
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UTFORSKANDE AKTIVITETER 
I SERIOUS GAMES 
En studie av hur rumsligt och narrativt 
utforskande kan påverka spelarens 
motivation 
 
 

Examensarbete inom huvudområdet Datavetenskap 
Avancerad nivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin 2011 
 
Jesper Flarup 
 
Handledare: Per Backlund 
Examinator: Mikael Johannesson 



Utforskande aktiviteter i Serious Games – En studie av hur rumsligt och 
narrativt utforskande kan påverka spelarens motivation 

Examensrapport inlämnad av Jesper Flarup till Högskolan i Skövde, för 
Magisterexamen (M.Sc.) vid Institutionen för kommunikation och information. 
Arbetet har handletts av Per Backlund. 

 
 

2011-11-17 
Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 
Signerat: _______________________________________________ 

 
 

 
 



Utforskande aktiviteter i Serious Games – En studie av hur rumsligt och 
narrativt utforskande kan påverka spelarens motivation 

 
Jesper Flarup 

 
 

Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet var att undersöka om spelaren fann det mer engagerande att 
spela när fakta till stor del presenterades som en del av spelets narrativ i motsats till 
om fakta till stor del presenterades fristående från det. Syftet var också att undersöka 
om det var motiverande att ställas inför en utmanande rumslig utforskning för att 
avancera genom spelet och därmed kunna komma till dessa informationsbaserade 
moment. En specialdesignad modul som stödjer dessa spelaktiviteter skapades därför i 
två olika versioner – en var för de båda typerna av faktapresentation. 

Arbetet baserar sig därför på teori om olika typer av utforskning, med fokus på 
narrativ och rumslig utforskning, motivation, belöningar och speldesign. Avsikten är 
att ge ett teoretiskt bidrag till genrespecifika designriktlinjer för Serious Games, med 
fokus på användarcentrerad speldesign där det är centralt att spelaren känner inre 
motivation. 
Slutsatsen är att vem individen är har störst påverkan på hur mottagandet av spelet 
blir. Experimentet visade dock på att flera ogillade att bli presenterade fakta fristående 
från narrativ i Norse Gleipnir och att en sådan design därmed kan vara 
kontraproduktiv. När fakta istället presenterades som en del av spelets narrativ 
verkade de ha en större potential att positivt påverka spelarens motivation och 
spelupplevelse – förutsatt att informationen presenterades på ett sätt som passade 
spelarens preferenser. Flera av testpersonerna verkade ha uppfattningen att det hade 
varit mer positivt om det funnits mer återkoppling mellan information och tema och 
vad som fanns och hände i spelvärlden. Vad gäller utförandet av den rumsliga 
utforskningen visade experimentet att många uppfattade den som alltför krävande 
eller repetitiv på sina håll, vilket hade en negativ inverkan på deras spelupplevelse. 
Däremot upplevde flera av testpersonerna också positiva aspekter med den rumsliga 
utforskningen, där en av dem verkade vara atmosfären i vissa av spelets rum. 

Nyckelord: Motivation, Utforskning, Miljö, Narrativ, Serious Games, Leveldesign 
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1 Introduktion 
Den här uppsatsen presenterar Norse Gleipnir, en modul till The Elder Scrolls IV: 
Oblivion. I likhet med det tidigare verket Norse1 ämnar Norse Gleipnir integrera fakta 
som en naturlig del av sitt universum. Dess narrativ, uppdrag, karaktärer och övriga 
information refererar till, samt berättar om nordisk mytologi. Konstruktionen av Norse 
Gleipnir har hämtat inspiration från både vetenskapligt och icke-vetenskapligt teoretiskt 
material vilket presenteras nedan. Syftet är att undersöka hur spelaren subjektivt 
uppfattar utforskande aktiviteter i ett Serious Game, om dessa används som en viktig 
komponent i att tillgodogöra sig fakta. Norse Gleipnir fokuserar dessutom på att 
presentera dessa fakta genom ett narrativ. Därför behandlas även hur designen av Norse 
Gleipnirs uppdrag, dialog, texter, föremål, platser och karaktärer presenterar fakta och 
narrativ. Fokus ligger på att (1) undersöka om spelaren finner det motiverande att 
behöva göra en insats för att utforska den rumsliga miljön för att finna dess narrativa 
källor, de moment som presenterar fakta och lösningarna på de problem som hon ställs 
inför, och (2) om något av de två förhållningssätt till relationen mellan 
faktapresentation och narrativ som designades verkade mer gynnsamt för spelarens 
motivation. 

För att undersöka detta utfördes ett experiment under vårterminen och början av 
sommarterminen 2011 – ett experiment som även var en del av kursen Experimentell 
Spelutvärdering. Norse Gleipnirs narrativ syftade till att fungera som en vägledare, 
guide och informatör i de utforskande aktiviteterna – genom att ge spelaren ledtrådar, 
bakgrund, story och sammanhang – eftersom lärande enbart genom upptäckt har visats 
vara ineffektivt (Mott et al., 2006b). Jag finner det därför viktigt att diskutera narrativ 
som en del av utforskande aktiviteter inom Serious Games, även ur ett rent 
designperspektiv. Det behövs mer kunskap om hur vi kan göra fakta i ett spel till det 
som driver spelarens intresse och nyfikenhet. Experimentets resultat används för att 
diskutera om Norse Gleipnir lyckas motivera spelaren, samt hur det är designat för att 
motivera spelaren.  

Det ämne som behandlas i Norse Gleipnir är nordisk mytologi. Att driva lärande utifrån 
ett narrativ kan ha både positiva aspekter (Mott et. al, 2006b) och negativa aspekter 
(Rowe et al. 2009) – exempel på negativa aspekter är aktiviteter utanför lärandet, vilka 
kan vara väldigt svåra att upptäcka i narrativa lärandemiljöer då det är svårt att skilja på 
när studenten är aktivt engagerad i lärande, och när hon utför icke-relevanta uppgifter 
(Rowe, et al. 2009). Denna uppsats fokuserar i huvudsak på att undersöka om 
utforskande aktiviteter kan öka studentens motivation till att vilja lära sig, att engagera 
sig, och att fortsätta vilja lära sig mer. Ur denna synvinkel kan det vara positivt att lära 
genom narrativ, eftersom narrativ-centrerade miljöer kan transportera spelaren in i 
engagerande världar (Mott et al., 2006b). Testet som analyseras undersöker spelarens 
subjektiva uppfattning om hur en insats för att förvärva fakta om nordisk mytologi i 
Norse Gleipnir upplevs, fakta som är tätt sammanvävd med narrativ, uppdrag, 
karaktärer, föremål och dialog. Även om det kan vara en ambition eller en självklarhet 
för vissa att ämnet som avhandlas i ett Serious Game ska ingå som en naturlig del i 
spelets gameplay, så har jag känt en avsaknad av mer konkreta designtips om hur 
spelskapandet inom denna genre kan gå tillväga. Frågeställningen, studien och 

                                                
1 Flarup, J. & Partorp, D. (2009) Norse [PC-mod för The Elder Scrolls IV: Oblivion]. 
 Opublicerat verk för filosofiekandidatexamen från Högskolan i Skövde. 
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resultatet i den här uppsatsen syftar till att ge ett litet bidrag i arbetet mot en 
teoribildning och utveckling av sådana designriktlinjer. Studien ämnar däremot inte 
besvara hur effektiv en speciell teori om lärande, och appliceringen av densamma, är 
för studentens memorering av kunskap.  

Mott et al. (2006b) menar att lärande som kretsar kring narrativ har en stark potential 
för att stödja lärande som bygger på utforskning. Genom att utnyttja narrativ struktur 
kan vi skapa engagerande världar för spelaren. Dessa världar kan presentera 
motiverande problemlösningar som bygger på en berättelse (Mott et al., 2006b). Spel 
besitter enligt Dickey (2006) också egenskapen att de kräver att spelaren analyserar och 
skaffar en helhetssyn av dess innehåll, samt tänker kritiskt då hon spelar och utför 
handlingar. Till skillnad från andra media som böcker och film som ofta använder sig 
av ett strikt linjärt narrativ, kan spel använda sig av relationen mellan tid och rum för att 
skapa sitt narrativ. Ett sådant förhållningssätt bidrar till att spelare och spel kan 
konstruera ett narrativ tillsammans. Narrativ utgör, enligt Dickey (2006), ett slags 
flyktigt tänkande där en kognitiv, intellektuell översikt identifierar vissa kategorier: som 
huvudpersonen, vad situationen och konflikten är, och utfallet i berättelsen. Narrativ 
innehåller också översikt över relevanta relationer i berättelsen. Genom detta låter 
miljön spelaren komma fram till egna, skissartade slutsatser om orsak och verkan. Ett 
sådant förhållningssätt kräver att upplevelser som inte nödvändigtvis presenteras i 
narrativ form, ändå integreras till en trovärdig handling (Dickey, 2006).  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel börjar med att förklara vissa begrepp som är nödvändiga att förstå för att 
begripa vad Norse Gleipnir är för något och vilka element jag arbetat med i skapandet 
av det. Begreppsförklaringarna följs av en definition av vad Serious Games innebär. 
Därefter presenteras området utforskning – olika typer av utforskning som finns samt 
en sammanfattande slutsats om vad utforskning kan innebära för den enskilde 
individen. Uppsatsen fokuserar på att undersöka inre motivation i en spel- och 
lärupplevelse genom att använda olika utforskande aktiviteter för att på så sätt 
undersöka om det tillämpningssätt som förespråkas kan vara motiverande och därmed 
effektivt för att skapa intressanta och roliga Serious Games. Därför följs definitionerna 
av Serious Games och utforskning av ett kapitel om motivation som utifrån 
forskningsteori diskuterar vad som skapar inre motivation. Vidare diskuteras 
designteori inom datorspel, och ett urval av komponenter som kan användas för att 
skapa en positiv spelupplevelse. Fokus ligger främst på om och hur olika utmaningar, 
men också belöningar och feedback, kan användas för att stimulera ett positivt 
engagemang i den seriösa spelmiljön. Med andra ord: kan vi genom den design som 
förespråkas här få spelaren så engagerad i det seriösa spelet, att hon av egen vilja finner 
det intressant att ta reda på mer av vad spelet och dess ämne har att berätta för henne? 

2.1 Begreppsförklaringar och layout 

I texten har jag för tydlighetens skull markerat citat från personer i intervjuer och 
observationer med ett tankstreck medan citat från böcker saknar denna markering. Där 
förekommer dessutom vissa begrepp som kan verka främmande för dem som inte spelar 
eller arbetar med digitala spel:  

 Gameplay – består enligt Adams (2010, s. 11, min översättning) av:  

[1] De utmaningar som en spelare måste möta för att uppnå målet 
med spelet. [2] De handlingar som spelaren är tillåten att 
använda för att ta itu med de utmaningarna. 

 Mod/Modul – en eller flera filer som lägger till nytt eller ändrar befintligt 
innehåll i ett existerande spel. Det kan innebära att någon eller flera 
beståndsdelar som funktioner, regler, grafik etcetera modifieras. Det kan till 
exempel också innebära att spelet får nytt innehåll som till exempel nya grafiska 
komponenter, ett nytt område att besöka, nya uppdrag att utföra, nya karaktärer 
att träffa och så vidare. Det kan också vara en kombination av nytt innehåll och 
modifiering av befintligt innehåll. 

 Leveldesign – innebär processen att skapa en spelupplevelse med det material 
som det övriga teamet tillhandahåller. Ett par exempel på vad en leveldesigner 
kan göra i ett projekt är att bygga upp en spelmiljö med de 3D-modeller som 
grafikerna producerar, och att fylla det utrymmet med utmaningar som 
designteamet har utformat. 

