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Sammanfattning 
Undersökningen har ämnat svara på hur en spelares spelupplevelse i och uppfattning av en 

bana i ett spel förändrats när spelaren haft en karta mot när den inte haft en. Genom att 

konstruera en bana med karta och ”minikarta” undersöktes spelarens spelupplevelse och 

mentala modeller på banan. Undersökningen skilde dels på personer med spelvana och 

personer utan spelvana, dels på spelare med kartor och spelare utan kartor. Tillgången till 

karta visade sig knappt ha påverkat spelupplevelsen alls. Spelarna med tillgång till 

kartfunktioner under spel upplevde banan mer i linje med hur den såg ut än spelarna utan 

samma tillgång. I framtiden kan materialet användas för att ge en designer stöd i vilka följder 

ett designbeslut om att exkludera kartor kan få i ett spel.  

Nyckelord: Bandesign, navigation, kartor, mentala modeller, spelupplevelse. 
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1 Introduktion 
I gränslandet mellan speldesign och kognition har undersökningen ämnat ge svar på hur en 

spelares spelupplevelse i och uppfattning av en bana i ett spel förändras när den haft en 

tillgänglig karta mot när samma karta inte finns. 

Domänen speldesign behandlar aktiviteten att konstruera ett spel på så sätt att spelet ger 

spelaren den av designern önskade upplevelsen. Arbetet fokuserar sig mot bandesign och 

interaktionsdesign. Bandesign är aktiviteten att utnyttja de regler och system, den rekvisita 

och karaktärer samt de verktyg som konstruerats för spelet för att skapa situationer där allas 

nämnda styrkor samverkar. Interaktionsdesign är att konstruera spelets gränssnitt mot 

spelaren så att spelaren förstår vad spelet meddelar samt konstruera spelets gränssnitt mot 

datorn på ett sådant sätt att spelaren enkelt kan ge datorn instruktionerna den vill ge. 

Domänen kognition behandlar förmågan att bearbeta information, vilket tar sig uttryck 

genom subdomänerna perception, uppmärksamhet, minne, språk och resonemang. I denna 

rapport ligger fokus på mentala modeller, igenkänning och erinring samt hur hjärnan 

navigerar ett rum. Mentala modeller är teorin om att hjärnans modeller av hur saker 

fungerar består av bilder, vilka byggs av erfarenheter och lärdomar och ligger till grund för 

individens agerande. Igenkänning och erinring är två sätt att hämta befintlig kunskap ur 

minnet, där igenkänning kännetecknas av en ledtråd som leder till en insikt och erinring att 

kunskapen hämtas utan ledtrådar. Slutligen navigerar hjärnan i ett rum genom att lära sig 

hur rummet hänger samman och använder modellen över rummet för att styra kroppen rätt. 

Före undersökningen konstruerades en bana, ett handfull konstruktioner som placerades på 

banan, system för att se på en ”minikarta” och en karta över banan samt en mall för att titta 

på utvalda beteenden. Beteendena och de mentala modellerna över banan jämfördes under 

testet efter två dimensioner: Dels mellan personer med spelvana och personer utan 

spelvana, dels mellan spelare med kartor och spelare utan kartor. 

Denna rapport inleder med att information om speldesign och kognition för att ge läsaren 

grundläggande plattform att stå på inför resten av rapporten. Den efterföljs av hur 

materialet inför undersökningen tillverkades samt hur undersökningen genomfördes, och 

avslutas med resultat, analys och reflektioner. En erfaren eller stressad läsare kan gå direkt 

till resultatet eller reflektionerna, men läsaren som söker förståelse om orsakerna bakom 

resultatet uppmuntras att även läsa genomförandet. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer huvudsakligen behandla domänerna speldesign och kognition. En kort 

beskrivning ges till vad speldesign och spel samt underkategorierna bandesign och 

interaktionsdesign betyder i detta arbete. Därefter följer en introduktion till kognition med 

fokus på mentala modeller och navigation. 

2.1 Speldesign 
Speldesign är att utforma ett spel på ett sådant sätt att spelaren får den av designern 

önskade upplevelsen. Spel är bara mediet för att uppnå målet (Schell, 2008). En upplevelse 

kommer i denna rapport vara summan av intryck och känslor vid ett tillfälle eller en period 

sållat genom ett subjektivt filter. 

Vad ett spel är finns det flera definitioner på. Schell menar att spel är en 

problemlösningsaktivitet angripen med en lekfull inställning. Sid Meier ska en gång ha 

definierat spel som en serie intressanta val. Roger Caillois (1961) definierade spel som 

frivilliga, separerade från vardagen, ha osäkert resultat, oproduktiva, regelstyrda och 

inlevelsefulla. Salen och Zimmerman (2004) jämför åtta olika definitioner och kommer fram 

till att de är system där spelare ingår i konstgjorda konflikter definierade av regler som slutar 

i ett mätbart resultat. 

För att förstå sambandet mellan en serie intressanta val och en upplevelse presenterade 

Hunicke, LeBlanc och Zubek (2001) vad de kallade MDA-ramverket (eng. Mechanics, 

Dynamics, Aesthetics), vilken menar att en designer skapar mekaniken vilken bygger ett 

beteende som i sin tur skapar upplevelsen, medan spelaren spelar spelets upplevelse genom 

ett observerbart beteende och till slut lär sig hantera mekaniken (Figur 1). 

 

Figur 1 Enligt MDA-ramverket kontrollerar en designer mekaniken, och upplevelsen 
först i tredje hand, medan spelaren upplever mekaniken i tredje hand. 

 

2.1.1 Speltestning 
Går det att testa upplevelsen? Det går, och är rent av nödvändigt då en designer lätt kan 

börja fantisera över hur bra spelupplevelsen kommer bli. Att testa spelet är en viktig del i att 

iterera, något Schell beskriver med ”loopens regel”. Regeln lyder att ju fler gånger du testar 

och förbättrar designen desto bättre blir spelet (Schell, 2008). 

Steve Swink (2008) har skapat en mall för att på ett standardiserat sätt utvärdera 

spelupplevelsen när en testare spelar. Delmoment listas som punkter, varpå varje punkt har 

ett insiktsbeteende (egentligen engelskans ”’got it’ behavior”) som testaren kan markera 

Mekanik Beteende Upplevelse   

Designer Spelare 
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med ”insikt” och ”ingen insikt” samt en punktlista för ”upplevelsen” som kan graderas på en 

skala mellan ett och fem (Tabell 1). 

Tabell 1 Ett exempelmoment för insiktsbeteenden hämtat från Swink (2008). 
Anteckningar i versaler är testledarens anteckningar, de i gemener är testpersonens 
kommentarer. 

Moment Insiktsbeteende Anteckning Upplevelse Anteckning 

Starta 
spelet 

Tryck på rätt knapp i 
menyn för att starta 
spelet. 

LITEN TVEKAN I MENYN – 
GÖR STARTKNAPPEN 
GLÖDANDE 

Reaktion på det färgglada 
spelfältet 
Reaktion på musiken, är 
intresserad 
Ser det tomma spelfältet och 
fokuserar på det fallande 
blocket 

VERKAR INTRESSERAD REDAN 
FRÅN BÖRJAN 
Hmmm, block 

 Insikt Ingen insikt  1 2 3 4 5  

 

2.1.2 Bandesign 
Bandesign (eng. Level Design) är den avsiktliga konstruktion av spelutrymmen som, med 

hänsyn till spelets mekanik, skapar spelarens beteende och upplevelse (Juul, 2005) och är 

den konvergenspunkt där grafik, kod och design möts för att bilda den slutliga produkten 

(Bryne, 2005). 

Avsikten hos en bandesigner är att bygga upp spännande spelmoment genom ljus, ljud, 

berättelse med mera, men det en bandesigner huvudsakligen gör är att bygga geometrin 

som bygger spelrummet; placera ut rekvisita, statister, skådespelare, motståndare och 

resurser; koda skriptsekvenser där de gör nytta; använda symboler och ikoner och bygga 

pussel. Bandesignern bör ha sådant som intern logik, takt (pacing) och inlevelse i åtanke för 

att uppnå sina avsikter (Kremers, 2009). 

Ett spelrum kan beskrivas med en Layout (Adams & Rollings, 2007), ett antal dimensioner 

och som kontinuerlig eller diskret (Schell, 2008). 

Layouter finns i ett flertal alternativ (Adams & Rollings, 2007). I en öppen layout kan en 

spelare röra sig som den vill. I en linjär layout flyttar sig en spelare längsmed en enda sträcka 

från början till slut. En parallell layout erbjuder en spelare att ta olika vägar mot samma mål 

och erbjuder ibland en chans att byta väg. En ringlayout är en bana som ansluter sitt slut till 

sin startpunkt, även om det kan finnas genvägar på vägen. En nätverkslayout är ett flertal 

ytor som knyts samman med passager. En ”nav och ekrar”-layout, slutligen, består av en 

central yta (ett nav), ett flertal sattelitytor och passager (ekrar) som leder mellan navet och 

sattelitytorna. En layout kan nästas ihop med andra layouter för att skapa nya, mer 

avancerade, layouter (Adams & Rollings, 2007; Schell, 2008). 

Antalet dimensioner anger hur många riktningar som spelar roll för spelet och anges från 

noll till tre (Schell, 2008). Ett nolldimensionellt rum är en prick, som antingen är påslagen 

eller avslagen. Ett endimensionellt rum är en linje. Spel som dragkamp, ett 

hundrameterslopp eller fia med knuff har endimensionella rum. Ett tvådimensionellt rum är 

en area. Arenabaserade sporter eller tävlingar där spelare kan svänga eller passera varandra, 
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såsom racing och långdistanslöpning, är exempel på spel med tvådimensionella spelrum. Ett 

tredimensionellt rum är en volym, eller en area där höjd har betydelse, såsom många 

dataspel eller en tävling som utöver arean har uppför och nerförsbackar, avsatser eller andra 

funktionella nivåskillnader. 

I ett kontinuerligt rum kan ett föremål finnas var som helst inom ytan utan att reglerna gör 

skillnad, medan varje position i ett diskret rum har betydelse (Schell, 2008). Exempelvis 

skulle Schacks spelbräde kunna beskrivas som ett tvådimensionellt, diskret rum medan ett 

biljardspel spelas på ett tvådimensionellt (eller tredimensionell, om spelarna kan få kulor att 

hoppa över andra), diskret rum där varje hål samt spelplanen representerar var sin position, 

där spelplanen i sin tur är en tvådimensionell, kontinuerlig rum. 

En bandesigner rekommenderas att placera ut speciella föremål och symboler på kartan för 

att hjälpa spelaren hitta (Bauer, 2004). Detta kan vara en sol placerad på ena sida av banan, 

en viss typ av graffitti placerad i relation till en specifik bil eller vad som helst, så länge de 

bara förekommer en gång på banan. Bauers poäng är att spelarna lär sig hur dessa 

landmärken hänger ihop med varandra. Schell (2008) beskriver samma sak med termen 

landmärken, vilket är termen som kommer att användas framöver. Han tar upp ett 

spelexempel med en labyrintlik area där alla ytor var identiska, och hävdar att det fick 

spelare att släppa olika föremål i olika rum för att se skillnad på ytorna och därigenom kunna 

hitta. De hade därmed skapat landmärken när banan inte erbjöd det. 

2.1.3 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign är en disciplin som arbetar för att programvara ska vara så 

användarvänliga, eller ha så hög användbarhet, som möjligt, och rör sig oftast inom 

användargränssnitt. Av den anledningen är det rimligt att först beskriva användargränssnitt i 

spel för att sedan beskriva användbarhet varpå kapitlet avslutas med att motivera 

användbarhetsprocessens relevans för spelutveckling. 

Användargränssnittet är lagret mellan systemets interna funktioner och användaren, eller i 

spels fall spelaren, vilket inkluderar all grafik och allt ljud mellan spelmekaniken och spelaren 

(Adams & Rollings, 2007). Schell (2008) bryter ner termen i tre sektioner: fysisk input, såsom 

en handkontroll eller mus och tangentbord, fysisk output såsom bildskärm och högtalare och 

det virtuella gränssnittet som består av spelets kamera och lagret information mellan 

kameran och spelvärlden. 

Användbarhet kan brytas ned i fem delar: lärbarhet, effektivitet, minnesbarhet, felsäkerhet 

och tillfredsställelse. Lärbarhet innebär att programmet ska vara lätt att sätta sig in i och 

börja arbeta med. Effektivitet innebär att användaren ska kunna vara så produktiv som 

möjligt när han eller hon lärt sig programmet. Minnesbarhet innebär att användaren snabbt 

kommer tillbaka till produktivitet efter en tids frånvaro. Felsäkerhet innebär att användaren 

ska hindras från att använda programmet felaktigt utan istället vägledas till rätt sätt att göra 

det han eller hon vill. Tillfredställelse, slutligen, innebär att programmet ska vara trevligt att 
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använda så att användaren gillar det. Detta kan mätas genom användartester, exempelvis 

genom att en användare utför en serie uppgifter och graderar dem på en skala efter de 

kvaliteter eller mål utvecklaren vill uppnå (Nielsen, 1993). 

Relaterat till användbarhet är återkoppling, vilket är återkopplingen till användaren om 

vilken handling han eller hon utfört och handlingens resultat (Norman, 1988). 

Återkopplingen bör komma inom 0,1 sekunder för att kännas omedelbar, säga om något 

misslyckats och i så fall vad och var samt vad användaren kan göra i situationen (Nielsen, 

1993). 

