära ut i verkligheten. Syftet 

med spelet blir att agera som ett komplement till dagens förarutbildning som ett 

underlag till diskussion mellan elev och utbildare på körskolor. 

 

Ett vanligt problem med serious games är att dessa ofta sveper in torrt lärande i 

spelmoment, eller som Amy Bruckman uttryckte det: ”chocolate covered broccoli” 

(Bruckman, 1999). Även Alicia Sanchez använde detta uttryck i hennes föreläsning om 

användningen av modellering, simulation och spel i utbildnings- och träningssyfte på 

Högskolan i Skövde (Sanzhez, Skövde, 26 februari, 2007). Ett annat vanligt problem är 

att de lärande spelen delar upp lärandemomenten i isolerade delar som gör 

lärandeprocessen tråkig och kan verka poänglös för användaren (Papert, 1998). Som 

Richard van Eck skriver så tror jag att lösningen och det enda sättet att skapa något av 

kvalitet och faktiskt rättfärdiga serious games, är genom att skapa en synergi och 

kontinuitet mellan lärande och underhållning, ”pedagogy and engagement” (van Eck, s. 

2). 

 

Målet med verket har därför varit att utforma ett spel som med spelmediets fördelar 

skall engagera spelaren och ställa det teoretiska innehållet i direkt samband till spelets 

kontext och innehåll (van Eck, s. 2). Genom detta skall spelet erbjuda en spelupplevelse 

där användaren på ett lättsamt och effektivt sätt kan fördjupa sig inom ett antal 

trafikrelaterade områden som annars är svåra att testa i verkligheten, framförallt 

riskhantering innefattande mörker, halt väglag och alkohol. 

 

Ett personligt mål är självklart även att designen och den slutliga produkten skall bli 

rolig men då det faktiska spelet i dagsläget inte existerar, och jag själv inte är inblandad 

i produktionen, så kommer jag heller inte kunna svara på om detta mål uppnås eller inte. 
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Verket och denna rapport bör istället ses som ett ”Proof of concept”1. Dess uppgift blir 

att visa på vilka de största problemen med att utforma spelet var, ifall dessa gick att lösa 

och i så fall hur. Verket kan visa på vilket sorts innehåll ett sådant spel kan ha, hur man 

kan lära ut riskhanteringsmoment och annan relaterad teori och visa på potentialen för 

att utveckla ett engagerande, underhållande och lärande spel utifrån designdokumentet. 

 

2.1 Problemställning 

Problemställningen för mitt examensarbete är: Hur utformar jag ett datorspel om 

riskhantering för körskolor utifrån designriktlinjer och vilka är designutmaningarna? 

 

                                                 
1 Ett bevis på utförbarhet och användbarhet av en idé 
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3 Fokus och avgränsning 

Mitt arbete har fokuserat på gameplay för ett lärande datorspel om riskhantering och hur 

ett spelinnehåll för ett sådant spel kan utformas. Arbetet har behandlat ett antal utvalda 

delar av riskhanteringen. Arbetet har även behandlat områden som inte är direkt 

kopplade till gameplaylösningar för riskhanteringsmoment men som är intressanta för 

att skapa en mer komplett spelupplevelse eller ett mer komplett designdokument. En del 

av arbetet i verket har utförts av Johan Hellberg, nämligen kapitlen ”Gränssnitt” och 

”Vägmärken” samt tillhörande bilder. 

 

Min åsikt och erfarenhet är att inga designdokument är klara förrän spelet i fråga är 

klart. Specialfall där regler och design inte fungerar eller står i konflikt med varandra 

upptäcks sällan förrän man faktiskt implementerar och är problem som löses på plats. 

Inte heller går det att ackurat balansera spelsystem utan testning. Allt detta bör tas i 

åtanke, då detta heller inte är fokus för mitt examensarbete. 

 

Fokus för arbetet har inte heller varit att skapa det som man ofta kallar ”content”. 

Content kan beskrivas som innehåll som skapas när grundläggande system och arbete är 

gjort. Uttrycket kräver i uppsatsen att man skiljer på utformning av system och 

utformning av innehåll. I mitt arbete har fokus legat på att utforma system för hur 

riskhantering kan behandlas och inte vilket innehåll dessa system skall fyllas med. 

Exempel på detta är scenarios, textrutor, frågerutor och till viss del poäng- och 

betygssystem. 
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4 Beskrivning av arbetsprocessen 

Arbetet med spelet var från början bestämt att vara ett samarbete mellan mig, Johan 

Hellberg, Universitetslektor Per Backlund på Högskolan i Skövde samt ett antal 

körskolor i Skövderegionen. IRK var inte bara ett examensarbete utan även en 

projektanställning på Högskolan i Skövde där jag och Hellberg i slutet av projektet 

skulle leverera ett designdokument för ett lärande bilspel. Både jag själv och Hellberg 

var alltså inblandade i detta projekt. Våra respektive verk är det material som vi sedan 

kommer lämna till Per Backlund. För mer information om samarbetet mellan mig och 

Hellberg se kapitel 4.1 Samarbete med Johan Hellberg. 

 

Jag bestämde mig på ett tidigt stadium för att jag ville att mitt arbete skulle kretsa kring 

gameplay och struktur för spelet. Hellbergs uppgift var att designa gränssnitt och 

menyer för spelet samt att göra mockups2. Arbetet inleddes med att fundera över ämnet 

serious games och vad spelets innehåll och fokusområde skulle kunna vara. Under ett 

tidigt möte med vår kontaktperson på Högskolan, Per Backlund, så fick jag även 

rekommendationen att titta närmare på riskhantering. Nästa steg var att ta kontakt med 

körskolor för att få information om deras behov, krav och funderingar.  

 

Vid ett första möte med två körskolor i Skövde så diskuterades dagens körutbildning, 

vanliga fel som elever gör, vilka områden som körskolorna själva anser sig ha svårt att 

lära ut eller områden där de skulle kunna dra nytta av ett lärande spel. Vid detta möte så 

konstaterade de att riskhantering var det område som de var i störst behov av ett 

komplement till sin egen utbildning. Detta mycket pågrund av de speciella förhållanden 

som dessa moment ofta kräver för att lära ut. Halt väglag måste exempelvis läras ut på 

en isbana vilken har sina svagheter och begränsningar. Den går exempelvis endast att 

använda under vissa tidpunkter på året och är inte helt representativ för de 

halksituationer som förare möter i verkligheten. Likaså fanns det problem kopplade till 

årstid gällande mörkerutbildningen och kunde exempelvis innebära problem för 

körskolor i Sverige där det inte blir speciellt mörkt på sommaren. De såg även 

begränsningar i att lära ut farorna med alkohol med torr teori och hade en uttalad 

osäkerhet och skepsis inför det kommande alkoholmomentet i utbildningen. 

                                                 
2 Beskrivande exempel hur något kan fungera, ofta utan någon direkt funktionalitet 
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Att spelet skulle vara något interaktivt, spelaktigt, roligt fanns även en uttalad önskan 

om. De var intresserade av något som eleverna själva kunde finna intresse och 

egenvärde i och som till skillnad från andra existerande datorbaserade läromedel som 

exempelvis Road Quiz (Taffic3d AB, 2002) och Bonniers Trafikskola (Bonnier, 2004), 

skulle erbjuda en hög interaktivitet och ett underhållningsvärde. 

 

Vid det första mötet så diskuterades även alkohol och STR:s3 kampanj4 mot alkohol i 

trafiken och samtliga var eniga om att detta var ett gyllene tillfälle då innehållet i den 

kommande alkoholutbildningen var okänt för körskolor. Vi hade fria händer att utforma 

ett interaktivt lärandemoment, något som vi antog att det officiella momentet inte skulle 

erbjuda. Jag började sedan designa struktur, innehåll, spelmoment och allt som skulle 

ligga till grund för spelet. Jag beslutade att göra detta via ett dokument motsvarande ett 

konceptdokument, en kortare och mer lekmannamässig genomgång av spelets 

dåvarande form för att underlätta kommunikationen med körskolorna. Se bilaga 1 för 

mer information. 

 

Tanken var att jag skulle designa detta konceptdokument och sedan träffa körskolorna 

igen. Det var även under arbetet med konceptdokumentet som jag insåg vilket stort 

problem alkohol var. Uppföljningsmöten med körskolor kom också främst att kretsa 

kring alkohol. Jag hade i konceptdokumentet reflekterat kring de spelmekaniska och 

moralistiska problemen kring detta. Det var också i dessa diskussioner som lösningen på 

alkoholen hittades. Det var efter detta och utifrån feedbacken från den andra mötet med 

körskolorna som arbetet med designdokumentet började. Ytterligare möten med 

körskolor och Per Backlund följde även senare för briefing av arbetet. Arbetet med 

verket har gjorts till stor del hemifrån via en Wiki5 där planering bestått av att tidigt 

skapar rubriker, underrubriker och metatexter som sedan fyllts i allt eftersom, men 

inledningsvis i en kronologisk ordning. 

 

                                                 
3 Sveriges Trafikskolors Riksförbund - http://www.str.se  
4 http://www.str.se/alkohol/laddahem.htm  
5 En hemsida som möjliggör enkel och parallell redigering av material 
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4.1 Samarbete med Johan Hellberg 

Jag och Hellberg har under projektet arbetat med separata arbetsområden (gameplay 

respektive gränssnitt) och separata examensarbeten men våra arbetsområden kom ibland 

att överlappa varandra. Intervjuer med körskolor och möten med Per Backlund har 

genomförts tillsammans och vi har ofta även arbetat tillsammans, med som tidigare 

nämnt separata arbeten. Vi har även diskuterat mycket kring spelet och dess innehåll 

sinsemellan och med vår handledare Ulf Wilhelmsson under arbetets gång vilket varit 

en resurs.  

 

Jag och Hellberg var redan från början mycket väl medvetna om att en 

beroendesituation var viktig att undvika. Vi försökte därför göra en sådan distinkt 

uppdelning av våra arbetsområden som möjligt. Beroendesituationer kom dock ändå att 

uppstå men vilka vi i efterhand kan konstatera att vi framgångsrikt lyckades manövrera 

igenom då vi arbetade effektivt och ofta tillsammans. Detta beroende kom tydligast att 

manifestera sig i arbetet med vissa element i gränssnittet där mitt arbete oundvikligen 

kom att överlappa Hellbergs arbete. Även om Hellbergs uppgift var att utforma 

gränssnittet så kunde han ju inte i roll som gränssnittsdesigner bestämma vilka element 

som där skall finnas då det måste utgå från spelinnehållet och mitt arbete med detta. 

Min arbetsroll kan jämföras med den en lead designers6, något som även var uttalat 

under projektet. Min uppgift var därför att designa de gränssnittselement som skulle 

finnas i spelet och hur dessa skulle anknytas till spelets innehåll men lämnade det sedan 

upp till Hellberg att avgöra var dessa skulle placeras, hur dessa skulle se ut och till en 

viss mån även hur de skulle fungera, dock utifrån mitt godkännande i relation till 

innehållet och syftet. Även här så förekom det diskussion oss emellan men denna 

upplevdes som helt naturlig då vi båda arbetat i projekt tidigare och även med varandra 

och är bekanta med denna process. 

 

En annan intressant situation som uppstod var arbetet med kapitlet ”Vägmärken”. Detta 

kapitel föll någonstans mellan våra respektive arbetsområden och utan någon direkt 

diskussion så föll arbetet på Johan Hellberg. Detta i sig skapade inga problem utan visar 

främst på att även med en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter så existerade det en 

gråzon. 
                                                 
6 Vanligtvis personen ansvarig för utformningen och implementationen av design och innehåll i en 
spelproduktion 
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Samarbetet med Hellberg har fungerat bra där kommunikationen oss emellan har varit 

lätt när det krävts och där vi arbetat med separata arbeten samtidigt som vi löst de 

problem som uppstått och kunnat diskutera problem konstruktivt. 
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5 Analys och reflektion kring designriktlinjer och 

översättning till spelinnehåll 

En av de första sakerna som gjordes i designdokumentet var att definiera ett antal 

designriktlinjer utifrån all den information som tagits in från möten med körskolorna 

och från den reflektion och de diskussioner som gjorts kring innehållet fram tills dess. 

Dessa designriktlinjer skulle fungera som viktiga mål; ett antal punkter som jag för min 

egen skull inte fick släppa ögonen ifrån. I detta kapitel så analyserar och reflekterar jag 

över hur dessa designriktlinjer kom att påverka mitt arbete med spelinnehållet. 

Designriktlinjerna som slutligen hamnade i designdokumentet är: 

 

• ”Spelet skall fokusera på riskhantering vilket också skall inkludera alkohol 

 

• Speldesignen skall undvika innehåll som kretsar kring lära spelaren att köra bil, 

spelet är inte en körsimulator 

 

• Spelet skall erbjuda en aktiv spelupplevelse med varierat innehåll och en hög men 

samtidigt varierad grad av interaktivitet 

 

• Spelet skall engagera och underhålla spelaren i så stor utsträckning som möjligt 

 

• Spelaren skall genom att ha klarat spelet också ha fördjupat sig i riskhantering och 

de lärande aspekter som spelet medvetet fokuserar på att lära ut 

 

• Gränssnitt, kontroll, text och annat innehåll skall vara tillgängligt för personer med 

begränsad dator- och/eller spelvana 

 

• Spelet skall vara tydligt i vad det ämnar lära ut och hur man använder det” 
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5.1 ”Spelet skall fokusera på riskhantering vilket också skall inkludera 

alkohol” 

Att tydligt definiera vad för spel det var jag skulle göra och att ha en fast punkt som 

skulle kunna påminna mig om detta, var en viktig del av arbetsprocessen. Detta kan 

framstå som självklart men var antagligen en av de viktigaste punkterna för att inte 

tappa fokus. Designriktlinjen kom att påverka spelet på så vis att det kom att fokusera 

på riskhantering vilket också inkluderade alkohol, även om spelet dessutom tog upp 

andra närliggande ämnen. Denna punkt fungerade som ett hjälpmedel för att ta beslut 

om avgränsningen i spelinnehållet längre fram i projektet, vad som var viktigt för det 

spel som skulle göras och vad som inte var kritiskt. Det var även hjälpsamt i de perioder 

då arbetet kändes tungt, ångestladdat eller allmänt förvirrande. Att inkludera alkohol 

skulle som tidigare nämnt inte bli enkelt. 

 

5.2 ”Speldesignen skall undvika innehåll som kretsar kring att lära 

spelaren köra bil, spelet är inte en körsimulator” 

Oavsett vilka interaktionsmöjligheter jag skulle komma att ge spelaren så var fokus 

aldrig att lära spelaren köra en bil utanför kontexten att lära sig identifiera och hantera 

risker samt lära sig om dess uppkomst och konsekvenser. Då syftet med spelet var att 

utforma ett komplement till förarutbildningen och då möjligheten till en tillräckligt 

avancerad simulation av bilen inte existerade, så skulle inte heller spelet lära spelaren att 

”köra bil”.  

 

Jag hade tagit beslutet på ett tidigt stadium om att låta spelaren aktivt kontrollera bilen. 

Att låta spelaren kontrollera en bil samtidigt som man inte fokuserar på att lära spelaren 

att ”köra bil”, var mycket svårt. Denna punkt var på så vis antagligen den viktigaste och 

den som jag mest frekvent återvände till. Denna punkt översattes i spelet till att en 

konventionell kamera för bilspel valdes, där man styr bilen från ett 

tredjepersonsperspektiv strax bakom och över bilen, för att förstärka spelkänslan. Spelet 

designades även för att inte vara en perfekt simulator utan istället premiera spelkontroll 

och en mer avskalad och färgstark grafisk representation. Det reflekterades även i den 

ständiga balansering mellan vilken fokus jag satte på spelarens kontroll av bilen kontra 

förhållning till spel-, trafikregler, fasta situationer och värden - spel och lärande.  
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Andra konkreta exempel på vad denna punkt kom att styra över så var det 

exkluderingen av trafikregler och utbildningsmoment där jag endast inkluderade 

moment som jag trodde kunde bli spelmässigt intressanta. En del av spelets utmaningar 

gjorde jag även relativt statiska, att exempelvis basera halt väglag mer på att spelaren 

höll en korrekt hastighet än hur denne kontrollerade bilen, även om detta spelar en viss 

roll. Ett konkret exempel där balanseringen kanske vägde över åt det andra hållet är det 

faktum att spelaren kan kontrollera bilens bländning manuellt (växling mellan hel- och 

halvljus). Dock så är denna funktion kraftigt förenklad och spelanpassad och är därför 

något som jag tror kan fungera bra. 

 

5.3 ”Spelet skall erbjuda en aktiv spelupplevelse med varierat innehåll 

och en hög men samtidigt varierad grad av interaktivitet” 

Som speldesigner var min intention från början att jag göra ett spel som faktiskt var ett 

spel och inte ett interaktivt bildspel eller en simpel sammanslagning av simulation och 

teori. Spelet fick inte bli som varken Road Quiz (Taffic3d AB, 2002) eller Bonniers 

Trafikskola (Bonnier, 2004). Syftet var ju som tidigare nämnt att engagera spelaren och 

ställa det teoretiska innehållet i direkt samband till spelets kontext och innehåll, och på 

så vis skapa en spelupplevelse där användaren på ett lättsamt och effektivt vis kan 

absorbera information, i linje med Richard van Ecks teorier (van Eck, s. 2). För mig så 

innebar detta att spelaren måste få styra bilen, något som ingen av de ovan nämnda 

applikationerna har fokus på. Att låta spelaren kontrollera bilen var dels för att detta 

kändes självklart och en förutsättning för hur jag skulle kunna göra spelet engagerande 

och underhållande men även av den anledningen att detta inte var något som de flesta 

andra interaktiva trafikspelen kunde erbjuda. I linje med designriktlinjen så kretsade inte 

heller allt innehåll kring att styra bilen och spelet kom att bestå av ett varierat innehåll 

vilka spelets text- och frågerutor visar på. 

 

5.4 ”Spelet skall engagera och underhålla spelaren i så stor utsträckning 

som möjligt” 

Enligt van Eck så krävs utmaning och ständig input (interaktivitet) för att ett serious 

game skall vara engagerande (van Eck, s. 3). Mycket av designen har gjorts för att 

spelet skall bli underhållande. Den kanske tydligaste distinktionen har varit att göra 
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spelet högt interaktivt, att låta spelaren aktivt styra bilen och bländning, att ge spelet en 

semilinjär struktur för scenarier, en lättsam ton i spelet och presentationen, varierade 

spelmoment och miljöer samt att skapa orsak och verkan i spelvärlden via att 

exempelvis låta andra förares förmåga att växla mellan hel- och halvljus på ett korrekt 

sätt förändras med spelarens egen förmåga. Detta har även ett pedagogiskt syfte att på 

ett konkret sätt visa på de negativa effekterna av ett sådant beteende. 