2.2 Definition av Serious Games 

Serious Games är enligt Susi et al. (2007) ett brett begrepp. Exempel på några områden 
som Serious Games används inom är militären, statliga institutioner, utbildning, företag 
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och sjukvård. Men vad betyder begreppet? Det verkar finnas lika många definitioner 
som det finns verksamma inom området. De flesta enas dock gemensamt i åsikten att 
Serious Games är detsamma som digitala spel, med ett syfte att skapa något mer än ren 
underhållning. Serious Games omfattar alla typer av utbildning: lärande, träning och 
informering. Utöver detta går åsikterna isär om vad ett Serious Game är (Susi et al., 
2007). Om den enda gemensamt överenskomna nämnaren som beskriver Serious 
Games är att genren utgörs av digitala spel som har ett syfte utöver att underhålla, bör 
också det vara den rådande definitionen. Serious Games blir sålunda ett 
samlingsbegrepp för alla digitala spel som syftar till att ge spelaren något mer än 
underhållning. Definitionen stöder därmed den enda, enligt Susi et al. (2007), allmänt 
överenskomna åsikten om vad Serious Games är. Jag kommer i denna uppsats behandla 
all diskussion kring Serious Games utifrån denna breda definition.  

2.3 Vad är utforskning? 

Egenfeldt-Nielsen (2003) menar att det inte är någon slump att spel som Space War och 
Adventure är bland de mest kända av de första datorspelen. De universum som ryms 
inom de nämnda spelen utgörs av utrymme, stora landskap och grottor. De tilltalar 
tydligt spelarens nyfikenhet, och densammes önskan att utforska okänt territorium. 
Spelandet slutar i samma stund som utforskningen upphör. Egenfeldt-Nielsen fortsätter 
sitt resonemang med att det finns olika synvinklar ur vilka vi kan se vad utforskning 
innebär inom spel. Att ett och samma spel kan innehålla flera olika typer av 
utforskning, som utgörs av olika aktiviteter och mål. Som spelare kan vi t.ex. utforska 
spelets regler, rum eller mening bakom dess händelser. Egenfeldt-Nielsen (2003) menar 
att utforskning utgörs av flera beståndsdelar, och inte bör ses som en homogen aktivitet. 
Vi kan som spelare t.ex. ställa oss frågan hur en regel i ett spel kan utnyttjas, och 
utforska spelets möjligheter för att få reda på detta (Egenfeldt-Nielsen, 2003). Vi kan 
söka igenom ett rum för att se vilka föremål som gömmer sig där inne, eller bara för att 
studera den estetiska utformningen. Vi kan också utforska miljön för att hitta 
information om t.ex. ett uppdrag, om en företeelse eller om spelvärlden i sig. Alla dessa 
aktiviteter är alltså helt enkelt olika typer av utforskning.  

2.3.1 Två olika synsätt på utforskning – spelarens och systemets position  

Det finns två olika perspektiv ur vilka det går att se på datorspel enligt Egenfeldt-
Nielsen (2003). De två termer han använder för dessa är systempositionen och 
spelarpositionen. Från spelarpositionen så skänker vi spelet mening varpå en spänning 
uppstår. Spelarpositionen är subjektiv. Målet är en förståelse för vad som utspelas i 
spelets universum, en förståelse som skapas av spelarens tolkning av spelets element. 
De händelser som sker i universumet binds samman av spelaren till en betydelsefull 
upplevelse, vilket skapar ett narrativ. Betydelse tillskrivs händelserna genom en 
kombination av kunskap som spelaren redan besitter och av spelupplevelsen i sig. Ur en 
systemposition blir tolkningen av vad ett spel är annorlunda: spelet är en separat instans 
i världen, och förståelsen för denna är objektiv (Egenfeldt-Nielsen, 2003). Ett spel blir 
enligt Egenfeldt-Nielsen (2003) utifrån denna infallsvinkel ett regelsystem som 
bestämmer specifika variabler, samt vilket utfall dessa får genom spelarens handlingar. 
Det här är den klassiska definitionen av vad ett spel är. Ur denna synvinkel så finns det 
inget som motsäger att två datorer inte kan mötas i en datorspelsmatch. Datorer är fullt 
kapabla att utföra de nödvändiga, regelstyrda handlingar som det krävs för att ”spela” 
spelet. Vad datorn gör är att utföra en simulation av spelet, som utgår från de regler som 
styr spelets värld (Egenfeldt-Nielsen, 2003). Egenfeldt-Nielsen nämner dock att vissa 
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regelsystem tillåter spelaren att kombinera specifika regler, vilket gör det möjligt för 
nya och oväntade mönster och beteenden att framträda. En sådan egenskap hos ett 
regelsystem kallar Egenfeldt-Nielsen för en framträdande kvalité. Desto mer ett spel 
har av denna kvalité, desto svårare blir det också att enbart analysera spelet ur en 
systemposition (Egenfeldt-Nielsen, 2003).  

Egenfeldt-Nielsens argument att utforskning inte är en homogen aktivitet, utan utgörs 
av flera olika aktiviteter, stöds ytterligare i en intervju av Clint Hocking utförd av 
Ruberg (2007) för gamasutra.com. Hocking – kreativ direktör på Ubisoft Montreal vid 
tillfället för intervjun – hade gett en föreläsning om tre olika typer av utforskning vid 
Game Design Conference 2007. Dessa tre typer var systemutforskning, rumslig (spatial) 
och personlig (personal) utforskning. Hocking säger till Ruberg (2007, s. 1, min 
översättning) att:  

– [Ruberg/gamasutra.com] I din föreläsning nämnde du att även 
tävlingsinriktat gameplay involverar utforskning, nämligen 
utforskandet av olika strategier. (…)  

– [Hocking] Vad gäller systemutforskning så är det alltid målet 
med spelet. Målet är att räkna ut hur saker fungerar så att du 
kan ta dig till slutet och vinna. 

Utforskande aktiviteter finns enligt Egenfeldt-Nielsen (2003) i alla spel. Argumentet är 
att alla datorspel börjar med att spelaren bygger en spänning, en konflikt, och att denna 
gradvis minskar då spelaren utforskar mer av spelets universum. Datorspel har dock 
egenskapen att stödja flera olika typer av utforskning inom ett och samma spel. 
Egenfeldt-Nielsen menar också att utforskning är en av de grundläggande drivkrafterna 
för att spela datorspel. Citatet ovan beskriver dock utforskning av ett system, dvs. 
objektiv utforskning, och i Egenfeldt-Nielsens definition (2003) så slutar utforskningen 
när spelets system förstås av spelaren. Om spelaren skulle möta en mänsklig spelare i 
fallet som Hocking beskriver, så bör utfallet av motståndarens handlingar enligt 
Egenfeldt-Nielsens (2003) definition inte vara förutsägbara. När två eller fler mänskliga 
spelare möts så kan spelarpositionen tillskrivas spelet enligt Egenfeldt-Nielsen (2003). 
Nya spänningar kan då skapas, vilka syftar på utforskandet av mening. Som exempel 
nämner Egenfeldt-Nielsen spelet Sten, sax, påse. Spelet har ett väldigt enkelt system, 
och ur systempositionen så slutar spelet när spelarna känner till spelets regler och dessa 
har slutat utmana oss. I och med att detta spel har så pass enkla regler, betyder detta att 
spelet ur systempositionens perspektiv slutar nästan med en gång. Ur spelarpositionen 
kan man ge spelet nya meningar. Vi kan t.ex. fokusera på sociala relationer, som 
spelare kan vi aldrig utforska motståndaren till fullo. Vi kan också skänka spelet 
mening genom att göra det till ett mycket enkelt dryckesspel, där några öl står på spel. 
Från spelarpositionen kan vi finna nya sätt att utforska ett spel på (Egenfeldt-Nielsen, 
2003).  

2.3.2 Rumslig utforskning 

Ett exempel på utforskning som går djupare än utforskningen av regler, är Adams 
(2010, s. 423) definition att utforskning inom strategispel låter spelaren utforska 
obekant terräng i dess värld. Designers kan både skapa terräng som avbildar den riktiga 
världen, men kan också ge spelaren en fiktiv miljö. Spelaren kan känna till hur 
geografin eller miljön ser ut, men behöver inte känna till vad denna miljö döljer. Som 
exempel ger Adams (2010) spelet X-COM: UFO Defense, i vilket utomjordningar 
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diskret invaderar jorden. Kartan över jorden är av naturliga skäl känd för spelaren sedan 
tidigare, men var de utomjordiska baserna finns och var UFO-landningarna äger rum är 
ett mysterium för spelaren tills hon använder spelenheter för att undersöka. I många 
krigsspels singelspelarlägen – dvs. i ”single-player-läge” – används spelarens okunskap 
om terrängen som ett positivt spelmoment. För att kunna besegra motståndaren måste 
hon kanske utforska kartan för att finna nyckelegenskaper i landskapet. En bro som 
leder över en annars icke-passerbar flod är ett exempel, medan ett annat kan vara att 
finna en bakväg för att kunna smyga sig på motståndarens bas (Adams, 2010). 
Strategispel använder sig också ofta av något som kallas för fog of war. Detta är i 
Adams beskrivning en funktion som oftast visar outforskad terräng på kartan svart, 
utforskad terräng där spelaren inte har någon enhet är beslöjad så att spelaren endast ser 
geografin, men inte vad terrängen döljer. Spelaren ser endast vad miljön innehåller på 
och närmast runt de platser där hennes enheter befinner sig. Realism och spänning 
uppstår i spelet genom att denna funktion används, den gör också spelet mer 
utmanande. Att visa hela terrängen för spelaren skulle göra att hon kunde planera bättre 
och också vinna spelet snabbare (Adams, 2010). Detta är ett bra exempel på rumslig 
utforskning.  

I Rubergs (2007) intervju för gamasutra.com frågade hon Hocking huruvida han tyckte 
att utforskning kunde vara ett mål i sig i spel, och inte bara medel för att nå ett mål. 
Hocking menade att rumslig utforskning handlade om just det, att röra sig i en miljö och 
vilja se nya platser. Att vilja utforska för utforskandets skull. Han menade också att 
rumslig utforskning inte var ett nödvändigt inslag i ett spel, utan uttrycker i Rubergs 
(2007) intervju s. 1 att det är ”en viss typ av spelare som är intresserad av att spela på 
det sättet”. Däremot tror han att spelen Grand Theft Auto och Oblivion till och med kan 
tilltala spelare som normalt kanske inte är så intresserade av att utforska rummet att 
ägna sig åt just det (Ruberg, 2007). 

2.3.3 Narrativ utforskning 

Den andra kategorin som jag ämnar diskutera är spelarens utforskning av ett narrativ. 
De sökningar jag gjort har inte funnit någon bra definition på vad narrativ utforskning 
innebär. Definitionen som presenteras här är därför min egen utifrån Egenfeldt-Nielsens 
(2003) teorier om den subjektiva spelarpositionen. Narrativ utforskning utgörs av och 
uppstår ur Egenfeldt-Nielsens (2003) spelarposition, ur vilken spelarens skapande av ett 
meningsfullt narrativ uppstår; vad handlar spelet om (Egenfeldt-Nielsen, 2003)? 
Spelarpositionen vilken gör narrativ utforskning möjlig, behandlar enligt Egenfeldt-
Nielsen (2003) meningen med spelets karaktärer, handlingar, händelser, objekt, social 
dynamik och konkurrens. Spelets narrativ blir således vår subjektiva uppfattning av 
spelupplevelsen (Egenfeldt-Nielsen, 2003), och narrativt utforskande blir därmed 
utforskandet av vad spelvärlden har att berätta för oss. Denna definition stöds med hjälp 
av Dickey (2006) som menar att spelaren skapar ett eget narrativ ur sin uppfattning om 
händelser, innehåll och interaktion genom att sätta dessa i relation till varandra i 
spelvärlden. 