Användbarhet relaterar till spelutveckling på flera sätt, även om de flesta blivit viktiga först 

de senaste åren. För det första vill såväl utvecklare och förläggare nå fler spelare idag än 

förr, vilket betyder att de måste vidga målgruppen utanför sig själva. För att se till att 

kvalitén är hög även för de målgrupper utvecklarna själva inte tillhör krävs användartester. 

För det andra har en spelproduktion på senare år börjat kräva allt större utvecklingsteam. Ett 

helt team blir därmed svårare att hålla på samma bana, något användardata kan underlätta. 

Slutligen har nya fysiska inputsystem slagit igenom de senaste åren, vilket kan leda till 

användbarhetsproblem då utvecklarna arbetar med inputsystem de saknar erfarenhet av. 

Där kan användarstudier förutspå effekterna, och därmed proaktivt dämpa dess effekter 

vilket sparar utvecklarna pengar (Isbister & Schaffer, 2008). 

Då spelare i dataspel ständigt utför små handlingar gränssnittet behöver reagera på, som att 

flytta en pjäs eller markör, används feedback flitigt i spel. Enligt Adams och Rollings (2007) 

finns ett antal frågor feedback bör besvara, såsom ”var är jag?”, ”går det bra eller dåligt för 

mig?” och ”vad ska jag göra?”. Schell (2008) noterar att feedback kan göra en frustrerande 

upplevelse behaglig och uppmanar designers att skapa kontinuerlig feedback med ett flertal 

simultana output:ar, något han kallar för ”juicy” feedback. 

2.2 Kognition 
Kognition kan definieras som förmågan att bearbeta information och behandlar processer 

för att se, höra och minnas (Dariush, 2001). I denna undersökning kommer mentala 

modeller, igenkänning och erinring samt navigation att vara i fokus, vilket de kommande tre 

kapitlen behandlar. 

2.2.1 Mentala modeller 
Mentala modeller var en teori Johnson-Laird (1983) lade fram för att förklara hur människor 

drar slutsatser och läser in antydningar i meningar. Hans teori kan i korthet beskrivas som att 

allt en människa minns består av bilder, modeller, propositioner och procedurer - någon 

annan form av representation fann han inget stöd för. 

Norman (1988) beskriver istället mentala modeller som modellerna folk har om människor 

(såsom sig själva), miljö och de föremål de interagerar med. Dessa byggs i vardagen upp av 

erfarenhet, träning och instruktioner. Modellerna låter en människa förutse resultatet av 
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sina handlingar innan han eller hon utför dem, så är modellen felaktig kommer människan 

ifråga att agera felaktigt. 

2.2.2 Igenkänning och erinring 
Igenkänning och erinring är två begrepp som används för att beskriva hur en person hämtar 

information. Igenkänning enligt Svenska Akademiens Ordbok är 

1) vid (yttre l. inre) varseblivning fattas av den känslan inför (det uppfattade, 

föremålet) att det är identiskt med ngt som man förut uppfattat (sett l. hört osv.); vanl. 

med tanke på att denna känsla är förbunden med visshet (och att man är klart 

medveten om med vilket föremål det för tillfället uppfattade är identiskt) (SAOB, 1933 

spalt I123) 

vilket på modern svenska är när du ser ett namn och tänker ”ah, jag vet vem det där är”.  

Erinring är ”att draga sig till minnes (ngt)”, men ”stundom svårt att skilja från” att ”allvarligt 

fästa (ngns) uppmärksamhet på (ngt)” (SAOB, 1922 spalt E710). För att jämföra med 

exemplet för igenkänning är det när du själv ska ta fram ett namn ur minnet utan ledtråd. 

Forskare har noterat att hämtning från minnet är beroende av ledtrådar. När ledtrådarna 

inte finns är sannolikheten lägre att kunskapen kan hämtas. I många fall beror glömska 

snarare på att inte rätt ledtråd finns än att kunskapen är borta. Även sammanhanget och det 

mentala tillståndet spelar roll för förmågan att hämta kunskap – en lyckad hämtning är mer 

sannolik om sammanhanget eller det mentala tillståndet motsvarar det som var när 

kunskapen lagrades (Smith & Kosslyn, 2009). 

En teori som behandlar igenkänning, eller mer specifikt igenkänning av föremål, är teorin om 

igenkänning genom komponenter, vilken Irving Biederman lade fram 1987 för att utöka en 

tidigare studie på området. Teorin bygger på att alla föremål kan brytas ned till att bestå av 

kombinationer av 24 enkla geometriska former kallade geometriska ioner, eller geoner, i 

olika konfigurationer. När en människa ser ett föremål ser den vilka geoner föremålet består 

av, dess spatiala relationer, rotationer, storlekar med mera och jämför det med 

representationer av redan kända objekt. Identifikationen av det objektet är därmed den 

bästa matchningen mellan den tillgängliga informationen och de inlärda representationerna 

(Eysenck & Keane, 2005). 

2.2.3 Hur människor navigerar i en värld 
Navigation är en iterativ realtidsprocess som består av en styrd och avsiktlig förflyttning 

enligt en kontinuerligt utvärderande strategi för att nå ett mål. Detta sker inom ramarna för 

den miljö processen är knuten till (Jul & Furmas, 1997). 

Navigation kan brytas ned i sex nivåer: Ta ett steg (förflyttning), kontrollera steget (styrning), 

länka samman stegen för att ta sig längre sträckor (farande), koppla farandet längsmed en 

avsiktlig slinga (ruttföljande), finna en bra rutt från en startplats till en slutplats med önskade 
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egenskaper (ruttfinnande) samt bilda sig en mental eller fysisk representation med spatial 

struktur för att underlätta ruttföljande och ruttfinnande (kartbildande). I alla dessa nivåer 

behöver navigatören justera hjärnans representation av världen med världen själv för att 

knyta samman kroppens plats i världen med en plats i representationen (orientering) (Jul & 

Furmas, 1997). 

Att en navigatör bildar kartor allteftersom den navigerar får stöd av en studie av Herman & 

Siegel (1975). Studien genomfördes på tio pojkar och tio flickor i tre olika åldrar (amerikansk 

motsvarighet till förskola, årskurs två och årskurs fem), vilka med en forskare fick gå en rutt 

genom en stad. När de passerade vissa byggnader stannade de upp och fick en kort 

berättelse om byggnaden. Efter rutten ställdes barnet och instruktören framför en hylla med 

klossar motsvarande byggnaderna. Instruktören frågade för varje kloss om den hade funnits i 

staden tills alla klossar som inte funnits i staden sållats bort. Därefter fick barnet placera 

byggnaderna tills han eller hon upplevde att representationen såg exakt likadan ut som 

staden. Förutom ovan nämnda resultat kan noteras att barnen blev mer träffsäkra 

kartbyggare efter att ha gått rutten tre gånger jämfört med efter första gången. 

I en undersökning av Thorndyke och Hayes-Roth (1982) undersöktes skillnaden mellan 

inlärning av kartor mot inlärning genom navigation. Det de fann var att lärande genom 

kartor överträffar navigation för relativa positioner och avstånd fågelvägen, medan lärande 

genom navigation överträffar kartor för att orientera sig relativt osedda föremål och 

estimera avstånd. Kartornas fördel ebbade dock ut när testarna fått mer tid med miljön. 

Undersökningen genomfördes på 48 kvinnliga deltagare, där de som lärde sig genom 

navigation var anställda på platsen där de skulle navigera, medan de som lärde sig genom 

kartläsning var studenter på Santa Monica Collage. Trots att den tidigare gruppen jobbade 

på platsen menade Thorndyke och Hayes-Roth att de var obekanta med miljön, då platsen 

bestod av två byggnader där den ena var svår att lära sig även om man varit i den andra. 

Richardson, Montello och Hegarty (1999) upplevde ändå detta som en potentiell svaghet i 

Thorndyke och Hayes-Roths undersökning, då testpersonerna hade olika mängd erfarenhet 

av miljön till följd av att den var deras arbetsplats. De ville därför pröva studien, och pröva 

hur navigation i virtuella miljöer förhöll sig till de tidigare två. De använde 61 studenter som 

efter att ha prövat att navigera en virtuell miljö skulle navigera efter åtta landmärken i en H-

formad, fysisk miljö på två våningsplan, separerade av en trappa som vred sig åtta gånger i 

rät vinkel. En virtuell kopia byggdes med spelet ”Doom II” (id Software, 1994) och var byggd 

för att precist överensstämma med den fysiska förlagan. De fann att testpersonerna hade 

svårare att ta till sig en miljö när den var virtuell, då de riskerade att bli desorienterade efter 

att ha vridit sig. Det var även svårt för testarna att finna var två landmärken på olika 

våningsplan befann sig relativt varandra, vilket kunde bero på sättet trappan var utformad. 

Vad som varit uppåt på kartan i dessa undersökningar framkommer inte, vilket efter en 

undersökning av Darken och Cevik (1999) kan framstå som en påverkansfaktor. De 

genomförde en studie om kartor i virtuella miljöer för att ta reda på om en karta där upp på 
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kartan är norr i den virtuella miljön eller en där upp på kartan är framåt för användaren var 

effektivast i tid och antal fel. Testpersonerna fick spela två miljöer – en stadsmiljö och ett 

öppet hav – med en av de två kartlösningarna. Undersökningen visade på att kartor där 

uppåt var norr lämpar sig för sökningar där målet inte visas vare sig det är känt eller okänt, 

medan kartor där uppåt var framåt lämpade sig för sökningar där målet var känt och synligt. 
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3 Problemformulering  
Speldesign är att skapa en upplevelse genom ett spel (jämför kapitel 2.1), och alla spel spelas 

på någon form av bana (jämför kapitel 2.1.2). När människor navigerar i en miljö, bana eller 

liknande bygger de upp mentala kartor (jämför kapitel 2.2.3). Erfarenhet och återkoppling 

bygger en mental modell, vilken sedan används för att estimera resultatet av våra handlingar 

(jämför kapitel 2.2.1). 

Med det i åtanke borde navigatörens mentala modell av en bana påverkas av en karta som 

kontinuerligt återkopplar en topologisk spatial representation av banan och navigatörens 

position och rotation. När sedan den mentala modellen påverkas borde också navigatörens 

beteende i, och därigenom upplevelse av, banan förändras. Därmed blir frågeställningen: 

Hur förändras en spelares mentala bild av och upplevelse i en bana i ett spel vid tillgång till 

karta under pågående spel? 

De mentala bilderna kommer att undersökas genom att jämföra kartor testpersonerna har 

byggt av banan med en bild tagen uppifrån av banan och se hur många fel, men framförallt 

vilka fel, som förekommer på testpersoner som navigerat med och utan kartor. Upplevelsen 

mättes genom att följa en handfull på förhand definierade beteenden och gradera vart och 

ett av de som upptäcktes. Detta jämfördes sedan mellan grupperna. Resultatet av detta bör 

ge speldesigners underlag till beslutet om deras spel bör ha kartfunktionalitet eller om deras 

spel skulle må bättre utan, fungera som underlag för vilka bieffekter alternativen får på 

spelets bandesign. 
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4 Metodbeskrivning 
Detta kapitel behandlar hur frågeställningen har undersökts, och behandlar först vad som 

har producerats, sedan vilka testarna var och hur de grupperades och slutligen vad testet var 

och hur det mättes. 

4.1.1 Verken 
För att undersöka frågeställningen byggdes en enkel bana i spelmotorn Unity 3 (Unity 

Technologies, 2010). För att ge testpersonerna så få potentiella distraktioner som möjligt 

begränsades handlingarna till att springa och vrida sig. Banan bestod av ett antal landmärken 

i ett öppet, tredimensionellt och kontinuerligt rum med ett berg, en sjö och två skogar (Figur 

2). Skogar, sjö, berg och dylikt kallas härefter för fält. Fält och landmärken kommer härefter 

att gemensamt kallas symboler. 

 

 

Två program har använt denna bana. I det ena hade en kamera placerats över 

spelkaraktärens huvud riktad mot marken, vilken sedan ritat ut en bild på en del av skärmen 

som en karta med upp för ”framåt”. Dessutom kunde en karta visas och döljas omlott med 

ett knapptryck. Båda dessa bilder hade en markering som visade testpersonens position och 

rotation på banan. Det andra programmet var identiskt med det första men modifierat för 

att sakna kartfunktionerna. 

Kartan var en bild baserad på en skärmdump tagen uppifrån på banan (härefter kallad facit), 

vilken var avsedd att stiliseras i ett ritprogram för att tillföras några felaktigheter. Tanken var 

att om testpersoner med karta fick sin mentala modell av banan genom kartan bör modellen 

innehålla samma fel som kartan har. Fick de däremot sin mentala modell genom 

navigationen bör sannolikheten vara lägre att samma fel kommer med. Dessa felaktigheter 

infördes dock inte, då banan visade sig ha för liten area för att hålla fel hemliga. 

Startposition 
(inget landmärke) 

Berg 

Sjö 

Landmärke 

Skog 

Figur 2 Exempelplan för terrängen 
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4.1.2 Testare och gruppindelning 
Testpersonerna bestod av studenter med spelvana, vilka hittades på dataspelsprogrammet 

på Högskolan i Skövde, och av studenter utan spelvana, men med datorvana som att läsa på 

Internet, skriva dokument, chatta eller liknande.  