 

Spelaren måste vilja spela spelet. Min tro som speldesigner är att spelandet måste ha ett 

egenvärde. Det måste även finnas en önskan om att komma längre och att bli bättre på 

spelet. Om min design är rolig, underhållande eller om det färdiga spelet kommer bli det 

kan jag inte svara på. Min åsikt är att spelet har potential att bli underhållande, 

engagerande och förhoppningsvis även roligt. 

 

5.5 ”Spelaren skall genom att ha klarat spelet också ha fördjupat sig i 

riskhantering och de lärande aspekter som spelet medvetet fokuserar på 

att lära ut” 

Att inte bara presentera spelaren inför hinder och utmaningar utan även förklara vad 

spelaren behöver göra för att klara ett hinder eller vad denne gjorde fel, är kritiskt. I 

designdokumentet så har fokus lagts på att förklara för spelaren när denne gjort något 

rätt eller något fel, både under spelets gång via ikoner, samt i scenariosammanfattningen 

via text och tal. Mellan scenarier så presenteras spelaren inför tips och information som 

är viktiga för att klara ett scenario. Varje riskhanteringsmoment i spelet innehåller i sin 

tur flera moment. Viktigt är även att ju längre spelaren kommer ju mer börjar de olika 

momenten att kombineras successivt. Dessutom så är strukturen för scenarios uppbyggd 

så att ett mediokert avklarat scenario följs av ett scenario som delvis upprepar det 

föregående lärandemomentet och att spelaren har möjlighet att spela om scenarios. Om 

dessa tilltag är tillräckliga eller inte måste förstås testas.  

 

Med designriktlinjen så klargjordes även vad slutmålet för produkten var. Min 

förhoppning är att detta mål kommer uppnås till en högre grad. Hur stor roll spelet 

kommer spela gentemot en uppföljande diskussion mellan lärare och elev är svårt att 

svara på. Min åsikt är att dessa båda i samverkan kommer spela en viktig roll. Om målet 
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för designriktlinjen kommer uppnås eller inte beror förstås även på utformningen av 

content i spelet och övrig implementation. Som allt annat så är den initiala designen 

endast en parameter för att ett spel skall bli bra och hantverket är minst lika viktigt. 

 

5.6 ”Gränssnitt, kontroll, text och annat innehåll skall vara tillgängligt 

för personer med begränsad dator- och/eller spelvana” 

Då spelet skulle utvecklas för alla människor som vill ta körkort så måste det även tas 

hänsyn till dator- och spelvana, eller snarare brist av. Denna punkt gick till störst del 

över på Hellberg, vars uppgift var att utforma gränssnitt för spelet men riktlinjen styrde 

även en del av det innehåll jag utformade. Denna punkt reflekteras i den enkla 

kontrollen och interaktionen och ett medvetet val att försöka undvika en del 

spelkonventioner och låta samtliga element i spelet vara kontrollerbara via ratten. Detta 

i sin tur möjliggör att spelaren inte behöver hoppa mellan olika kontrollmetoder och 

skapar förhoppningsvis en enhetlighet. Texten i spelet är även ämnad att vara enkel och 

tydlig. En del spelkonventioner så som exempelvis ikoner och kameran i spelet finns 

med. Om dessa är till spelets fördel eller nackdel måste dock såklart testas. I mitt arbete 

har ingen direkt hänsyn tagits till personer som inte kan tala svenska och där finns ett 

uppenbart problem. 

 

5.7 ”Spelet skall vara tydligt i vad det ämnar lära ut och hur man 

använder det” 

Den sjunde riktlinjen relaterar även till den andra punkten, om att undvika innehåll som 

kretsar kring att lära spelaren köra bil. Det som menas är att denna intention även skall 

vara tydlig för spelaren och att spelaren skall förstå hur man spelar spelet. Detta löses 

genom fokus på riskhanteringen i spelet och av den balansering som gjorts för att 

säkerställa att spelet fått rätt innehåll. Instruktioner i spelet och feedback både mellan 

och under spelsessioner är även verktyg för att denna riktlinje följs. Utformningen av 

gränssnittet är även en viktig del i frågan och likaså namnet på spelet – Interaktiv 

Riskhantering för Körskolor.  
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6 Analys och reflektion kring de största designutmaningarna 

Arbetet med verket var utmanande på flera sätt. En del av utmaningarna var dock större 

och mer återkommande än andra. Genom att analysera och reflektera kring dessa så är 

min uppfattning att läsare kan lära sig en hel del, inte bara om mitt arbete utan även om 

arbetet med serious games från ett större perspektiv. I detta kapitel så analyseras och 

reflekteras det kring det som identifierades som de största designutmaningarna och 

problemen i arbetet med designdokumentet för IRK. 

 

En förutsättning för att någon skall vilja spela ett kommersiellt spel är att det är roligt. 

Om det inte är roligt så är det sällan heller ett bra spel. Vilka är då förutsättningarna, 

möjligheterna och kanske kraven på ett serious game? Kan ett ”allvarligt spel” vara 

underhållande, även roligt? Bör det vara roligt, måste det vara roligt? Ett enhälligt svar 

på detta eller ens en klar definition på vad serious games är eller bör vara finns inte 

(Susi, Johannesson, Backlund, s. 3). Kanske är detta på grund av att serious games 

fortfarande är en så pass ny genre. Åsikter och en mängd olika definitioner av serious 

games finns dock att finna, enligt Corti (2007, s. 1): 

 

” Games-based Learning (a.k.a. ‘Serious Games’) is all about leveraging the 

power of computer games to captivate and engage end-users for a specific 

purpose such as to develop new knowledge and skills”. 

 

Även van Eck nämner engagemang som ett krav för ett bra spel (Eck, s. 3): 

 

“Games that are too easily solved will not be engaging, so good games constantly 

require input from the learner and provide feedback”.  

 

Från ett speldesignerperspektiv så anser jag att alla spel bör vara roliga men som Corti 

menar så för spel vars primära syfte är att lära ut, så kanske de viktigaste är att dessa är 

engagerande och underhållande nog för att det skall främja lärandeprocessen?  

 

I mitt arbete så har den största designutmaningen varit att designa innehåll som till en 

högre utsträckning är både roligt och lärande, att med andra ord försöka hitta den 
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utsökta moroten och inte en chokladtäckt broccoli vilket också har varit ett personligt 

mål i arbetet. Detta har i arbetet lett till en ständig iterering för att försöka finna 

lösningar för dessa moment och att vissa fall försöka avväga mellan att premiera 

spelinnehåll som är roligt kontra det som är lärande.  

 

Exempel på avvägning mellan det lärande och idéer som skall främja bägge är 

tempmätaren i spelet och hur spelaren kan växla mellan hel- och halvljus. Dessa 

moment har utformats för att skapa interaktionsmöjligheter, förstärka spelets spelkänsla 

och för att helt enkelt göra spelet roligt. Dessa moment har ju dock samtidigt relativt lite 

att lära spelaren om att exempelvis använda hel- och halvljus. Då detta dock inte heller 

är fokus för spelet och att spelet gör tydligt att det faktiskt är ett spel, så är min 

förhoppning att denna avvägning fungerar. Spelaren får även information i spelet om 

hur denne bör hantera i respektive situationer i verkligheten. 

 

Att spelaren måste förhålla sig till ett antal trafikregler som indirekt begränsar dennes 

interaktionsmöjligheter är kanske ett exempel där avvägningen gjorts annorlunda. Det är 

även här som jag tror den underliggande problematiken med serious games på allvar 

visar sig, nämligen lärandets och underhållningens tendens att ofta verka stå i direkt 

konflikt med varandra. 

 

Beslutet att låta spelaren styra bilen var antagligen det beslut som skulle komma att 

skapa störst problem men samtidigt störst förutsättningar för spelet att bli roligt. Ett 

symptom på problemet var bl.a. trafikregler. Hur gör man ett bilspel roligt där spelaren 

måste ta hänsyn till väldigt explicita regler som dikterar hur denne skall spela när det 

roligaste och kanske det man instinktivt vill prova är att köra fort och tävla, oavsett om 

man är en erfaren datorspelare eller inte? 

 

Att ständigt vara tvungen att hitta en balans i designen, iterera till oändlighet och ibland 

vara tvingad till nödlösningar, har stundvis fått mig att tvivla på serious games som en 

seriös form av spel eller tvivlat på att min uppgift representerat ett uppnåeligt mål. Min 

förhoppning är att mina designlösningar och avvägningen som gjorts har varit till 

spelets fördel. 



Calle Kyhlberg  Examensarbete i medier, VT 2007  

20 
 

Problemet med balansering av olika mål, syften och värderingar gjorde sig extra tydlig 

vid utformningen av alkoholmoment där det var betydligt lättare att hitta lösningar för 

att göra momentet roligt, än för göra detta lärorikt. Alkoholen identifierades redan vid 

det första mötet med körskolorna som ett problem och det var uppenbart att det att det 

skulle bli en stor designutmaning att tackla, på gott och ont. Utmaningen med alkohol 

låg i hur man skulle kunna visa effekterna av alkohol på ett sätt som är roligt att spela 

men samtidigt etiskt försvarbart och som lär ut de värderingar och fakta som man vill 

lära ut, samtidigt som man vill undvika att vara moraliserande eller använda 

skrämseltaktik. 

 

Körskolorna ansåg själva att det att var ett ypperligt tillfälle att faktiskt använda 

fördelarna med spel för att kunna visa effekter av alkohol, något som faktiskt inte är allt 

för svårt att simulera via kamera-, kontrollinställningar och grafiska effekter i en 

någorlunda kompetent grafikmotor. Att kunna visa på effekterna av alkohol och låta 

eleven uppleva dem i en virtuell (och säker) miljö samtidigt som det kopplades till 

spelinnehållet (van Eck, s. 2) och inte bara var en simulation, skulle vara det optimala, 

om man bara kunde hitta en form som fungerade. Det var också mot denna inriktning 

som mina krafter samlades, för att försöka hitta en fungerande lösning. 

 

I det initiala arbetet så teoretiserade jag kring ett antal olika lösningar för hur 

alkoholmoment skulle implementeras för att lösa problemet, dock utan någon större 

framgång. Denna problematisering reflekteras i det konceptdokument (se bilaga 1) som 

gjordes för spelet. De vanligaste problemen var: hur skulle man undvika att spelaren 

genom att spela spelet blev bättre (eller åtminstone fick intrycket av att bli bättre) på att 

köra berusad? Hur skulle man kunna tvinga spelaren att köra berusad (och motivera 

detta tvång) när det korrekta faktiskt är att inte köra alls om man är berusad? Kunde 

man låta detta val vara upp till spelaren och samtidigt behålla en hög spelbarhet och en 

intressant utmaning? Vilka vinst- och förlustförhållanden skulle momentet kunna 

innehålla? Hur skulle man kunna motivera att spelaren kan klara sig påverkad? Kunde 

man göra momentet omöjligt eller näst intill omöjligt svårt att klara men samtidigt 

behålla en hög spelbarhet? Behövde momentet vara politiskt korrekt? 
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När jag och Johan Hellberg först träffade körskolorna så lade vi direkt märke till 

affischer på väggarna från STR. Dessa affischer hade smått olyckliga texter som ”din 

mamma?” och bilder på gosedjur och tomma vägar. Allvaret i trafikolyckor skall inte 

förringas eller skämtas om men både jag och Johan reagerade på denna direkta metod 

som upplevdes som ganska klumpig skrämseltaktik. Att skrämseltaktik inte är ett 

effektivt sätt att lära ut riskerna med missbruk var både en egen erfarenhet, en uttalad 

skepsis från körskolorna och något som stöds i forskning (Nilsson, s. 181). Därför så 

togs ett medvetet val att försöka undvika skrämseltaktik men samtidigt visa på allvaret i 

olika situationer. 

 

Lösningen som tillslut hittades på problemet med alkohol, där spelaren får möta sig 

själv på vägen och på så sätt utgör sitt eget största hot för att på ett tydligt sätt visa på 

konsekvenserna av alkohol, är säkert inte perfekt men verkar enligt min mening lösa en 

hel del av problemen då den känns pedagogisk utan att bli för moraliserande eller tråkig. 

Det är möjligt att problem jag inte förutsett kan upptäckas vid implementation eller 

testning men lösningen känns tillfredställande, speciellt med hänsyn till komplexiteten 

på problemet.  
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7 Slutsats och reflektion 

Spel som lärande - en självklarhet kan tyckas när man läser Raph Kosters definition av 

spel i dennes bok med den passande titeln ”A theory of fun”. Koster menar att spel inte 

är något annat än just en form av lärande i sig och när vi spelar spel så lär vi oss olika 

saker (Koster, s. 46). Det jag har lärt mig av examensarbetet är att arbetet med att 

utforma lärande datorspel är allt annat än självklart, eller för den delen lätt. 

 

Slutsatsen för mitt arbete är att samtliga designriktlinjer har kommit att påverka 

spelinnehållet och arbetet med verket, både direkt och indirekt. En del av 

designriktlinjerna kom som nämnt att skapa och uppdaga utmaningar i arbetet som jag 

på förhand inte hade förutsett. Samtidigt har designriktlinjerna varit till stor hjälp för att 

behålla fokus och etablera ett antal fasta punkter att förhålla sig till, speciellt när arbetet 

varit svårt. 

 

En stor designutmaning har varit att utforma spelet utifrån de olika krav som ställts på 

produkten, framförallt kravet på att spelet skall vara både roligt och lärande. Både 

arbetet med utformningen av moment som skall uppfylla både dessa mål, samt att 

ständigt avväga och balansera innehåll mellan de två polerna, har varit utmanande och 

skapat problem som mer eller mindre återkommit genom samtliga av spelets områden. 

Ett annat av de största specifika problemen i speldesignen har varit att utforma 

spelinnehåll som skall utbilda spelaren om alkohol. Problemen har där legat i att visa på 

effekterna av alkohol och samtidigt undvika att förmedla budskapet till spelaren att 

denne kan förbättra sin förmåga att köra berusad och på så vis istället motverka syftet. 

Ett annat har varit att behålla en hög spelbarhet och samtidigt förmedla rätt budskap 

samt att undvika användningen av skrämseltaktik eller moralisera högljutt kring 

problemet, vilket har sina nackdelar (Nilsson, s. 181). Den design som slutligen gjordes 

för alkoholmomentet anses dock vara tillfredställande och någorlunda elegant. 

 

Slutligen så har jag genom mitt arbete fördjupat mig i problematiken med serious games 

och skaffat erfarenhet av att arbeta med och mot en kund. Hur väl jag uppfyllt några av 

mina mål är svåra att svara på då det faktiska spelet inte existerar men min åsikt är att 

designen som ett proof of concept framgångsrikt visar på att de största problemen med 

spelet går att lösa och visar på så vis att spelet har potentialen att bli roligt och lärande. 
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Bilaga 

 

Bilaga 1 - IRK Konceptdokument 
 

 

 

 

 

 

IRK 

Konceptdokument 

 

Av 

Calle Kyhlberg och Johan Hellberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptdokumentet gjordes av mig och Johan Hellberg som hjälpte till i arbetet och 

fokuserade på gränssnitt och mockups för konceptet. 
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Syfte & Mål 

Syftet med spelet är att utforma en produkt som till fördel kan användas som ett 

komplement till dagens körkortsutbildning. Utformningen av spelet kommer att ligga 

till grund för en senare implementation och produktion av den faktiska produkten.  

 

Målet med spelet är att utforma ett spel som via spelmediets fördelar skall engagera och 

underhålla spelaren samtidigt som denne fördjupar sig inom ett antal trafikrelaterade 

områden som annars är svåra att testa i verkligheten. Genom att engagera spelaren och 

ställa det teoretiska innehållet i direkt samband till spelets kontext och innehåll, så är 

målet att skapa en spelupplevelse där användaren på ett lättsamt och effektivt vis kan ta 

åt sig information.  

 

Målgruppen för spelet är elever på körkortsutbildningar. Intentionen med produkten är 

att den skall nyttjas på respektive körskola, alternativt i samband med en instruktör som 

kan övervaka förloppet och följa upp med en muntlig genomgång av användarens 

prestation.  

 

Fokus 

Vi har valt att fokusera spelet kring riskhantering och reaktionsförmåga. Vi hoppas 

kunna erbjuda ett komplement till befintliga sätt att informera kring riskhantering. Vi 

har valt att fokusera på fyra olika huvudmoment:  

• Mörker  

o Avsökning/Riskbedömning  

o Hastighetsanpassning  

o Mörkerdemonstration  

o Möte  

o Omkörning  

o Nedsatt sikt  

• Halka  

o Väg  

• Alkohol  

o (Se kap. alkohol)  
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• Väghinder  

o Djur/människor på väg  

o Trafikolyckor  

o Vägarbete  

o Trafik  

 

Gemensamt för dessa moment är att de är svåra att simulera för en körskola. 

Mörkerkörning går bara att träna under vissa delar av året och om en elev kör upp på 

sommaren har de inte möjlighet att träna på detta moment. Även om halkträning redan 

idag finns med som ett moment så finns det stora möjligheter att expandera detta och 

främst ge eleven en chans att se hur halka påverkar vägkörning under olika 

omständigheter. Alkohol är något som av naturliga skäl inte kan testas i verkligheten då 

det är olagligt att sätta sig bakom ratten berusad. Väghinder som djur på vägen eller 

vägarbete är sådant som eleven inte nödvändigtvis kommer i kontakt med under sin 

körskoleträning.  

 

Features 

 

• Roligt lärande  

• Riskhantering som fokus  

• Karaktärsbaserat upplägg  

• Modulär och slumpad leveldesign - spelet är annorlunda varje gång  

• Designat för ratt och pedaler  
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Tekniska krav 

Spelet kommer att vara utformat för att produceras till PC-datorer. För att simulera 

mörker, alkoholkörning och andra realistiska scenarier så kommer det att krävas 

datorkomponenter som kan stödja detta. Spelet kommer därför att kräva s.k. 3-D 

grafikkort då spelet också till stor del kommer bestå av 3-D grafik. Vi kommer 

eftersträva en realistisk men färgstark audiovisuell representation av spelvärlden.  

 

Spelet kommer att utformas för en konfiguration med ratt och pedaler och produkten 

kommer därför också kräva att datorn i fråga är utrustad med en sådan.  

 

Vi ser även surround-system som en bonus, även om det inte är ett krav, då detta skulle 

öka inlevelsen i spelet markant.  

 

Spelinnehåll 

Spelet har fokus på riskhantering där spelaren i realistiska situationer och miljöer utsätts 

för olika typer av utmaningar och spelmoment bakom ratten på en bil. Spelet bygger på 

riskhantering och behandlar specifikt halkkörning, mörkerkörning och alkoholpåverkan 

men även reaktionsförmåga, trafikregler och bromsning. Spelet är lärande som genom 

spelmediets naturliga fördelar erbjuder en engagerande, utmanande och lärorik 

spelupplevelse.  