2.3.4 Personlig utforskning  

Den tredje kategorin av utforskning som jag tänker ta upp här är personlig utforskning. 
Denna aspekt kan förstås genom Turkles (1995) kvalitativa studier av människor och 
vad Internet betytt för dem. Hon menar att Internet har blivit ett ”socialt laboratorium” 
där människor kan experimentera med sina uppfattningar om jaget. Turkle s. 180 (1995, 
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min översättning) ställer sig frågor som: ”Vilken typ av personlighet antar vi?”, ”Lär 
våra verkliga jag från våra virtuella personligheter?” och ”Är dessa virtuella 
personligheter fragment av en sammanhängande och verklig personlighet?” Hon 
undersöker dessa frågor på något som kallas för MUD:ar vilket enligt Turkles (1995) 
definition är sociala virtuella samhällen som baserar sig på text. På den tid som boken 
skrevs så fanns det enligt Turkle två grundläggande typer av MUD:ar. Den ena var 
äventyrsvarianten som hon liknar vid Dungeons & Dragons-äventyr, där spelaren 
utforskar en medeltida fantasy-värld och skall döda monster och drakar, samla skatter, 
samt att hon erhåller erfarenhetspoäng för att bli starkare. Den andra typen är sociala 
MUD:ar, där spelaren kan utgå ifrån vad som helst som fångar hennes intresse. Här får 
spelaren röra sig i ett ganska öppet landskap. Meningen i dessa MUD:ar är att 
socialisera med andra spelare, och i vissa fall hjälpa till att bygga den virtuella miljön 
genom att skapa objekt och arkitektur. Du kan som spelare skapa en egen karaktär, och 
ge honom eller henne vilken beskrivning du vill, samt spela denna karaktär på det sätt 
som du vill. Med denna karaktär interagerar du sedan med andra spelare: du 
konverserar, visar gester och känslor, hanterar virtuella pengar samt påverkar din 
sociala status. Det MUD:ar gör enligt Turkle (1995) är att tillhandahålla världar där 
spelaren har möjligheten att anonymt interagera med andra människor. Spelaren kan 
efter eget behag välja hur pass lik eller olik hennes eget jag som hon vill spela sin roll. 
Turkle menar också att lek alltid varit en viktig roll i människans strävan efter en 
identitet. Hon menar att MUD:ar, även om andra platser på Internet också tillåter 
spelaren att leka med identitet, saknar motsvarighet i rikedom på sådana tillfällen. 
Eftersom MUD:ar tillåter spelaren att bygga sin karaktär och miljö och sedan leva i den, 
så kan dess miljö bli ett tillfälle för spelaren att förstå vem hon är och vill bli. Båda 
typerna av MUD:ar som beskrivits här har mycket gemensamt enligt Turkle, och även i 
äventyrsvarianten verkar det vara den sociala biten av MUD:ande som håller spelarnas 
intresse vid liv (Turkle, 1995).  

2.3.5 Sammanfattande kommentarer om utforskning 

Baserat på dessa teorier hävdar jag att individens utforskning är detsamma som 
upptäckten av ett för individen tidigare okänt material. Detta betyder att utforskning ur 
en individs synvinkel i princip kan utgöras av vad som helst. Vi måste dock komma 
ihåg Egenfeldt-Nielsens (2003) påstående att när utforskningen försvinner, så 
försvinner också spelet eller leken. Spelaren måste därför känna att där finns nya 
spännande saker att utforska och upptäcka genom hela spelet. Ur denna synvinkel blir 
vårt problem ett generellt designproblem: hur motiverar vi spelaren att ta sig från 
inledning till slut av egen vilja och intresse? Om vi inför ett Serious Games-perspektiv 
på problemet tillförs också frågan: hur presenterar vi faktainformation på ett så 
intressant sätt att spelaren av egen vilja vill läsa mer och därmed utforska ett 
kunskapsområde? Vi bör därför söka efter praktiska metoder för att presentera 
faktamaterial på ett intressant och fängslande sätt. Om vi nu förstår utforskning som en 
ganska vag aktivitet som kan ta många olika former, kan vi också använda denna 
vetskap i vårt spelskapande. Vi måste försäkra oss om att spelaren har saker att utforska 
tills spelet har nått sitt slut. Hur vi låter spelaren utforska skulle kunna vara av vikt för 
att behålla hennes intresse. Vilken form av utforskning vi väljer att göra möjlig skulle 
även kunna ha betydelse för vilken typ av kunskap vi vill förmedla – förmedla fakta, 
informera, träna färdigheter etcetera. Det kan därför vara av vikt att fundera på vilken 
genre vi bör välja, och vilken spelmekanik vi bör designa, för att bäst kunna presentera 
det seriösa innehållet.  
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En viktig insikt är dock att utforskning, som Adams (2010) menar, inte kan sakna 
utmaning utan att förvandlas till simpel sightseeing. Som speldesigners skall vi därför 
förse vår miljö med hinder, vilka låter spelaren förtjäna sin frihet att kunna utforska 
miljön (Adams, 2010). Påståendet gäller rumslig utforskning, men jag kan mycket väl 
tänka mig att principen gäller alla områden av utforskning. 

2.4 Motivation 

Motivation är ett väldigt vitt begrepp, och att definiera vad som skapar motivation kan 
vara vanskligt, då motivation kan tänkas uppstå på olika sätt och av olika anledningar 
för olika individer. För syftet att bättre kunna diskutera mina testresultat tittade jag dock 
på, och beskriver här, två komponenter som bidrar till motivation i Ryans et al. (2006) 
definition. Ryan et al. (2006) argumenterar att självständighet och kompetens är särskilt 
betydelsefulla för spelares motivation och nöje. CET-modellen; ”Cognitive evaluation 
theory”, vilket är en mindre teori som bygger på SDT-modellen; ”self-determination 
theory”, menar enligt Ryan et al. (2006, s. 349, min översättning) att:  

(…) händelser och tillstånd som stärker en människas upplevelse av 
självständighet och kompetens stödjer inre motivation, medan 
faktorer som minskar upplevd självständighet eller kompetens istället 
minskar inre motivation.  

Självständighet enligt STD-modellen, Ryan et al. (2006), innebär en känsla av vilja 
eller villighet att göra något. När någon utför något på grund av ett intresse eller ett 
personligt värde, så uppfattas självständigheten som hög. De menar att valmöjligheter, 
belöningar som feedback istället för kontroll av beteende, samt instruktioner som inte 
bygger på kontroll har bevisats stärka självständighet och som en följd inre motivation. 
Kompetens enligt STD-modellen, Ryan et al. (2006), innebär ett behov av att utmanas 
och känslor av att ha åstadkommit något. Här ingår möjligheter att erhålla nya 
färdigheter och förmågor, att utmanas på ett optimalt sätt och att få positiv feedback. 
Detta bidrar till att öka känslan av kompetens, och därmed den inre motivationen (Ryan 
et al., 2006). Att spelaren dessutom har ett urval av handlingsalternativ att välja mellan 
för att klara av en uppgift bidrar också till att skapa motivation (Pezzulo & 
Castelfranchi, 2009). Ett flertal studier med fokus på motivation och inlärning har också 
funnit, att när den lärande är mer engagerad i lärandeprocessen, så förstår hon också 
mer till fullo den kunskap hon förvärvar. När hon förstår den kan hon också använda 
den mer flexibelt (Rigby et al., 1992, i Wang & Reeves, 2006).  

2.4.1 Utmaning 

Adams (2010, s. 261): 

Gameplay finns i utmaningarna. 

Ett spels övriga egenskaper är underordnade. En vacker ”setting” eller intressant 
koncept räcker inte i längden. Spelet måste ge spelaren roliga uppgifter att utföra 
(Adams, 2010). Eftersom detta arbete fokuserade på att undersöka om spelaren fann det 
motiverande att göra en insats i spelmiljön för att kunna förvärva information i spelet, 
och hur hon kände inför de uppgifter hon ställdes inför, fokuserade jag därför på att 
definiera ett grundläggande set av utmaningar som presenteras i detta avsnitt. Jag 
använde mig sedan av ett urval av dessa utmaningar för att konstruera de element som 
projektet undersökte. Adams (2010, s. 264, s. 268-270) anger och definierar ett urval av 
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olika klasser inom utmaning − de fem översta i listan klassas som utforskningsutmaning 
− på detta sätt: 

 Rumslig uppmärksamhet: den mest elementära utmaningen, kräver att spelaren 
lär sig att hitta i en okänd miljö. 

 Låsta dörrar: används som en generell term för en barriär som hindrar spelaren 
från att avancera i spelet tills hon finner en lösning för att avlägsna hindret. 

 Att finna dolda ting: i många spel kan spelaren få uppgiften att finna objekt som 
är dolda i spelmiljön – ibland är dessa gömda på rimliga platser som spelaren 
kan lista ut via ledtrådar och ibland finns de på undangömda platser. Kräver att 
spelaren håller skarp utkik efter det hon letar efter – se Sökning nedan. 

 Fällor: är en anordning som skadar spelarens karaktär när den utlöses, och 
antingen dödar eller skadar henne.  

 Labyrinter och Ologiska rum: labyrinter är områden där alla platser ser lika 
dana, eller ungefär lika dana ut, och spelaren måste komma underfund med hur 
platserna relaterar till varandra för att kunna lösa pusslet och ta sig ut. Ologiska 
rum är platser som inte relaterar till varandra på ett rimligt sätt. Ex: Att gå söder 
från plats A leder till plats B, men att gå norr från plats B leder inte tillbaka till 
plats A, utan till plats C. Spelaren kan behöva en karta för att navigera i en 
sådan miljö då hon inte kan lita till sitt sunda förnuft.  

 Teleporters: en mekanism som omedelbart förflyttar spelaren från en plats till 
en annan. En teleporter kan bestå av vad som helst som frambringar denna 
effekt. 

 Formell logik: pussel som bygger på ”formell logik” innebär att man använder 
deduktiv logik, dvs. logik som bygger på slutledningsförmåga, för att lösa 
pusslet. Ett pussel som bygger på denna princip förutsätter att pusslet i sig 
innehar eller förklarar allt som spelaren behöver för att kunna lösa det. Ren 
logik skall kunna lösa pusslet. Ingen kunskap utanför pusslet skall behövas.   

Jag vill dock utvidga listan över utforskningsutmaningar när vi undersöker subjektet 
spelaren. Eftersom listan är författad ur ett designperspektiv saknar den två viktiga 
aspekter som spelaren ägnar sig åt för att avancera i spelet, för att hon skall förstå 
spelets narrativ och skaffa sig en uppfattning av vad som händer. Vad krävs det för att 
finna dolda ting, att ta sig förbi låsta dörrar och att finna ledtrådar? Vad innebär det att 
uppmärksamma, tyda och förstå det man ser och hör och sätta händelser i relation till 
varandra? Därför adderar jag ett par punkter som jag finner viktiga: 

 Sökning: är en av de mest elementära utmaningarna och handlingarna som 
innebär själva akten att spelaren använder sin uppmärksamhet för att läsa av den 
visuella information som spelet ger henne: till exempel att leta igenom rum efter 
dolda eller synliga ting, visuella budskap, att leta efter och följa ledtrådar och att 
leta efter lösningar på uppgifter. Sökning är därmed också en aspekt av vad 
Adams (2010) kallar mönsterigenkänningsutmaningar. Ett exempel på sökning 
är att spelaren måste hitta en nyckel som ligger dold eller synlig i ett rum, och 
som öppnar en låst dörr. Att spelaren söker krävs för de flesta uppgifter. När 
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hon söker kan hon lägga märke till landmärken för att lära sig miljön, sökning är 
då tätt sammankopplat med rumslig uppmärksamhet och mönsterigenkänning. 
Spelaren kan leta efter en fälla och om hon hittar den kan hon söka efter en 
utlösare som går att desarmera eller efter andra sätt att ta sig förbi den. Att finna 
dolda ting kräver till exempel att spelaren aktivt letar efter ledtrådar eller efter 
tinget som skall hittas. En serie av visuella ledtrådar kanske leder henne rätt? 

 Narrativ utforskning: ytterligare en utmaning spelaren ställs inför är att utforska 
spelvärldens innehåll, och sammanställa den information hon ges till ett 
trovärdigt narrativ eller berättelse, med andra ord en helhet. Resonerande kring 
spelets dialog och information kan behövas för att förstå vad spelet försöker 
förmedla, och kan även användas för att lösa vissa pussel av typen formell logik 
som beskrivs ovan. Det är också nödvändigt för att veta vad spelaren vill att 
spelarkaraktären skall säga i dialog om där finns olika valmöjligheter, speciellt 
om valen påverkar beståndsdelar av spelvärlden. Narrativ utforskning betyder 
alltså att spelaren utforskar vad spelet har att berätta för henne, och omfattar allt 
från vad som sägs i röst- och textbaserat narrativ, till belöningar, nya uppdrag, 
vad som händer i filmsekvenser, och hur en datorstyrd karaktär agerar fysiskt i 
spelvärlden. 