13 spelvana personer hittades till testet. För att slumpmässigt välja åtta av dem användes en 

kortlek, där varje valör (två till tio, knekt, dam, kung, ess) representerade tal ett till 13 (ess är 

ett, knekt är elva, dam är tolv och kung är 13) vilka motsvarades bland testarna i den 

kronologiska ordningen de skrev upp sig. Leken blandades, och kort drogs till åtta olika 

valörer hade dragits. Av de åtta utvalda med spelvana genomförde sju testet. Av de åtta 

utan spelvana som valt att genomföra testet slutfördes det av sex testare. 

Det fanns risker med att plocka in dataspelsstudenter för ett test som detta. De kunde ha 

börjat titta på fel saker i programmet beroende på sin egen expertis eller ha försökt visa sin 

egen spelarkompetens. Av den anledningen behövde testpersonerna få veta innan testet att 

deras kompetens som spelare inte bedömdes, att programmet inte är gjort för att vara 

varken estetiskt tilltalande eller kul och att ingen personlig värdering lades i deras agerande.  

Både spelvana och inte spelvana delades in i två undergrupper: En grupp med 

kartfunktionerna, den andra utan (Figur 3). Eftersom såväl vana som ovana spelare delades 

in på detta vis kunde den data som kom ur testet lättare att tyda på om datavana alls gör 

skillnad. Annars hade frågeställningen inte besvarat något mer generellt än att bara täcka 

spelvana spelare. 

Indelningen mellan karta och ingen karta var slumpmässig. Detta fördelningssätt 

distribuerade testpersonernas egenheter på ett slumpmässigt sätt och nullifierade 

testledarens inflytande i fördelningen, vilket betyder att variabler förutom den som testas 

minskar i betydelse allteftersom testgrupperna växer (Davis & Rose, 2000). Var en grupp 

fylld tillfaller resterande testdeltagare den andra gruppen. 
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Figur 3 De fyra grupper testpersonerna delades in i. Testpersonerna bestod av 
spelvana och inte spelvana spelare som delades upp i spelare som spelade med karta 
och de som spelade utan. 

 

4.1.3 Tid och plats 
Undersökningen genomfördes inomhus på en publik plats på Högskolan i Skövde. Då testet 

genomfördes på en bärbar dator kunde testet genomföras var som helst. Testet behövde 

inte vara på en isolerad plats eftersom vad testpersonen säger inte påverkar andra testares 

prestationer. Det den ser på skärmen kan däremot påverka, så därför skedde testet med 

ryggen mot en vägg. 

Vid tillfrågningen uppgavs testet ta tio till femton minuter, varpå testaren fick boka in en hel 

timme där det passade under den veckan tester var inbokat för. Detta för att eventuella 

sena ankomster eller ett utdragna test inte skulle leda till stress och därmed riskera att 

påverka resultatet. De som inte bokade tid på plats kontaktades genom mejl, och om inte 

mejlet nådde fram kontaktades de genom telefon. 

4.1.4 Testet 
Testet gick till så att testpersonen efter att ha hälsats välkommen blev instruerad i att 

 testet var anonymt, ingenting skulle kopplas tillbaka till dem själva och de 

personuppgifter som togs enbart skulle användas till testet och förstöras efteråt. 

 om någonting gick fel låg felet hos applikationen och inte testpersonen själv, vilket är 

till för att låta testpersonen våga ”göra fel”. 

 banan testpersonen skulle gå igenom varken var konstruerad för att vara rolig eller 

estetiskt tilltalande (se metodbeskrivningen, kapitel 4). 

 testledaren inte kunde svara på frågor under testet, så testpersonen kunde lika gärna 

låtsats som om testledaren inte fanns där. 
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Testpersoner som spelade med karta fick dessutom veta att 

 en karta fanns på knappen ”m”. 

Därefter började testpersonen använda programmet, där hans eller hennes avatar började 

på landmärket döpt till ”bryggan”. Testpersonen instruerades att ”hitta fem andra 

landmärken i stil med det du står på och sedan hitta tillbaka hit”. 

Notera skillnaden från hur målet ställdes i metodbeskrivningen (kapitel 4.1.5), där 

testpersonen uppmanades gå omkring tills han eller hon upplevde att han eller hon sett allt. 

Förändringen kom ur pilottestet, där de upplevde att det var småtråkigt att gå runt, i 

kombination med en vilja att skapa ett mer spellikt scenario. 

Med de givna instruktionerna sagda var han eller hon fri att gå som han eller hon ville. Under 

tiden mättes testpersonens framsteg med mallen för insiktsbeteenden. 

När testpersonen hittat de fem landmärkena och hittat tillbaka till ”bryggan” öppnades en 

tom testkarta, varpå han eller hon instruerades att ”flytta, rotera och skala terrängerna*1] 

och fälten, som du vill, tills du upplever att det motsvarar kartan exakt”. Därefter fick han 

eller hon göra just det. Relevanta delar av instruktionen upprepades om testpersonen 

frågade ”får jag vrida den här” eller liknande, och undrade testpersonen hur han eller hon 

skulle göra gavs en kortfattad hjälp. När testpersonen inte längre kom på några förändringar 

frågades han eller hon ”motsvarar detta världen exakt nu?” (i likhet med Herman och Siegel, 

stycke 2.2.3). Tyckte han eller hon det tillades frågan ”du vill inte göra några förändringar?”. 

Ville han eller hon inte det var testet över, testpersonen bjöds på fika och fick gå vidare med 

sin dag. 

4.1.5 Mätning 
För att mäta upplevelsen följdes följande insiktsbeteenden (från 2.1.1): 

 Har testpersonen uppfattat hur han eller hon navigerar i världen? 

 Om testpersonen har en karta, använder han eller hon kartan för att navigera? Om 

testpersonen inte har karta, använder den sig av miljön runt om sig för att navigera? 

 Har testpersonen uppfattat målet med uppgiften? I så fall lär den gå nära 

landmärkena och ”irritera” testledaren ”men verkar ha kul själv”. 

 Vill testpersonen lära sig hur kartans delar hänger ihop med varandra? I så fall lär den 

vilja klättra upp på berget. 

Detta gav förvisso andrahandsinformation om upplevelsen, men det gör resultatet mätbart. 

Intervjuer med testpersonerna övervägdes, men upplevdes inte ge några konkreta resultat 

(vilket skulle visa sig vara ett misstag, se 7.2.2.4). En styrka med denna metod var att 

                                                      
1
 Fälten kallades för ”fält” först när rapporten behövde distinkta och konsekvent använda termer. Innan dess 

kallades de ”terränger”. 
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testpersonerna inte behövde uppmanas att tänka högt. I och med att testpersonerna hade 

behövt medvetandegöra sina handlingar för att formulera dem kunde det ha lett till att de 

bytt till ett beteende som var lättare att uttala istället för det de tänkt sig eller kommit på sig 

själva med att tanken inte var så bra och därför bytt till en annan tanke (Hoonhout, 2008). 

De beteenden som följdes ställdes upp genom ett pilottest, då det skulle ge ett praktiskt 

underlag till vilka beteenden som var relevanta. Båda piloter var spelvana testare som 

anmält sig att delta frivilligt. De enda skillnaderna mot testet var att de fick instruktionen att 

”gå runt på banan tills du känner att du hittar” samt höll en ostrukturerad intervju efteråt, 

där det senare fanns för att hitta eventuella förbättringar till testet. I intervjun noterade 

båda att de inte upplevde testet som så intressant eller spellikt. Eftersom en önskan fanns 

att kunna applicera resultaten på spel ändrades därför uppmaningen till det som användes i 

testet. 

Flera saker framkom ur detta test, vilket låg till grund för ovannämnda insiktsbeteenden. 

Först och främst började piloten utan karta att titta på himlen för att avgöra var solen var, 

och därmed bildade sig en uppfattning om vilket håll som var vilket, medan piloten med 

karta öppnade kartan så snabbt som möjligt för att hitta något intressant, gick dit och gjorde 

upprepade det tills den kände sig nöjd. En av testarna dröjde sig kvar väldigt länge på 

landmärkena, vilket väckte frågan om de inte förstått sitt mål. Slutligen avslutade båda 

spelare sitt test med att gå upp på berget för att få en överblick.  

Ett insiktsbeteende förekom som inte kom från pilottestet. Då testare utan spelvana troligen 

behövde lägga mer energi på kontrollerna lades insiktsbeteendet ”förstår kontrollerna” till. 

Skulle resultatet av detta skilja sig, men resten vara detsamma, kan resultatet från de 

erfarna appliceras på de andra. Skulle de istället skilja sig, likväl med resten, har de troligen 

lagt energi på kontrollerna och därmed inte tagit till sig resten lika väl. 

När alla test var genomförda blev resultaten för varje beteende jämförda mellan gruppen 

med karta och gruppen utan karta, vilket låg till grund för att besvara frågan. Att jämföra 

graderingar hade gett testledaren stort inflytande över resultaten. Därför skulle 

erfarenheten graderas efter kriterier. Då det var gruppernas relativa erfarenhet mot 

varandra som mättes skulle testledarens subjektivitet spela liten roll så länge inte 

testledaren var partisk och kriterierna tolkningsbara från fall till fall. Trots denna tanke skulle 

det visa sig att kriterierna i praktiken blev få och vaga (läs mer i 7.2.2.4). 

För de mentala kartorna mättes varje symbol efter fyra variabler: yta, proportioner, 

placering och rotation. Hur mycket testarnas kartor avviker från facit mättes med procent i 

yta respektive proportioner, centimeter i position och tiotal grader i rotation. Varför rotation 

mättes i tiotal var för att underlätta visualisering av resultaten. Genom att söka mönster i 

hur variablerna avviker och jämföra mönstren mellan grupperna införskaffades underlag 

som besvarade frågan om skillnader i de mentala modellerna. 
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5 Genomförande 
Skapandet av verket kommer att beskrivas i fyra etapper. Först beskrivs processen och 

designvalen bakom banan som undersökningen utspelar sig på, därefter hur landmärkena 

respektive kartfunktionerna har utvecklats och slutligen hur undersökningsmaterialet har 

skapats. 

Innan dess behöver distinktionen mellan ”spelare”, ”testperson” och ”avatar” klargöras. 

Med ”spelare” menas en person som spelar ett spel, med ”testperson” en person som 

använder denna applikation till undersökningen och med ”avatar” en spelares eller 

testpersons marionett i spelet. 

Processen bakom verket har varit iterativ, vilket betyder att problem har upptäckts, 

lösningar har prövats på och utvärderats alltmer förfinat för varje cykel (Schell, 2008). I 

praktiken har testerna främst skett på samma person som skapade verket, vilket varit ett 

misstag (läs mer i 7.2.2.2). 

5.1 Terräng 
Målet med terrängen var att en testare ska kunna gå omkring på den och kunna lära sig hur 

delar av den hänger ihop (jämför 4.1.1). Helst utan att bli alltför uttråkad, eftersom att han 

eller hon misstänktes vilja avbryta testet vid utdragen uttråkning. 

Betydelsen för ”terräng” kommer att skilja sig något från betydelsen av ”bana” och ”värld”. 

”Terräng” kommer användas för den yta som utgör ”marken” på banan, ”bana” kommer att 

användas för den avgränsade yta eller volym en spelare spelar på och ”värld” eller 

”spelvärld” används för hela den plats, spelbar eller antydd, där ett helt spel utspelar sig. 

Eftersom denna spelvärld enbart består av en bana är de utbytbara i denna undersökning, 

men de har viss nyansskillnad. 

5.1.1 Prototyp 
Parallellt med metod- och litteraturstudien utarbetades en prototyp för programmet (Figur 

4). Avsikten med prototypen var att kontrollera projektets storlek så att undersökningen inte 

blev större än vad som kunde hanteras inom den angivna tiden. Genom testning av 

prototypen framkom det att avataren kunde falla ner i oändligheten om den leddes över 

terrängens kant och att ingenting automatiskt skulle föra tillbaka avataren på banan om den 

föll av. 

Dessutom blev banan långtråkig. Att gå från ena sidan av terrängen till den andra tog tre 

minuter utan att någonting intressant hände på vägen. Om testpersonen hade ritat ett 

linjediagram, där x-axeln var tid och y-axeln är intresse, hade den troligen börjat med relativt 

lågt intresse när banan startas och sedan helst velat göra något annat långt innan avataren 

nått terrängens andra ände. Skulle testpersonen utforska hela banan skulle han eller hon 

inte bara behöva leda avataren rakt över den, utan kors och tvärs över den, vilket skulle göra 

det svårt att motivera honom eller henne att slutföra testet. 
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Figur 4 Prototyp till programmet. En sjö och en skog (inringade) fanns i vad som 
framstår i närheten av avataren (krysset). Sjön och skogen framstår dock som 
närmare avataren än vad de egentligen är. 

5.1.2 Konstruktion av terräng 
Lärdomarna låg till grund för konstruktionen av banan, vilken därför tidigt beskars till att 

bestå av en tredjedel av terrängen i varje dimension eller en niondel av terrängens area 

(Figur 5). Detta reducerade tiden att gå rakt över banan till en minut, vilket var mer 

tolererbart. 
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Figur 5 Banan beskars till en tredjedel av terrängen i varje dimension (vita linjerna), 
vilket skapade ett fält på 3*3 celler (fönstret i mitten till vänster). Avatar som tittar ut 

från mittencellen efter att linjerna suddats ut (högerfönstret). 
 