 

Kontroll och Kamera 

Spelet kommer att utvecklas specifikt för ratt och pedaler och detta sätt kommer därför 

också vara det optimala (och kanske det enda) sättet att spela på. Ratten i fråga rör sig 

om ett standardiserat speltillbehör, till PC. Dessa är både överkomliga i pris och lätta att 

få tag på. Nackdelen med dessa är att de är tillverkade med racingspel i åtanke vilket 

ofta leder till att rattarna utformas efter racingrattar. De saknar även vissa attribut från 

verkliga rattar, så som naturligt motstånd och tillverkningsmaterial. Till en sådan ratt så 

medkommer även en gas- och bromspedal vilka kommer att utnyttjas i spelet. Även 

knappar på rattarna kan komma att användas om dessa är generella för alla rattar, eller 

om endast en typ av ratt kommer att väljas ut.  
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Kameran i spelet är placerad bakom bilen. Detta är för att ge spelaren en känsla av att 

denne kontrollerar en bil. Då spelet utvecklas för pc, för en vanlig datorskärm och med 

relativt enkla medel så har vi valt inte placera kameran i bilen, detta med skärmytan och 

grafiken i åtanke. Mätare och annat kommer istället placeras på skärmen i form av 2-

dimensionell gränssnittgrafik, s.k. HUD.  

 

Spelmoment 

Spelet består av ett antal olika spelmoment där det primära spelmomentet ligger i olika 

former av aktivt spelande, där spelaren med hjälp av en ratt och pedaler manövrerar en 

personbil i olika situationer och miljöer.  

 

Spelmomenten är:  

• Köra bil i mörker  

• Köra en bil vid halka  

• Köra/färdas i en bil under alkoholpåverkan  

• Köra bil under olika tid- och väderförhållanden  

• Fråge- och informativa textrutor  

• Upplåsningsbara spelmoment/belöningsmoment  

• Hinderbanor/koner  

• Ecodriving?  

 

I spelets olika spelmoment så varierar även graden av interaktion och sättet man 

interagerar på. Spelmoment som finns i spelet är frågerutor och infotext mellan 

körmoment. Dessa rutor används även för att fylla ut de perioder då spelet exempelvis 

laddar men även för att på ett tydligt och kompakt vis förmedla relevant information till 

spelaren.  

 

Spelet har fokus på realism i det avseendet av en realistisk kontext och en så realistisk 

bilstyrning som möjligt, men samtidigt så kommer inte spelet att simulera verkligheten 

fullt ut i avseenden som beteende och utseende. Då spelaren endast har tillgång till ratt, 

gas- och bromspedaler samt övriga knappar på ratten och enstaka tangenter, och spelet i 

sig inte fokuserar på att lära ut folk att faktisk köra en bil, så kommer spelet att göra 
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avgränsningar för att hitta en balans mellan realism och fiktion - lärande och 

underhållning.  

 

Alkohol 

När man närmar sig frågan alkohol i sammanhanget lärande spel så upptäcker man 

genast en mängd problemområden. Produkten är ett spel och skall per definition 

innehåla spelmoment. Vårt mål är att spelet skall vara roligt.  

 

Alternativ 1 - "bara styra" 

• Spelaren skall ta sig till slutet av en strecka  

• Spelaren kontrollerar en karaktär som kör berusad  

• Spelaren kan inte bromsa eller gasa, endast svänga  

• Spelaren kan inte "vinna", utan endast överleva  

• Fokus på att visa hur svårt och skrämmande det är att köra berusad  

 

Problem:  

• För svårt = inte bra spel  

• Om man kan klara sig = dåligt budskap  

 

Alternativ 2 - "kuggfråga med fokus på simulation av känsla" 

• Spelaren skall ta sig till slutet av en strecka  

• Spelaren kontrollerar en karaktär som kör berusad  

• Spelaren kan inte "vinna", utan endast överleva  

• Fokus på att visa hur svårt och skrämmande det är att köra berusad  

 

Problem:  

• Vad gör man om spelaren väljer att inte gasa?  

• Visar en skylt som säger att spelaren gör rätt men att denne måste köra för att klara 

uppdraget  

 

Problem: Tvingar spelaren att göra fel = Dåligt  

• Visar en skylt som säger att spelaren gjort rätt och att denne kan testa hur det känns 

ändå, utan poängavdrag  
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Problem: linjärt, moraliserande  

• För svårt = inte bra spel  

• Om man kan klara sig = dåligt budskap  

 

Alternativ 3 "mellansekvens" 

• Fungerar som ett moment mellan scenarier  

• Icke-interaktivt  

• Syftet är endast att återspegla känslan (syn)  

• Tidsbegränsat, tar slut efter en bestämd tid  

• Kan kompletteras av text/ljud som förklarar  

• Eskalerande grad av berusning  

 

Problem: icke-interaktivt = icke-spel. Torrt  

 

Alternativ 4 "övningsbanan" 

• Spelaren får köra på en övningsbana full, t.ex. sicksacka mellan koner, 

bromssträcka/bromsreaktion  

• Man ger spelaren ett ok att köra full  

• Man placerar inte spelaren i verklig kontext  

 

Problem:  

• Samma dåliga budskap? Kan inte visa följden av det  

 

Profil & Karaktärer 

När spelaren startar spelet för första gången så får denne skapa en profil. Denna profil 

innehåller information och statistik om spelaren. Det sparas även information spelarens 

resultat genom spelet. Denna information kan sedan skrivas ut för att visas för en 

körskolelärare eller en förälder.  

 

När spelaren skapat sin profil så börjar själva spelet. Spelaren får först välja en karaktär 

att följa och spela som. Denna karaktär är påhittad men skall kännas trovärdig. Denna 

karaktär lever sitt liv och spelaren får "ta över" när spelkaraktären kör sin bil. Vi siktar 

initialt på att ha två karaktärer i spelet, en manlig och en kvinnlig. Tanken är att man får 
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följa deras livsöden under en period och detta ska kännas realistiskt och trovärdigt. Vi 

hoppas att detta inte ska kännas moraliserande utan istället kunna framställa karaktären 

så att denne framstår trovärdig inför spelaren.  

 

Vi har valt att centrera handlingen kring karaktärer för att det fungerar som en 

förklaring till varför spelaren placeras i vad som kan uppfattas som konstiga situationer 

och skapar en frihet i utformandet av situationer och moment. De tillfällen då spelaren 

kontrollerar en karaktär är i form av spelets scenarier.  

 

Scenarier 

Spelet är uppbyggt av scenarier där varje scenario fungerar som en bana, ett 

utbildningssteg. Scenarierna skiljer sig åt i både spel- och utbildningsinnehåll. 

Strukturen grundar sig i premissen att en spelare måste klara ett scenario utifrån dess 

unika krav för att få tillgång till nästa och på så sätt avancera genom spelet. För att klara 

spelet och på så sätt ha fullgjort sin utbildning så måste spelaren klara samtliga 

scenarier.  

 

Spelets scenarier är en blandning av kronologiskt-, slumpade- och modulära händelser 

och spelmoment. I spelet så genereras vägsträckor och händelser utifrån 

grundförutsättningarna för respektive scenario, om ett scenario utspelar sig på en 

skogsväg med stora höjdskillnader där spelaren skall ha mycket mötande trafik och där 

det utspelar sig på natten så skapas en väg med dessa egenskaper.  

 

Vi har tänkt att varje scenario normalt har 3 slut (detta kan variera). Beroende på hur det 

går för spelaren under ett scenario så händer det olika saker för karaktären. Detta 

möjliggör en dynamisk och föränderlig resa genom spelet och vi hoppas att upplevelsen 

för varje spelare ser olika ut beroende på hur bra de lyckas med de olika scenarierna.  
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Ett exempel på hur det kan se ut för en karaktär:  

 

Även om det kan se komplicerat ut så är principen bakom scenarierna ganska enkel och 

förhoppningsvis blir det ganska transparant för spelaren att karaktärens historia är 

uppbyggd på detta sätt. 

 

Trafik- och spelregler 

Då spelet inte fokuserar på att lära spelaren köra bil utan att träna denne på 

riskhantering inom kontexten att spelaren kör en bil, så behandlas inte heller alla 

befintliga trafikregler i spelet utan endast de som är nödvändiga i sammanhanget och de 

mest grundliga. Regler som spelare behöver ta hänsyn till kan även komma att variera 

beroende på ett scenarios utformning. Några av de trafik-/spelregler som kommer att 

gälla/som det planeras stöd för: 

 

• Att spelaren inte kolliderar med andra fordon eller objekt  

• Att spelaren håller en korrekt hastighet utifrån gällande hastighetsbegränsning 

och skyltning  

• Att spelaren kör i rätt körfält  

• Att spelaren håller ett korrekt avstånd till andra fordon  

 

Poäng- och betygsystem 

I spelet så finns ett poäng- och betygsystem som är kopplat till spelarens resultat för 

varje scenario. Poängsystemet visas på skärmen när spelaren spelar. I slutet av varje 

scenario så visas en sammanfattning av spelsessionen där även ett betyg, som baseras på 

spelarens resultat, visas. Betyget är sedan avgörande för vilket nästa scenario som följer, 
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eller om spelaren överhuvudtaget lyckas avancera vidare eller måste göra om 

föregående scenario. Betygen som finns är:  

• IG  

• G  

• VG  

• MVG  

 

Betyget avgör även vilket nästföljande scenario blir. Ett IG innebär att spelaren inte går 

vidare till nästa scenario. Ett G innebär alltid att nästa scenario till viss del repeterar 

föregående scenario. VG och MVG betyg innebär att nästföljande scenario blir ett som 

främst fokuserar på en ny aspekt.  

 

Poängen som spelaren samlar på sig under spelets gång kan sedan användas för att låsa 

upp nya scenarier. Vissa av dessa fungerar som ett avbrott och en belöning under spelet. 

Dessa scenarier kan vara av mer lättsam art i form av exempelvis hinderbanor med 

koner.  

 

Gränssnitt 

Gränssnittet i spelet kommer att vara enkelt, rent och utformat från perspektivet att även 

personer utan någon större datoranvändning eller spelvana med lätthet skall kunna 

använda produkten. Gränssnitt för menyer, olika skärmar och i spelet kommer att 

utformas efter reglerna om MDI (människa-dator- interaktion).  
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Arbetsfördelning 
Detta designdokument är skrivet av Calle Kyhlberg och Johan Hellberg. Då detta dokument 
ingår i två separata examensarbeten (Chokladtäckt broccoli och jakten på en utsökt morot, 
Calle Kyhlberg, 2007) och (Vad behöver en speldesigner tänka på vid utvecklingen och 
analys av ett implementationsförslag till ett spelgränssnitt?, Johan Hellberg, 2007). Kapitlen 
”Vägskyltar” och ”Gränssnitt” samt tillhörande bilder är skapade av Johan Hellberg och ingår 
i dennes examensarbete, medan resterande kapitel är skrivna av Calle Kyhlberg och vilka 
ingår i dennes examensarbete. Johan Hellberg har i sitt arbete även utformat en interaktiv 
mockup för spelets gränssnitt av vilken en del av designdokumentets bilder är tagna ifrån. 
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1 Inledning  

• Arbetsnamn: IRK - Interaktiv Riskhantering för Körskolor  
• Plattform: PC  
• 3-D grafik  

• Antal spelare: 1  
• Målgrupp: Elever på körskolor och handledare  

 

2 Tema 

Det lärande bilspelet med riskhantering i fokus och traditionella förarutbildningsspel i 
backspegeln.  

 

3 Features 

• Det första roliga lärande spelet om bilkörning  
 

• Riskhantering som fokus  
 

• Riskhantering av alkohol  
 

• Ej moraliserande  
 

• Modulär och slumpad leveldesign 
 

• Designat för ratt och pedaler  
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4 Syfte & Mål 

Syftet med detta designdokument är att utforma ett spel som till fördel kan användas som ett 
komplement till dagens körutbildning. Utformningen av spelet kommer att ligga till grund för 
en senare implementation och produktion av den faktiska produkten.  

Målet med spelet är att utforma ett spel som via spelmediets fördelar skall engagera och 
underhålla spelaren samtidigt som denne fördjupar sig inom ett antal trafikrelaterade områden 
som annars är svåra att testa i verkligheten, framförallt riskhantering innefattande mörker, halt 
väglag samt alkohol. Genom att engagera spelaren och ställa det teoretiska innehållet i direkt 
relation till spelets kontext och innehåll, så är målet att skapa en spelupplevelse där 
användaren på ett lättsamt och effektivt vis kan ta åt sig information.  

Målgruppen för spelet är framförallt elever på körkortsutbildningar i Sverige. Intentionen med 
produkten är att den skall nyttjas på respektive körskola som ett komplement till dagens 
förarutbildning som ett underlag till diskussion mellan elev och utbildare på körskolor. 
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5 Tekniska Specifikationer 

5.1 Grafik 

Spelet kommer att vara utformat för att produceras till PC-datorer. För att simulera mörker, 
alkoholkörning och andra realistiska scenarier så kommer det att krävas datorkomponenter 
som kan stödja detta. Spelet kommer därför att kräva s.k. 3-D grafikkort då spelet också till 
stor del kommer bestå av 3-D grafik. Vi kommer eftersträva en realistisk men samtidigt 
färgstark och spelaktig audiovisuell representation av spelvärlden.  

5.2 Ratt 

Spelet kommer att utformas för en konfiguration med ratt och pedaler och produkten kommer 
därför också kräva att datorn i fråga är utrustad med en sådan konfiguration. De kontroller 
som spelet kommer att utnyttja på ratten, vilket också kräver att ratten i fråga är utrustad med 
dessa knappar, är:  

• Gaspedal 
 

• Bromspedal  
 

• Två växlingsspakar under ratten, d.v.s. "Racing växelspakar". Dessa kommer dock 
inte utnyttjas för växling  

5.3 Ljud 

Vi ser även surround-system som en bonus, även om det inte är ett krav, då detta skulle öka 
inlevelsen i spelet markant.  
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6 Designriktlinjer 

• Spelet skall fokusera på riskhantering vilket också skall inkludera alkohol  
 

• Speldesignen skall undvika innehåll som kretsar kring att lära spelaren köra bil, spelet 
är inte en körsimulator  
 

• Spelet skall erbjuda en aktiv spelupplevelse med varierat innehåll och en hög men 
samtidigt varierad grad av interaktivitet  
 

• Spelet skall engagera och underhålla spelaren i så stor utsträckning som möjligt  
 

• Spelaren skall genom att ha klarat spelet också ha fördjupat sig i riskhantering och de 
lärande aspekter som spelet medvetet fokuserar på att lära ut  
 

• Gränssnitt, kontroll, text och annat innehåll skall vara tillgängligt för personer med 
begränsad dator- och/eller spelvana  
 

• Spelet skall vara tydligt i vad det ämnar lära ut och hur man använder det  
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7 Gameplay 

IRK är ett bilspel med fokus på riskhantering som även innefattar alkohol. Det är en aktiv 
spelupplevelse med hög interaktivitet och en simulering av trafiksituationer samt diverse 
trafikrelaterad teori. Spelets syfte är inte att lära spelaren att köra bil utan att på ett effektivt 
sätt informera och utbilda användare i riskhantering och i en simulatorisk men spelaktig miljö 
presentera spelaren inför olika utmaningar. Spelet kan definieras som ett "serious game", ett 
spel som kombinerar lek och lärande.  

Spelet har fokus på realism i det avseendet av en realistisk kontext men samtidigt så kommer 
inte spelet att simulera verkligheten fullt ut i avseenden som beteende och utseende. Då 
spelaren endast har tillgång till ratt, gas- och bromspedaler samt övriga knappar på ratten och 
enstaka tangenter på tangentbordet, och spelet i sig inte fokuserar på att lära användare att 
faktiskt köra en bil, så kommer spelet att göra avgränsningar för att hitta en balans mellan 
realism och fiktion - lärande och underhållning.  

Spelets grundstenar är hög interaktivitet, fokus på riskhantering, varierade spel- och 
utbildningsmoment, spelarprofilen och scenarier.  
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7.1 Spelarprofil 

Det första som möter spelaren när denne startar spelet och kommer in i huvudmenyn är 
möjligheten att skapa eller ladda sin spelarprofil. Spelarprofilen innehåller spelarens namn, 
lösenord, dennes nuvarande position i spelet samt en grafisk representation av hur bra 
spelaren behärskar spelets olika moment via ett utvecklingsdiagram i form av ett huvud. Se 
kapitel Gränssnitt - utvecklingsdiagram för mer information. Informationen i profilen 
uppdateras automatiskt när spelaren spelar spelet. Informationen i profilen kan även skrivas ut 
från spelet för att kunna visas för en körskolelärare eller en förälder. 

Om spelaren inte har någon profil så får denne först skapa en för att kunna spela. Spelaren 
behöver då skriva in sitt namn och välja ett lösenord. Om spelaren redan har en spelarprofil så 
kan denne helt enkelt välja den, skriva in sitt lösenord och fortsätta spelet. (För mer detaljerad 
information om spelarprofilen och den grafiska representationen av spelarens framgångar se 
kap. Gränssnitt - spelarprofil).  
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7.2 Scenarier 

När spelaren har skapat sin spelarprofil och loggat in så kommer denne direkt in i spelet och 
här visas spelarens nuvarande position i spelet.  

Spelet är uppdelat i scenarier. Ett scenario representerar ett spelmoment och ett 
utbildningssteg i vilket något eller några av spelets fokusområden behandlas. Ett scenario 
representerar en kortare spelsession, 3-6 minuter. Varje scenario har en egen bakgrund, om än 
simpel, samt ett eget specifikt krav på vad spelaren skall göra för att ha klarat respektive 
scenario. Detta krav visas tydligt innan varje scenario. 

Premissen för scenarierna är att spelaren måste ha klarat ett scenario för att avancera genom 
spelet och få tillgång till nästa scenario. När spelaren har passerat spelets sista scenario och 
fått ett godkänt betyg så har spelaren klarat spelet och fullgjort den interaktiva 
riskhanteringsutbildningen. 

Spelet använder en semilinjär struktur för att avancera spelaren genom spelets scenarier. Detta 
innebär att ordningen på de scenarier som spelaren spelar samt vilka scenarier denne får spela 
genom sin profil ändras beroende på spelarens resultat genom spelet.  

Varje scenario har ett antal olika möjliga utgångar och möjliga betyg som kan uppnås vid ett 
scenarios slut. Beroende på resultatet (vilket betyg spelaren fått samt vilka händelser som 
inträffat) så bestäms vilket slut och vilket nästföljande scenario blir. (Se kap. Poäng- och 
regelsystem för mer information om betyg).  

I spelet finns ett poängsystem och det är från dessa poäng som spelarens betyg efter ett 
scenario bestäms. Varje Scenario har ett eget maxpoäng därav egna kriterier för vad som 
motsvarar respektive betyg. Vad dessa kriterier är och vad maxpoängen för ett scenario är 
bestäms i skapandet av scenarier.  