För att göra utforskandet intressantare och mer av en utmaning var det lämpligt att 
utnyttja Oblivions (2007) inneboende spelmekanik i form av hybrid mellan CRPG och 
actionspel (se kapitel 5.3 Vad är Oblivion? för en beskrivning). Därför gavs Norse 
Gleipnir även typen konfliktutmaningar som definieras av Adams (2010, s. 270-273) 
enligt närmast följande punkt: 

 Konflikt: innebär att krafter (forces) ställs i direkt motstånd mot varandra. En 
konflikt behöver inte innebära strid och våld, utan kan som i schack vara en 
konflikt mellan två sidor där spelarna istället försöker fånga varandras pjäser, 
eller att förhindra motståndaren. I konflikter är den grundläggande utmaningen 
överlevnad, men motsatsen råder också i att besegra fiender. Författaren nämner 
också andra utmaningar i en konflikt: strategi, taktik, logistik, försvarandet av 
sårbara föremål och enheter samt att obemärkt ta sig förbi motstånd för att 
uppnå sitt mål (Adams, 2010). Min mening är dock att termen konflikt bör 
beskrivas och definieras med ytterligare egenskaper: en konflikt kan exempelvis 
utgöras av en karaktärs motvilja eller förakt mot en annan, och denna motparts 
önskan och vilja att ändra motståndarens inställning och vinna respekt hos 
honom eller henne. Ett exempel är dvärgen Eikinskjaldi i Faktaversion 2 av 
Norse Gleipnir. Inledningsvis föraktar han spelaren, men när spelaren räddat 
dvärgarna från draugernas hämnd vinner hon Eikinskjaldis respekt. Konflikten 
mellan Eikinskjaldi och spelaren löses inte genom att motståndaren bekämpas 
eller förhindras, utan är av en mer abstrakt natur och handlar snarare om kampen 
att bygga upp något gemensamt än att besegra.  

Konflikterna i Norse Gleipnir ämnar bidra till att göra spelet mer utmanande att klara 
av. Att spelaren utmanas men även kan klara av dessa utmaningar är en viktig del 
genom vilken spelaren känner kompetens, som i sin tur är en viktig del av inre 
motivation (Ryan et al., 2006). 
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2.4.2 Belöningar och deras relevans 

Barnes et al. (2008) har utfört en inledande studie på området feedback och dess effekt 
på spelarmotivation, och hur seriöst ett Serious Game upplevs. Två tester har hittills 
genomförts, och i båda användes samma två Serious Games. Skillnaderna mellan test 1 
och test 2 gav indikationer på att införandet av uttryckliga belöningar och straff i test 
2:s spelversioner, samt att denna feedback tätt vävts samman med målen för lärandet, 
hade positiva effekter. De positiva effekterna gällde den upplevda seriositeten av de 
spel som testades. De positiva effekterna gällde också testpersonernas prestationer som 
höjdes i de post-tester som utfördes efter en genomförd spelsession, i jämförelse med de 
resultat som hade presterats i testerna innan spelsessionerna. I test 1 hade spelarna inte 
uppfattat spelens lämplighet för att lära lika högt, och varken under eller efter testet 
uppmärksammat målen för lärandet till någon större grad. Testresultaten tyder på att om 
spelutförandet tätt knyts samman med lärandemålen, kan attityden och engagemanget i 
och gentemot ett Serious Game förbättras. Innan lämplig feedback hade implementerats 
i testobjekten hade spelarna inte varit benägna att uppmärksamma lärandemålen, varken 
under eller efter spelsessionen. Urvalsgruppen som användes var dock för liten för att 
dra några konkreta slutsatser (Barnes et al., 2008). 

2.4.3 Olika typer av belöningar 

I intervjun med Ruberg (2007) för gamasutra.com säger Hocking att spel som baserar 
sig på utforskning behöver ge spelaren massor med belöningar av mindre betydelse. 
Han menar att Oblivions (2007) användande av ingredienser till alkemi är ett ypperligt 
exempel på detta. Han säger också att han personligen vandrade runt i Oblivions 
landskap för att se vackra vyer. I en av de turer Hocking tog reste han till havet vid 
spelvärldens ände för att se solnedgången. Han hade lagt ifrån sig kontrollen och 
druckit en öl medan solen sjönk bortom horisonten. Det finns ingen belöning för detta 
menar han, utan enbart viljan att se hur fenomenet såg ut i spelet. Hocking säger till 
Ruberg (2007, s. 2, min översättning): 

– Så där finns den här andra typen av belöning vilket enbart är 
känslan av denna öppenhet och att se hur innehållsrik 
simulationen är, vilket är något som du vanligtvis inte kan 
göra i spel. 

Vad Hocking pratar om här är ett rumsligt utforskande som utgörs av vandring i 
terrängen och sökande efter vackra vyer. Det fenomen som Hocking beskriver i 
exemplet med solnedgången har en känslomässig belöning – som är en del av 
personliga belöningar – för en insats att utforska världen. 
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3 Problemformulering 
För undersökningen i den här uppsatsen kommer jag, istället för att fokusera på om 
spelaren tillgodogör sig den information som presenteras, att fokusera på hur spelaren 
kan vara villig att tillgodogöra sig information. Det jag ämnar testa är huruvida spelaren 
finner det motiverande att göra en utforskande insats för att kunna tillgodogöra sig 
information och lösa de uppgifter hon ställs inför. Utmaningarna utgörs främst av 
rumsliga och narrativa utforskningsuppgifter, med barriärer i from av låsta dörrar och 
låsta kistor samt att besegra fiender som hindrar spelarens framfart. Egenfeldt-Nielsen 
(2003, s. 8, min översättning) säger att: 

I ett spel baserat på en linjär berättelse är ofta spelarens 
utforskande av mening till viss del utforskandet av designerns 
intention. 

Inom Serious Games finns det alltid ett definitivt mål med produkten som utvecklarna 
måste förmedla, att t.ex. lära spelarna faktakunskaper eller ändra attityder. Det torde 
således vara ganska svårt att lära en spelare om historia på ett totalt icke-linjärt vis då 
historia och berättelser som i den nordiska mytologin – vilket Norse Gleipnir baserar 
sig på – följer en strikt kronologisk ordning. Så kan ett linjärt narrativ också vara 
utforskande? Enligt Egenfeldt-Nielsens (2003) definition av utforskning så borde 
tillgodogörandet av ett förutbestämt narrativ också vara en legitim del av utforskning. 
Spelaren utforskar med andra ord spelets historia. Linderoth (2007) pratar dock om att 
det representerade temat i ett spel, ur spelarens perspektiv, är underordnat spelet som 
sådant. Detta torde utgöra ett problem då vi vill säkerställa att spelaren tillgodogör sig 
den information som vi ämnar lära ut. Vi bör med andra ord övervinna detta problem. 
Enligt Egenfeldt-Nielsen (2006) säger kognitiv forskning att inre motivation främjar 
lärande vilket är ett mål jag strävar efter. Därmed bör vi finna ett sätt att likställa spelet 
som sådant med det tema vi har som mål att förmedla kunskaper om. För att uppnå 
detta kan vi undersöka och utforska potentialen hos två faktorer som sägs skapa inre 
motivation enligt Egenfeldt-Nielsen (2006): faktorerna utforskning och upptäckt.  

Vidare tror jag inte att det är att föredra när ett spel presenterar en text som inte tycks ha 
någon tydlig innebörd för spelet i sig. Jag tror snarare att faktakunskap då kan kännas 
som ett påklistrat element och hinder i spelet. För det första bör alltså det vi försöker 
berätta vävas samman med spelvärlden, för det andra måste förvärvandet av den 
kunskap vi försöker förmedla vara en aktiv del av spelupplevelsen. Spelaren måste 
finna förvärvandet av kunskapen motiverande och inte som en distraktion från själva 
spelupplevelsen.  

Att kombinera ett spels händelser och element så att motivation, engagemang och egen 
prestationsförmåga är i rätt balans för ett effektivt lärande är dock ett problem (Mott et 
al., 2006b). Ett spel som avser att lära ut något måste stödja lärandeprocessen (Dickey, 
2006). Det har visat sig ineffektivt att tillämpa lärande enbart genom upptäckt, där 
studenten inte får någon form av vägvisning i form av instruktioner och råd (Mott et al., 
2006b). Att explicit försöka kontrollera hur studenten tar sig an en uppgift är inte heller 
att föredra, då detta motverkar inre motivation (Ryan et al., 2006). Norse Gleipnir 
avancerar därför explicit sin huvudberättelse genom uppdrag som bygger på de fakta 
som modulen vill lära ut. Två versioner jämförs vilket ämnar ge indikationer på hur 
motiverade testpersonerna känner sig av spelet när fakta i större mån är (1) fristående, 
dvs. skiljda, från spelets narrativ och uppdragen bara vagt bygger på fakta vilka istället 
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presenteras i separata informationstexter och i viss mån separat dialog och så vidare. I 
detta fall betyder det att spelaren enkelt kan spela uppdragen och nonchalera merparten 
av den text som handlar om nordisk mytologi, utan att behöva vara rädd för att missa 
uppdragsinformation eller gå miste om ett sammansatt spelnarrativ. Denna version har 
jag valt att kalla för Faktaversion 1. (2) När fakta i större mån är integrerade med 
spelets narrativ så att dialog, uppdragsbeskrivningar och dylikt väver in fakta som en 
naturlig del av det dramatiska berättandet. Denna version har jag valt att kalla för 
Faktaversion 2. En definition av verket följer i kapitel 5 Speldesign, och en distinktion 
mellan de två versionerna följer i subkapitel 5.6 Faktaversioner. 

För att främja den rumsliga utforskningen skulle spelaren kunna ta sig an vissa 
uppgifter i en odefinierad ordning, varför leveldesignen inspirerades av en så kallad 
nätverkslayout i Adams (2010) definition. För att vara säker på att spelaren inte skulle 
missa viktig information användes dock primärt ett linjärt narrativ, vilket betydde att 
spelaren var tvungen att utföra samtliga delmoment i de flesta av uppdragen för att 
kunna komma vidare – även om det fanns möjlighet att lösa det första uppdraget på tre 
olika sätt, och att det genom leveldesignens nätverkslayout gick att komma fram till 
lösningen av ett av uppdragen i några olika sekvenser. Den guidning som Norse 
Gleipnir gav testpersonerna var frånsett ett enstaka fall inbyggd som en del av spelets 
narrativ och miljö – i det senare fallet företrädesvis ljuskällor som guidar spelarens 
blick mot viktiga platser. Genom att integrera fakta som en del i det dramatiska 
berättandet ämnar jag med Faktaversion 2 eliminera problemet som Linderoth (2007) 
identifierar: att ett spels tema alltid är underordnat spelet som sådant. Inte heller 
Michael och Chens (2006) påstående i Susi et al. (2007), att huvuduppgiften för ett 
Serious Game är att lära ut och om möjligt låta den lärande ha roligt samtidigt som hon 
lär skulle utgöra något problem. Temat i Norse Gleipnir och spelet som sådant är, eller 
ämnar i alla fall vara, en och samma sak. 

I den här uppsatsen ämnar jag alltså undersöka om spelaren känner sig mer motiverad 
att samla fakta på det sätt som integrerad fakta i Norse Gleipnir innebär, och om 
speltestarna då upplever en större inre motivation att spela spelet och läsa text och 
dialog än om fakta är fristående. Syftet är att förstå om teorierna utifrån vilka Norse 
Gleipnir är skapade kan vara praktiskt tillämpningsbara för att göra spelaren av ett 
Serious Game – inom ämnet mytologi – intresserad att värva mer information. 
Experimentet fokuserar (1) på att undersöka hur spelaren upplever det faktum att det 
krävs en insats från hennes sida för att utforska den rumsliga miljön för att kunna 
tillgodogöra sig narrativ och fakta samt lösa spelets utmaningar – i en miljö som i stora 
drag ser likadan ut i de båda versionerna, och (2) ämnar det besvara om det är mer 
positivt att integrera fakta som en del av Norse Gleipnirs narrativa avancemang, dvs. 
som essentiell del av den berättelse som berättas och driver spelet framåt, än om fakta 
är fristående. De utmanande aktiviteter som spelaren ställs inför i Norse Gleipnir nyttjar 
ett urval av de utmaningar – främst utforskningsutmaningar – som beskrivs i kapitel 
2.4.1 Utmaning, samt konfliktutmaningen att besegra fiender.  
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3.1 Frågeställning 

1. Hur upplever spelaren det faktum att hon får göra en insats för att genom 
utforskning kunna tillgodogöra sig information och lösa de uppgifter hon ställs 
inför? 