Ett problem som uppstod till följd av avgränsningen var hur testpersonen skulle hållas kvar 

på banan och inte bara gå därifrån och trilla av terrängen. Detta löstes som lättast med att 

göra spelytan till en ö (Figur 6). Detta är ett ganska vanligt sätt att på ett naturligt sätt 

avgränsa utomhusmiljöer, även om det fyllt samma syfte att avgränsa med berg, öken, 

raviner eller träsk (Adams & Rollings, 2007). Eftersom ett hav kräver mindre arbete än att 

bygga rekvisita till ett träsk, inte behöver kollisionstestas som ett berg (så att inte en spelare 

hittar en flack slinga att bestiga) eller kräver ursäkter så att inte spelaren trotsar öknen 

valdes ändå en ö för denna bana. Det visade sig senare genom testning att testpersonen 

kunde styra avataren ner i vattnet av misstag, varpå ett skript skrevs som flyttar tillbaka 

avataren till startpositionen om dess höjd antar ett värde i höjd med vattenytan. 
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Figur 6 Ett plan med vattentextur placerades strax över terrängen utanför 
mittencellen, vilket gör den aktiva spelytan till en ö. På denna bild har även sjön och 

skogen återkommit (stora inringningen) och tidiga landmärken kan synas som små, röda 
sfärer (de små inringningarna). 

 

Denna terräng utgjorde grunden för banan, men den var ganska enfärgad och tråkig att 

navigera i, vilket gjorde att det var hög tid att introducera fälten. De placerades ut så att 

landmärken tydligt kunde kopplas till ett fält och därigenom göra kartan lättare att återskapa 

senare i testet. Efter pilottestet byggdes en väg på öns norra sida för att leda testpersoner 

mellan två landmärken som var svåra att se från varandra. 

5.1.3 Himmel, sol och ljussättning 
Efter pilottestet framkom att inte tillräckligt mycket uppmärksamhet hade tillägnats spelarna 

som skulle sakna karta. För att få ett grepp om väderstreck hade pilottestaren navigerat 

efter solen, och därmed misstagit nordöst för väst. Detta berodde på att bildfilen som 

utgjorde himlen (i spel består himlen av en bild på en stor sfär, av historiska skäl kallad ”sky 

box”) bestod av bland annat en sol, vilken kunde läsas som solnedgång och var på fel ställe 

för det ändamålet. 

Då allt testet behövde var en himmel och en sol att navigera efter byttes därför bilden ut 

mot en blå bakgrundsfärg. För att bilda en kontrollerbar sol lades en bländande effekt och en 

gloria på ljuskällan. Det visade sig sedan att effekterna bara berodde på ljusets infallsvinkel 

och helt ignorerade var ljuskällan befann sig, medan ljuskällan förblev en synlig prick. För att 

inte få två ljusa punkter på himlen sänktes ljuskällan ned under vattenplanet. 
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5.2 Landmärken 
Landmärkena skapades genom att först utveckla enkla silhuetter och sedan modeller på det. 

Anledningen till silhuetterna var för att få varje landmärke unikt och läsbart på långt 

avstånd, vilket utvecklarna bakom Team Fortress 2 (Valve, 2007) använt med framgång 

(Mitchell, 2008). Dessa itererades sedan efter de problem den förra iterationen uppvisade 

till en tillräckligt bra lösning fanns. 

5.2.1 Iteration ett 
Eftersom landmärkenas positioner i prototypen varit en röd sfär, vilka återanvändes för att 

bestämma landmärkenas positioner, utgick silhuetterna från att de hade en sfärisk volym 

högst upp. Därifrån var de enda kraven att de skulle vara olika varandra och synas från långt 

håll. Eftersom Unity bara låter användaren placera rätblock, sfärer, cylindrar och kapslar 

behövde landmärkena kunna byggas av de formerna. Om landmärkena passade med fälten 

de befann sig på var oviktigt, men roligt när det fungerade. 

 

 

Figur 7a 

 

Figur 7b 

Figur 7 (a) Första skisserna på landmärken och (b) deras respektive modeller i Unity.  
 

Med dessa regler skapades en första iteration skisser (Figur 7a), vilka sedan modellerades 

direkt i Unity (Figur 7b). Notera att landmärket med den liggande sfären inte finns med på 

banan till förmån för en sfärbaserad människoliknande figur. Förändringen grundades i att 

modellen på skissen inte syntes på avstånd, så en stående sfär skapades och två sfärer 

skalades ut och placerades högt upp på den första sfären. Dessa var plötsligt ”armar” och 

därefter följde två ”ben” med i farten. 

5.2.2 Iteration två 
De flesta av landmärkena i första iterationen skulle fylla sin funktion, men den sfärbaserade 

karaktären och de korsade kapslarna upplevdes som fånig respektive fysikaliskt ohållbar. För 

dessa landmärken var det därför bara att gå tillbaka till ritbordet, vilket producerade två nya 

landmärken för att ersätta dem (Figur 8). Eftersom den senare av de två var placerad på en 

klippkant var det rimligt att ge den någon form av antagen grund i klippkanten. Dessutom 
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använde inget tidigare landmärke diagonala rätblock, vilket skulle göra landmärket unikt. 

Det visade sig dock att en spelare kunde klättra upp på landmärket, vilket skulle kunna få 

avataren att ramla ned i vattnet och bryta illusionen av att vara på en ö. Därför placerades 

ett stort block på det diagonala rätblocket men nära marken. 

 

Figur 8a 

 

Figur 8b 

Figur 8 (a) Tredje skissen och (b) andra iterationen modeller. 
 

5.2.3 Iteration tre 
Landmärkena uppfyllde kraven, men dess godtyckliga former skulle kunna få testpersonerna 

att bry sig mer om att förstå vad landmärkena var för något istället för till utforskandet av 

banan. Denna risk kunde reduceras om formerna var föremål testarna sedan tidigare kände 

till. Med perceptionsmodellen om igenkänning genom komponenter (Smith & Kosslyn, 2009) 

i åtanke skulle bekanta föremål kunna bildas med de verktyg som fanns. 

Därmed gjordes alla landmärken om från början (Figur 9). Undantaget var landmärke ett, 

som har en del drag gemensamt med Stonehenge och därmed lär vara bekant, samt 

landmärke fem som med små modifieringar liknar ett kors. De röda sfärerna togs även de 

bort från alla landmärken, då inte de längre fyllde någon funktion. Landmärke tre och fyra 

animerades för att förstärka intrycket av såg respektive vindkraftverk. 

 

Figur 9a 

 

Figur 9b 

Figur 9 (a) Fjärde skissen och (b) tredje iterationen modeller. 

1 2 3 

4 5 6 

1 2 3 

4 5 6 
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5.3 Kartfunktioner 
Detta kapitel kommer behandla skapandet av komponenterna som behövdes för 

kartfunktionalitet i applikationen. De togs fram genom att pröva på olika lösningar tills en 

funktionsduglig lösning framkom. De komponenter som behövdes för undersökningen var 

 en minikarta, vilket är ett fönster på skärmen som topologiskt visar allt inom ett visst 

avstånd från avataren, 

 en markör som på kartan och minikartan visar avatarens position och rotation på 

banan, 

 en karta som när testaren önskar kan visa en topologisk spatial representation av 

hela banan samt 

 en tecknad bild på en karta, så att testaren inte får se facit genom kartan. Risken är 

annars att testaren kan bygga kartan på igenkänning och inte erinring (Smith & 

Kosslyn, 2009). 

Ett exempel för att tydligare förklara dessa komponenter: I onlinerollspelet World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2005) har spelaren alltid tillgång till en minikarta högst 

upp i högra hörnet (Figur 10a) som visar avatarens omgivning (Figur 10b). Med valfritt 

tangentbordstryck (standardinställningen är knappen ”m”) eller musklick på minikartans 

världskartaikon (högst upp till höger i Figur 10b) kan spelaren få fram en karta med en 

tecknad motsvarighet av banan (Figur 10c). På båda dessa kartor finns en markör som visar 

avatarens rotation. I kartans fall visar markören även position. 

 
Figur 10a  

 
Figur 10b 

 
Figur 10c 

Figur 10 (a) Användargränssnittet i World of Warcraft med (b) minikarta och (c) karta. 

Minikartan visar avataren och banan runtom likt ett facit medan kartan visar en 

tecknad bild av banan. 

Med det förklarat följer härmed hur komponenterna skapats i den ordning de först nämndes 

i detta kapitel. 

5.3.1 Minikartan 
Minikartan består av en kamera som blickar ner mot avataren (Figur 11). Den fanns en 

fungerande minikarta redan i prototypen, vilken byggde på ett skript hämtat från Internet. 

Den fungerade dugligt, men hade en fördröjning i rotationen, vilket gjorde att minikartan 

visade norrut som upp ganska länge (jämför 2.2.3). När markören började fungera som 
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avsett uppstod en lösning i att låta markören bli hierarkisk förälder till kameran, vilket 

genom att anta markörens rotation och position gjort att kameran visar framåt som upp och 

håller sig över avataren. Lösningen från den vanliga kartan gav även minikartan den mer 

stiliserade bilden av banan istället för den faktiska banan, vilket gör att testaren inte riskerar 

att se facit genom minikartan. 

 

 

Figur 11 Minikartan styrs av en nedåtblickande ortografisk kamera som är bunden till 
markören. 

 

5.3.2 Markören 
Markören består av en cylinder och ett rätblock, där rätblockets ena hörn fungerar som 

spjutspets för att indikera riktning. Markören befinner sig rakt över avataren för att indikera 

position och roterar med avataren för att indikera rotation (Figur 12a). Inledningsvis 

prövades att göra markören hierarkiskt underordnad avataren, vilket fick markören att flytta 

sig ifrån avataren och vrida sig så snart testpersonen vred avataren uppåt eller nedåt (Figur 

12b). Eftersom testpersonen vrider avataren med musen är det väldigt svårt att titta rakt 

fram utan att ”luta” avatarens ”huvud” minsta lilla grad uppåt eller nedåt, och därmed flytta 

markören, vilket gjorde markören otillförlitlig. Problemet löstes med ett skript som flyttar 

markören längsmed x- och z-axlarna och enbart vrider sig runt y-axeln. 
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Figur 12a 

 

Figur 12b 

Figur 12 Vy från sidan för hur markörens (pilen) förhållanden till avatarens rotation i z-

axeln (konen) i (a) det avsedda beteendet och (b) i hierarki. 

5.3.3 Kartan 
För kartan prövades först att rita ut en bild på gränssnittet så fort testpersonen tryckte ”m”-

knappen (som i ”map”). Denna bild kunde bara vara en viss storlek varpå resten av skärmen 

endast täcktes av en halvtransparent fyllnadsfärg, vilket skulle skapa problem med andra 

upplösningar än den utvecklaren tänkt sig när den skapade kartan. Dessutom uppstod ett 

huvudbry i hur avatarens markör skulle kunna garanteras att finnas på rätt position på 

kartan när banan inte började på terrängens origo. Den lösning som kom fram var att placera 

en kamera rakt över banan som växlas av och på med ”m”-knappen och ett plan mellan 

banans högsta punkt och kameran. Enbart markören fanns över detta plan (Figur 13). Detta 

löste flera problem. För det första kunde kartan visa testpersonens position och rotation 

utan att lösa hur koordinaterna på terrängen skulle skalas till en position på en bildfil för att 

ange position. För det andra syns inte ett plan nedifrån, vilket gör att testpersonen inte ser 

kartan från marken. Slutligen kan ett plan tilldelas en bildfil som textur, vilket gjorde kartan 

lätt att uppdatera om så behövdes. 
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Figur 13 Den slutliga kartlösningen. En ortografisk kamera blickar ner mot terrängen, 
men ett plan med karta på ligger ovanför terrängen. En markör ligger strax över 

planet. 
 

5.3.4 Tecknade bilden 
För bilden på kartan togs först en bild där alla ikoner för kameror och markören stängts av. 

Detta blev kartans facit (Figur 14a), som visade hur allting egentligen såg ut. Denna togs 

sedan in i ett bildhanteringsprogram, där de största fälten förtydligades och ikoner för 

landmärken placerades ut (Figur 14b). Detta för att testpersonerna inte skulle kunna 

använda igenkänning (kapitel 2.2.2) från kartan som motsvarade världen perfekt. 

Figur 14 (a) Facit respektive (b) den stiliserade kartan. 

 

Figur 14a 

 

Figur 14b 
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5.4 Undersökningsunderlag 
Underlaget behövde två huvudkomponenter: Dels en tabell där testledaren kan fylla i 

insiktsbeteenden och upplevelsen (jämför 4.1.5). Dels en presentation där testpersonerna 

kan dra och skala landmärken och geografi till sina rätta platser. Tabellen behövde vara lätt 

för testledaren att skriva ut och föra anteckningar på med tydliga riktlinjer för att fylla i om 

testpersonen förstår och rangordna dess upplevelse. Presentationen behövde vara enkel för 

testpersonen att återskapa kartan i utan att han eller hon ska behöva gissa på position, 

skala, proportioner och rotation. 

Mallen för insiktsbeteenden (Bilaga 1) byggdes inledningsvis i ett kalkylprogram för att med 

enkelhet justera mallen att passa på ett liggande A4. Tyvärr kan inte punktlistor skrivas i 

celler i det kalkylprogrammet, vilket innebar att mallen fick utvecklas vidare i ett 

ordbehandlingsprogram genom tabeller. Genom att pilottesta undersökningen framkom 

beteenden som fylldes in i mallen. 