• Spelaren måste ha klarat ett scenario (minst G i betyg) för att få tillgång till ett 
nästföljande 

• Om spelaren får betyget IG så måste denne spela om scenariot tills detta är avklarat för 
att avancera vidare i spelet  

• Beroende på om spelaren får G eller VG/MVG så blir nästföljande scenario olika  
o Om spelaren får betyget G så blir nästföljande scenario ett scenario som till viss 

del upprepar föregående scenarios utbildningsmoment  
o Om spelaren får betyget VG eller MVG så blir nästföljande scenario ett scenario 

som helt behandlar ett nytt utbildningsmoment (även om vissa scenarier är 
designade att upprepa eller kombinera utbildningsmoment)  

• För att klara spelet så måste spelaren ha klarat spelets sista scenario 
• Spelaren kan spela om scenarion men detta påverkar då inte vilket nästföljande 

scenario blir. Den avgrening som spelet gjort är då redan bestämd  
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Varje scenario innehåller följande parametrar som är tydliga för spelaren i spelet:  

• Namn och nummer 
• Fokusområde - vilket eller vilka lärandemoment som scenariot specifikt behandlar  
• Beskrivning - Vad är bakgrunden till att spelaren befinner sig i denna situation, story 

• Mål - vad spelaren måste göra för att klara scenariot  
• Specifika kontroller eller gameplaymoment för scenariot  
• Tips inför scenariot  

Varje scenario innehåller följande parametrar som är dolda för spelaren i spelet men som 
definierar ett scenario:  

• Text- och Frågerutor (vilka som kan visas)  
• Events  

o Vilka  
o Antal  

• Möjliga maxpoäng och betygsskala utifrån poäng  
 

• De flesta scenarios bygger på att ta sig från en punkt till en annan. När spelaren når 
målet så förlorar spelaren kontrollen och en sekvens visar istället bilen åka vidare eller 
motsvarande innan spelet går till post game skärmen  
 

• Events av samma typ skall inte inträffa för nära inpå varandra  
• Textrutor och frågerutor slumpas mellan de tillgängliga  

 
• Om spelaren försöker köra i motsatt körriktning i ett scenario så visas en pil som pekar 

åt rätt körriktning och en text som säger "Du kör åt fel håll!". Spelaren kan köra en 
liten bit åt fel håll innan spelet automatiskt bromsar in bilen, då spelaren endast kan 
gasa om denne svänger om bilen i rätt riktning 
 

• Om spelaren inte gör någonting i ett scenario så kan det bildas trafikstockning. Efter 
15 sekunder så visas en text som säger: ”Kör!”. Efter 30 sekunder så avslutas scenariot 
till scenariosummeringen, där spelaren får veta att denne har misslyckats att utföra 
scenariots uppdrag eller motsvarande  
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7.2.1 Flödesschema för scenariostruktur och lärande -/spelmoment 

Nedan följer ett exempel på hur spelmomenten skulle kunna fördelas efter spelets scenarion. 
Ju längre spelaren kommer i spelet till desto högre grad blandas spelets olika moment och blir 
på så sätt även gradvis svårare i takt med spelarens egen utvecklingskurva. Exempel på hur 
ordningen på scenarios kan se ut: 

• Inledning (genomgång av spelets grundregler, kontroll etc.)  
• Events  
• Mörker 1 (skymning eller motsvarande)  
• Mörker 2 (Natt (=bländning))  

• Halt väglag 1 dag (moddhalka)  
• Halt väglag 2 dag (modd- + skugghalka)  

• Halt väglag 3 dag (modd- + skugg- + ishalka)  
• Mörker (natt) + Events  

• Mörker (natt) + halt väglag (ishalka)  
• Mörker (natt) + Halt väglag (ishalka) + Events  
• Alkoholscenariot  

• Mörker (natt) + halt väglag (ishalka) + Events + alkohol  

  

 
Bild 1: Exempel på scenariostruktur för IRK. 
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7.2.3 Exempelscenario 

"Scenario 6 - Mörkt och halt på väg till Österby" 

Bakgrund 

Du ska hälsa på dina svärföräldrar som bor i en stuga en bit utanför ett samhälle som heter 
Österby. Då du var tvungen att jobba över innan helgen så har det hunnit bli ganska sent och 
börjat mörkna. Svärföräldrarnas stuga ligger en bit in i skogen så finns det varken 
gatubelysning eller viltstängsel.  

Mål 

Målet i detta scenario är att ta dig till avfarten mot Österby på ett säkert och laglydigt sätt 
genom att vara uppmärksam på halka, möten och djur samt använda dina lyktor korrekt.  

Sträcka: 4,5 km  

Specifika kontroller 

För att växla mellan hel- och halvljus så använder du någon eller båda av spakarna under 
ratten. Dessa är markerade i rött i bilden intill.  

Tips inför scenariot 

I mörker är din sikt begränsad i alla riktningar. Tänk på att använda dina lyktor korrekt och 
fördelaktigt. Blända av till halvljus inför möte och blända på till helljus efter mötet, förutsatt 
att inte fler möten kommer strax efter. 

• Alternativt så kan spelarens roll presenteras i form av en karaktär. Exempelvis: 
”Johan skall hälsa på sina svärföräldrar…” 

o  Scenarios bör dock vara konsekventa i sin användning av detta 
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7.3 Spel- och övningsmoment 

Spelet består av ett antal olika spel- och lärandemoment med olika syften. Spelets primära 
spelmoment ligger i att aktivt kontrollera en bil med hjälp av ratt och pedaler i olika 
situationer och miljöer.  

Spelets primära lärandemoment och lärandeaspekter är riskhantering av:  

• Mörker  
• Halt väglag  
• Alkohol  

• Övriga trafikföreteelser och riskmoment kopplade till mörker, halka och alkohol  

Andra spel- och lärandemoment är:  

• Trafikregler  
• Trafik på vägarna  

• Djur på vägen  
• Frågerutor 

I spelets olika spelmoment så varierar även graden av interaktion och sättet man interagerar 
på. Spelmoment som frågerutor och textrutor används även för att fylla ut de perioder då 
spelet exempelvis laddar men även för att på ett tydligt och kompakt vis förmedla relevant 
information och trafikrelaterad teori till spelaren. Spelaren skall i spelet även ta hänsyn till de 
gällande trafikreglerna, scenariospecifika regler, hantera mötande trafikanter som kör 
alkoholpåverkade eller på ett annat sätt skapar en utmanande situation.  

Spelet är uppbyggt på ett modulärt vis. Tanken är att olika spelmoment och events lätt skall 
kunna kombineras efter tycke och att dessa till så liten mån som möjligt är låsta till andra 
aspekter av spelet, så som scenarier och miljö. Vilka och hur många händelser som ett 
scenario skall innehålla definieras, men var och när och på så sätt också hur dessa skall dyka 
upp, bestäms av spelet.  
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7.3.1 Mörker 

Ett av spelets riskhanteringsområden är mörker. Spelaren får i spelet köra bil under olika 
ljusförhållanden vilka förändras mellan scenarier. I de scenarier som specifikt fokuserar på 
mörker så används rattens växelspakar för att växla mellan hel- och halvljus. Detta görs även 
tydligt innan varje scenario. Ljus-/tidförhållandena i spelet måste kunna vara justerbara men 
ljusförhållanden skall inte behöva kunna ändras under ett pågående scenario.  

I spelet så kretsar spelmoment innehållande mörker kring:  

• Dagsljus  
• Låg, kraftig sol  

• Kväll/skymning  
• Natt  

 

• Viktigaste är dock att någon form av mörker finns i spelet, där natt har högst prioritet 
• Spelaren skall kunna bli bländad av låg sol, reflektion i vägbanan samt av andra 

förares lyktor  

Vid mörker så måste spelaren tänka på:  

• Försämrad sikt i alla led, speciellt i sidled. Detta kräver även en mer försiktig attityd 
gällande hastighet  

• Försämrad sikt framåt vid möte (speciellt vid mötande helljus)  

• Försämrad avståndsbedömning  
• Att vissa trafikanter inte växlar mellan hel- och halv-ljus på ett korrekt sätt  
• Att det är svårare att upptäcka vilt, fotgängare och övrig trafik  

• Att det är svårare att hantera mötande trafik som kör under alkoholpåverkan  

Vid mörker så måste spelaren:  

• Växla mellan hel- och halvljus på ett korrekt vis (bländning) 

7.3.1.1 Bländning 

I scenarier i mörker där spelaren instrueras att använda spakarna under ratten för att växla 
mellan hel- och halvljus så måste spelaren göra detta på ett korrekt sätt för att inte få ett 
mindre poängavdrag.  

I verkligheten så skall en förare växla av helljus innan möte och växla på i mötesögonblicket 
för att snabbt få bra sikt. I spelet så har spelaren en lite större marginal för spelbarhetens skull. 
Spelaren skall:  

• Slå av helljus minst 100 meter innan möte  
• Slå på helljus inom 2 sekunder efter möte  
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• Alternativt så behöver spelaren endast blända av korrekt. Spelaren kan så sett välja att 
inte använda helljus, vilket i sin tur ökar risken för olyckor  

o Chansen för att det dyker upp ett event eller en långsam eller vårdslös AI skulle 
då kunna öka om spelaren kör utan helljus under en viss tid  

� Detta kräver att regeln tar hänsyn till att spelaren kan hamna i en 
situation där ett stort antal mötande bilar, vilka kör tätt inpå varandra, 
kan komma på vägarna eller att spelet gör att trafiken aldrig är så pass 
tät  

7.3.1.2 Konsekvenser 

Mötande trafikanters förmåga att korrekt växla mellan hel- och halvljus påverkas av spelarens 
egen förmåga. För varje gång som spelaren bländar på eller av på ett inkorrekt sätt så sjunker 
AI förares förmåga att blända av korrekt. Detta leder till att spelaren själv blir bländad vilket 
på ett effektivt sätt kan visa på bländningens vikt.  

Spelaren får ett mindre poängavdrag varje gång denne gör en inkorrekt hantering av hel- och 
halvljus.  

7.3.1.3 Tabell för försämrad sikt 

Detta kan fungera som en utgångspunkt för hur man anpassar sikten i mörker. Vid maximalt 
mörker så gäller: 

• Mörka objekt syns vid tydligt halvljus på 25 m  
• Mörka objekt syns tydligt vid helljus på 100 m  

• Ljusa objekt syns tydligt vid halvljus på 60 m  

• Ljusa objekt syns tydligt vid helljus på 200 m  

• Reflexer syns tydligt vid halvljus på 125 m  

• Reflexer syns tydligt vid helljus på 300 m  
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7.3.2 Halt väglag 

Ett annat av spelets riskhanteringsområden är halt väglag. Spelaren får i spelet köra bil under 
olika vägförhållanden. Vägförhållanden i spelet är justerbara. Spelets grafik bör självklart 
även komplettera spelets vägförhållanden.  

Halt väglag kräver att spelet har en tillräckligt ackurat simulering av bilen för att visa på olika 
typer av halka. Bilen skall kunna få:  

• Sladd och spinn  

• Hjulspinn vid acceleration och vid lutning  

• Förändrade bromsegenskaper och förlängda bromssträckor  

Att få sladd i spelet fungerar på så sätt att sådana kan utlösas automatiskt utifrån satta regler i 
spelet, detta för att på ett tydligt sätt visa på att spelaren bör ta vägförhållanden i åtanke och 
inte lita blint på de hastighetsbegränsningar som sätts av vägskyltar. Ett annat syfte är att inte 
lägga för stor fokus på hur spelaren manövrerar bilen. I spelet så definieras även ett 
chansmoment, utifrån vilket sladdar aktiveras eller inte. Detta är något som måste testas.  

Alternativt så används inte automatiska sladdar förrän spelaren kommer upp i de högre 
hastigheterna, utan att underlaget endast blir mer svårmanövrerat upp till den gräns där 
spelaren automatiskt får sladd.  

Sladd och spinn skall inte ske på ett fullt realistiskt vis men på ett sätt som är roligt och 
spelmässigt intressant. Spelaren skall med lätthet förstå vad som orsakat denna och vad som 
krävs för att räta upp bilen.  

 Om spelaren får sladd på bilen och hur kraftig den är beror på:  

• Vilken hastighet spelaren håller när denne kör på en vägsträcka med halka  

• Typen av halka  

• Spelarens körsätt i kombinationen med typen av halka  

• Om spelaren gör kraftiga rörelser i sidled  

• Sladd kan i spelet även ske automatiskt utifrån satta förutsättningar oberoende 
av spelarens körsätt  

 Om spelaren tar sig ur en sladd eller spinn beror på:  

• Hur spelaren kontrollerar bilen när detta sker. Spelaren kan räta upp bilen både 
i sladd och spinn 
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 Om spelaren får spinn på bilen beror på:  

• Hur spelaren manövrerar bilen vid sladd. Om spelaren inte motverkar sladd 
utan istället förstärker den så kan detta leda till spinn på bilen i vilken spelaren 
inte har någon direkt kontroll över bilen förrän bilens spinn är slut eller bilen 
rätas upp  

• Spinn är svårare att manövrera sig ur än sladd  

 
I spelet så kretsar spelmoment innehållande halt väglag kring:  

• Moddhalka  

• Skugghalka  

• Ishalka  

• Risksituationer kopplade till halt väglag  

 
Vid halt väglag så måste spelaren tänka på:  

• Förändrad bilkontroll/bilbeteende  

• Längre bromssträckor  

Vid halt väglag så måste spelaren:  

• Ha en framförhållen hastighetsinställning  

• Läsa av vägbanan  

• Styra kontrollerat och koncentrerat  

• Bromsa effektivt  

• Hålla koll på tempmätaren  

7.3.2.1 Tempmätare 

I spelet finns en tempmätare som aktiveras vid låga temperaturer och när spelaren närmar sig 
partier med skugg- och ishalka. Denna fungerar då som en varning som ger spelaren en 
ytterligare indikation på halkan och ytterligare ett sätt att läsa av vägbanan. Se kapitlet om 
Gränssnitt - Tempmätare för mer information  

7.3.2.2 Moddhalka 

Moddhalka uppstår när slask och modd (blandning av snö, avgaspartiklar, gummi, grus) 
bildas på vägarna, ofta efter fall av snöblandat regn. Modd och slask bildar sig ofta som stråk 
på vägarna vilka skapar halkfläckar längs stråket och tenderar att få bilar att hålla sig in mot 
mitten av vägen då de undviker moddstråk. 
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• Att köra på modd och slask är ganska svårt och leder i spelet till svaga glidningar i 
sidled  

• Vid modd och slask så kör övrig trafik närmare mittsträcket på vägar för att undvika 
moddstråk  

• Moddhalka är relativt lätt att identifiera  

• Halkan är inte lika kraftig som exempelvis ishalka  

• Bromssträckor blir vid moddhalka förlängda  

7.3.2.2.1 Konsekvenser 

När spelaren kör på en sträcka med moddhalka glider spelarens bil i sidled. Det finns också 
risk för sladd om spelaren kör över moddstråk. Beroende på vilken hastighet spelaren kör i, 
hur länge spelaren ligger i ett moddstråk samt hur denne manövrerar bilen så varierar 
chanserna och konsekvenserna för sladd.  

• Vid 50 km/h så är chansen för sladd liten. Större skiftningar i sidled kan leda till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 60 km/h så är chansen för sladd relativt liten. Skiftningar i sidled kan dock leda till 
sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 70 km/h så är chansen för sladd större. Mindre skiftningar i sidled leder till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden relativt kraftig  

• Vid 80 km/h> så får spelaren sladd så fort denne kör över halkpartiet  

o Om spelare då får sladd så är sladden mycket kraftig och kan leda till spinn  

• Om spelaren ligger i ett moddstråk i mer än 50 km/h i mer än 3 sekunder så får 
spelaren automatiskt en relativt kraftig sladd  

7.3.2.3 Skugghalka 

Skugghalka uppstår pågrund av att väglag som är täckt av skugga från t.ex. närliggande träd 
har en lägre temperatur än omgivande väglag och kan därför bilda en dold halkfläck. 
Skugghalka finns i spelet ofta i sänkor i vägbanan. Skugghalka beter sig likt ishalka men med 
skillnaden att halkan är mer lokal och är svår att identifiera.  

 Skugghalka är svårt att upptäcka men inte är inte lika kraftig som ishalka  

 Vid skugghalkepartier så varnar temperaturmätaren strax innan som en varning  
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7.3.2.3.1 Konsekvenser 

Om spelaren kör över ett parti skugghalka så finns det en chans att bilen får sladd eller spinn. 
Beroende på vilken hastighet spelaren kör i och hur spelaren manövrerar bilen så varierar 
chanserna och konsekvenserna för sladd och spinn.  

• Vid 50 km/h så är chansen för sladd liten. Större skiftningar i sidled kan leda till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 60 km/h så är chansen för sladd relativt liten. Skiftningar i sidled kan dock leda till 
sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 70 km/h så är chansen för sladd större. Mindre skiftningar i sidled leder till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden relativt kraftig  

• Vid 80 km/h> så får spelaren sladd så fort denne kör över halkpartiet  

o Om spelare då får sladd så är sladden mycket kraftig och kan lätt leda till spinn  

7.3.2.4 Ishalka 

Ishalka bildas nästan uteslutande på vintern där väglaget täcks av packad snö och is.  

• Vid ishalka så har bilen en större tendens att slira, glida och spinna  

• Bromssträckor blir vid ishalka kraftigt förlängda  

• Ishalka är lätt att identifiera då denna blänker och skapar ett ljusare vägunderlag 
(snö/is) 

• På sträckor med ishalka så kör övrig trafik långsammare  

• Vid ishalka så blir chansen för bländning större då ljus reflekteras i väglaget  

o Denna effekt blir ännu kraftigare vid låg sol  

7.3.2.4.1 Konsekvenser 

Om spelaren kör över ett parti på en bana med ishalka så finns det en chans att bilen får sladd 
eller spinn. Beroende på vilken hastighet spelaren kör i och hur spelaren manövrerar bilen så 
varierar chanserna och konsekvenserna för sladd och spinn.  

• Vid 50 km/h så är chansen för sladd liten. Större skiftningar i sidled kan leda till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 60 km/h så är chansen för sladd relativt liten. Skiftningar i sidled kan dock leda till 
sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 70 km/h så är chansen för sladd större. Mindre skiftningar i sidled leder till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden relativt kraftig  
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• Vid 80 km/h> så får spelaren sladd så fort denne kör över halkpartiet  

o Om spelare då får sladd så är sladden mycket kraftig och kan lätt leda till spinn  

7.3.2.5 Övriga trafikföreteelser vid halt väglag 

• Lutning  
• Broar  
• Sänkor  

• Turbulens  

7.3.2.5.1 Lutning 

Lutning i halt väglag kan fungera som en ytterligare faktor, som endast implicit kopplas till 
riskhanteringen.  