2. Upplevs spelandet som mer motiverande när fakta är integrerade som en del i 
det dramatiska berättandet, än om de i huvudsak är fristående från det? 

Insatsen består här i att övervinna utmaningar som att söka igenom en 3D-miljö efter 
information, objekt och karaktärer som driver spelets narrativ framåt. Spelarens 
avancemang ska dock hindras av barriärer, dels rent fysiska som låsta dörrar och 
monster, och dels informativa/faktabaserade barriärer som att läsa och förstå 
information vilka ger ledtrådar till hur hon kan ta sig vidare. Att spelaren går igenom 
dialog ska också öppna för ytterligare dialogval vilket i vissa fall ska vara kritiskt för att 
avancera i spelets uppdrag och berättelse. 
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4 Metod 
Syftet med Norse Gleipnir är att låta spelaren göra en insats genom att utföra olika 
konflikt- och utforskningsutmaningar, som spelet Oblivion kan erbjuda, för att kunna 
tillgodogöra sig information om nordisk mytologi. Miljön i Norse Gleipnir hämtar 
inspiration från den teori som presenteras i denna uppsats, och är skapad efter Oblivions 
premisser. En betydande del av de utmaningar som finns i Norse Gleipnir är 
utforskningsutmaningar av olika slag som beskrivs i denna uppsats. Det yttersta syftet 
var att undersöka om en design som bygger på rumsligt utforskande, samt när fakta är 
integrerade som en del av spelets story, narrativ och uppdragsbeskrivningar och 
därmed sammankopplar fakta med det som spelaren ska ägna sig åt i gameplay, också 
upplevs som positivt och motiverande i ett Serious Game. Norse Gleipnir är testat 
enligt ett kvalitativt experiment med vissa kvantitativa influenser. De två 
beståndsdelarna av experimentet undersöker (1) hur spelaren uppfattar Norse Gleipnirs 
utforskande utmaningar och om utforskningen av en miljö där berättande och fakta 
värvas genom denna utforskning i sig är en motiverande form för informationssamling, 
som enligt nästa beståndsdel, (2) presenterar fakta enligt en särskild design; vilket av de 
två olika sätt som presenteras upplever spelaren som mest motiverande? Den 
sistnämnda beståndsdelen utgör kärnan i det jag kallar experiment då de två 
faktaversioner som presenteras nedan skiljer sig på vissa bestämda punkter. Fakta 
presenteras för spelaren genom att hon får utforska ett narrativ, men fakta presenteras 
på två olika sätt i de två olika faktaversionerna vilka beskrivs i kapitel 5.6 
Faktaversioner nedan. Experimentet undersöker också hur spelaren uppfattar den 
rumsliga utforskningen då den är densamma i dessa båda versioner, med undantag från 
de variabler som beskrivs i kapitel 5.5.1 Skillnader i Norse Gleipnirs rumsliga miljö, 
och kapitel 5.6 Faktaversioner. Testerna ämnar ge indikationer på om tillämpningssättet 
som jag tror på, dvs. det sätt som Faktaversion 2 av Norse Gleipnir är designat utifrån, 
är lämpligare än det tillämpningssätt som Faktaversion 1 använder för att motivera 
spelaren i en lärandemiljö. 

4.1 Experiment 

4.1.1 Förberedelser 

Innan jag ansåg att Norse Gleipnir var klart för experiment var jag tvungen att 
undersöka om modulens svårighetsgrad verkade överkomlig och om dess innehåll 
logiskt hängde samman – det betyder att spelaren visste vad hon skulle göra, att hon 
fann berättandet trovärdigt, att hon inom rimlig tid hittade till rätt plats och föremål i 
miljön (dvs. att hon inte vandrade omkring planlöst under en längre tid utan att komma 
vidare), att hon kunde överkomma utmaningar utan att fastna vid dem eller bli 
frustrerad av dem, och att hon inte blev frustrerad över missar i designen vilket skulle 
kunna gå ut över testresultaten. Efter vad som framkom i dessa mer informella 
testsessioner justerades svårighetsgraden och smärre förändringar gjordes i Norse 
Gleipnir för att göra modulens spelbarhet bättre. Jag använde mig av fem vänner, som 
alla studerade eller hade studerat vid Högskolan i Skövde, för att speltesta modulens 
balansering av svårighet, belöningar och feedback som ett förstadium till experimentet. 
Fyra vänner fick speltesta Faktaversion 1 och en vän fick testa Faktaversion 2. Ingen 
design låg bakom detta speltest. Vännerna fick spela Norse Gleipnir och kommentera 
när de hade något att säga. Under tiden antecknade jag missar i designen under kritiska 
och viktiga moment – informationen användes för att justera Norse Gleipnir och ge det 
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en bättre spelbarhet. Exempel på ändringar var att ge en död karaktär en unik rustning i 
modulen, samt ljussätta platsen där han låg för att spelaren med större säkerhet skulle se 
honom. Denna karaktär var viktig för spelarens avancemang i Norse Gleipnir och flera 
av mina vänner missade honom. Jag lade också till vägbeskrivningen ut från 
Svartalfaheim upp till människornas värld Midgård i uppdragsjournalen i Faktaversion 
2 – den presenterades först bara i dialog i denna version. Då vägbeskrivningen sedan 
inte gick att läsa igen frågade den vän som spelade Faktaversion 2 efter denna, och sa 
att det vore bra att kunna läsa den igen. 

4.1.2 Experimentdesign 

Då experimentdesignen för Norse Gleipnir skapades följde den inte någon teoretisk 
förebild i detalj, men var inspirerad av ”Jämförande design” i Brymans (2002) 
definition: en design som bygger på att forskaren med samma forskningsmetod studerar 
två eller fler fall som skiljer sig åt. I det fall som experimentet gäller kvalitativa, 
komparativa studier blir formen en ”flerfallsstudie” (Bryman, 2002) vilket också var 
fallet i detta experiment. Dock kombinerade experimentet både ett kvantitativt och ett 
kvalitativt förhållningssätt. Jag samlade kvantifierbara data genom mätning och 
jämförelse av likertskalor i enkäten för att ta reda på om där fanns tydliga mönster. 
Enkäten innehöll dessutom två avslutande frågor där testpersonen i den första fick 
värdera Norse Gleipnir med fem värderande ord, och i den andra fritt kunde uttrycka 
sina åsikter om vad som helst som rörde modulen. Anledningen till detta var för att 
tydligare kunna förstå och styrka om det fanns element som inte rörde experimentets 
fokus, men som kunnat påverka resultaten. Jag samlade kvalitativa data genom 
observation av testpersonens speltest av Norse Gleipnir samt i en mer djupgående 
intervju som utgick från enkäten och de frågor och svar som testpersonen gett i 
densamma. I enkäten fick testpersonerna subjektivt värdera sin upplevelse av de 
spelmoment som frågorna rörde – i intervjun lät jag testpersonerna motivera och 
utveckla sina svar i enkäten. Designen av enkät och intervju skapades också utifrån 
förutsättningen att kunna analyseras med ”Mönster, tema och innehållsanalys” i Pattons 
(2002) förklaring. 

Experimentet var upplagt så att testpersonen (1) fick fylla i enkätens första sida med 
generella uppgifter om sig själv och sina spelvanor, (2) spelade Norse Gleipnir medan 
jag var närvarande och observerade, (3) slutförde enkäten medan jag lämnade 
testrummet för att inte påverka testpersonens svar, en enkät som (4) följdes upp av en 
intervju vilken kan förstås genom Bryman (2002) som en blandning av en ”semi-
strukturerad intervju” och en ”fokuserad intervju” – se kapitel 4.1.5 Datainsamling för 
en noggrannare genomgång av de olika testmomenten. Intervjun var ”semi-
strukturerad” i det att jag följde ett frågeschema, men gav plats åt uppföljningsfrågor på 
svar som jag uppfattade som extra intressanta, och ”fokuserad” i det att intervjufrågorna 
till stor del var öppna frågor där spelaren muntligt fick motivera sina markeringar på 
skalorna i enkäten, samt att dessa mestadels rörde de specifika frågor som experimentet 
ämnade besvara (Bryman, 2002). Notera dock att vissa uppföljningsfrågor i 
frågeschemat var slutna i större grad för att få reda på specifika variabler. Den sista 
frågan i intervjun utgjorde dock ett brott mot experimentets övergripande intervjuteknik 
– på fråga 11 i enkäten (Se Bilaga 3) fick testpersonen skriva vad de ville om de hade 
något att tillägga om Norse Gleipnir. Vad de skrev läste jag sedan upp och ställde 
frågan om de ville utveckla svaret, de fick också frågan om de hade något mer att 
tillägga om Norse Gleipnir om/som de inte skrev. Notera att testpersonen här fick ta 
upp vilket ämne, fråga, synpunkt osv. de ville så länge det rörde Norse Gleipnir. 



 

 17 

4.1.3 Urvalsgrupp 

Tabell 1. Översikt – Testpersoner. Siffersuffixet efter spelarangivelsen anger för 
tydlighetens skull vilken faktaversion av Norse Gleipnir som testpersonen spelade. 
Samtliga av testpersonerna var studerande vid olika instanser – gymnasium, 
yrkesutbildning och högskola – vid testtillfället. 

 Ålder Kön Sysselsättning Spelvanor – 
Timmar 

Erfarenhet av 
Oblivion 

Grupp 1      

Spelare A1 24 år Man Studerande Över 6 tim/v Ja + föregångare 

Spelare B1 24 år Man Studerande 3-6 tim/v Ja + föregångare 

Spelare C1 23 år Man Studerande Över 6 tim/v Ja + föregångare 

Spelare D1 27 år Kvinna Studerande 5-10 tim/mån Nej 

Spelare E1 17 år Man Studerande Över 6 tim/v Nej 

Grupp 2      

Spelare A2 18 år Man Studerande Varje dag Ja + föregångare 

Spelare B2 32 år Man Studerande 3-6 tim/v Nej 

Spelare C2 20 år Kvinna Studerande 3-6 tim/v Ja 

Spelare D2 19 år Man Studerande 3-6 tim/v Nej 

Spelare E2 20 år Man Studerande Över 6 tim/v Ja 

Testgruppen värvades på två olika sätt. Det första var genom affischering i korridorerna 
och i Högskolebiblioteket på Högskolan i Skövde, i trapphusen till studentlägenheterna 
som ligger runtomkring högskolan, samt i Skövde Kulturhus. Två personer hörde av sig 
via dessa affischer, och båda ställde också upp i testerna.  

Det andra tillvägagångssättet utarbetades då det efter nästan en vecka bara var en 
person som hört av sig via affischeringen.  Det gick ut på att värva personer som rörde 
sig i centrala Skövde. Testpersonerna värvades eftermiddagstid, och totalt fyra tillfällen 
behövdes för att fylla alla platser. Jag följde de kriterier som jag angett vid 
affischeringen – speltestaren skulle vara över sexton år, själv anse sig ha en god 
datorvana samt inte ha en formell spelutbildning, dvs. varken ha läst någon kurs eller 
program med inriktning mot spelutbildning – och jag försäkrade mig om att alla 
potentiella testpersoner uppfyllde dessa kriterier genom att fråga dem. Jag inriktade mig 
även på att söka mig till personer som såg ut att vara yngre än 35 år, även om detta 
kriterium inte hade uteslutit någon om de varit äldre. Jag valde även bort personer som 
jag kände igen till utseendet eller hade någon typ av relation till. Vid det första tillfället 
gav jag mig ut vid 15-tiden på eftermiddagen, en tid då många gymnasieelever rör sig 
genom centrala Skövde. Valet av tid på dagen påverkade därför åldersgruppen som 
värvades i den första omgången, då sju av tolv tillfrågade var mellan 17-19 år. Endast 
två av de sju ställde sedan upp i speltestningen – en av de tillfrågade valde jag bort då 
jag insåg att jag tidigare haft kontakt med personen. Vid följande tre värvningstillfällen 
gav jag mig ut vid 16-tiden på eftermiddagen, denna tid var åldersgruppen mer varierad 
(att skolterminen var närmre sitt slut kan också ha varit en faktor). Värvningen gav till 
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slut en målgrupp på 17-32 år. Inget incitament användes för att motivera speltestarna 
till att ställa upp frånsett att jag bjöd samtliga på fika under experimentet – de fick fritt 
ta av frukt, fikabröd, cola och kaffe som jag hade tagit med mig.  