Presentationen byggdes i Microsoft Powerpoint 2010 (Microsoft Corporation, 2010) genom 

enkla geometriska figurer, där en rundad rektangel fick representera ön och rätblock och en 

enstaka cirkel representerade fälten. Ikoner fick representera landmärkena. Dessa byggdes 

på facit och placerades ut så snarlikt som möjligt (Figur 16). En kopia av denna fil behölls för 

att agera referenspunkt åt användarnas kartor. 

 

Figur 16 Konturer och ikoner från powerpointbilden i relation till facit. 
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Så snart dessa passade som de skulle sparades presentationen undan så att inte 

testpersonerna skulle riskera att se kartan direkt vid testets början, och en ny fil skapades 

där landmärken och ikoner dragits iväg från ön (Figur 17a). En oro fanns att dessa former 

inte var tydliga nog för att vara skog, berg och dylikt. Eftersom testet inte skulle handla om 

att tolka rektanglar som mark, utan om att placera ut dem på rätt plats, gavs fyrkanterna 

samma textur som marken de motsvarade och en rubrik (Figur 17b).  

Figur 17 Testpersonernas kartmall (a) med färgade och anonyma fält och (b) texturerad 
och namngivna fält. 

 

Ur pilottestet framkom att ett fält för stranden på kartans västra sida kunde behövas. 

Pilottestaren med karta noterade stranden men fann inte någon lämplig symbol för den, 

vilket nästan fick piloten ifråga att dra en symbol långt mer fel än den behövde vara. 

Med det klart fanns allt undersökningsmaterial på plats. Ett pilottest hade genomfört och 

dess återkoppling integrerats i materialet. Undersökningen kunde därmed påbörjas. 

 

Figur 17a 

 

Figur 17b 
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6 Resultat och Analys  
Detta kapitel avser att utvärdera undersökningens två delar och sedan analysera resultatet 

ur utvärderingen. Eftersom frågeställningen hade två separata delar – spelupplevelsen 

respektive mentala modeller av kartan – behandlas dessa för sig. 

6.1 Insiktsbeteenden 
I problemformuleringen (kapitel 3) ställdes frågan hur spelupplevelsen förändrats när 

spelaren har en karta i relation till utan karta. Detta mättes med mallen Swink (2008) tagit 

fram för insiktsbeteenden (Tabell 1) och sammanställdes sedan i en tabell (Bilaga 2). 

Resultatet (Tabell 2) antyder att erfarenheten av dataspel påverkar upplevelsen mer än 

närvaro av karta, vilken haft lågt inflytande över spelupplevelsen. Poängen som används är 

genomsnitt för gruppen mätt på en skala från ett till fem, där fem är bäst och ett är sämst. 

Bara testpersoner som uppfyllt insiktsbeteendet har fått poäng och räknats i genomsnittet. 

Tabell 2 Sammanställning av insiktsbeteenden (bilaga 2) i korthet. 
 Går omkring Använder 

karta/miljön 
Förstår målet Vill lära sig hur 

banan hänger ihop 

 Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Erfarna 100 % 4,9 43 % 2,0 100 % 2,7 29 % 4 

Nybörjare 86 % 3,6 100 % 3,3 86 % 3,8 0 % 0 

Karta 86 % 4,0 100 % 3,2 86 % 2,8 17 % 4 

Utan Karta 100 % 4,6 43 % 2,3 100 % 3,4 17 % 4 

 

Alla utom en testperson uppfyllde insiktsbeteendet att kunna förflytta sig. Den enda som 

inte bedömdes komma till den insikten var en spelovan testperson med karta. De utan 

spelvana fick 3,6 poäng medan de med spelvana hade ett genomsnitt på 4,9. Eftersom 

applikationens kontrollschema följde konventionen för spel där spelaren kontrollerar en 

avatar har de erfarna spelarna en ansenlig vana med kontrollerna. Med andra ord var detta 

resultat väntat. 

Insiktsbeteendet av att öppna kartan för de som hade karta respektive att använda världen 

och solen för att hitta för de som saknade karta uppfylldes av varje speltestare med karta, 

men bara av 43 % av testarna utan. Den höga andelen insikter bland testarna med karta 

kommer sig av att de fick en påminnelse både före och under testet om kartans närvaro för 

att se till att de använde kartan. Trots det har testgrupperna bedömts med låga poäng: 3,2 

för testarna med karta och 2,3 för testarna utan. Översatt i ord har testarna med karta varit 

ganska dåliga på att använda sin karta, men testarna utan karta har varit ännu sämre på att 

se sig omkring. 

Alla utom en testperson har uppfyllt insiktsbeteendet att uppfatta målet i applikationen. Den 

enda som inte bedömdes komma till den insikten var en spelovan testperson med karta (inte 

samma person som inte kunde förflytta sig). Poängen för spelare med karta mot de utan 
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snarlika, där de förra har 3,4 och de senare 2,8. Spelvanan verkar ha spelat in något här, 

eftersom de utan spelvana har en poäng på 3,8 och de med 2,7. De spelvanas lägre poäng 

kan förklaras med att bedömningsgrunden var ”irriterar mig med att vara nyfiken för länge, 

men verkar ha kul själv.” (Bilaga 1). Det vore överraskande om de vana spelarna, som i de 

flesta spel spelar mot mål efter mål, skulle vara sämre på att uppfatta ett spelmål än ovana 

spelare, så möjligtvis har de vana spelarna bara inte varit lika ”irriterande” i sitt spelande. 

Slutligen bedömdes om testpersonerna ville upp på berget på öns mitt för att få en överblick 

över banan, vilket endast två testare ville. Båda spelvana, men en med karta och en utan. 

Båda bedömdes med fyra poäng av fem. Att så få var intresserade lär bero på den 

uppmaning testpersonerna fick i testets början, vilket var att hitta ”fem landmärken i stil 

med *bryggan+ du står på och sedan hitta tillbaka hit”. Eftersom landmärkena var ganska 

lätta att hitta har testpersonerna inte behövt ägna mycket energi åt att undersöka kartan. 

Att ändå båda de två som ville klättra var spelvana är intressant. Är de kanske spelvana för 

att de är nyfikna som personer? Eller kan de ha blivit nyfikna genom sin spelvana? 

I stycke 4.1.5 nämndes att om resultatet skilde sig för spelare utan erfarenhet borde det 

bero på att de var upptagna att lära sig kontrollerna. Vilket de enligt poängen också var, men 

resten av deras resultat är högre än för spelarna med vana. Detta följer inte någon av de 

misstankar som fanns innan undersökningen. Har spelarna utan spelvana spelat bättre? Eller 

har de bara behövt kartan och omgivningen mer för att de inte hade spelvanan? 

Nog om spelvana: hur mycket påverkade tillgången till karta egentligen? Resultatet för alla 

testare ger inte mycket intressant data om kartorna. Skillnaderna speglas av erfarenheten, 

vilket antyder att en person gjort något fel som präglar båda grupper. Förändras resultatet 

om analysen uteslutande tittar på de erfarna? Om resultaten säger något så är det att 

spelare med karta var dåliga på att använda den, men att de utan karta aldrig såg sig om i 

omgivningen. Dessutom var de utan karta en aning bättre på att uppfylla målet än de med 

(Tabell 3). 

Tabell 3 Sammanställning av insiktsbeteenden för enbart erfarna spelare. 
 Går omkring Använder 

karta/miljön 
Förstår målet Vill lära sig hur 

banan hänger ihop 

 Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Fick 
insikt 

Snitt-
poäng 

Karta 100 % 4,67 100 % 2 100 % 2,33 33 % 4 

Utan Karta 100 % 5,00 0 %  100 % 3,00 25 % 4,00 

 

Detta resultat antyder att det spelar liten roll om spelet har en karta eller inte ur 

upplevelsesynpunkt, vilket lämnar spelutvecklare fria att själva välja om de vill ha kartor i sitt 

spel efter tycke och smak. 
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6.2 Testarkartor 
I problemformuleringen (kapitel 3) ställdes frågan hur spelarens mentala modell av en bana 

förändrats med karta i relation till utan karta. Detta mättes med att låta testpersonerna få 

bygga en egen karta av banan, varpå varje symbols position, rotation och skala 

sammanställdes i en tabell (Bilaga 3). 

Värdena genomgick flera jämförelser innan ett resultat blev urskiljbart. Först har varje värde 

jämförts med motsvarande värde i facit, vilket resulterade i en differens (avstånd från facits 

motsvarighet, differens i area, differens i proportioner respektive differens i rotation). 

Differensen jämfördes med motsvarande differenser hos andra spelare till ett genomsnitt för 

spelare med kartor och för spelare utan kartor. För ökad överskådlighet subtraherades även 

dessa till en differens, där ett positivt värde visar hur många centimeter, tiotal grader eller 

kvadratcentimeter mer precisa gruppen utan kartor var i jämförelse med gruppen med 

kartor. Resultatet (Tabell 4) antyder att testpersoner som haft en karta när de spelat byggt 

kartor som bättre överensstämmer med banan än testpersoner som inte haft samma karta. 

Tabell 4 Sammanfattning av sammanställningen för testarkartor. Positiva 
värden anger hur mycket mer precis genomsnittet för gruppen utan karta varit 

jämfört med genomsnittet för gruppen med karta. 

 
Proportioner Avstånd mot facit Avstånd till fältet Rotation Area 

Västra Stranden -28 % 1,61 cm  2 grader -1,11 cm2 

Norra Stranden -6 % 2,44 cm  -64,3 grader -2,45 cm2 

Södra Stranden -5 % 1,69 cm  -20,9 grader -7,59 cm2 

Skogen -9 % -2,81 cm  0 grader -3,34 cm2 

Sjön -13 % -3,56 cm  -33,1 grader -8,04 cm2 

Palmskogen -8 % -0,35 cm  2,1 grader -10,84 cm2 

Berget 1 % -1,43 cm  0 grader -12,84 cm2 

Klipporna -2 % -3,74 cm  -30,3 grader 1,96 cm2 

Sågen  -5,62 cm -0,93 cm   

Vindkraftverket  -1,82 cm -0,89 cm   

Altaret  -2,83 cm 0,16 cm   

Huset  -1,93 cm -1,41 cm   

Korset  -5,13 cm -1,98 cm   

Bryggan 0 % -5,08 cm -6,00 cm  -0,45 cm2 

 

Runt varannan testperson har modifierat rotationer eller dimensioner, trots att alla 

symboler hade rätt rotation och skala från början. Detta oberoende av om de haft 

erfarenhet eller inte, även om spelare utan karta verkar rotera och skala mer frekvent än de 

med. 

De enda fält spelarna utan karta placerat bättre var banans tre stränder. En förklaring skulle 

kunna vara att de som placerat stranden på helt fel ställe, exempelvis på fel sida om ön, i 
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högre utsträckning haft karta. På de andra fälten är testpersonerna som avviker mest en 

blandning av grupperna eller främst spelare utan karta. Varför just stränderna fått spelare 

med kartor att avvika mer kan vara för att kartmallen har tre stränder, alla med samma 

textur och titeln ”strand”. 

Placeringarna från testare med kartor motsvarar också bättre avståndet mellan landmärket 

till respektive fält än vad placeringarna från testarna utan kartor gör, även om båda grupper 

överlag varit väldigt precisa i sin placering. Detta kan bero på att de kan utgå från 

igenkänning av kartan. Det var just för att avgöra detta som kartan skulle ha de medvetna 

felaktigheter som metodbeskrivningen (kapitel 4) nämnde, då det kunnat urskilja om 

testpersonerna lärt sig banan eller kartan. Nu får vetskapen att de blivit mer precisa räcka. 

Det stora negativa värdet för bryggans avstånd till såväl facit som terrängen förklaras av att 

fem av sju testpersoner utan karta men bara två av sex med karta valde att placera sin 

startposition på öns södra sida snarare än på dess östra, där den skulle vara. Om någonting 

antyder detta att de flesta förutsätter att det som initialt är framåt är norrut när de inte 

vilket väderstreck som är vart. Trots det blir inte resten av dessa personers kartor speciellt 

mycket mer rätt om de vridits 90 grader moturs. 

Något som inte framkommer ur statistiken är att tio av de tretton testarna placerat berget i 

stort sett i mitten av kartan, en testare betydligt längre åt väst och en testare betydligt 

längre åt öst. Dess rätta position är nästan i anslutning till den östra kusten, med bara fältet 

”klipporna” emellan. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 
I detta stycke följer en kort sammanfattning på resultatet av undersökningen, vilken hade 

som syfte att besvara hur en spelares mentala bild av och upplevelse i en bana i ett spel 

förändras vid tillgång till karta under pågående spel. 

Av de två variabler, spelvana och tillgång till karta, som användes för att mäta 

spelupplevelsen spelade spelarens erfarenhet av dataspel större roll för beteendet än 

tillgången till karta. Spelarna med erfarenhet har varit betydligt bättre på att snabbt använda 

kontrollerna, och i högre grad varit nyfikna på att lära sig hur banans delar hänger ihop. De 

har i lägre utsträckning använt kartan eller miljön för att orientera sig än de utan spelvana, 

och sällan stannat lika länge vid ett landmärke som de utan spelvana. Tillgången till karta har 

däremot knappt spelat någon roll alls. Den stora skillnaden var att spelarna utan karta 

uppfyllt målet lite lättare än de med karta. 