• Vid lutning så ökar halkeffekten för is- och skugghalka  

o Ju större lutning desto mer ökar effekten  

7.3.2.5.2 Broar 

Temperaturen på broar brukar ofta vara lägre än på vägarna. Detta kan i spelet användas för 
att öka riskerna för halka och sladd på broar och fungera som ett eget explicit 
riskhanteringsmoment.  

• Om spelaren kör på en bro så aktiveras tempmätaren strax innan bron  

7.3.2.5.3 Sänkor 

Likt på broar så kan temperaturen sjunka i sänkor, dalgångar etc. Detta kan då fungera på 
samma sätt som broar i spelet där tempvarningen aktiveras strax innan.  

7.3.2.5.4 Turbulens 

Större fordon skapar vinddrag, turbulens, som kan vara ett större problem på halt väglag. 
Turbulens kan fungera i spelet att om spelaren passerar ett större fordon så skapas turbulens 
utifrån vilken den relativa hastigheten är vid mötet. Vid en hög hastighet kan turbulensen 
utlösa glidningar i sidled som ger spelaren poängavdrag.  

Relativ hastighet:  

• Vid 160 km/h så är chansen för sladd relativt liten. Skiftningar i sidled kan dock leda 
till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden inte så kraftig  

• Vid 180 km/h så är chansen för sladd större. Mindre skiftningar i sidled leder till sladd  

o Om spelare då får sladd så är sladden relativt kraftig  

• Vid 200 km/h> så får spelaren sladd så fort denne passerar det större fordonet  
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o Om spelare då får sladd så är sladden mycket kraftig  

 

 Lutning, broar, sänkor samt turbulens kanske bör fungera som explicita 
riskhanteringsmoment, som spelaren också kan påverkas spelarens betyg som 
förseelser och bedrifter. Detta måste dock testas.    

7.3.3 Alkohol 

Spelets tredje riskhanteringsmoment är alkohol. Alkohol är i skrivandets stund en planerad del 
av den officiella riskhanteringen men det fattas fortfarande information om vad denna 
utbildning skall innehålla. I spelet så är målet att använda spelmediets fördelar för att 
demonstrera effekten av att köra berusad och på ett tydligt, men förhoppningsvis inte 
moraliserande sätt, visa på alkoholens verkliga konsekvenser.  

I spelet så behandlas alkohol på ett antal olika sätt. Spelaren får i ett alkoholspecifikt scenario 
testa att köra berusad. Detta scenario är uppdelat i två delar, två spelmoment. I det första 
momentet så får spelaren på en vägsträcka utan mötande trafik eller några events, köra 
berusad. I detta moment så finns inte heller något explicit vinst- eller förlustförhållande 
förutom att inte köra av vägen. Promillehalten visas samtidigt på skärmen och ökar långsamt 
under spelets gång, vilket också påverkar körförmågan och nedan beskrivna aspekter. Detta 
moment används endast för att illustrera effekten och svårigheten i att köra berusad. Viktigt är 
att aspekter som vinna, förlora och förbättra körförmågan nedtonas helt i detta moment.  

Målet i detta moment är ta sig till slutet på banan alternativt köra tills det inte går att styra 
längre eller under en viss tid.  

I det andra momentet i scenariot så får spelaren spela samma vägsträcka från motsatt riktning, 
nu under vanliga förutsättningar och eventuellt events eller andra parametrar. Spelaren kör här 
alltså inte berusad. På vägen möts spelaren av bilar, samma bil som spelaren själv. Spelarens 
beteende från föregående moment har registreras och mappas nu till AI bilarna på vägarna. 
Spelaren får med andra ord möta sig själv och på ett tydligt sätt se konsekvenserna av alkohol, 
och hur ingen person är en bra förare vid påverkan. Likt i det första momentet så ökar 
promillehalten hos de mötande förarna och dessa kör sämre och sämre ju längre spelaren 
spelar.  

Målet i detta moment är att ta sig till slutet av vägsträckan utan att bli påkörd.  

• Om spelaren väljer att inte köra alls så pausas spelet och en ruta visas som informerar 
spelaren om att detta är den korrekta handlingen i verkligheten men för att informera 
spelaren om effekterna av alkohol i trafiken samt för denne att kunna klara scenariot, 
så krävs det att denne tar sig till slutet av sträckan.  

• Spelarens promillehalt skulle kunna visas på skärmen som en mätare eller ett värde  

• De andra förarnas beteende speglar inte exakt den sträcka som spelaren körde utan 
anammar endast beteendet  
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• Den mötande trafikens beteende är justerbart för att betona alkoholens påverkan om så 
behövs i spelmässigt och pedagogiskt syfte  

o Den mötande trafiken kör alltid dåligt  

o Den mötande trafiken kör på ett sätt som gör det möjligt för spelaren att undvika 
dessa  

o Mängden mötande trafik behöver även den vara justerbar  

Förutom detta scenario så behandlas även alkohol via andra scenarier med andra trafikanter 
som kör alkoholpåverkade.  

Spelet skulle även kunna registrera körbeteendet hos en verklig förare som kör berusad för att 
skapa körbeteenden åt AI i spelet.  

7.3.3.1 Effekter vid alkoholpåverkan 

När spelaren kör berusad så påverkas i spelet karaktärens/spelarens audiovisuella perception 
och motoriska egenskaper. I spelet så kan alla dessa effekter regleras efter promillehalt mellan 
0,0 -2,0. Samtliga effekter ökar ju högre promillehalten i spelet är. De saker som påverkar 
körningen under alkoholpåverkan i spelet är:  

• Synförmågan  

• Reaktionsförmågan  

• Koordination  

• Uppmärksamhet  

Effekterna i spelet skulle teoretiskt sett kunna jämföras och anpassas efter en testspelares 
resultat och utsago om spelet. Spelaren skulle kunna spela spelet berusad kontra nykter men 
med spelets berusningseffekter, för ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

7.3.3.1.1 Synförmågan 

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens koordinationsförmåga. Det leder till sämre 
förmåga att bedöma avstånd. Vid ökad promillehalt ökar risken för dubbelseende. I mörker är 
effekterna särskilt påtagliga. Redan vid 0,1 promille så ökar känsligheten för att bli bländad 
och det tar längre tid att få tillbaka mörkerseendet.  

• Detta resulterar i spelet i varierad grad av suddighet, ljuskänslighet och förvrängt 
synfält  

o Kamerans objektiv blir mindre och skapar förslagsvis en ”fish eye” effekt  

o Ljuskänsligheten/bländningen ökar vid mötande trafik om fordon använder 
helljus  

� Även halvljus uppfattas vid möte i mörker som lätt bländande  

o Vid bländning så tar det en kort stund innan synförmågan återgår till det 
normala  
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7.3.3.1.2 Reaktionsförmågan 

Även låga promillehalter gör att reaktionstiden förlängs. Det gäller särskilt i situationer som 
är komplexa och där man snabbt måste välja åtgärd.  

• Detta resulterar i spelet i varierad grad av fördröjning i ratt och pedaler  

 

7.3.3.1.3 Koordination 

Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och 
nerver sämre.  

• Detta resulterar i spelet i varierad grad av förminskad precision i ratt och pedaler  

7.3.3.1.4 Uppmärksamhet 

Alkoholen gör att hjärnan inte klarar av att hålla reda på lika mycket information som vanligt. 
Det innebär bland annat att en påverkad person inte kan ta in information från ett lika stort 
synfält som när han/hon är nykter. Effekten blir något som kallas tunnelseende. Det betyder 
att den påverkade riskerar att missa väsentlig information och därmed blir mindre 
uppmärksam.  

• Detta resulterar i spelet i varierad grad av begränsat synfält i form av tunnelseende  

7.3.4 Frågerutor 

Frågerutor är skärmar som visas i samband med scenarios efter att spelaren slutfört uppgiften 
i scenariot. Frågorna härrör till scenariots fokusområde.  

• Om spelaren svarar rätt på en frågeruta så får denne +500 kr i poängtillägg  

• Om spelaren svarar fel så får spelaren veta svaret men får inga poäng  

Nedan följer exempel på frågerutor. Dessa kan expanderas eller omformuleras efter tycke då 
dessa endast läggs in som text i spelets gränssnitt. Exempel på frågerutor:  

 



Designdokument för Interaktiv Riskutbildning för Körskolor Av: Calle Kyhlberg och Johan Hellberg 

  
Sida 26  

 
  

7.3.4.1 Mörker 

 [Frågeruta M1] 

När bör man koppla om till helljus vid möte? 
 
1. Strax före mötet 
 
2. I mötesögonblicket 
 
3. Strax efter mötet 
 
(Svar: 2) 

7.3.4.2 Halt väglag 

 [Frågeruta H1] 

Under vilken period krävs vinterdäck vid rådande vinterväglag? 
 
1. 1 november - 31 mars 
2. 1 november - 30 april 
3. 1 december - 31 mars 
 
(svar: 3) 

 [Frågeruta H2] 

Vilket är det tillåtna minimum mönsterdjupet på vin terdäck? 
 
1. 2 mm 
2. 3 mm 
3. 4 mm 
 
(svar: 3) 

7.3.4.3 Alkohol 

 [Frågeruta A1] 

Var går gränsen för den otillåtna promillehalten i Sverige? 
 
1. 0,1? 
 
2. 0,2? 
 
3. 0,02? 
 
(Svar: 2) 
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7.3.5 Textrutor 

Textrutor är skärmar som visas i samband med scenarios under laddningstiden. Texten härrör 
till scenariots fokusområde. Textrutor räknas inte som spelmoment och är heller inte 
interaktiva men fungerar på liknande sätt som frågerutor. Exempel på textrutor: 

7.3.5.1 Mörker 

 [Textruta M1] 

De vanligaste orsakerna till olyckor vid mörkerkörning är: 
 
- Trötthet 
 
- Försämrad sikt i sidled. Svårare att upptäcka vilt 
 
- Försämrad sikt framåt vid möten. Risk att köra på oskyddade trafikanter 
 
- Försämrad avståndsbedömning. Risk vid utfart och omkörning 

 [Textruta M2] 

Kom ihåg! - vid möte i mörker 
 
1. Kör på helljus "länge" 
 
2. Sänk farten 
- undvik att köra nära vägkanten 
- Titta inte in i mötande bils ljus, utan längs vägkanten 
  
3. Koppla om till helljus precis i mötesögonblicket 

7.3.5.2 Halt väglag 

 [Textruta H1] 

Hastigheten är helt avgörande för hur säkert du kör under vintern.  
Med låg fart kan man köra säkert även i mycket halt väglag. Problemet är att upptäcka halkan i tid! 

 [Textruta H2] 

Kom ihåg! - vid halka... 
 
- Hastigheten avgör hur säkert du kör 
 
- Ta god tid på dig 
 
- Lyssna på väderrapporten 
 
- Misstänker du halka? Sänk farten och provbromsa 
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 [Textruta H3] 

Kom ihåg! - de fyra årstiderna för halt väglag 
 
- Höst: moddhalka 
 
- Sommar: vattenplaning 
 
- Vår: skugghalka 
 
- Vinter: ishalka 

 [Textruta H4] 

- Vilken är den första åtgärden vid sladd? 

 [Textruta H5] 

- Hur undviker man att hjulen spinner vid start på halka? 

7.3.5.3 Alkohol 

 [Textruta A1] 

Kom ihåg! - dagen efter 
Det tar lång tid för kroppen att bryta ner alkohol i blodet men det kan ta ännu längre tid för kroppen att återställa sig helt. Även om 
promillehalten i blodet ligger på en laglig nivå dagen efter så betyder inte detta att man är lämplig att köra bil. 
 
I praktiska försök med bilkörning i kritiska situationer har det visat sig att körförmågan kan vara nedsatt med cirka 20 procent dagen efter. 
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7.3.5 Events 

Events är ett samlingsnamn för spelmoment eller objekt i spelet som slumpmässigt kan 
placeras ut under scenarios. Ett event i spelet är:  

• Olika typer av halt väglag 

• Djur  

• Trafikolyckor  

• Alkoholpåverkade förare  

7.3.4.1 Halt väglag 

Se kap. Halt väglag för mer information.  

7.3.4.2 Djur 

I spelet så kan djur dyka upp då de skall passera 
vägarna. Varje djur innebär en risksituation för spelaren 
vilken kräver ett visst sätt av spelaren att agera. Djur 
fungerar som ett event och kan dyka upp slumpmässigt 
efter satta regler och förutsättningar i spelsystem och 
scenarier.  

Upptäcker du ett djur vid vägkanten 40–45 meter 
framför bilen kan din hastighet komma att avgöra hur 
du klarar situationen. Om du kör i 70 km/h hinner du få 
stopp på bilen. Kör du i 90 km/h kommer du att köra på 
djuret med 70 km/h. Håller du 110 km/h hinner du inte 
sänka hastigheten mer än till 100 km/h innan du 
kolliderar med djuret, och det är stor risk att du inte 
överlever.  

Stoppsträckor och reaktionstid är något som måste testas och justeras i spelet utifrån de 
faktiska förutsättningarna och miljön 

Den generella inriktningen för möten med djur i spelet är att spelaren kan agera på tre olika 
sätt:  

• Spelaren kan bromsa in för ett djur  

• Spelaren kan väja för ett djur  

• Spelaren kan köra på djuret  

Vad som är den rätta åtgärden i en given situation förändras dock beroende på vilket djur som 
möts och övriga omständigheter.  

Bild 2: Denna bild visar på stoppsträckor och 
reaktionstider. 
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Djur i spelet dyker upp på fördefinierade avstånd. Avstånden utgår från att spelaren håller en 
laglig hastighet. Om spelaren håller en laglig hastighet och reagerar korrekt så kommer 
spelaren att ha en stor chans att kunna undvika kollision. Ibland så dyker djur upp på avstånd 
som gör att en väjning eller kollision är de enda åtgärderna.  

• På en 50 vägsträcka dyker djur upp på 20 eller 30 meters avstånd från bilen  

• På en 70 vägsträcka dyker djur upp på 35 eller 45 meters avstånd från bilen  

• På en 90 vägsträcka dyker djur upp på 60 eller 70 meters avstånd från bilen  

• Spelet premierar att visa djur i situationer där spelaren ligger nära eller över den 
tillåtna hastigheten och inte i situationer där spelaren kör mycket långsamt  

 

I spelet så finns det två olika typer av djur:  

• Grävling  

• Älg  

7.3.4.2.1 Grävling 

Grävlingar kan dyka upp på samtliga vägar i spelet. Då grävlingar kan gräva sig under 
viltstängsel så kan dessa även dyka upp på sträckor i spelet med viltstängsel.  

Grävlingar rör sig relativt snabbt över vägarna men kan stanna upp, speciellt om de blir 
upplysta av strålkastare. Grävlingarna är relativt oförsiktiga.  

7.3.4.2.2 Åtgärder 

Då en grävling är ett litet djur så finns ingen risk för att passagerare skadas vid kollision. 
Risken för en olycka ökar istället om en förare väljer att kraftigt bromsa eller väja.  

• Den korrekta åtgärden vid möte med grävling är att inte kraftigt bromsa in eller väja, 
utan att inte ta någon större hänsyn till djuret i fråga  

o Spelaren får inte poängavdrag av att kollidera med en grävling  

o Spelaren får inte bromsa in kraftigt eller väja  

o Spelaren får lätt väja eller sakta in  

o Om spelaren bromsar in kraftigt vid möte med grävling så finns det en chans att 
spelaren blir påkörd bakifrån 
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Älg 

Älgar är stora, tunga djur som endast kan dyka upp på vägsträckor utan viltstängsel. Älgar rör 
sig inte lika snabbt som rådjur över vägarna. Älgar är försiktiga djur och dyker inte upp så 
ofta.  

Åtgärder 

Då en älg är ett stort djur så leder en kollision med en älg alltid till skador på bil och förare, 
för att inte nämna älgen.  

• Den korrekta åtgärden vid möte med älg är alltid att bromsa in. Detta leder till en 
större poängbelöning  

o Om spelaren vid mötet håller en hastighet för hög för att kunna bromsa in i tid 
så är den rätta åtgärden att väja. Detta leder till en mindre poängbelöning  

• Om spelaren kolliderar med en älg så får spelaren ett större poängavdrag  

o Om spelaren håller en högre hastighet så har spelaren även misslyckats med 
scenariot, se regler för kollision med älg  

Trafikolyckor 

Spelaren kan på vägarna ibland möta redan skedda trafikolyckor. Dessa fungerar som test för 
spelarens uppmärksamhet. Trafikolyckor finns i tre varianter:  

• Två bilar som har krockat i en fil med uppsatt varningstriangel  

• En bil som har gått sönder och står i väggrenen med varningstriangel  

• En bil som har gått sönder och står i väggrenen utan varningstriangel  

• Olyckor i filen kan endast dyka upp på dubbelfiliga vägar 

Åtgärder 

• Spelaren måste vara uppmärksam för att inte kollidera med bilar som står i filen  

o Spelaren bör sakta ner när denne passerar en olycksplats  

� Spelaren får poängavdrag om denne inte saktar ner  

• Spelaren måste vara uppmärksam och köra rätt i filen då denne passerar en olycka i 
väggrenen  
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8 Miljöer och vägar 

I spelet så genereras vägsträckor och händelser utifrån grundförutsättningarna för respektive 
scenario. D.v.s. om ett scenario exempelvis utspelar sig på natten längst en skogsväg med 
stora höjdskillnader där spelaren skall ha mycket mötande trafik, så skapas en väg med just 
dessa egenskaper.  

I spelet finns ett antal olika miljöer:  

• Mindre samhälle  

• Utkant av mindre samhälle  

• Landsbygd av olika slag  

I spelet så kretsar innehållet kring en vägtyp:  

• Asfalterad landsväg med två körfält (en i vardera riktningen)  

• Det förekommer även höjdskillnader på vägarna, speciellt på de mindre vägarna  

• Spelet skulle även kunna behandla en mindre landsväg bestående av ett körfält eller 
större vägar  

8.1 Vägmärken 

Skyltning fungerar som i verkligheten och har en viktig funktion att informera spelaren om 
gällande regler och varna för potentiella faror. Notera att bara för en skylt som varnar för djur 
så innebär det inte att det kommer ut ett djur på vägen. Det finns alltid en chans att ett djur 
kommer ut på vägen eller att det inte gör det. Skyltarnas placering sker enligt följande 
beskrivning:  

Utanför tättbebyggt område sätts ett varningsmärke upp 150-250 meter före den plats där faran kan 
finnas, om förhållandena inte 
Motiverar en annan placering. Sätts märket upp på annat avstånd skall avståndet anges på en 
tilläggstavla. Uppgår avståndet till 
500 meter eller mera skall märket upprepas. 
            - Vägmärkesförordning (1978:1001) 

Om hastigheten är hög kan det vara idé att ändra positionen på skyltarna enligt följande tabell 
(från vägverket):  

Avgörande för behovet av att använda ett varningsmärke är ofta om platsen där faran kan finnas är synlig på tillräckligt avstånd.    
Nedanstående riktvärden kan i dessa fall användas som hjälpmedel vid bedömningen. 
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En utmärkt guide för hur vägmärken ska placeras korrekt återfinns här: 

http://www.vv.se/filer/publikationer/03%20Placering%20av%20samt%20storlekar%20på%20
vägmärken.pdf 

 

TILLÅTEN HASTIGHET   SIKTAVSTÅND   

90 km/h  200 m  

70 km/h  150 m  

< 70 km/h  125 m  
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En lista över Vägmärken som är aktuella för implementation:  

Namn  Beskrivning  Bild   

1.1.1.1 Farlig 
kurva, högerkurva  

 

Varningsmärke 1.1.1 används för att varna för farliga kurvor och bidrar därmed till att framhäva 
vägens linjeföring. En kurva kan anses som farlig när trafikanten häftigt måste minska hastigheten 
eller vidta en plötslig svängningsmanöver. Genom att varna för sådana kurvor reduceras 
överraskningsmomentet.  