4.1.4 Genomförande  

Innan de avsedda speltesterna inleddes pilottestades testet och dess genomförande med 
hjälp av en universitetslektor vid Högskolan i Skövde. I detta test fick testpersonen 
spela Faktaversion 2. Testet syftade till att se till att jag skötte intervjun bra och att 
enkäten var bra utformad. Enkäten diskuterades därefter med handledaren, och enkäten 
förtydligades och justerades efter dennes förslag. Enligt handledarens råd lades nu även 
observation av spelaren till datainsamlingen för att få mer utförliga data. Observationen 
utfördes endast medan testpersonen spelade Norse Gleipnir. 

Experimentet gick sedan till på följande vis: urvalsgruppen om 10 personer tilldelades 
en plats mellan 1-10 efter den ordning de värvades. Därefter delades de in i Grupp 1 
eller Grupp 2. Ojämn siffra i värvandets ordningsföljd innebar att testpersonen tillhörde 
Grupp 1, jämn siffra att testpersonen tillhörde Grupp 2. Två av testpersonerna var 
kvinnor – en i Grupp 1 och en i Grupp 2. De som var uppskrivna men inte svarade på 
mina försök att kontakta dem eller som inte dök upp vid det bokade testtillfället ersattes 
sedan i tur och ordning – saknades testperson 5, 6 och 8 tillsattes först plats 5, sedan 
plats 6 och sist plats 8. Grupp 1 spelade Faktaversion 1 av Norse Gleipnir och Grupp 2 
spelade Faktaversion 2 av Norse Gleipnir. Att testpersonerna tillhörde olika grupper 
och spelade olika versioner avslöjades först när experimentet var slutfört, och i så fall 
endast om jag och testpersonen började diskutera experimentet då det var slutfört. 

Samtliga tester utfördes på samma stationära dator för att undvika skillnader som 
kunnat uppstå genom datorns prestanda, och för att inte variera den fysiska miljön i 
vilken testpersonerna satt under speltestet. Testpersonen fick också ändra musläge från 
höger- till vänsterhänt om hon ville, och välja om hon ville ha tänt eller släckt vid 
testplatsen när hon spelade. Testpersonen tilläts ändra inställningar så som grafiska 
konfigurationer: upplösning, renderingsalternativ etc., samt spelets kontroller och 
svårighetsgrad. Experimentet ägde rum i vardagsrumsmiljön som finns i testlabbet på 
Högskolan i Skövde. Att genomföra de tio testsessionerna tog allt mellan strax under 
1,5 timma och strax under 3 timmar vardera – jag hade uppskattat att speltiden av Norse 
Gleipnir var 1 till 1,5 timma men jag lät testpersonerna spela längre. Om testpersonen 
inte klarade Norse Gleipnir inom 2 timmar avbröt jag för att gå vidare med intervjun. 
De enda närvarande i salen under experimentet var testpersonen och testledaren, dvs. 
jag. Testerna är utförda under slutet av vårterminen och början av sommarterminen 
2011.  

För de som inte hade spelat Oblivion förut började jag speltestet med att gå igenom 
kontroller och interface, de fick själva styra med mus och tangentbord under tiden. Om 
de råkade aktivera introduktionstexten genom att ta ett steg framåt med 
spelarkaraktären väntade jag med att fortsätta med min genomgång tills de var färdiga 
med att läsa och stängt ner textrutorna. Jag uppdaterade dem också under spelets gång 
om det var någon viktig funktion de verkade ha glömt bort, då jag inte anser att man 
kan kräva att en testperson kommer ihåg alla kontroller och hela interfacet efter en enda 
kort genomgång. Jag gjorde detsamma för dem som sade att det var ett tag sedan de 
spelat Oblivion, om de själva påpekade att de hade glömt bort något eller om det var 
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uppenbart att de inte kom ihåg vissa viktiga funktioner – t.ex. hur man hittar 
uppdragsjournalen och läser samtliga inlägg om ett uppdrag i den. 

4.1.5 Datainsamling 

1. Speltestet inleddes med att testpersonen fick fylla i generella data om sig själv 
på den första sidan av enkäten: namn, ålder, kön och sysselsättning inklusive 
yrkes- eller studieområde. Testpersonerna fick på samma sida svara på frågor 
om sina spelvanor (Se Bilaga 3). 

2. Då testpersonen fyllt i den första sidan av enkäten startade vi Oblivion vilket var 
förberett att ladda direkt in i Norse Gleipnir-modulen. Jag bad testpersonen att 
hoppa över introsekvenserna med reklam för spelskaparna och deras partners. 
Därefter började de spela. Under tiden satt jag på en stol bredvid dem och 
observerade och förde anteckningar med papper och penna. Under hela tiden 
svarade jag också på frågor om spelet så länge det rörde sig om hur Oblivion 
spelas, jag inflikade påminnelser om viktiga funktioner i spelets interface om 
testpersonen verkade ha glömt av att dessa fanns. Jag var dock försiktig med att 
påminna testpersonen om funktioner och jag gjorde det sällan, endast när det 
verkade nödvändigt, eftersom jag inte ville påverka deras spelstil och val i spelet 
för mycket. Jag påminde även samtliga att spara spelet lite då och då eftersom 
de inte skulle behöva börja om för långt tillbaka i spelet om spelarkaraktären 
dog. Då testpersonen klarat spelet eller om testpersonen spelat i ungefär två 
timmar och inte var nära att klara spelet, avbröt jag själva speltestningen. 

3. När speltestningen var slutförd bad jag testpersonen sätta sig där han eller hon 
behagade i testrummet och besvara frågorna i enkäten (Se Bilaga 3). Jag 
lämnade rummet medan testpersonen gjorde detta och bad dem ropa när de var 
klara. 

4. När de besvarat enkäten tog jag fram diktafon och mikrofon och studerade 
hastigt deras svar innan vi började intervjun. Intervjun gick till på följande vis: 
jag presenterade testpersonen vid namn för att lätt kunna identifiera dem under 
analysfasen, och följde en mall med stödord om vad jag skulle fråga. Jag bad 
dem motivera varför de värderat de olika momenten som de gjort. De fick själva 
välja hur mycket de ville utveckla sina svar. Om något spår var särskilt 
intressant att följa upp och veta mer om ställde jag följdfrågor som inte fanns på 
mallen. Jag bad dem förklara och motivera de fem värderande orden med vilka 
de fick beskriva Norse Gleipnir i enkäten. På den sista enkätfrågan ”Ordet är 
fritt” ställde jag frågor om det de skrivit oavsett vad de hade skrivit, och de fick 
även möjlighet att tillägga vad som helst om Norse Gleipnir om de hade något 
att tillägga, även om de inte hade skrivit något. 

Enkäten fylldes i egen takt i av testpersonen, i intervjun gav jag sedan testpersonen 
möjligheten att motivera sina svar i den utsträckning de själva ville. När jag uppfattade 
att testpersonen sagt det de ville säga om en fråga ställde jag en följdfråga eller fortsatte 
till nästa fråga. Detta gjorde att det blev stora skillnader i intervjutid, där den kortaste 
blev cirka 10 minuter och den längsta sträckte sig till cirka 30 minuter.  
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4.1.6 Analysmetod 

Jag analyserade mina data genom en ”Mönster, tema och innehållsanalys” i Pattons 
(2002) definition för att upptäcka överensstämmelser och betydelser i data hos samma 
person och mellan insamlad data från olika personer, skillnader och likheter mellan och 
inom Grupp 1 och Grupp 2 samt inom hela testgruppen, både Grupp 1 och Grupp 2, 
som helhet. Denna analysmetod används för att kunna bryta ut övergripande mönster 
och gemensamma nämnare i spelarnas subjektiva beskrivningar av sina spelupplevelser. 
”Mönster, tema och innehållsanalys” är en analysmetod som samlar en volym med data 
och försöker se gemensamma beröringspunkter och meningar. De gemensamma 
beröringspunkterna kan förklaras som ett mönster eller tema, där ett mönster kan ses 
som att ett flertal av testpersonerna sade sig känna en viss känsla, medan ett tema 
snarare beskriver företeelsen som en kategori (Patton, 2002).  

Experimentets data tolkades också med hjälp av ”Kvalitativ analytisk induktion och 
deduktion” i Pattons (2002) definition för att få en djupare förståelse för de mönster 
som uppstått. Den induktiva analysen handlade om att upptäcka mönster, teman och 
kategorier i de data som experimentet genererat (Patton, 2002). Det deduktiva 
analysarbetet, som det kan förstås och appliceras genom Pattons (2002) definition, 
består då i denna uppsats i en vidare analys av experimentets data för att se om det 
fanns tendenser och vilken relevans de hade för uppsatsens problemområde. Till vilken 
designs favör pekade experimentets data eller saknade de en sådan indikator? Eller i 
avsaknad av en tydlig fördel för någon av versionerna, pekade då experimentet istället 
på relaterade men oförutsedda data av intresse för vidare forskning? Brymans (2002) 
definition av ”Jämförande design” var också ett förhållningssätt som var i åtanke då 
enkäten skapades, vilket är viktigt för att kunna förstå mitt förhållningssätt till 
experimentets data i dataanalysen. 

4.1.7 Kodning 

Enkäten bestod av ett antal frågor där testpersonen fick värdera sina spelupplevelser 
genom markeringar på s.k. likertskalor. Undantagen var fråga tio som frågade efter fem 
stycken värderande ord, och fråga elva som gav testpersonen möjligheten att i text 
uttrycka vad hon ville, om Norse Gleipnir. Likertskalan som användes för fråga ett till 
nio var en onumrerad linje med en mittpunktsmarkering som i efterhand kodades 
genom att delas in i en tiogradig skala som började på minus fem och slutade på plus 
fem, där mittpunktsmarkeringen var detsamma som noll. Alla markeringar som 
hamnade i det negativa intervallet från minus fem upp till precis innan noll var alltså 
negativa värderingar, noll innebar en neutral värdering och alla markeringar som 
hamnade inom det positiva intervallet från precis över noll upp till fem var positiva 
värderingar. Markeringar som hamnade inom intervallet precis över noll upp till ett var 
alltså detsamma som ett, markeringar från precis över ett och upp till två var detsamma 
som två och så vidare. Samtliga medelvärdesberäkningar i experimentet har gjorts 
utifrån denna heltalsindelning. Undantaget från denna kodning var fråga tre som jag 
istället gav ett värde mellan ett och tio – se Bilaga 3 och Bilaga 4. På denna fråga 
innebar en markering på mitten alltså en femma istället för noll, och en markering 
mellan strax över fem och sex var detsamma som sex istället för plus ett. Fråga tre 
uteslöts också ur samtliga medelvärdesberäkningar då det inte var en värderande fråga. 

Jag räknade ut snittbetyg för de tre kategorier som frågorna gällde: 

 Rumslig utforskning 



 

 21 

 Utmaning 

 Narrativ utforskning 

Jag räknade ut dessa snittbetyg för varje enskild testpersons enkät och för varje grupp. 
Jag räknade ut ett snittbetyg för varje enskild kategori inom de olika grupperna. Ett 
snittvärde för gruppens sammanlagda betyg räknades också ut genom att lägga ihop 
samtliga värderingar som individerna i gruppen gjort med hjälp av likertskalorna, och 
sedan dela summan med det sammanlagda antalet skalor som var ifyllda av 
medlemmarna i gruppen – resultatet redovisas under kategorin Hela enkäten. Syftet 
med att räkna ut snittvärden var att se överensstämmelser och skillnader mellan 
grupperna, men även mellan olika testpersoner samt hos samma testperson.  