För den mentala modellen av kartan har spelarna som haft karta som grupp haft modeller 

närmare den verkliga kartan än de utan karta. Dessutom har några intressanta samband 

uppträtt: 

Runt varannan testperson har modifierat rotationer eller dimensioner. Exempelvis valde 

flera testare att rotera den ovala symbolen som representerade en sjö, och ett flertal att 

skala upp symbolerna som representerade banans berg respektive palmskog. Detta trots att 

alla symboler hade rätt rotation och skala från början. 

Placeringarna från testare med kartor har bättre estimerat avståndet mellan landmärket till 

respektive fält än vad placeringarna från testarna utan kartor har, även om båda grupper 

överlag varit väldigt precisa i sin placering. 

Fem av sju testpersoner utan karta men bara två av sex med karta valde att placera sin 

startposition på öns södra sida snarare än på dess östra, där den skulle vara. Detta antyder 

att de flesta förutsätter att det som initialt är framåt är norrut när de inte vet vilket 

väderstreck som är vart. 

7.2 Diskussion 
Denna diskussion hämtar sin struktur från standarden för vad som spelindustrin kallas ”post-

mortem” - eller ”obduktion”, om begreppet ska översättas till svenska. Fem punkter om vad 

som gått rätt följs av fem punkter om vad som gått fel. 

7.2.1 Fem saker som gick bra 

7.2.1.1 Projektet 

I projektets inledning byggdes en prototyp för att avgöra hur svår banan och kartsystemen 

skulle vara att skapa för undersökningen, om det alls skulle gå att bygga (kapitel 5.1.1). Även 
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om detta innebar mer arbete parallellt med inläsningen av litteratur, så tjänades tiden in 

under skapandet av verket genom att metoder för att konstruera banan och kartsystemen 

var bekanta. Det möjliggjorde tidigare testning av banan och gav dessutom en grund som 

realistiska och hållbara förväntningar kunde byggas på. 

Utöver det lades en projektplan fram, där det första utkastet på denna rapport behövde 

skrivas redan första veckan av projektet. Detta gjorde att trycket att göra framsteg fanns 

redan från början, och kan ha varit en avgörande faktor i att projektet gått så smidigt som 

det har. Med milstenar varje vecka att uppnå har också arbetsbördan kunnat fördelas över 

projektet, rekrytering av testpersoner har kunnat ske i god tid och eventuell övertid har varit 

kunnat upptäckas innan situationen blivit panikartad. 

7.2.1.2 Val av verktyg 

I projektets inledning behövdes en verktygslåda väljas för att tillverka banan, landmärken 

och kartsystem. Efter att ha övervägt flera motorer, med avsikten att bygga ett 

tredimensionellt rum med öppen layout att utforska samt bygga kartor till den, föll valet på 

Unity (2010) (kapitel 4.1.1). Unity visade sig ha funktionalitet nog att skapa det som 

behövdes, vara tillräckligt enkel för att bygga och iterera på det inom tidsramen och ha 

dokumentation nog för att med vara ett stöd att finna lösningarna till de buggar som 

uppstod. 

7.2.1.3 Finna rätt domäner 

Under de första veckorna av arbetet utforskades många spår i vad arbetet egentligen 

handlade om. Flera områden, såsom minne, lärande, könsskillnader, mentala modeller och 

spelupplevelse övervägdes och litteratur för nämnda lästes. Vad skulle bäst visa om kartor 

var gynnsamma för utforskande i spel? Till slut landade arbetet i en kombination av 

spelupplevelse och mentala modeller. Det finns många fler perspektiv som kartor kan 

undersökas utifrån innan designers kan få full kunskap om hur kartor kommer påverka hans 

eller hennes spel. 

7.2.1.4 Mätningssystemen 

Ett problem med arbetet redan när första tanken till problemformuleringen uppkom var hur 

ett resultat skulle mätas. Vid en tidpunkt cirkulerade idén att låta testpersonerna rita en 

egen karta av miljön, men den förkastades för att testare kunde vara osäkra på sin 

teckningsförmåga. En annan tanke var att mäta hur många procent av landmärken som 

placerades ”rätt”, men det var för vagt vad ”rätt” innebar – var gränsen skulle dras mellan 

att något var placerat rätt och fel fick aldrig något bra svar. Genom att låta testpersonen dra 

i abstraktioner av de delar av kartan som kunde urskiljas behövde inte han eller hon rita, och 

genom att jämföra med en ”korrekt” karta kunde avstånd bedömas. 

Samma problem gällde spelupplevelsen. Vid tidpunkten betraktades möjligheten att 

använda intervjuer för kvalitativ data, men valdes bort då den antogs inte skulle ge mycket 

data (mer om det i 7.2.2.4). Problemet låg istället i hur spelupplevelsen kunde mätas. 
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Lyckligtvis var det där Swinks (2008) insiktsbeteenden upptäcktes. Genom att gradera 

beteenden, och genom Hunicke, LeBlanc och Zubeks (2001) MDA-ramverk härleda beteende 

från upplevelse, kunde plötsligt upplevelsen mätas.  

7.2.1.5 Varje del av verket är motiverad 

Ända från början av projektet har bara sådant byggts vars närvaro har kunnat motiveras. 

Detta har minskat potentiella felkällor av typen ”det där kan ha påverkat testpersonen” och 

besparat ”onödigt” arbete som spillt tid. Exempelvis har banans texturer bara använt de 

texturer Unity (2010) haft inbyggda från början istället för något snyggare, ön har inte haft 

några floder (ett sådant verktyg går att hämta separat) då det förenklade undersökningen 

och landmärkena har bestått av några få klossar och sfärer istället för att vara avancerade 

3D-modeller. Därmed inte sagt att metoden inte haft några baksidor (mer om det i 7.2.2.1). 

7.2.2 Fem saker som gick fel 

7.2.2.1 Banan var byggd för att vara lättnavigerad 

I projektets inledning formgavs banan för att vara lätt för en testperson att hitta i. Eftersom 

testpersonen senare skulle behöva konstruera en egen karta över banan skulle det inte råda 

något tvivel om vad som var ett landmärke och vad som var ett fält. Den tanken fungerade 

så länge målet hade varit att endast utforska banan, men när uppgiften blev mer spellik 

medan terrängen behöll samma konstruktion kunde testpersonerna fullfölja uppgiften utan 

att använda kartan tillräckligt mycket. Banans konstruktion är också en begränsande faktor 

för resultatets tillämpning, eftersom ett spel troligen haft fler, mindre landmärket blandat 

med ”brus”. 

En förhoppning med undersökningen var att få ett svar på om utmaningen i spelet 

förstördes av att spelaren hade en karta. Detta har inte undersökningen kunnat besvara, 

troligen på grund av att banan var så lätt för testpersonerna att klara sin uppgift i. 

7.2.2.2 Bristande testning 

Den iterativa processen, eller Schells (2008) ”loopens regel”, bygger på att testa så ofta som 

möjligt. Även om det är lockande för en designer att vilja testa produkten på sig själv, avråds 

det starkt från att enbart göra detta, och därmed glömma att regelbundet testa på externa 

personer. Detta ledde till att för få pilottest genomförts, vilket dels ligger till grund för att 

inte verket testats efter att uppmaningen förändrats och att fel insiktsbeteenden spårats. 

Med fler externa test hade de flesta punkter i denna lista kunnat åtgärdas. 

7.2.2.3 Spelindustrins brist på vetenskaplig grund 

I bakgrunden beskrivs speldesign på ett flertal olika sätt. Somliga med källor, såsom Schell 

(2008), Caillois (1961) och Salen och Zimmerman (2004). Vissa däremot utan, såsom Meiers 

påstådda definition av spel som en serie intressanta val. Ingenstans har en källa kunnat 

hittas som bekräftar att Meier någonsin sagt det, och det reflekterar ett problem som varit 

återkommande – industrins kunskap bygger hittills främst på erfarenheter, det som är 

skrivet är sällan vetenskapligt och det som är vetenskapligt är ofta för övergripande för att 
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ge praktiskt tillämpningsbara råd. Därför har arbetet emellanåt behövt utgå från 

vetenskapligt svaga källor, och tid har behövt lagts förgäves för att finna skriftlig bekräftelse 

på kunskap som är oklar varifrån den kommit. 

7.2.2.4 Bristande mätinstrument 

Swink (2008) beskrivs i stycke 2.1.1 lägga fram en mall för insiktsbeteenden, där insikter kan 

godkännas och rangordnas på en skala från ett till fem. Problem uppstod när dessa skulle 

tillämpas i praktiken, till viss del p.g.a. den bristande externa testningen beskriven i stycke 

7.2.2.2. Eftersom det var oklart exakt vilka beteenden som skulle testas blev de påkomna på 

endast en rond tester, och motsvarade därför inte alltid vad testpersonerna gjorde. 

Dessutom uppfördes endast ett vagt kriterie för hela mätskalan, snarare än ett mätbart 

kriterie per poäng i skalan. Dessa faktorer har lett till att resultatet blivit vagt, och frågan om 

hur spelupplevelsen påverkas av kartan inte fått ett tillräckligt bra svar. 

Ett annat problem upptäcktes först när resultatet av kartorna skulle sammanställas och 

analyseras. Eftersom testpersonerna inte skulle tänka högt (som beskrivet i stycke 4.1.5) och 

heller ingen intervju var planerad efteråt försvann mycket motiveringar till kartorna som 

kunnat förklara varför kartorna blev byggda som det blev, likväl som kunnat ge andra 

perspektiv på testarnas upplevelse. På så vis försvann kvalitativ information som kunnat 

komplettera den kvantitativa, och ge en tydligare bild av hur spelarens mentala modell av 

kartan förändrades när spelaren hade en karta. 

7.2.2.5 Två frågeställningar 

Problemformuleringen ”Hur förändras en spelares mentala bild av och upplevelse i en bana i 

ett spel vid tillgång till karta under pågående spel?” från kapitel 3 är egentligen två 

frågeställningar: ”Hur förändras en spelares mentala bild av en bana i ett spel vid tillgång till 

karta under pågående spel?” och ”Hur förändras en spelares upplevelse i en bana i ett spel 

vid tillgång till karta under pågående spel?”. Detta upptäcktes inte förrän sent i 

undersökningen, men de två frågeställningarna har inneburit en viss splittring i material som 

behövt samlas, och framförallt inneburit två resultatanalyser. Detta var inte ett medvetet 

drag, och kan i backspegeln ha varit ett misstag. 

7.3 Framtida arbete 
Detta kapitel kommer behandla hur arbetet kunnat fortsätta, vilka andra studier som kan 

genomföras på ämnet och förhoppningen med att studera ämnet ur ett 

speldesignperspektiv. 

På kort sikt, om undersökningen kunnat drivas under några fler veckor, hade den bästa 

användningen troligen varit att dels ha fler omgångar pilottest före undersökningen, men 

framförallt att använda större grupper med testpersoner. Med två eller tre omgångar 

pilottest hade testet kunna slipas så att mallen för insiktsbeteenden bättre följt hur 

testpersonerna beter sig i världen. Fler tester hade underlättat att ställa upp konkreta 
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kriterier för att på ett bättre sätt vara konsekvent i bedömningen av testpersonerna och få 

resultat ur undersökningen som sade mer. 

En större förändring som kan göras om undersökningen haft mer tid, eller om en 

uppföljningsstudie genomförs, är att komplettera datainsamlingen med att intervjua 

testpersonerna. Om en upplevelse är subjektiv borde det vara bättre att fråga innehavaren 

av upplevelsen istället för eller som komplement till att spåra ett beteende, då beteenden 

blir andrahandsinformation av upplevelsen. 

Förutom den studien som gjorts finns andra studier som kan genomföras. Exempelvis hur 

mycket bättre spelaren minns en bana om han eller hon har en karta eller hur mycket 

snabbare spelaren upplever sig kunna banan om han eller hon har en karta. Som 

diskussionen nämnde (stycke 7.2.2.5) var det oklokt att välja två frågor samtidigt, så en i 

taget hade behövt undersökas. Undersökningen hade kunnat genomföras med enkla 

förändringar i den undersökning som redan gjorts. För minnesbarheten skulle testpersonen 

först få undersöka världen och bygga, sedan vänta tillräckligt länge för att behöva lagras i 

långtidsminnet innan han eller hon återkommer och bygger kartan igen. För lärbarheten 

skulle tiden testpersonen behöver för att lära sig kartan mätas. Detta skulle täcka aspekter 

av problemet som denna undersökning inte kunnat belysa.  

Som diskussionen nämnde i stycke 7.2.2.1 var världen inte speciellt spellik. Den skulle kunna 

byggas ut och bli betydligt mer detaljrik, vilket inte bara skulle det göra världen till en mer 

spellik plats, eller rent av ett spel i sig självt, utan även ge spelaren fler saker att koppla ihop 

sitt minne med. Exempelvis kan landmärket ”huset” byggas ut till en hel herrgård eller 

mindre slott dit spelaren går in, och upptäcker att en karaktär vill hitta ett föremål. Spelaren 

har råkat på karaktären förut, och behöver ändå föremålet, och börjar leta. När spelaren 

letar undersöker han eller hon olika rum, som var och ett är unikt, tills den slutligen hittar 

föremålet. Då kommer karaktären tillbaka och vill ha föremålet, och en konflikt uppstår som 

får en dramatisk upplösning. Istället för att bara ha passerat en kloss som ser ut som ett hus 

har spelaren upplevt ett mindre drama, och kanske lättare kommer ihåg var landmärket 

finns. För att lättare bedöma avstånden mellan landmärkena skulle milstenar kunna placeras 

ut med jämna mellanrum längsmed vägen. 