1.1.1.2 Farlig 
kurva, vänsterkurva  

 

Se ovan för detaljerad beskrivning.  

1.1.1.3 Flera 
kurvor, den första 
till höger  

 

Se ovan för detaljerad beskrivning.  

1.1.1.4 Flera 
kurvor, den första 
till vänster  

 

Se ovan för detaljerad beskrivning.  

1.1.2.1 Brant 
lutning, 
nedförslutning  

 

Påvisar Brant lutning, nedförslutning. Varningsmärke 1.1.2 används för att varna för lutningar som, i 
sig eller på grund av omgivande terräng, bedöms vara särskilt trafikfarliga.  

1.1.2.2 Brant 
lutning, 
uppförslutning  

 

Påvisar Brant lutning, uppförslutning. Varningsmärke 1.1.2 används för att varna för lutningar som, i 
sig eller på grund av omgivande terräng, bedöms vara särskilt trafikfarliga.  
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1.1.12 Slirig 
körbana  

 

Påvisar Slirig körbana. Varnar spelaren för att en situation med halka kan uppstå.  

1.1.20 Vägkorsning  

 

Varningsmärke 1.1.20 används för att varna för vägkorsning som pga. siktförhållanden eller annat skäl 
kan överraska en trafikant.  

1.1.23 
Väjningsplikt  

 

Påvisar Väjningsplikt.  

1.1.43.1 Djur, älg  

 

Påvisar Djur, älg. Detta representerar det största djur som spelaren kan möta.  

1.1.43.2 Djur, 
hjortdjur eller 
liknande  

 

Påvisar Djur, hjortdjur eller liknande. Detta representerar en medelstorlek på djur som spelaren kan 
möta. Mindre djur än detta påvisas inte med en skylt.  

1.2.651 Begränsad 
hastighet  

 

Påvisar Begränsad hastighet.  
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1.2.652 Begränsad 
hastighet  

 

Påvisar Begränsad hastighet.  

1.2.653 Begränsad 
hastighet  

 

Påvisar Begränsad hastighet.  

1.2.654 Begränsad 
hastighet  

 

Påvisar Begränsad hastighet.  

1.5.3 
Ortnamnsmärke   

Vid uppsättning av avståndstavla efter vägkorsning bör placeringen väljas så att trafikanter som färdas 
rakt fram längs vägen kan ha nytta av märket som bekräftelse på att man är på rätt väg. Detta 
vägmärke primärt som ambient utfyllning för att förstärka världskänslan. Det kan också användas för 
att ge en indikation att spelaren nått målet för ett scenario.  

1.5.5 Avståndstavla  
 

Ortnamnsmärke kan användas för att förbättra möjligheterna att lokalisera sig längs en väg. Detta kan 
vara särskilt aktuellt i glesbygdsområden där avståndet mellan orter kan vara stort. Ortnamnsmärket 
kan där användas för att märka ut geografiska namn som kan återfinnas på kartor. Ortnamnsmärket 
placeras där det är lämpligast med hänsyn till läsbarhet och orienterbarhet. I vissa fall kan detta betyda 
att märket kan komma att placeras på annan plats än en administrativ gräns. Detta vägmärke primärt 
som ambient utfyllning för att förstärka världskänslan. Det kan också användas för att ge en indikation 
för hur långt spelaren har kvar på ett aktuellt scenario.  
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9 AI 

I spelet finns ett antal olika typer av fordon och andra rörliga objekt:  

• Personbilar av olika slag (5-10st olika modeller + färgscheman)  

• Stort fordon (Ett antal varianter av en lastbil)  

• Utryckningsfordon 

Exempel på möjliga egenskaper/attribut hos AI:  

• Normala förare  

o Håller sig till trafikregler och övriga parametrar  

• Stressade förare  

o Större benägenhet att köra om, ligger närmare gränsen från den tillåtna 
hastigheten  

• Långsamma förare  

o Kör långsammare än den normala föraren  

• Snabba fordon  

o Sportfordon som kör relativt snabbt, högre acceleration, kraftiga bromsar  

• Övningsförare  

o Mindre säker körning, ligger inte lika stabilt i vägbanan som exempelvis den 
normala föraren  

• Alkoholpåverkade förare  

o Kör enligt beskrivning av alkoholpåverkan, se kapitel alkohol  

• Inkorrekt bländande förare  

o Bländar inte av helljus vid möte och/eller bländar på för tidigt  

Vid halka så förändras bilars beteende:  

• Lägre hastigheter  

• Undviker stråk av moddhalka  

• Om spelaren kör i fel körfält så försöker de flesta förare att väja  

o Olika förare är olika uppmärksamma och har olika lång reaktionstid  

• Om spelaren tvärbromsar så kan spelaren bli påkörd bakifrån  

o Undantagsregel vid möte med älg  

o Ökad chans vid möte med grävling  

• Trafik håller sig i regel i samma fil och kör endast om ifall spelaren kör långsamt  

o Om de skall kunna byta fil måste de kunna blinka innan  

• AI bländar korrekt eller inkorrekt beroende på attribut  
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10 Poäng- och betygsystem 

Då spelet inte fokuserar på att lära spelaren köra bil utan att träna denne på riskhantering inom 
kontexten att spelaren kör en bil, så behandlas inte heller alla befintliga trafikregler i spelet 
utan endast de som är nödvändiga i sammanhanget och de mest grundliga.  

I spelet så finns ett poäng- och betygsystem som är kopplat till spelarens resultat för varje 
scenario. Poängsystemet visas i form av pengar. I slutet av varje scenario så visas en 
sammanfattning av spelsessionen där spelarens resultat redovisas. Här visas även ett betyg 
som beräknas på spelarens poäng och gällande kriterier för respektive scenario - varje 
scenario har egna kriterier för vad som motsvarar de olika betygen.  

Fokus för poängsystemet är att spelaren bestraffas för inkorrekt riskhantering och 
trafikförseelser (förseelser) och belönas endast explicit för korrekt riskhantering (bedrifter) i 
fasta situationer (exempelvis djur eller halka). Detta innebär att varje scenario har olika 
maxpoäng. Det är utifrån vad maxpoängen är för ett scenario som bestämmer kriterium för 
vad som motsvarar de olika betygen.  

Viktigt är att spelaren måste klara de flesta av riskhanteringsmomenten för att ha klarat ett 
scenario. Spelaren skall inte kunna klara ett scenario genom att framgångsrikt hålla sig till 
trafikreglerna men samtidigt misslyckas i spelets riskhanteringsmoment.  

För varje typ av förseelse och bedrift som spelaren gör så får spelaren återkoppling, feedback, 
i form av ikoner som visas på skärmen under spelet samt text och tal i slutet av ett scenario, i 
post game. Se kapitel om Gränssnitt för mer information.  

Betygen som finns i spelet är:  

• IG   

• G-  

• G  

• G+  

• VG-  

• VG  

• VG+  

• MVG-  

• MVG   

• MVG+  

Betyget för ett scenario avgör vilket nästföljande scenario blir. Ett IG innebär att spelaren inte 
låser upp något scenario. Ett G betyg innebär alltid att nästa scenario till viss del repeterar 
föregående scenario. Ett VG eller MVG betyg innebär att nästföljande scenario blir ett som 
främst fokuserar på en ny aspekt.  
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Spelare kan välja att spela om redan avklarade scenarier. Det betyg som spelaren får första 
gången bestämmer vilket nästföljande scenario blir. Om spelare väljer att spela om ett 
avklarat scenario och får ett högre betyg än förut så förändrar detta inte ordningen 
scenarierna, men ökar spelarens rådande betyg för respektive scenario och på så sätt även 
spelarens statistik. 

Poängsystemet har inte kunnat balanseras utifrån någon testning och fungerar därför mer som 
en mall för vad poängen kan vara. I detta dokument så har respektive förseelse och bedrift 
speglats i poäng för översikt. Vid implementation så bör det testas ifall bedrifter skall ge 
större poäng än förseelser. 
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10.1 Förseelser 

I spelet så finns ett antal förseelser. Dessa baseras både på riskhanteringssituationer som är 
mer eller mindre specifika för spelet samt förseelser baserade på faktiska trafikregler. Spelet 
är som tidigare nämnt selektivt i vilka trafikregler som används.  

När spelaren bryter mot en förseelse så visas en ikon för detta. Spelaren får efter ett avslutat 
scenario se vilka konsekvenser detta medföljde.  

Förseelserna i spelet är:  

• Kollision  

o Fatal kollision  

o Icke-fatal men allvarlig kollision  

o Mindre kollision  

• Köra i fel körfält  

• Fortkörning  

• Slökörning  

• Inkorrekt riskhantering av moddhalka  

• Inkorrekt riskhantering av skugghalka  

• Inkorrekt riskhantering av ishalka  

• Inkorrekt bländning  

• Inkorrekt riskhantering av möte med grävling  

• Inkorrekt riskhantering av möte med älg  

10.1.1 Kollision 

Det finns tre typer av kollisioner i spelet:  

• Fatal kollision  

• Icke-fatal  

• Mindre kollision  

Reglerna för kollision gäller även om spelaren blir påkörd av ett annat fordon  

10.1.1.1 Fatal kollision 

Fatal kollision innebär en kollision som är så kraftig att en förare får dödliga skador och spelet 
avslutas.  

• Inträffar när spelaren kolliderar med ett fordon, väg/miljöobjekt eller älg i >90 km/h 
relativ kollisionshastighet och <30 graders kollisionsvinkel  

o Regeln gäller ej för grävling  
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10.1.1.1.1 Feedback 

 När spelaren råkar ut för en fatal kollision så:  

 Kommer det rök ur de skadade fordonen och glassplitter och bildelar som 
sprids över platsen (en skademodell för fordon är självklart fördelaktig)  

� Förlorar spelaren kontrollen över bilen  

� Kameran åker snabbt bakåt och gör en övergång till en suddig 
bild/suddig stillbild  

� Text visas som säger att spelaren har krashat och att 
detta avslutat spelet. Texten skulle även kunna beskriva vilka skador som 
åsamkats i form av fysiska skador, rehabiliteringstid, kostnad etc.  

10.1.1.2 Icke-fatal kollision 

Icke-fatal kollision innebär en kollision som är så kraftig att fordonet blir obrukbart och spelet 
avslutas.  

• Inträffar när spelaren kolliderar med ett annat fordon eller väg/miljöobjekt i >40 km/h  

relativ kollisionshastighet och <30 graders kollisionsvinkel  

• Inträffar vid kollision med älg när spelaren kolliderar i >50 km/h och <30 graders 
kollisionsvinkel  

o Regeln gäller ej för grävling 

10.1.1.2.1 Feedback 
När spelaren råkar ut för en icke-fatal kollision så:  

• Kommer det lite rök ur de skadade fordonen och en del glassplitter och bildelar som 
sprids över platsen (en skademodell för fordon är självklart fördelaktig)  

o Förlorar spelaren gasförmåga över bilen  

� Kameran åker snabbt bakåt och gör en övergång till en suddig 
bild/suddig stillbild  

• Text visas som säger att spelaren har krashat bilen och att detta 
avslutat spelet. Texten skulle även kunna beskriva vilka skador 
som åsamkats i form av fysiska skador, rehabiliteringstid, 
kostnad etc.  
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10.1.1.3 Mindre kollision 

Mindre kollision innebär en kollision som inte är speciellt kraftig och endast innebär ett 
poängavdrag.  

• Inträffar när spelaren kolliderar med ett annat fordon eller väg/miljöobjekt i antingen  

<39 km/h relativ kollisionshastighet och >30 graders kollisionsvinkel eller >39 km/h relativ 
kollisionshastighet och <30 graders kollisionsvinkel  

10. 1.1.3.1 Feedback 
När spelaren råkar ut för en mindre kollision så:  

• Visas en negativ ikon för kollision på skärmen  

• Får spelaren -2000 kr i poängavdrag  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Höll du rätt hastighet? Höll du korrekt avstånd till framförvarande bil? Hade du uppsikt över 
vägbanan? Tänk på detta och var mer försiktig i fortsättningen"  

10.1.2 Köra i fel körfält 

Om spelaren kör i en fil med mötande trafik så får spelaren en indikation om detta. Efter 10 
sekunder så får spelaren en varning och poängavdrag som upprepas för varje 3:e sekund som 
spelaren fortsätter att köra i den mötande filen.  

• För varje tredje sekund som spelaren kör i en mötande fil efter att ha fått en varning så 
får spelaren ett poängavdrag på '-500 kr  

10.1.2.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för att köra i fel körfält så:  

• Visas en negativ ikon för fel körfält på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Höll du ratten med båda händerna? Satt du upprätt? Tänk på att hålla dig i din fil. Du har väl 
inte glömt högerregeln?"  
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10.1.3 Fortkörning 

Om spelaren kör över den aktuella hastighetsbegränsningen så får spelaren en varning om 
detta. Efter 3 sekunder så börjar spelaren att få poängavdrag som upprepas för varje 3:e 
sekund som spelaren fortsätter att bryta mot den rådande hastighetsbegränsningen. Vad 
poängavdraget blir beror på hur fort spelaren kör över hastighetsbegränsningen.  

Hastighetsöverträdelser på 30- och 50-väg:  

• 1-10 kilometer över hastighetsgränsen: -2000 kr  
• 11-15 kilometer över hastighetsgränsen: -2400 kr  
• 16-20 kilometer över hastighetsgränsen: -2800 kr  
• 21-25 kilometer över hastighetsgränsen: -3200 kr  
• 26-30 kilometer över hastighetsgränsen: -3600 kr  
• 31-40 kilometer över hastighetsgränsen: -4000 kr  

 

Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.  

Hastighetsöverträdelser på 70- och 90-väg:  

• 1-10 kilometer över hastighetsgränsen: -1500 kr  
• 11-15 kilometer över hastighetsgränsen: -2000 kr  
• 16-20 kilometer över hastighetsgränsen: -2400 kr  
• 21-25 kilometer över hastighetsgränsen: -2800 kr  
• 26-30 kilometer över hastighetsgränsen: -3200 kr  
• 31-35 kilometer över hastighetsgränsen: -3600 kr  
• 36-40 kilometer över hastighetsgränsen: -4000 kr  
• 41-50 kilometer över hastighetsgränsen: -4000 kr  

• Om den rådande hastighetsbegränsningen förändras under den tid då som spelaren 
bryter mot den innan aktuella hastigheten, så slutar naturligtvis poängbestraffningen  

 

10.1.3.1Feedback 
När spelaren får poängavdrag för fortkörning så:  

• Visas en negativ ikon för fortkörning på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Tänk på att hålla hastigheten för din och andras skull. Håll koll på vägskyltarna. Den 
rödmarkerade siffran på instrumentbrädan visar även den rådande hastigheten"  
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10.1.4 Slökörning 

Om spelaren kör i en hastighet lägre än hälften av den aktuella hastighetsbegränsningen så får 
spelaren en varning om detta. Efter 3 sekunder så börjar spelaren att få poängavdrag som 
upprepas för varje 3:e sekund som spelaren fortsätter att bryta mot regeln. Vad poängavdraget 
blir beror på hur fort spelaren kör över hastighetsbegränsningen.  

• Om spelaren på en 30- och 50-väg kör under hälften av respektive 
hastighetsbegränsning så:  

o Får spelaren -250 kr i poängavdrag varje tredje sekund  

o Är chansen att spelaren blir påkörd bakifrån 25%  

• Om spelaren på en 90-väg kör under hälften av respektive hastighetsbegränsning så:  

o Får spelaren -500 kr i poängavdrag varje tredje sekund  

o Är chansen att spelaren blir påkörd bakifrån 50%  

10.1.4.1 Feedback 

• När spelaren får poängavdrag för slökörning så:  

o Visas en negativ ikon för slökörning på skärmen  

o Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Att köra för fort är livsfarligt men att köra långsamt är inte alltid det säkraste. Lagom är bäst. 
Håll dig till den rådande hastighetsbegränsningen och trafikens rytm. Håll koll på 
vägskyltarna. Den rödmarkerade siffran på instrumentbrädan visar även den rådande 
hastigheten"  

10.1.5 Inkorrekt riskhantering av moddhalka 

• Vid 50-59 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

� Om spelaren får sladd efter att ha legat i ett moddstråk i mer än 3 
sekunder så får denne -1500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

• Vid 60-69 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

� Om spelaren får sladd efter att ha legat i ett moddstråk i mer än 3 
sekunder så får denne -2000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

• Vid 70-79 km/h  
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o Om spelaren då får sladd så får denne -2000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

� Om spelaren får sladd efter att ha legat i ett moddstråk i mer än 3 
sekunder så får denne -2500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

• Vid 80-89 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -2500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  

� Om spelaren får sladd efter att ha legat i ett moddstråk i mer än 3 
sekunder så får denne -3000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

• Vid 90 km/h>  

o Om spelaren då får sladd så får denne -3000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

� Om spelaren får sladd efter att ha legat i ett moddstråk i mer än 3 
sekunder så får denne -3500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka  

10.1.5.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt riskhantering av moddhalka så:  

• Visas en negativ ikon för moddhalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Moddhalkan är lätt att upptäcka men svårare att undvika. Moddslasket bildas av sot, gummi 
och asfaltspartiklar och får bilen att glida och sladda. Likt all halka så måste hastigheten 
anpassas efter den. Sänk hastigheten och undvik att köra på moddstråken"  

10.1.6 Inkorrekt riskhantering av skugghalka 

• Vid 50-59 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka  

• Vid 60-69 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka  

• Vid 70-79 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -2000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka  
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• Vid 80-89 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -2500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka  

• Vid 90 km/h>  

o Om spelaren då får sladd så får denne -3000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka  

10.1.6.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt riskhantering av skugghalka så:  

• Visas en negativ ikon för skugghalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Skugghalkan är svår att upptäcka men kan undvikas om man vet vad man skall leta efter. 
Skugghalka uppstår när vägpartier kyls ner i skuggan av exempelvis närliggande träd. 
Skuggan bildar halkfläckar som kan få bilen att sladda. Likt all halka så måste hastigheten 
anpassas efter den. Sänk hastigheten och håll koll på tempmätaren"  