Observationerna kodade jag genom att gå igenom samtliga och sätta ett namn på 
egenskaper som testpersonen hade använt för att lösa utmaningar och problem, vilken 
spelstil de verkade ha haft, vad de hade uttryckt och så vidare. Intervjuerna angrep jag 
genom att lyssna och anteckna övergripande poänger som testpersonerna gjorde eller 
som jag kunde läsa ut av vad de sade – jag antecknade citat från dem, men jag 
transkriberade inte hela intervjuerna. Därefter gick jag igenom intervjuanteckningarna 
och satte namn på de poänger som jag kunde finna. Jag bröt ut det som var vanligast 
återkommande och jämförde det mellan de olika intervjuerna, observationerna och 
enkäten. 
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5 Speldesign 
5.1 Verket 

Spelet som undersöks i detta examensarbete består i en liten, för ändamålet 
specialdesignad områdesmodul till spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion. I det här fallet 
innebär det att enbart befintliga spelfunktioner samt grafik från spelet, och mod:ar till 
det skapade av spelets fans, har använts. Verket är en möjlig påbyggnad till verket 
Norse (Flarup & Partorp, 2009). Det nya verket heter Norse Gleipnir, och utspelas i 
dvärgarnas värld Svartalfaheim. Spelvärlden kan beskrivas som ett grottsystem som 
utgörs av ett antal mindre grottrum, bergrum, håligheter och ett par bergssalar. I 
grottsystemet skall spelaren finna ingredienserna till smidandet av Gleipnir, kedjan som 
fjättrade Fenrisulven i nordisk mytologi. Hon skall också få lära sig lite om dvärgar och 
om drauger – en typ av vålnader – som mytologiska varelser i nordisk mytologi. 
Spelaren får möta guden Skírnir som en av karaktärerna i en av de underjordiska 
salarna och med vilken hon får konversera, hon får möta och konversera med tre 
dvärgar ur den nordiska mytologin – Eikinskjaldi, Radsvinnr och Fundinn – vars namn 
återges i Snorres Edda (Collinder, 1970). Hon får också möta fiktiva varelser som är 
mina egna skapelser – en dvärgkvinna vid namn Gunn, en dvärgvakt vid namn Indarr 
samt dvärgavakter. Hon får också besegra fiender i form av råttor och drauger. 
Modulens handling baseras på Snorres Eddas berättelse om Fjättrandet av Fenrisulven 
i Björn Collinders översättning (1970), Lars Magnar Enoksens tolkningar av fjättrandet 
av ulven och information om nordisk mytologi ur böckerna Stora boken om vikingarnas 
gudar och myter (2008) samt Djur och natur i fornnordisk mytologi (2006), och på 
information om drauger och gengångare ur Anders Bækstedts Nordiska gudar och 
hjältar (1984) samt Sången om Allvis ur Erik Brates översättning av den äldre Eddan 
kallad Eddan – de nordiska guda- och hjältesångerna (1992). Även om mytologin 
blandas med min egen fiktion, och ibland uppblandas med den, har jag i text försökt 
vara så trogen översättningen om Fenrisulvens fjättrande som möjligt. Detta eftersom 
jag ville berätta den riktiga mytologin med de medel jag hade, men utan att bryta 
spelarens inlevelse i spelet med referenser till ting utanför det Jag vill därför inte ta åt 
mig äran av att ha formulerat berättelsen om Fenrisulvens fjättrande – det är i stora drag 
en översättning till engelska som jag har gjort. Här och där har jag tagit mig den 
artistiska friheten att passa in berättelsen i spelet och där det var lämpligt använde jag 
mina egna ord. Jag hänvisar därför dig som läser detta, och som kanske även spelar 
Norse Gleipnir, till Collinder (1970) och Enoksen (2008) för berättelsen i sin 
originalform. 

Undersökningen i denna uppsats krävde att spelmiljön i Norse Gleipnir avsiktligt 
implementerade de element som skulle undersökas. Spelmiljön tvingar därför spelaren 
att utforska den rumsliga miljön för att finna lösningarna på de utmaningar som 
spelaren ställs inför. Norse Gleipnirs två olika versioner hanterar dessutom 
presentationen av textbaserad fakta på två olika sätt. I den ena versionen är fakta i större 
grad fristående från spelets berättelse och uppdragsbeskrivningar, medan fakta i den 
andra versionen till större grad utgör kärnan i spelets berättelse och 
uppdragsbeskrivningar. Övriga utforskande utmaningar är i stort sett desamma i de två 
olika versionerna – skillnaderna beskrivs i subkapitel 5.5.1 Skillnader i Norse Gleipnirs 
rumsliga miljö. En redogörelse för samtliga element och hur de fungerar i spelmiljön 
följer nedan i detta kapitel. 
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5.2 Material 

Norse Gleipnir, vilket är den områdesmodul som experimentet är utfört med, är skapat i 
PC-utgåvan av spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition 
(Bethesda Softworks, 2007). Denna utgåva innehåller både originalspelet The Elder 
Scrolls IV: Oblivion, hädanefter kallat Oblivion, samt expansionerna Shivering Isles och 
Knights of the Nine. Modulen är skapad med hjälp av The Elder Scrolls Construction 
Set som låter spelaren skapa sina egna miljöer, uppdrag, karaktärer, dialog osv. till 
spelet. Jag hade inte tid att göra nya grafiska element till Oblivion som att modellera 
egna karaktärer eller föremål – det är originalspelets grafik och ljud som används. Vissa 
inslag, som t.ex. karaktärernas anletsdrag, har jag dock modifierat med hjälp av 
funktionaliteten i The Elder Scrolls Construction Set. The Elder Scrolls Construction 
Set distribueras inte med spelet, men kan laddas ned via utvecklaren Bethesda 
Softworks hemsida. Utöver originalspelet och dess tillägg användes även material 
skapat till spelet av spelets fans: (1) en mod av Peanutkiller (2008) som användes för att 
lägga till rasen dvärgar vilka spelar en stor roll i Norse Gleipnirs berättelse, och (2) 
mod:ar av Exnem (2008a, 2008b), idkrrr (2008) och Nec (2008) för att Norse Gleipnir 
skulle vara kompatibelt med Norse2 vilket är mitt och min högskolekamrat David 
Partorps verk i examensarbetet på C-nivå – för vidare läsning se Flarup (2009) och 
Partorp (2009). Materialet från de fyra sistnämnda mod:arna använde David för att göra 
alvernas ras mer attraktiv i Norse. De fyra sistnämnda mod:arna användes inte aktivt i 
Norse Gleipnirs miljö, utan enbart för att testpersonerna skulle kunna transporteras upp 
till Midgård och Norse då de klarat det. Detta eftersom Norse Gleipnir skapades för att i 
sin tur kunna bli en expansion till Norse (Flarup & Partorp, 2009), och eftersom detta 
sista moment har en symbolik i Norse Gleipnirs story. Jag lät inte testpersonerna spela 
vidare efter att de tagit sig in i världen i Norse.  

Ett program kallat TES4Gecko användes också för att skapa tysta ljudfiler och 
läppsynkronisering för att få den dialog jag skrivit att visas på skärmen tillräckligt länge 
för att spelaren skulle hinna läsa den. Programmet användes också för att slå ihop de 
båda versionernas rumsliga miljöer och kontrollera att de var lika frånsett de avsiktliga 
skillnader som beskrivs i kapitel 5.5.1 Skillnader i Norse Gleipnirs rumsliga miljö. 

Bilderna i denna uppsats är skärmdumpar som jag tagit i Norse Gleipnir. De grafiska 
beståndsdelarna som syns i dessa bilder är således från Oblivion och skapade av 
Bethesda Softworks (2007), förutom dvärgarna som är skapade av Peanutkiller (2008). 

5.3 Vad är Oblivion? 

Adams (2010) definierar Oblivion som en hybrid mellan ett CRPG (datorbaserat 
rollspel) och actionspel. 

Utifrån min egen erfarenhet av Oblivion kan jag berätta att spelaren skapar en rollfigur 
genom ett antal olika val som hon får i spelets introduktion. Spelet består av en 
vidsträckt, öppen fantasy-värld. Världen, eller landet som man befinner sig i, befolkas 
av diverse påhittade folkslag och monster och ingår i en större helhet som skapats av 
spelets föregångare. I världen finns massor av grottor, ruiner och bebyggelse i form av 
städer, byar, fort, gårdar osv. Som spelare kan du välja att spela i förstaperson, 

                                                
2 Flarup, J. & Partorp, D. (2009) Norse [PC-mod för The Elder Scrolls IV: Oblivion]. 
 Opublicerat verk för filosofiekandidatexamen från Högskolan i Skövde. 
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tredjeperson, eller alternera mellan de båda. Spelets strider bjuder på action i FPS-stil, 
med medeltida/fantasyvapen och magi, medan övrig speltid tenderar att alternera 
mellan ett själsligt lugn och intensiv spänning. I spelet finns en mängd uppdrag att 
utföra av varierande karaktär och omfattning. Spelet har ett huvuduppdrag, eller en 
huvudberättelse, men spelaren kan bege sig in på otaliga sidospår med mängder av 
uppdrag.  

5.4 Gemensamma designelement för testning 

Grundstommen i Norse Gleipnir är densamma i båda versionerna. All design är alltså 
densamma förutom de skillnader som beskrivs i detta kapitel – kapitel 5 Speldesign. 
Spelaren utmanas i båda versioner av ett visst antal utforskningsutmaningar vilka varit 
syftet att undersöka vetenskapligt. Dessa, som beskrivs i kapitel 2.4.1 Utmaning, är: 

 Rumslig uppmärksamhet 

 Sökning 

 Låsta dörrar 

 Narrativ utforskning 

 (Labyrint) – det tredje området i Norse Gleipnir lånar vissa egenskaper från en 
labyrint, men är inte alls lika invecklat eller identiskt.  

Norse Gleipnirs narrativ är i grunden linjärt. Spelaren har dock tre valmöjligheter hur 
hon skall ta sig förbi den låsta dörren i det första och in i det andra området i spelet. 
Hon kan också samla de ingredienser som är del av huvuduppdraget i vilken ordning 
hon vill. 

Det är viktigt att förstå att grunden för Norse Gleipnirs narrativ och handling i 
huvuduppdraget är densamma i båda versioner – att samla material till smidandet av 
kedjan Gleipnir. Därför är fakta inte helt fristående från handling och dialog i 
huvuduppdraget i Faktaversion 1. I presentationen av uppdraget får spelaren även där 
reda på att det finns en best som lever bland gudarna och att denna måste fjättras, och 
att spelaren måste hämta material till smidandet av kedjan som skall binda besten. 
Denna faktainformation är dock inte utförlig och precis i Faktaversion 1:s handling och 
dialog utan presenteras i enhetlig stil med övrig information i denna version – det vill 
säga merparten av dialogen och uppdragspresentationen är skiljd från utförliga fakta 
vilka presenteras fristående. Vad det innebär att fakta är fristående eller dess motpart 
integrerade beskriver jag i kapitel 5.6 Faktaversioner. 

5.5 Spelmiljö 

Miljön i Norse Gleipnir består i grunden av tunnlar som löper åt olika håll men som i 
regel möts och knyter an till viktiga områden. Eftersom spelmiljön skulle bygga mycket 
på rumslig utforskning var den tvungen att tillhandahålla detta genom sin yta. På grund 
av miljöns storlek hann jag inte jobba igenom samtliga utrymmen. Jag har medvetet 
valt ut och prioriterat vissa platser och lagt ner mer omsorg på dessa för att göra den 
visuella leveldesignen där mer distinkt och tilltalande på grund av deras betydelse i 
spelet. Till exempel hade gestaltningen av det rum där det slutgiltiga målet finns, vilket 
skulle vara en minnesvärd plats, en hög prioritet.  
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Miljön består också av ett antal mindre rum som representerar dvärgarnas boningar som 
i detta fall är ganska spartanska, och håligheter och grottrum där det döljer sig olika 
ting. Tunnlarna utgör det första området vilket är ett ganska enkelt område med en 
sidotunnel där spelaren börjar, en boning, en vaktpost och en huvudtunnel, och det 
tredje området vilket är ett tunnelnät som bland annat korsar en underjordisk ström och 
som även leder upp till portalen till ytan. Där finns också två större salar – område två 
är en stor samlingshall med flera olika dörrar som leder åt olika håll, men bara två som 
spelaren kan ta sig igenom, och område fyra är en bergssal som skall likna en 
ceremoniell och andlig plats – på denna plats har jag också lagt ned mycket omsorg då 
det är en av de viktigare i spelet. 