Förhoppningen med undersökningen var att senare kunna motivera att kunna bygga ett spel 

där spelaren själv behöver lära sig hur världen hänger samman. Spelaren skulle behöva följa 

vägar och kustremsor, utforska ett litet område i taget, läsa väderstreck genom att se åt 

vilket håll skuggorna faller och se på vilken sida av träd som mossa växer. Spelaren hade 

behövt ta sig mellan olika platser genom att följa vägbeskrivningar, och behöva klättra upp 

på höjder för att få en överblick av hur spelplanen hänger ihop. Resultatet gav inget stöd för 

att ett sådant spel skulle få spelare att känna till världen bättre, men däremot stöd till att 

vana spelares upplevelse inte skulle påverkas av bristen på karta. 
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Bilaga 1: Mall för insiktsbeteenden 
Undersökning Testperson Nr: _____________  

Moment Insiktsbeteende Anteckning Upplevelse  Anteckning 
Kan förflytta sig Tar tag i musen och 

piltangenter eller W, A, 
S och D. 

   Vrider sig på banan 
Går omkring 

 

  Insikt Ingen insikt   1 2 3 4 5  
 Om Karta: Får kännedom 
om kartan 

Öppnar kartan eller ser 
minikartan.  

   Öppnar kartan ofta och vrider 
kartan. 
Skapar ett mål efter kartan 

 

  Insikt Ingen insikt   1 2 3 4 5  
 Utan karta: Kan navigera Tittar mycket mot 

solen 
Vrider sig ofta åt andra 
håll än framåt  

   Försiktig men nyfiken  

  Insikt Ingen insikt   1 2 3 4 5  
 Uppfattar målet Går nära landmärkena     Irriterar mig med att vara 

nyfiken för länge, men verkar 
ha kul själv. 

 

  Insikt Ingen insikt   1 2 3 4 5  
 Vill lära sig hur kartan 
hänger ihop 

Försöker klättra upp 
på berget  
Alt. Hittar en brist i 
berget och klättrar upp 

   Ger besviket upp 
 
Lyckas få utsikt över hela ön 
och vill klättra till toppen. 

 

  Insikt Ingen insikt   1 2 3 4 5  
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Bilaga 2: Tabell för sammanställning av insiktsbeteenden 
      Förflyttning Karta/navigera Mål uppfattat Vill lära sig 
Testperso
n 

Spelva
n Karta Insikt Poäng Insikt Poäng Insikt Poäng Insikt Poäng 

N1 Nej Nej Ja 3 Ja 1 Ja 5 Nej   

N2 Nej Ja Nej   Ja 5 Ja 4 Nej   

N3 Nej Nej Ja 4 Ja 2 Ja 4 Nej   

N4 Nej Nej Ja 5 Ja 4 Ja 3 Nej   

N5 Nej Ja Ja 4 Ja 4 Ja 3 Nej   

N7 Nej Ja Ja 2 Ja 4 Nej   Nej   

E1 Ja Nej Ja 5 Nej 
 

Ja 3 Nej   

E2 Ja Nej Ja 5 Nej 
 

Ja 3 Nej   

E3 Ja Nej Ja 5 Nej 
 

Ja 2 Nej   

E4 Ja Nej Ja 5 Nej 
 

Ja 4 Ja 4 

E5 Ja Ja Ja 4 Ja 2 Ja 3 Ja 4 

E6 Ja Ja Ja 5 Ja 3 Ja 1 Nej   

E7 Ja Ja Ja 5 Ja 1 Ja 3 Nej   

  
  

      
 

        

Erfarna Ja   100% 4,9 43% 2,0 100% 2,7 29% 4 

Nybörjare Nej   86% 3,6 100% 3,3 86% 3,8 0% 0 

Karta   Ja 86% 4,0 100% 3,2 86% 2,8 17% 4 

Utan Karta   Nej 100% 4,6 43% 2,3 100% 3,4 17% 4 
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Bilaga 3: Tabell för sammanställning av testarkartor 
Fält 

Västra Stranden  

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

Proportion-
fel (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatiosfel 
(10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

-2,63 8,05 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 3,53 16,78 180,00 0,60 17,45 10,47 88% 10,68 9,00 4,91 

N2 Nej Ja -0,88 9,71 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 2,41 0,00 0,00 

N3 Nej Nej -2,43 7,72 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 0,39 0,00 0,00 

N4 Nej Nej -2,10 7,73 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 0,62 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 12,90 3,72 180,00 0,60 9,26 5,56 0% 16,12 9,00 0,00 

N7 Nej Ja 19,17 7,47 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 21,81 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 17,60 5,25 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 20,42 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 3,50 0,69 0,00 0,60 9,26 5,56 0% 9,58 9,00 0,00 

E3 Ja Nej -2,93 8,70 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 0,72 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 3,59 16,80 0,00 0,60 4,51 2,71 105% 10,74 9,00 2,85 

E5 Ja Ja 6,98 1,57 353,00 0,60 9,26 5,56 0% 11,59 8,30 0,00 

E6 Ja Ja -2,52 8,43 270,00 0,60 9,26 5,56 0% 0,40 0,00 0,00 

E7 Ja Ja -2,63 10,96 90,00 0,60 9,26 5,56 0% 2,91 18,00 0,00 

Erfarna Ja 

 

  

     

15% 8,05 6,33 0,41 

Nybörjare Nej 

 

  

     

15% 8,67 3,00 0,82 

Karta   Ja   

     

0% 9,21 5,88 0,00 

Utan Karta   nej   

     

28% 7,59 3,86 1,11 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -28% 1,61 0,20 -1,11 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. 0% -0,62 3,33 -0,41 
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Norra Stranden 

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

7,70 0,32 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 1,77 -0,28 180,00 2,80 16,07 45,00 15% 5,96 18,00 5,80 

N2 Nej Ja -2,70 14,76 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 17,80 0,00 0,00 

N3 Nej Nej 14,12 7,13 90,00 2,80 14,00 39,20 0% 9,36 9,00 0,00 

N4 Nej Nej 7,90 0,91 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 0,62 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 7,50 13,33 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 13,01 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 3,90 0,90 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 3,84 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 4,94 0,82 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 2,80 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 4,26 7,21 270,00 2,80 14,00 39,20 0% 7,70 9,00 0,00 

E3 Ja Nej 4,06 0,05 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 3,65 0,00 0,00 

E4 Ja Nej -1,25 10,64 270,00 1,10 7,00 7,70 27% 13,66 9,00 31,50 

E5 Ja Ja 6,56 14,79 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 14,51 0,00 0,00 

E6 Ja Ja 6,78 0,92 0,00 2,80 14,00 39,20 0% 1,10 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 5,85 0,52 0,00 2,10 10,45 21,95 0% 1,86 0,00 17,26 

Erfarna Ja 

 

  

     

4% 6,47 2,57 6,97 

Nybörjare Nej 

 

  

     

2% 8,43 4,50 0,97 

Karta   Ja   

     

0% 8,69 0,00 2,88 

Utan Karta   nej   

     

6% 6,25 6,43 5,33 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -6% 2,44 -6,43 -2,45 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. 2% -1,96 -1,93 6,00 
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Södra Stranden  

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

9,37 14,33 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 12,60 9,66 0,00 4,50 10,00 45,00 26% 5,68 0,00 11,70 

N2 Nej Ja 14,06 12,16 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 5,17 0,00 0,00 

N3 Nej Nej 2,20 12,76 176,00 4,50 12,60 56,70 0% 7,34 17,60 0,00 

N4 Nej Nej 3,37 13,21 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 6,10 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 14,05 7,58 90,00 4,50 12,60 56,70 0% 8,21 9,00 0,00 

N7 Nej Ja 2,50 12,93 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 7,01 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 10,00 13,31 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 1,20 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 9,36 13,45 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 0,88 0,00 0,00 

E3 Ja Nej 9,30 13,16 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 1,17 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 2,76 1,00 180,00 2,40 6,35 15,24 6% 14,88 18,00 41,46 

E5 Ja Ja -2,82 8,70 90,00 4,50 12,60 56,70 0% 13,43 9,00 0,00 

E6 Ja Ja 1,95 13,43 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 7,47 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 10,00 13,93 0,00 4,50 12,60 56,70 0% 0,75 0,00 0,00 

Erfarna Ja 

 

  

     

1% 5,68 3,86 5,92 

Nybörjare Nej 

 

  

     

4% 6,59 4,43 1,95 

Karta   Ja   

     

0% 7,01 3,00 0,00 

Utan Karta   nej   

     

5% 5,32 5,09 7,59 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -5% 1,69 -2,09 -7,59 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. -4% -0,90 -0,58 3,97 
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Skogen  

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

3,30 3,12 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 11,97 4,09 0,00 8,42 8,20 69,04 33% 8,72 0,00 19,84 

N2 Nej Ja 14,45 8,01 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 12,18 0,00 0,00 

N3 Nej Nej 2,12 1,72 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 1,83 0,00 0,00 

N4 Nej Nej 11,70 7,29 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 9,38 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 2,80 10,55 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 7,45 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 1,70 4,76 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 2,29 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 3,95 5,19 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 2,17 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 6,00 8,20 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 5,75 0,00 0,00 

E3 Ja Nej 13,90 2,39 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 10,63 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 16,87 5,30 0,00 7,09 3,64 25,81 43% 13,74 0,00 23,39 

E5 Ja Ja 8,05 0,99 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 5,21 0,00 0,00 

E6 Ja Ja 2,59 3,18 0,00 6,00 8,20 49,20 0% 0,71 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 3,30 3,21 0,00 4,60 7,00 32,20 11% 0,09 0,00 17,00 

Erfarna Ja 

 

  

     

8% 5,47 0,00 5,77 

Nybörjare Nej 

 

  

     

6% 6,97 0,00 3,31 

Karta   Ja   

     

2% 4,65 0,00 2,83 

Utan Karta   nej   

     

11% 7,46 0,00 6,18 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -9% -2,81 0,00 -3,34 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. 2% -1,50 0,00 2,46 
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Sjön  

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

4,10 9,93 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 17,90 1,67 0,00 13,00 5,40 70,20 78% 16,08 0,00 48,60 

N2 Nej Ja 15,03 1,60 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 13,74 0,00 0,00 

N3 Nej Nej 3,11 8,04 90,00 5,40 4,00 21,60 0% 2,13 9,00 0,00 

N4 Nej Nej 3,90 0,45 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 9,48 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 4,50 5,72 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 4,23 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 3,42 10,23 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 0,74 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 5,30 12,41 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 2,76 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 5,04 0,23 85,00 5,40 4,00 21,60 0% 9,75 8,50 0,00 

E3 Ja Nej 11,60 1,45 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 11,32 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 5,02 1,88 57,00 4,64 3,00 13,92 15% 8,10 5,70 7,68 

E5 Ja Ja 2,98 1,53 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 8,47 0,00 0,00 

E6 Ja Ja 2,86 8,93 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 1,59 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 3,85 10,85 0,00 5,40 4,00 21,60 0% 0,95 0,00 0,00 

Erfarna Ja 

 

  

     

2% 6,13 2,03 1,10 

Nybörjare Nej 

 

  

     

13% 7,74 1,50 8,10 

Karta   Ja   

     

0% 4,96 0,00 0,00 

Utan Karta   nej   

     

13% 8,52 3,31 8,04 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med.  -13% -3,56 -3,31 -8,04 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. -11% -1,60 0,53 -7,00 



 

45 
 

 

Palmskogen 

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

9,90 11,33 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 1,70 4,55 0,00 12,23 10,00 
122,3

0 64% 10,64 0,00 72,30 

N2 Nej Ja 3,90 1,55 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 11,47 0,00 0,00 

N3 Nej Nej 12,38 5,46 90,00 5,00 10,00 50,00 0% 6,37 9,00 0,00 

N4 Nej Nej 9,90 3,59 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 7,74 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 3,90 1,22 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 11,76 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 7,50 11,22 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 2,40 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 11,10 11,54 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 1,22 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 2,12 12,33 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 7,84 0,00 0,00 

E3 Ja Nej 2,70 1,76 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 11,98 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 4,10 7,76 0,00 5,91 2,80 16,55 6% 6,81 0,00 33,45 

E5 Ja Ja -0,02 7,15 90,00 5,00 10,00 50,00 0% 10,76 9,00 0,00 

E6 Ja Ja 5,95 10,68 0,00 5,00 10,00 50,00 0% 4,00 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 12,15 12,62 0,00 3,64 6,70 24,39 9% 2,59 0,00 25,61 

Erfarna Ja 

 

  

     

2% 6,46 1,29 8,44 

Nybörjare Nej 

 

  

     

11% 8,40 1,50 12,05 

Karta   Ja   

     

1% 7,17 1,50 4,27 

Utan Karta   nej   

     

10% 7,51 1,29 15,11 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -8% -0,35 0,21 -10,84 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. -9% -1,94 -0,21 -3,61 
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Berget 

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

12,30 3,12 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 6,90 3,99 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 5,47 0,00 0,00 

N2 Nej Ja 6,61 5,05 0,00 9,21 8,50 78,29 10% 6,01 0,00 6,89 

N3 Nej Nej 7,99 4,77 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 4,62 0,00 0,00 

N4 Nej Nej 2,90 6,09 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 9,86 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 8,20 4,42 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 4,30 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 9,90 3,52 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 2,43 0,00 0,00 