10.1.7 Inkorrekt riskhantering av ishalka 

• Vid 50-59 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  

• Vid 60-69 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -1500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  

• Vid 70-79 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -2000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  

• Vid 80-89 km/h  

o Om spelaren då får sladd så får denne -2500 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  

• Vid 90 km/h>  

o Om spelaren då får sladd så får denne -3000 kr i poängavdrag för inkorrekt 
riskhantering av ishalka  
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10.1.7.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt riskhantering av ishalka så:  

• Visas en negativ ikon för ishalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Ishalkan kan vara svår att upptäcka och än svårare att hantera. Ishalka bildas vid lägre 
temperaturer och ofta efter nederbörd och består av is och packad snö. Ishalkan kan med 
lätthet få en bil att sladda om man inte är försiktig. Likt all halka så måste hastigheten 
anpassas efter den, speciellt vid låga temperaturer. Sänk hastigheten och kör koncentrerat och 
stadigt"  

10.1.8 Inkorrekt bländning 

• Om spelaren har helljus på inom 100 meter ifrån en mötande bil i intilliggande fil så 
får spelaren -500 kr i poängavdrag för inkorrekt bländning  

• Om spelaren har bländat av men slår på helljus mer än 2 sekunder efter möte så får 
spelaren -500 kr i poängavdrag för inkorrekt bländning, förutsatt att man använder 
regeln att spelaren skall skifta till helljus efter möte  

• Då spelaren kan få poängavdrag eller tillägg av att hantera bländningen så krävs det att 
antalet möten är bestämt i varje scenario som behandlar bländning  

10.1.8.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt bländning så:  

• Visas en negativ ikon för bländning på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Att använda hel- och halvljus är kritiskt för säker bilkörning men tänk även på att inte blända 
dina medtrafikanter. Tänk på att blända av helljuset vid möte med en god marginal och skifta 
till helljus direkt efter" (feedbacktexten kan komma att ändras beroende på hur man gör med 
kravet om att växla till helljus). 
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10.1.9 Inkorrekt riskhantering vid möte med grävlin g 

Om spelaren vid möte med grävling gör ett märkbart bromsutslag, väjer eller gör ett kraftigt 
rattutslag vid möte med grävling så får spelaren -2000 kr i poängavdrag  

• Om spelaren bromsar in kraftigt vid möte med grävling så finns det en chans att 
spelaren blir påkörd bakifrån förutsatt att det ligger en bil bakom. Chansen är då 25 %  

10.1.9.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt riskhantering av möte med grävling så:  

• Visas en negativ ikon för grävling på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Att köra på ett djur är aldrig roligt men säkerheten måste komma först. Små djur utgör ingen 
trafikfara vid kollison och skall därför inte tas någon större hänsyn vid möte"  

10.1.10 Inkorrekt riskhantering vid möte med älg 

Om spelaren kolliderar med en älg så har spelaren gjort en felaktig riskanalys av hastighet, 
bromssträcka och situationen. Utöver konsekvensen för respektive kollision så får spelaren -
3000 kr.  

10.1.10.1 Feedback 
När spelaren får poängavdrag för inkorrekt riskhantering av möte med älg så:  

• Visas en negativ ikon för älg på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Större djur som älgar utgör en stor fara i trafiken och är orsaken till många dödsolyckor i 
trafiken varje år. Vid möte med älg så skall du bromsa alternativt väja för djuret. Djur på 
vägen är en annan anledning till varför du bör hålla korrekt eller låg hastighet. Tänk på 
hastigheten, om det finns viltstängsel, vilken miljö du kör i, använd lyktorna till din fördel och 
håll uppsikt över vägen"  
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10.2 Bedrifter 

I spelet finns ett antal bedrifter vilka relaterar till spelets riskhanteringsmoment och förseelser. 
Bedrifter innebär pluspoäng för spelaren. Bedrifter som finns i spelet är:  

• Korrekt riskhantering av moddhalka  

• Korrekt riskhantering av skugghalka  

• Korrekt riskhantering av ishalka  

• Korrekt bländning  

• Korrekt riskhantering vid möte med grävling  

• Korrekt riskhantering vid möte med älg  

10.2.1 Korrekt riskhantering av moddhalka 

• Om spelaren lyckas passera ett parti av moddhalka utan att få förseelse för inkorrekt 
riskhantering av moddhalka så får denne +2000 kr i poängtillägg för korrekt 
riskhantering av moddhalka  

10.2.1.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt riskhantering av moddhalka så:  

• Visas en ikon för positiv moddhalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Moddhalkan är lätt att upptäcka men svårare att undvika. Moddslasket bildas av sot, gummi 
och asfaltspartiklar och får bilen att glida och sladda. Genom att ha hållit en låg hastighet och 
undvikit att köra över moddstråken så har du framgångsrikt hanterat situationen korrekt"  

10.2.2 Korrekt riskhantering av skugghalka 

• Om spelaren lyckas passera ett parti av skugghalka utan att få förseelse för inkorrekt 
riskhantering av skugghalka så får denne +2000 kr i poängtillägg för korrekt 
riskhantering av skugghalka  

10.2.2.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt riskhantering av skugghalka så:  

• Visas en ikon för positiv skugghalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Skugghalkan är svår att upptäcka men kan undvikas om man vet vad man skall leta efter. 
Skugghalka uppstår när vägpartier kyls ner i skuggan av exempelvis närliggande träd. 
Skuggan bildar halkfläckar som kan få bilen att sladda. Genom att ha hållit en låg hastighet, 
kört stabilt och använt temperaturvarnaren till din fördel så har du framgångsrikt hanterat 
situationen korrekt"  
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10.2.3 Korrekt riskhantering av ishalka 

• Om spelaren lyckas passera ett parti av ishalka utan att få förseelse för inkorrekt 
riskhantering av ishalka så får denne +2000 kr i poängtillägg för korrekt riskhantering 
av ishalka  

10.2.3.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt riskhantering av ishalka så:  

• Visas en ikon för positiv ishalka på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Ishalkan kan vara svår att upptäcka och än svårare att hantera. Ishalka bildas vid lägre 
temperaturer och ofta efter nederbörd och består av is och packad snö. Genom att ha sänkt 
hastigheten kraftigt och kört kontrollerat så har du framgångsrikt hanterat situationen korrekt"  

10.2.4 Korrekt bländning 

• Om spelaren bländar av minst 100 meter innan möte så belönas spelaren med +500 kr 
för korrekt bländning  

• Om spelaren bländar av inom 2 sekunder efter möte då det är mer än 100 meter till 
nästa möte så belönas spelaren med +500 kr för korrekt bländning  

• Då spelaren kan få poängavdrag eller tillägg av att hantera bländningen så krävs det att 
antalet möten är bestämt i varje scenario som behandlar bländning  

10.2.4.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt bländning så:  

• Visas en ikon för positiv bländning på skärmen  

• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Att använda hel- och halvljus är kritiskt för säker bilkörning men tänk även på att inte blända 
dina medtrafikanter. Genom att ha använt helljus och bländat av till halvljus vid möte samt 
bländat på till helljus igen i mötesögonblicket, så har du framgångsrikt bländat på korrekt 
sätt" (feedbacktexten kan komma att ändras beroende på hur man gör med 
påbländningsregeln)  

10.2.5 Korrekt riskhantering vid möte med grävling 

• Om spelaren vid möte med grävling varken väjer eller bromsar in kraftigt så har 
spelaren hanterat situationen korrekt och blir belönad med +2000 kr  

10.2.5.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt riskhantering av möte med grävling så:  

• Visas en positiv ikon för grävling på skärmen  
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• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Att köra på ett djur är aldrig roligt men säkerheten måste komma först. Små djur utgör ingen 
trafikfara vid kollison och skall därför inte tas någon större hänsyn vid möte. Genom att inte 
ha väjt eller bromsat kraftigt vid mötet så har du framgångsrikt hanterat situationen korrekt, 
även om det slutade olyckligt för en och annan grävling"  

10.2.6 Korrekt riskhantering vid möte med älg 

• Om spelaren lyckas undvika kollision med älg så belönas spelaren med +3000 kr  

10.2.6.1 Feedback 
När spelaren får poängtillägg för korrekt riskhantering av möte med älg så:  

• Visas en positiv ikon för älg på skärmen  
• Ges återkoppling i feedbackfönstret:  

"Större djur som älgar utgör en stor fara i trafiken och är orsaken till många dödsolyckor i 
trafiken varje år. Vid möte med älg så skall man göra vad som krävs för att undvika kollision. 
Genom att ha undvikit kollision med älgen genom att väja eller bromsa, så har du 
framgångsrikt hanterat situationen korrekt och kanske räddat flera liv"  
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11 Kontroll 

Bilen skall vara enkel att kontrollera och bete sig på ett sätt som varken är fullt realistiskt eller 
orealistiskt. Omkörning i spelet är inte av vikt och spelaren kan köra om bilar så länge den tar 
hänsyn till övrig trafik och regeln om att inte köra i fel körfält. 

• Ratt: Styra bilen, navigera menyer 

• Gaspedal: Gasa, konfirmera meny - trycka på knappar  

o Gaspedalen är analog, d.v.s. att spelaren kan ju hårdare spelaren trycker på 
gasen desto mer accelererar bilen  

• Bromspedal: Bromsa  

o Gaspedalen är analog, d.v.s. att spelaren kan ju hårdare spelaren trycker på 
bromsen desto hårdare bromsar bilen  

• Växelspakar under ratten: Växla mellan hel- och halvljus (två lägen) i 
mörkerscenarier, navigera menyer  

• ESC: Möjlighet att starta om ett scenario eller avsluta spelet till huvudmenyn  

o Om spelaren trycker på ESC knappen under spelets gång så pausar spelet och en 
ruta visas på skärmen som låter spelaren starta om scenariot, återgå till spelet 
eller avsluta spelet till huvudmenyn  
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12 Kamera 

Kameran i spelet är placerad strax bakom bilen. Detta är för att ge spelaren en känsla av att 
denne kontrollerar en bil samtidigt som man förstärker spelkänslan och på så sätt är tydlig i att 
spelet inte är en simulator för att lära sig köra bil. Denna kamera används även för att utnyttja 
skärmytan på ett effektivt sätt.  

• Kameran är placerad 5-7 meter bakom bilen  

• Kameran är placerad 1-2 meter över bilen  

• Kameran är riktad 25-35 grader mot marken  

• Kamerans objektiv skall som mest vara 35 millimeter i normala fall. (Detta ändras 
under alkoholmoment)  

• Kameran är inte statiskt låst till bilen utan kränger i svängar och besitter en svag 
fördröjning när den kränger och återgår till normalläge  
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13 Grafisk Profil 

Den grafiska profilen i spelet är pseudorealism samt färgstark modifiering och förenkling av 
referensmaterial.  

Spelet baseras på realism men har en estetik som talar spel och lättsamhet. Detta innebär 
exempelvis att riktiga fordon och trafikskyltar används, men att de samtidigt är gjorda på ett 
varmare, mer lättsamt vis. Former på ikoniska objekt som vägskyltar eller framstående objekt 
som fordon ändras inte nämnvärt, utan mer dess texturer.  

Spelet är inte ”cartoony” men kraftigt avskalat och enkelt, på ett charmigt och tydligt vis. 
Tekniska begränsningar används till spelets fördel i så stor utsträckning som möjligt, en 
medveten förenkling.  

• Spelet skall ha en enhetlig, genomgående grafisk profil i både i spelgrafik och 
Gränssnitt  

• De objekt som syns mest och längst i bild måste även vara de mest estetiskt tilltalande 
och fokus för resurser kan läggas på dessa. Detta innebär bl.a. spelarens bil och vägar 
och frekventa miljöobjekt  

o Det näst viktigaste är den grafik som krävs för att illustrera spelets primära 
utbildningsmoment. D.v.s. grafik som är kopplad till mörker, halt väglag och 
alkohol 

• Spelet och dess menyer skall förmedla ”spel”  

o Det skall varken kännas som ett datorprogram eller en lärobok  

� Spelet kan istället anspela och i en liten mån parodiera läroboksestetik  
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14 Gränssnitt 

Spelets gränssnitt kommer att beskrivas nedan men värt att notera är också att det finns en 
interaktiv prototyp som har utformats utöver denna dokumentation. Vi märkte ganska snabbt 
att det var svårt att skapa en bra bild av gränssnittet i bara text och mockups. Vi har därför 
gjort en enkel demonstration i Macromedia Director för att kunna visa hur navigering och 
design fungerar.  

14.1 Riktlinjer för gränssnitt 

Eftersom IRK är riktat till en mycket varierad målgrupp så är det väldigt viktigt att 
gränssnittet är enkelt, snabbt och lättillgängligt. IRK kommer också att spelas av personer 
som inte har svenska som modersmål. Följande saker är därför viktiga att prioritera vid 
implementation av spelets GUI:  

• Använd rena och klara färger  

• All text samt knappar ska vara dynamiska för enklare översättning  

Gränssnittet är utformat med förutsättning att spelaren har tillgång till ratt och pedaler. 
Naturligtvis så går det även att kontrollera med mus och tangentbord men dessa är sekundära 
kontrollsätt.  

Vi har försökt att minimera antalet steg spelaren behöver ta för att starta spelet till ett absolut 
minimum eftersom vi vill att spelet ska kunna startas snabbt. Eftersom spelet ska stå på en 
körskola så kan tiden som en elev har tillgång till spelet vara begränsad. Vi hoppas därför att 
gränssnittet ska vara lätthanterligt och snabbstartat.  

14.1.1 Profilhantering 

Spelaren har en profil i spelet och denna är en mycket viktig del i spelet, dels för att spara 
information om spelarens status men också som en grund för en utvärderingsrapport1 som 
körskoleläraren ska kunna skriva ut för varje elev.  

Spelaren profil består av följande information:  

• Namn  

• Betyg per scenario  

• Pengar per scenario  

• Förseelser och bedrifter per scenario och session  

• Lösenord  

                                                 
1 Prototyp eller mockups av detta gränssnitt har inte genomförts. 
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När det gäller gränssnittet så visas naturligtvis inte all denna information för spelaren. Endast 
namnet, betyg per scenario och pengar per scenario visas samt en summeringsskärm där man 
ser medelbetyg och total summa av pengar man erhållit.  

Varje profil har också ett lösenord som används för att skydda informationen så att andra 
spelare inte kan förstöra eller spela på en profil. Eftersom varje profil ska kunna utvärderas av 
en körskolelärare så är detta mycket viktigt.  

När spelet återgår till huvudmenyn så loggas även en eventuell spelare ur sin profil.  

Om en spelare är inloggad men lämnar datorn så återgår spelet automatiskt till huvudmenyn 
efter 10-15 minuter. Detta för att skydda en spelarprofil så ingen spelare kan gå in och 
förstöra för andra spelare.  

14.1.2 Rattkontroll 

När spelaren navigerar i menyn med ratten så är styrningen analog. I en meny med tre val 
(som t.ex. den primära nivån) så om du rör ratten åt vänster så flyttar du det aktuella valet åt 
vänster. Om spelaren sedan rör ratten åt höger så flyttas kontrollen åt höger. Till skillnad från 
mockup:en så sker alltså navigeringen mellan knapparna inte digitalt utan analogt. Spelaren 
"styr" alltså mellan valen.  

När spelaren navigerar i menyn så gör alla knappar och spakar på kontrollen samma sak, 
väljer ett val. När spelaren är inne i spelgränssnittet så aktiverar knapparna på ovansidan av 
ratten pausmenyn. Spakarna under ratten aktiverar hel- och halvljus om scenariot utspelar sig 
i mörker. Gas och broms används bara i spelgränssnittet och används då för att kontrollera 
hastigheten på bilen.  

Detta är naturligtvis ett av flera sätt som spelaren skulle kunna navigera menysystemet med 
hjälp av ratten. Ett annat alternativ är att inte använda rattrörelser för att navigera mellan olika 
val utan växelspakarna under ratten för att navigera åt höger och vänster samt knapparna på 
rattens ovansida för att välja ett val. Detta är ett mycket exakt kontrollsätt och skulle vara värt 
att undersöka som ett alternativt kontrollsätt. 

14.2 Menysystem 

Följande flödesschema visar alla skärmar i spelets menysystem och hur dessa är 
sammankopplade.  
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Bild 3: Flödesschema över gränssnittet i IRK. 
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14.2.1 Menydesign 

Menysystemet är utformat för att navigeras med ratt och pedaler då detta är det primära 
kontrollsättet för spelet. Då det är tänkt att vara möjligt att en spelare ska kunna navigera 
genom menyn endast med en ratt så är den utformad med så få val som möjligt. Detta gör det 
enkelt för spelaren att navigera då ratten bara behöver befinna sig i några få positioner.  

 
Bild 4: En bild över de olika elementen i gränssnittet. 

1. Denna ruta visar var du befinner dig i menysystemet. Även om gränssnittet är enkelt i 
sitt utförande så är det viktigt att vara tydlig vart i menysystemet spelaren befinner sig.  

2. Den primära nivån i menysystemet innehåller de viktigaste valen för spelaren. 
Menysystemet innehåller tre skärmar (Huvudmeny, Profilmeny och Spellobby) och 
varje skärm har sina egna primära nivåer.  

3. Den sekundära nivån används för att manipulera information i det dynamiska fältet. I 
t.ex. profilväljaren så får spelaren välja vilken profil denna ska välja.  

4. Hjälp visas alltid för det aktuella valet. Detta är en kort beskrivning vad det aktuella 
valet gör.  

5. Dynamiskt fält. Beroende på det aktuella valet så visas här antingen en relevant bild 
eller information. Man kan också använda denna ruta för att skriva in text eller siffror.  
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14.2.1.1 Primär Menynivå 

Den primära menynivån visas alltid och har oftast tre val. Varje skärm i menysystemet har en 
egen uppsättning primära menyval. Det aktuella valet ska vara tydligt markerat. Vi har valt att 
både ändra storlek och färg på knappen för att göra det extra tydligt vilket val som är aktuellt 
för tillfället. När spelaren gjort ett val i den primära menynivån så visas endast detta valet och 
de övriga gråas ut, försvinner eller blir transparanta (se interaktiv prototyp för hur detta kan 
fungera).  

I prototypen för gränssnittet väljer spelaren mellan de olika knapparna med hjälp av små 
pilknappar. Dessa kommer inte att finnas i den slutgiltiga versionen av gränssnittet utan 
används bara i mockup:en för att emulera en rattkontroll.  

14.2.1.2 Sekundär Menynivå 

Den sekundära menynivån används för att kontrollera det dynamiska fältet eller att fråga 
spelaren om denne verkligen vill avsluta spelet.  

14.2.1.3 Hjälp 

I hjälprutan visas en kort beskrivning av det aktuella valet i den primära eller sekundära 
navigationsmenyn. Hjälpen visas enligt följande format:  

• ”Aktuellt val” – ”Beskrivning av vad valet innebär” 

Texten bör inte vara längre än att den får plats på skärmen. Det skulle kunna gå att scrolla 
texten om spelet körs i låg upplösning. Det måste dock göras användartester om detta fungerar 
samt vilken hastighet texten bör ha.  

Följande tabeller går igenom all hjälptext i spelet. Val markerade med "-- --" är primära 
menyval, "--" är sekundära menyval och "*" är dynamiska fält med särskild funktionalitet 
(skriva in profilnamn eller lösenord).  

Skärm: Huvudmeny  

  Aktuellt val  Skärm Text  

-- -- Spela  Huvudmeny  För att börja spela så väljer du Spela. Du kommer först att få skapa eller välja en profil 

för att kunna spela.  

-- -- Instruktioner  Huvudmeny  Om du är osäker på hur spelet fungerar så kolla här för en snabb genomgång av 

spelets viktigaste funktioner.  

 -- Föregående Sida  Huvudmeny/Instruktioner  Visa föregående sida med instruktioner.  

 -- Nästa Sida  Huvudmeny/Instruktioner  Visa nästa sida med instruktioner.  

 -- Tillbaka  Huvudmeny/Instruktioner  Gå tillbaka till huvudmeny.  

-- -- Avsluta  Huvudmeny  För att avsluta spelet och återgå till Windows väljer du detta menyval.  

 -- Tillbaka  Huvudmeny/Avsluta  Återgå till spelets huvudmeny.  

 -- Avsluta spelet Huvudmeny/Avsluta  Avsluta spelet och återgå till Windows.  
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14.2.1.4 Dynamiskt fält 

Det dynamiska fältet innehåller information för det aktuella valet i menysystemet. Tanken är 
att det ska finnas följande varianter av det dynamiska fältet:  

• Vanliga bilder (med relevans till den aktuella knappen)  

• Specialbeteende (skriva in bokstäver och siffror) 

• Informationsvisning (instruktioner, profiler och scenarier) 

Vanliga bilder innebär att det är en bild som är sammankopplad till det aktuella valet. 
Specialbeteende kan vara att skriva in bokstäver eller siffror. Informationsvisning presenterar 
information för spelaren. Varje dynamiskt fält byts ut när spelaren har markerat det aktuella 
valet. Så om spelaren byter mellan spela och instruktioner i huvudmenyn utan att välja något 
så byts ändå bilderna ut. Detta bör dock testas med användare, men en kort övergång mellan 
varje bild när spelaren ändrar mellan olika val vore snyggt och tillför det lilla extra till 
menysystemet.  

Skärm: Profilmeny  

  Aktuellt val  Skärm Text  

-- -- Välj Profil  Profilmeny  Fortsätt spela på en befintlig profil. Kräver ett lösenord.  

 -- Föregående 

Profil 

Profilmeny/Välj Profil  Välj föregående profil i listan bland befintliga profiler.  

 -- Nästa Profil  Profilmeny/Välj Profil  Välj nästa profil i listan bland befintliga profiler.  

 -- Välj Profil  Profilmeny/Välj Profil  Välj den aktuella profilen och gå vidare till inskrivning av lösenord.  

 -- Tillbaka  Profilmeny/Välj Profil  Gå tillbaka till Profilmenyn.  

 * Skriv Lösenord  Profilmeny/Lösenord  Skriv in lösenordet till den valda profilen för att fortsätta.  

-- -- Skapa Profil  Profilmeny  Skapa en ny profil som lagrar ditt resultat i spelet.  

 * Välj Profilnamn  Profilmeny/Skapa 

Profil  

Skriv in namnet på din nya profil genom att välja bokstäver nedan. Första bokstaven blir 

automatiskt en versal. När du fyllt i profilnamnet, välj klar.  

 * Välj Lösenord  Profilmeny/Skapa 

Profil  

Skriv in ett lösenord så andra inte kan spela på din profil. Lösenordet består av en fyrasiffrig 

kod.  

-- -- Huvudmeny  Profilmeny  Återgå till spelets huvudmeny.  

Skärm: Spellobby  

  Aktuellt val  Skärm Text  

-- -- Scenariolista  Spellobby  Visar en lista över tillgängliga scenarios för din profil.  

 -- Nästa Scenario  Spellobby/Scenariolista  Gå till nästa scenario i listan över tillgängliga scenarier.  

 -- Föregående 

Scenario  

Spellobby/Scenariolista  Gå till det föregående scenariot i listan över tillgängliga scenarier.  

 -- Välj Scenario  Spellobby/Scenariolista  Välj det aktuella scenariot och gå till scenariobeskrivningen.  

 -- Tillbaka  Spellobby/Scenariolista  Gå tillbaka till Spellobbyn.  

-- -- Huvudmeny  Spellobby  Huvudmeny - Återgår till spelets huvudmeny.  
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Nedan följer listor över de olika varianterna av dynamiska fält som behövs i spelet. 

 

 

Skärm: Huvudmeny  

  Namn  Beskrivning/Symbolik  Typ  

-- -- Spela  Denna bild visar något som får spelaren att tänka på att köra spelet. Det kan vara spelets logo, 

en bild på ett ratt eller en bil.  

Bild  

-- -- Instruktioner  Denna bild visar spelaren att denne får mer information om spelet. Kanske en hög med böcker 

eller en bild på en manual.  

Bild  

 -- Instruktioner - 

Föregående 

Sida/Nästa Sida  

Dessa knappar bläddrar mellan olika sidor i spelets instruktioner. Här ändras inte sidorna 

automatiskt utan spelaren måste klicka för att nästa sida ska visas. När spelaren först går in i 

denna meny så visas den första sidan i instruktionerna.  

Information  

 -- Instruktioner - Tillbaka  När spelaren väljer denna knapp så går den tillbaka till huvudmenyn. Detta borde vara 

sammankopplat med utseendet på hela instruktionsdelen. Kanske är instruktionerna en bok som 

spelaren bläddrar i och den stängs när spelaren väljer Tillbaka.  

Information  

-- -- Avsluta  En bild som visar något som ger spelaren intrycket att de avslutar spelet. Detta kan vara en dörr 

eller liknande.  

Bild  

Skärm: Profilmeny  

  Namn  Beskrivning/Symbolik  Typ  

-- -- Välj Profil  Denna bild visar att spelaren kan välja olika profiler. Detta kan representeras av olika 

ansikten, ett som är mer synligt än andra eller papper på ett bord där ett står ut mer 

än andra.  

Bild  

 -- Välj Profil - Föregående 

Profil/Nästa Profil/Välj 

Profil  

Likt instruktioner så visar detta dynamiska fält de olika profilerna i spelet och låter 

spelaren gå igenom dessa för att sedan välja sin egen profil. Som med instruktioner så 

får spelaren klicka för att visa nästa profil. 

Informationsvisning  

 -- Välj Profil - Tillbaka När spelaren väljer denna knapp så går den tillbaka till det primära menyraden. Visar 

kanske någon grafik över profilväljaren eller döljer den.  

Bild  

 * Välj Profil - Skriv 

Lösenord 

Spelaren får skriva in lösenordet som är kopplat till dennes profil.  Specialbeteende  

-- -- Skapa Profil  Denna bild visar att spelaren får skapa sin egen profil. Kan vara en bild på ett 

formulär. 

Bild  

 * Skapa Profil - Välj 

Profilnamn 

Spelaren får skriva in sitt profilnamn.  Specialbeteende  

 * Skapa Profil - Välj 

Lösenord 

Spelaren får välja en fyrasiffrig kod som fungerar som lösenord för profilen. Specialbeteende  

-- -- Huvudmeny  Denna bild visar att spelaren går tillbaka till spelets huvudmeny.  Bild  

Skärm: Spellobby  

  Namn  Beskrivning/Symbolik  Typ  

-- -- Scenariolista  Denna bild visar att spelaren kan välja scenarier. Kan vara ett vägskäl eller 

ett antal papper på ett bord för att symbolisera spelaren valmöjligheter.  

Bild  

 -- Scenariolista - Föregående 

Scenario/Nästa Scenario/Välj 

Scenario  

Detta dynamiska fält visar de olika scenarierna i spelet som spelaren har 

tillgång till.  

Informationsvisning  

 -- Scenariolista - Tillbaka När spelaren väljer denna knapp så går den tillbaka till det primära 

menyraden. Visar kanske någon grafik över profilväljaren eller döljer den.  

Bild  

-- -- Huvudmeny  Denna bild visar att spelaren går tillbaka till spelets huvudmeny.  Bild  
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14.2.2 Pre-game 

Pre-game förbereder spelaren inför ett scenario genom att ge denne så mycket information 
som möjligt om det aktuella scenariot samt eventuella risker som kan uppstå. Pre-game består 
av scenariobeskrivningen och laddningsskärmen.  

14.2.2.1 Scenariobeskrivning 

 
Bild 5: Scenariobeskrivning. 

Pre-game består av två skärmar som visar information för spelaren. Den första skärmen är 
scenariobeskrivningen och här får spelaren veta all relevant information för det aktuella 
uppdraget. Följande element finns i scenariobeskrivningen:  

Beskrivning  

En kort genomgång av vad scenariot går ut. Innehåller berättelseelement och ger en allmän 
genomgång av vad scenariot kommer att innehålla och varför spelaren gör det.  

Mål  

En konkret lista över scenariots mål. Om det finns flera mål i ett scenario så presenteras de 
som en punktlista.  

Kontroll  

En kort genomgång av spelets kontroll samt om det finns några specialregler att ta hänsyn till. 
Ett exempel på detta kan vara att spelaren behöver hantera hel- och halvljus under 
mörkerkörning.  
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Tips  

Varje scenariobeskrivning innehåller också några relevanta tips om det aktuella scenariot.  

Jag har valt att dela upp skärmen i tre delar; rubriken, viktig information om scenariot samt 
tipset så informationen blir mer strukturerad.  

14.2.2.1 Laddningsskärm 

 
Bild 6: Laddningsskärm. 

Laddningsskärmen är enkel i sitt utförande med två element. Det första är ett tips som är 
relevant för det aktuella scenariot. Ett unikt nummer identifierar varje tips. Tipsen visas en 
gång, i slumpvis ordning, tills alla visats. När alla tips visas så börjar de om igen. Ett tips 
visas varje gång ett spel startas.  

Laddningsmätaren visas dels med en stapel som går från 0% till 100% samt en textindikator 
som visar hur många procent som laddats.  

När spelet laddat klart så startar spelet inte automatiskt utan spelaren får själv trycka på Starta 
Scenariot-knappen när denne vill börja scenariot. Anledningen till detta är för att spelaren ska 
få chansen att läsa speltips även om laddningen av spelet går snabbt.  

Bakgrundsbilden är valfri men bör överensstämma med övriga gränssnittet och eventuellt 
tema på bakgrunder.  



Designdokument för Interaktiv Riskutbildning för Körskolor Av: Calle Kyhlberg och Johan Hellberg 

  
Sida 64  

 
  

14.2.3 Post-game 

Post-game summerar spelet och ger spelaren en komplett genomgång vad som gick bra och 
dåligt under det senaste scenariot. Post-game består av två skärmar, frågerutan och 
scenariosummeringen.  

14.2.3.1 Frågeruta 

 
Bild 7: Frågeruta 

Frågerutans funktion är enkelt. Att få spelaren att inte bara bevisa sin kunskap genom spelet 
utan också testa lite teoretiskt kunskap. Detta moment kan lätt expanderas med mer än en 
fråga men vi har valt att endast ställa en fråga efter att spelaren har klarat scenariot.  

Bonusfrågan är sammankopplad men ett tidigare laddningstips eller vad som precis skett i det 
senaste scenariot. Varje fråga har ett tema och innehåller en kort text samt ett antal 
svarsalternativ. Vid korrekt svar får spelaren poäng och detta räknas sedan ihop med 
scenariopoängen för att skapa den totala maxpoängen. Om spelaren inte klarar frågan så får 
denna alltså inte maxpoäng, förutsatt att spelaren klarade körmomentet perfekt.  

Vi hoppas att detta ger spelaren en bra anledning till att studera lite extra för att kunna besvara 
alla frågorna. Vad som kan testas här är att alla frågorna inte har svar som kan hämtas från 
spelet, vilket skapar en situation där spelaren måste aktivt söka efter informationen. Också 
intressant är som ovan nämnt, att expandera med flera frågor.  
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14.2.3.2 Scenariosummering 

 
Bild 8: Scenariosummering 

Den sista delen i post-game är scenariosummering där spelaren presenteras med en utförlig 
genomgång av det aktuella scenariot. Spelaren får här chansen att se vad som gick bra och 
dåligt i scenariot samt hur denne utvecklas.  

Scenariosummeringen består av 4 element:  

• Spelsummering 
• Scenariosummering 
• Utvecklingsdiagram 
• Betygssummering  

14.2.3.2.1 Spelsummering  

Här visas profilnamnet på spelaren, scenarionamnet, vilket datum och tid som scenariot 
spelades på, antalet försök samt hur lång tid scenariot tog att klara av för spelaren.  

14.2.3.2.2 Scenariosummering  

Här gås i detalj igenom spelarens bedrifter och förseelser. För varje bedrift eller förseelse så 
visas hur mycket poäng spelaren fått eller förlorat samt en detaljerad beskrivning. Spelaren 
kan i Options välja att varje bedrift eller förseelse läses upp med Voice-Over.  
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14.2.3.2.3 Utvecklingsdiagram  

Utvecklingsdiagrammet visar hur bra spelaren är inom fem olika områden inom riskhantering; 
mörker, alkohol, halka, reaktionstid samt trafikregler. När spelaren gör en bedrift inom 
mörker så får denne +1 och mätaren rör sig längre från diagrammets centrum. Vid förseelser 
så får spelaren -1. Maxpoäng är 100 och minimum är 0.  

14.2.3.2.4 Betygssummering  

Denna lista går igenom bedrifter och förseelser för att sedan summera dessa separat. Slutligen 
så summeras det totala värdet av bedrifterna och förseelserna så spelaren kan se sin totala 
summa och sitt betyg.  

14.2.3.2.5 Animering och presentation 

När spelaren först kommer in i denna skärm så är scenariosummeringen och 
betygssummeringen tomma. Spelet presenterar sedan en bedrift/förseelse i taget och samtidigt 
visar samma information i betygssummeringen. Detta gör att all information visas i steg för 
spelaren så denne får en tydlig bild över alla bedrifter och förseelser.  
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14.3 Spelgränssnitt 

Spelgränssnittet består av ett antal element som hjälper spelaren när denne spelar spelet. Vi 
har försökt att minimera antalet element i den mån det går samt undvika att onödig 
information gör det svårt för spelaren att sortera bland informationen som presenteras. 
Följande element består spelgränssnittet av:  

• Hastighetsmätare  

o Tempvarning  

o Indikator för hastighetsbegränsning  

• Backspegel  

• Anteckningsblock  

o Aktuell Spelare  

o Aktuell Poängsumma  

o Aktuellt Betyg  

• Feedbacksystem  

o Bedrifter  

o Förseelser  

 
Bild 9: Här visas alla element i spelets GUI samt deras position och skala. Spelaren har precis fått en 
bedrift för djur på väg och tjänat 2100 poäng. 
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Bild 10: Spelaren har kört på fel sida av vägen för länge, fått en förseelse och förlorat 1100 poäng. 
Tempmätaren varnar också att det finns risk för halka på vägen. 

14.3.1 Hastighetsmätare, tempmätare och antecknings block 

Hastighetsmätaren är den viktigaste delen av 
spelgränssnittet. Den primära funktionen är att 
visa bilens hastighet. Detta visas som en stor 
analog mätare. I IRK så är det ett viktigt 
spelmoment att följa hastighetsbegränsningen 
inom en given sträcka och för att förenkla så 
markeras den aktuella hastighetsbegränsningen 
på hastighetsmätaren med en tydlig färg. I 
mockup:en har jag valt att denna ska vara röd.  

Anteckningsblocket ger spelaren feedback hur 
det går för denne och består av tre element. 
Spelarens namn, poäng och betyg. Poängen visar 
hur mycket poäng spelaren erhållit under det 
aktuella scenariot och betyg är en indikator på 
vilket betyg som spelar kommer att få när spelet 
är klart. Anteckningsblocket visas alltid för 
spelaren.  

Bild 11: Hastighetsmätaren är stor och tydlig med en 
enkel funktion. Att visa den aktuella hastigheten. 
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Som synes på bilden så finns det en tempmätare på 
hastighetsmätaren. Denna aktiveras om temperaturen 
sjunker under ett givet värde, detta kan vara till exempel 
noll grader. Vid ett vägparti med halka eller chans för 
halka så tänds varningslampan.  

14.3.2 Backspegel 

Backspegeln i spelet visar det som ligger bakom bilen och 
visas alltid. En dynamisk backspegel som endast visas när 
det finns någon relevant information bakom bilen är 
intressant som skulle vara intressant att implementera och 

testa om tid finns. En dynamisk har två funktioner; Dels 
för att inte ta plats när den inte används, samt dels för att 
göra spelaren uppmärksam när något händer bakom bilen.  

14.3.3 Feedbacksystem 

När spelaren klarar av en risksituation i spelet så får denne feedback i form av skyltar. Dessa 
skyltar visas när en risksituation avklarats. Spelaren får då reda på vad det är för situation som 
avklarats och hur mycket poäng denne fått. Varje risksituation kan klaras på två sätt; spelaren 
lyckas eller spelaren misslyckas. Jag har valt att färga 
bedrifter gröna och förseelser röda.  

Varje ikon består av en form. Utformning på nuvarande 
ikoner skulle mycket väl kunna ändras för att bättre passa 
in med svenska skyltar. Färgen på ikonen återspeglar att 
bedrifter är bra och förseelser är dåliga. En bildikon 
hjälper visar vad den aktuella ikonen betyder. Vid djur på 
väg så visas en bild på ett djur. Spelaren får också poäng 
för varje situation och detta visas på nederdelen av 
skylten.  

På Bild 13 visas en variant av en förseelseikon samt en bedriftikon. Bedriftikonen visar att 
spelaren klarat av en risksituation av typen djur på väg och fått 2100 poäng. Förseelseikonen 
visar att spelaren kört på fel sida av vägen för länge och därför fått ett avdrag på 1100 poäng. 

Bild 12: Här visas temperaturmätaren 
när denne är aktiverad. Detta ger en 
indikation för spelaren att sänka 
hastigheten. 

Bild 13: Den gröna ikonen är en 
bedriftikon och den röda är en 
förseelseikon. 
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14.3.4 Pausmeny 

Pausmenyn tillåter spelare att pausa spelet. Den ger spelaren även möjligheten att avbryta 
scenariot och återgå till scenariolistan eller att återgå till spelets huvudmeny.  

 
Bild 14: Spelaren kan välja att pausa spelet när denne är inne i spelgränssnittet. Detta görs med 
valfri knapp på ovansidan av kontrollen under spelets gång. 
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