E1 Ja Nej 12,25 3,14 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 0,05 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 6,62 3,99 0,00 12,11 12,26 
148,4

7 -2% 5,75 0,00 77,07 

E3 Ja Nej 7,68 5,87 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 5,38 0,00 0,00 

E4 Ja Nej 7,30 4,98 0,00 9,71 9,50 92,25 3% 5,33 0,00 20,85 

E5 Ja Ja 7,50 4,65 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 5,04 0,00 0,00 

E6 Ja Ja 8,25 3,92 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 4,13 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 11,70 3,56 0,00 8,40 8,50 71,40 0% 0,74 0,00 0,00 

Erfarna Ja 

 

  

     

0% 3,77 0,00 13,99 

Nybörjare Nej 

 

  

     

2% 5,45 0,00 1,15 

Karta   Ja   

     

2% 3,78 0,00 1,15 

Utan Karta   nej   

     

0% 5,21 0,00 13,99 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. 1% -1,43 0,00 -12,84 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. -1% -1,67 0,00 12,84 
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Klipporna 

Testperson Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

rotation 
(grader) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proportionf
el (%) 

avstånd mot 
facit (cm) 

rotatios
fel (10 
grader) areafel (cm2) 

Facit   

 

17,50 5,99 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 0,00 0,00 0,00 

N1 Nej Nej 10,59 6,82 270,00 1,80 6,02 10,84 9% 6,96 0,00 4,64 

N2 Nej Ja 3,54 11,27 223,00 1,80 8,40 15,12 0% 14,93 4,70 0,36 

N3 Nej Nej 7,85 0,62 357,00 1,80 8,60 15,48 0% 11,04 8,70 0,00 

N4 Nej Nej 17,33 10,26 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 4,27 0,00 0,00 

N5 Nej Ja 12,90 7,62 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 4,88 0,00 0,00 

N7 Nej Ja 14,50 6,93 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 3,14 0,00 0,00 

E1 Ja Nej -0,25 4,33 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 17,83 0,00 0,00 

E2 Ja Nej 17,57 10,27 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 4,28 0,00 0,00 

E3 Ja Nej   

    

      9,00   

E4 Ja Nej 13,30 2,15 0,00 1,30 4,30 5,59 9% 5,69 9,00 9,89 

E5 Ja Ja 17,40 7,49 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 1,50 0,00 0,00 

E6 Ja Ja 17,33 7,65 270,00 1,80 8,60 15,48 0% 1,67 0,00 0,00 

E7 Ja Ja 15,97 5,80 270,00 3,16 13,10 41,40 3% 1,54 0,00 25,92 

Erfarna Ja 

 

  

     

2% 5,42 2,57 5,97 

Nybörjare Nej 

 

  

     

2% 7,54 2,23 0,83 

Karta   Ja   

     

1% 4,61 0,78 4,38 

Utan Karta   nej   

     

3% 8,35 3,81 2,42 

Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -2% -3,74 -3,03 1,96 

Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med. 1% -2,12 0,34 5,13 
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Landmärken 
     

Sågen 
     Testperso

n Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) avstånd till skogen (cm) 

avstånd
sfel (cm) 

avståndfel till 
fältet (cm) 

     
Facit   

 
6,10 4,72 3,22 0,00 0,00 

     
N1 Nej Nej 15,40 8,93 5,93 10,21 2,71 

     
N2 Nej Ja 9,32 3,33 6,94 3,51 3,72 

     
N3 Nej Nej 5,97 5,33 5,28 0,62 2,05 

     
N4 Nej Nej 8,65 15,21 8,49 10,80 5,26 

     
N5 Nej Ja 9,25 3,49 9,56 3,38 6,34 

     
N7 Nej Ja 5,30 7,03 4,26 2,44 1,03 

     
E1 Ja Nej 7,55 7,69 4,38 3,31 1,16 

     
E2 Ja Nej 15,28 2,92 10,68 9,35 7,45 

     
E3 Ja Nej 18,30 3,46 4,53 12,26 1,30 

     
E4 Ja Nej 17,68 6,14 1,17 11,67 2,06 

     
E5 Ja Ja 11,81 3,49 4,52 5,84 1,29 

     
E6 Ja Ja 5,69 5,18 3,69 0,62 0,46 

     
E7 Ja Ja 5,80 4,49 2,81 0,38 0,42 

     
Erfarna Ja 

 
  

  
6,20 2,02 

     
Nybörjare Nej 

 
  

  
5,16 3,52 

     
Karta   Ja   

  
2,69 2,21 

     
Utan Karta   nej   

  
8,32 3,14 

     
Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -5,62 -0,93 

     

Diff xp 
Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de 
med. 1,04 -1,50 
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Vindkraftverket 
     Testperso

n Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) avstånd till sjön (cm) 

avstånd
sfel (cm) 

avståndfel till 
fältet (cm) 

     
Facit   

 
5,60 12,93 3,35 0,00 0,00 

     
N1 Nej Nej 5,93 3,46 6,07 9,48 2,72 

     
N2 Nej Ja 16,60 4,38 4,22 13,93 0,86 

     
N3 Nej Nej 4,97 10,10 8,85 2,90 5,50 

     
N4 Nej Nej 6,26 8,03 5,49 4,94 2,14 

     
N5 Nej Ja 6,00 7,92 4,14 5,03 0,79 

     
N7 Nej Ja 4,42 12,13 7,86 1,43 4,50 

     
E1 Ja Nej 6,80 14,91 10,13 2,32 6,78 

     
E2 Ja Nej 6,62 2,24 5,99 10,74 2,64 

     
E3 Ja Nej 12,66 4,26 2,24 11,18 1,11 

     
E4 Ja Nej 6,22 3,82 10,75 9,13 7,40 

     
E5 Ja Ja 4,48 3,99 4,66 9,01 1,31 

     
E6 Ja Ja 4,36 10,71 7,74 2,54 4,38 

     
E7 Ja Ja 5,35 13,43 10,42 0,56 7,07 

     
Erfarna Ja 

 
  

  
6,50 4,38 

     
Nybörjare Nej 

 
  

  
6,28 2,75 

     
Karta   Ja   

  
5,42 3,15 

     
Utan Karta   nej   

  
7,24 4,04 

     
Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med.  -1,82 -0,89 

     

Diff xp 
Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de 
med. 0,21 1,63 
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Altaret 
     Testperso

n Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

avstånd till palmskogen 
(cm) 

avstånd
sfel (cm) 

avståndfel till 
fältet (cm) 

     
Facit   

 
13,90 13,53 4,57 0,00 0,00 

     
N1 Nej Nej 4,85 6,53 3,72 11,44 0,84 

     
N2 Nej Ja 3,90 5,55 4,00 12,79 0,57 

     
N3 Nej Nej 17,90 3,39 5,90 10,90 1,33 

     
N4 Nej Nej 14,00 5,09 4,37 8,44 0,20 

     
N5 Nej Ja 6,76 12,87 12,00 7,17 7,43 

     
N7 Nej Ja 14,35 12,43 6,96 1,19 2,39 

     
E1 Ja Nej 16,30 13,31 5,49 2,41 0,93 

     
E2 Ja Nej 4,70 8,58 4,55 10,45 0,01 

     
E3 Ja Nej 4,90 13,61 12,05 9,00 7,49 

     
E4 Ja Nej 5,43 8,90 1,75 9,65 2,81 

     
E5 Ja Ja 4,48 10,00 5,33 10,06 0,76 

     
E6 Ja Ja 9,92 12,85 4,52 4,04 0,04 

     
E7 Ja Ja 14,87 14,13 3,11 1,14 1,45 

     
Erfarna Ja 

 
  

  
6,68 1,93 

     
Nybörjare Nej 

 
  

  
8,66 2,13 

     
Karta   Ja   

  
6,07 2,11 

     
Utan Karta   nej   

  
8,90 1,95 

     
Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -2,83 0,16 

     

Diff xp 
Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de 
med. -1,98 -0,20 
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Huset 
     Testperso

n Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

avstånd till södra stranden 
(cm) 

avstånd
sfel (cm) 

avståndfel till 
fältet (cm) 

     
Facit   

 
20,10 16,93 11,04 0,00 0,00 

     
N1 Nej Nej 14,59 2,99 6,96 14,99 4,08 

     
N2 Nej Ja 2,39 11,85 11,67 18,42 0,63 

     
N3 Nej Nej 18,10 8,80 16,39 8,37 5,35 

     
N4 Nej Nej 1,90 9,36 4,12 19,71 6,92 

     
N5 Nej Ja 18,50 13,24 7,20 4,02 3,84 

     
N7 Nej Ja 11,65 16,03 9,66 8,50 1,38 

     
E1 Ja Nej 21,73 15,16 11,87 2,41 0,83 

     
E2 Ja Nej 3,19 16,10 6,72 16,93 4,33 

     
E3 Ja Nej 4,70 9,37 5,96 17,16 5,08 

     
E4 Ja Nej 5,00 15,53 14,70 15,16 3,66 

     
E5 Ja Ja 1,19 15,69 8,06 18,95 2,98 

     
E6 Ja Ja 2,09 16,03 2,60 18,03 8,44 

     
E7 Ja Ja 21,10 15,55 11,22 1,70 0,18 

     
Erfarna Ja 

 
      12,91 3,64 

     
Nybörjare Nej 

 
  

  
12,34 3,70 

     
Karta   Ja   

  
11,61 2,91 

     
Utan Karta   nej       13,53 4,32 

     
Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med. -1,93 -1,41 

     
Diff xp Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de med 0,57 -0,06 
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Korset 
     Testperso

n Spelvan Karta 
x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

avstånd till norra stranden 
(cm) 

avstånd
sfel (cm) 

avståndfel till 
fältet (cm) 

     
Facit   

 
18,70 1,12 11,03 0,00 0,00 

     
N1 Nej Nej 5,93 3,46 5,59 12,98 5,44 

     
N2 Nej Ja 20,10 10,73 23,15 9,71 12,12 

     
N3 Nej Nej 4,61 2,89 10,41 14,20 0,62 

     
N4 Nej Nej 20,73 11,16 16,42 10,24 5,39 

     
N5 Nej Ja 16,55 2,48 14,13 2,54 3,10 

     
N7 Nej Ja 14,30 1,74 10,43 4,44 0,60 

     
E1 Ja Nej 19,00 0,43 14,07 0,75 3,04 

     
E2 Ja Nej 19,97 11,89 16,39 10,84 5,36 

     
E3 Ja Nej 20,10 10,53 19,16 9,51 8,13 

     
E4 Ja Nej 21,10 8,48 22,45 7,74 11,43 

     
E5 Ja Ja 20,83 8,49 15,60 7,67 4,57 

     
E6 Ja Ja 18,21 1,82 11,47 0,85 0,44 

     
E7 Ja Ja 17,92 1,40 12,10 0,83 1,07 

     
Erfarna Ja 

 
  

  
5,46 4,86 

     
Nybörjare Nej 

 
  

  
9,02 4,54 

     
Karta   Ja   

  
4,34 3,65 

     
Utan Karta   nej     

 
9,47 5,63 

     
Diff karta Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot de med.  -5,13 -1,98 

     

Diff xp 
Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit mot de 
med. -3,56 0,32 
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Bryggan 

Testperso
n 

Spelv
an Karta 

x-pos 
(cm) 

y-pos 
(cm) 

avstånd till 
klipporna (cm) 

avståndsfel 
(cm) 

avståndfel 
till fältet 
(cm) 

bredd 
(cm) 

höjd 
(cm) 

yta 
(cm2) 

proporti
oner (%) 

fel i 
area 
(cm2) 

Facit   
 

21,70 5,73 4,21 0,00 0,00 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N1 Nej Nej 9,90 12,46 5,68 1,47 13,58 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N2 Nej Ja 11,50 15,14 8,85 4,64 13,88 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N3 Nej Nej 10,31 -0,32 2,63 1,57 12,90 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N4 Nej Nej 8,65 15,21 9,99 5,78 16,13 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N5 Nej Ja 19,30 6,18 6,56 2,35 2,44 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

N7 Nej Ja 20,04 12,03 7,53 3,32 6,52 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

E1 Ja Nej 22,02 8,15 22,60 18,39 2,44 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

E2 Ja Nej 11,95 16,31 8,25 4,04 14,39 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

E3 Ja Nej 11,07 15,18 18,79 14,58 14,22 1,00 1,00 1,00 9% 4,73 

E4 Ja Nej 13,90 17,45 15,31 11,10 14,08 1,28 1,40 1,79 0% 3,93 

E5 Ja Ja 11,68 15,38 9,75 5,54 13,91 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

E6 Ja Ja 22,10 7,59 4,77 0,56 1,90 1,00 1,00 1,00 9% 4,73 

E7 Ja Ja 22,10 6,13 6,14 1,93 0,57 2,29 2,50 5,73 0% 0,00 

Erfarna Ja 
 

  
  

8,02 8,79 
   

3% 1,91 

Nybörjare Nej 
 

  
  

3,19 10,91 
   

0% 0,00 

Karta   Ja   
  

3,06 6,54 
   

2% 0,79 

Utan Karta   nej   
  

8,14 12,53 
   

1% 1,24 

Diff karta 
Hur mycket mer precisa de utan karta har varit mot 
de med -5,08 -6,00       0% -0,45 

Diff xp 
Hur mycket mer precisa de utan erfarenhet har varit 
mot de med. 4,83 -2,12       3% 1,91 
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Bilaga 4: Diagram för sammanställning av testarkartor 

  

    