5.5.1 Skillnader i Norse Gleipnirs rumsliga miljö 

Jag avsåg att den rumsliga miljön skulle vara densamma i båda versioner eftersom jag 
inte ville att skillnader i denna skulle påverka testpersonernas uppfattning av den 
rumsliga utforskningen då den är en faktor som undersöks i experimentet. Smärre 
skillnader var dock nödvändiga för att kunna använda Norse Gleipnirs narrativ på det 
sätt som jag avsåg. Dessa skillnader innebär att: 

 Det i Faktaversion 1 går att slåss mot Draugvikingahövdingen, döda honom, 
plundra hans kropp och utrusta sig med hans vapen. I Faktaversion 2 är han 
odödlig och startar en textruta där spelaren kan välja att antingen acceptera eller 
säga nej till uppdraget att hitta hans halsband, ett uppdrag som spelaren förr 
eller senare måste utföra för att klara spelet i den versionen. 

 Det i Faktaversion 2 finns ett halsband utplacerat i den fysiska miljön, för vilket 
spelaren måste använda sig av utforskningsutmaningen sökning för att kunna 
hitta. Experimentet antydde att detta var en ganska svår uppgift. 

 Krukorna med ingredienser som spelaren skall hitta har olika namn i de olika 
versionerna. I Faktaversion 1 heter samtliga ”Forging Ingredient”, och i 
Faktaversion 2 är de sex olika krukorna döpta individuellt efter de ingredienser 
som i mytologin användes till smidandet av kedjan Gleipnir. 

5.6 Faktaversioner 

Skillnaden mellan Faktaversion 1 och Faktaversion 2 kan något förenklat sammanfattas 
som att spelaren i Faktaversion 1 skall kunna uppleva en handling och ett narrativ utan 
att behöva läsa den nordiska myten om till exempel Fenrisulvens fjättrande – den skall 
istället finnas där som ett förbiklickbart moment, medan fakta och den nordiska myten i 
Faktaversion 2 utgör en grundpelare i spelets narrativ. 

5.6.1 Faktaversion 1: Fristående fakta 

I Faktaversion 1 av Norse Gleipnir presenteras fakta i större mån fristående från 
berättelse och uppdragsbeskrivning. Att fakta är fristående betyder att den mestadels 
presenteras på egen hand. Det karaktärer och dylikt berättar för spelaren i till exempel 
dialog innehåller inte mycket fakta. Fakta berättas istället i text- och 
journaluppdateringar som visas som textrutor på skärmen. Till exempel så berättar 
dessa textrutor i Faktaversion 1 om att drauger – som finns i båda versionerna av Norse 
Gleipnir – skyddar sina gravkammare mot plundrare. Observera att detta inte nämns i 
dialogexemplet i Figur 1 nedan. I Faktaversion 1 finns det ingen återkoppling mellan 
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vad mytologin berättar om drauger och varför de befinner sig i spelet. Den betydelse 
draugerna har för gameplay är att spelaren skall bli av med dem genom att bekämpa 
dem i strid. Belöningen som spelaren får för mödan – en magisk amulett – återfinns inte 
i den nordiska mytologin.  

 

Figur 1.  I drauguppdraget i Faktaversion 1 finns det ingen direkt koppling mellan 
fakta och vad som händer i uppdraget och dess tillhörande dialog. [Bild 1 och 2] 
En karaktär berättar för spelaren att en grupp gengångare jagat dvärgarna 
genom tunnlarna, men han nämner inte vilka de är och ingen anledning till varför 
eller varifrån de kom. De fakta om drauger som finns i Norse Gleipnir berättas i 
Faktaversion 1 genom uppdragsuppdateringar när spelaren besegrat 
draughövdingen – dessa visas som textrutor på skärmen [Bild 3 och 4] och finns 
sedan tillgängliga i spelarens uppdragsjournal. 

I denna version kan spelaren alltså enkelt klicka förbi fakta och ändå förstå och uppleva 
en spännande berättelse, samt vad hon skall göra i uppdraget. Ett annat tydligt sätt att se 
hur fristående fakta kan ta sig uttryck i spelvärlden är att jämföra hur rasen dvärgar 
gestaltas i Norse Gleipnir. I Faktaversion 1 berättas det om dvärgarnas ras och deras 
människoförakt i textrutor medan det i Faktaversion 2 istället gestaltas i form av buttra 
och ibland rent oförskämda dvärgar. Fristående fakta i Faktaversion 1 innebär därmed 
att spelaren i större utsträckning kan höra talas om vissa ting och varelser utan att 
faktiskt få möta, interagera eller på något sätt använda dem i spelvärlden. 

5.6.2 Faktaversion 2: Integrerade fakta 

I Faktaversion 2 av Norse Gleipnir är fakta i större mån integrerade med spelvälden. 
Att fakta är integrerade betyder att faktainformationen, åtminstone till viss del, är 
spelets narrativ – fakta är anledningarna till och konsekvenserna av vad som händer i 
spelet, samt ingår i den information som karaktärer och dylikt ger spelaren. I 
Faktaversion 2 finns draugerna i miljön och har dödat åtskilliga dvärgar som en 
konsekvens av att dvärgarna har plundrat deras gravkammare – mytologin säger att 
draugerna skyddar sina gravkammare mot plundrare. Observera dialogexemplet i Figur 
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2 nedan där detta nämns som en bakgrund till, anledning till, och beskrivning av hela 
uppdraget. Draugerna har två innebörder i Faktaversion 2: dels ska spelaren bekämpa 
undersåtarna genom strid då dessa är oförsonliga, dels ska spelaren hjälpa 
draughövdingen att finna det han söker efter. Uppdraget löses alltså genom att spelaren 
hittar det plundrade föremålet och återbördar det till sin rättmätiga ägare varpå 
draughövdingen kan återgå till sin vila. Bakgrunden till varför draugerna befinner sig 
där de gör och varför detta föremål har en sådan betydelse och kunnat få sådana 
konsekvenser bygger alltså på mytologiska fakta om draugen. Belöningen som spelaren 
får för slutförandet av uppdraget är en flaska Skaldemjöd, en dryck som har en egen 
myt i den nordiska mytologin och därmed en direkt återkoppling till den.  

 

Figur 2.  I drauguppdraget i Faktaversion 2 är fakta sammankopplat med vad 
som händer i uppdraget och vad som sägs i den tillhörande dialogen. Fakta om 
drauger berättas i en bakgrund [Bild 1] och anledning [Bild 2] till varför 
draugerna befinner sig i spelet. Spelaren kan också välja att veta mer om drauger 
genom att fråga en karaktär och låta honom berätta [Bild 3]. Interaktionen med 
draughövdingen bekräftar varför han är där [Bild 4]. Spelaren måste leta reda på 
det stulna halsbandet som den döda tjuven tappat i strömmen [Bild 5]. Då 
draughövdingen får tillbaka sitt halsband klarar spelaren uppdraget eftersom 
draugens agenda var att återfå halsbandet, det vill säga att skydda sin grav och 
sina ägodelar, inte att döda dvärgar [Bild 6]. Som en följd av att halsbandet blivit 
återbördat återvänder draughövdingen till sin vila. 
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Att fakta är integrerade betyder att spelaren får höra talas om mytologins varelser och 
ting och i stor utsträckning dessutom får möta desamma. Hon skall få se och uppleva 
miljöerna. Hon ska få vara aktivt delaktig i det som berättas. Men med de begränsade 
resurser jag hade för att skapa Norse Gleipnir fanns det dock begränsningar till hur stor 
grad det gick att realisera detta. Om idén skall realiseras till fullo ska entiteter som 
beskrivs ofta finnas med som en del av spelvärlden och i gameplay. Faktaversion 2 är 
alltså begränsat till att fakta är en väsentlig del i att kunna förstå och uppleva en 
spännande berättelse – som bakgrund och anledning till vad som händer – och att det 
som händer inne i spelvärlden är kopplat till dessa fakta i något större mån än i 
Faktaversion 1. 
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6 Resultat 
För att kunna fastställa om mina enkätdata pekade på några tydliga tendenser, eller till 
fördel för någon av versionerna, räknade jag ut medelvärden för varje enskild testperson 
samt gruppvis för de båda grupperna. Enkätfrågorna var indelade i fyra kategorier: (1) 
Generella – fyra stycken frågor varav två innebar värderingar på likertskalor, där i sin 
tur en ingick i betyget för Hela enkäten, (2) Rumslig utforskning, (3) Utmaning och (4) 
Narrativ utforskning. Samtliga av de tre sistnämnda kategorierna innehöll tre stycken 
värderande frågor vardera vilka gav resultaten för motsvarande kategori och spelare i 
Tabell 2 nedan, samt för kategori och grupp i Tabell 3 – se nästa sida. 

Tabell 2. Individuell prestation i, och värdering av, Norse Gleipnir. Snittbetyget 
visar medelvärdet av de värderingar som testpersonerna gett de undersökta 
spelaktiviteterna. Speltid är tidsangivelsen på testpersonens sparfil i Oblivion – jag 
bad samtliga att spara spelet då vi avbröt speltestningen. + oml. står för att 
testpersonen tvingats ladda om spelet. 

 Speltid – i 
timmar och 
minuter 

Slutförde Snittbetyg 
Rumslig 
utforsk. 

Snittbetyg 
Narrativ 
utforsk. 

Snittbetyg 
Utmaning 

Grupp 1      

Spelare A1 1 t 22 min + oml. Ja +1 +1 -2 

Spelare B1 1 t 3 min Ja +2 +5 -4 

Spelare C1 1 t 46 min + oml. Ja +2 +1 +1 

Spelare D1 1 t 27 min + oml. Nej 0 +1 -1 

Spelare E1 1 t 25 min + oml. Ja +2 -1 +1 

Grupp 2      

Spelare A2 47 min Ja +2 +4 +5 

Spelare B2 1 t 54 min + oml. Nej -1 -1 -2 

Spelare C2 1 t 13 min + oml. Nej +2 -1 +1 

Spelare D2 1 t 50 min + oml. Nej +3 +3 +3 

Spelare E2 1 t 7 min Ja  +4 +3 +5 

Tabellen visar att testpersonerna hade ytterst skiljda uppfattningar om sin speltid i 
Norse Gleipnir. Faktaversion 1 fick med undantag av Spelare B1 ett generellt sett 
jämnare betyg medan skillnaderna var större i värderingen av Faktaversion 2 – fler gav 
versionen ett högt betyg medan den också fått det enda enbart negativa snittbetyget. 
Spelare C2 var förkyld under testtillfället vilket kan ha påverkat hennes resultat 
negativt. Det skall även tilläggas att en bugg uppstod under det sista testtillfället av 
Faktaversion 2 av Norse Gleipnir. Testpersonen – Spelare E2 – ersattes med en ny 
testperson och buggen rättades till inför det ersättande experimenttillfället. Buggen i 
Faktaversion 2 gjorde så att testpersonen inte kunde komma vidare utan mitt 
ingripande, vilket märkbart påverkade honom och testresultatet. Trots detta värderade 
han Norse Gleipnir positivt varför jag tycker att spelaren som ersatte honom 
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representerar resultaten på ett rättvist sätt, även om den nya testpersonen värderade 
Norse Gleipnir något högre. Värt att notera är också att båda kvinnor bröt testningen 
något tidigare än planerat, och att de testpersoner som fick ladda om spelet under 
speltestningen i realiteten spelade några minuter mer än vad deras tidsangivelser i 
Tabell 2 anger. 

Tidigare erfarenhet av Oblivion verkade också påverka testpersonernas förmåga att 
slutföra Norse Gleipnir vilket märktes i jämförelsen av dem med och utan tidigare 
erfarenhet av Oblivion. Av de med tidigare erfarenhet slutförde 5 av 6 testpersoner 
Norse Gleipnir under experimentet, av de utan tidigare erfarenhet lyckades endast 1 av 
4 slutföra – jämför Tabell 1 och Tabell 2. Spelare E1 som var en av de fyra som 
saknade erfarenhet av Oblivion uppgav att han kontinuerligt ägnade mer tid åt spelande 
än de övriga tre. Om det betydde att han också ackumulerat en större spelvana kan det 
ha varit en bidragande orsak till att han var den av dem utan erfarenhet av Oblivion som 
hann slutföra Norse Gleipnir. Testpersonernas tidigare erfarenhet eller icke erfarenhet 
av Oblivion, samt deras spelvanor, kan med andra ord också vara faktorer som påverkat 
de individuella resultaten.  

Ett viktigt mönster att lägga märke till i Tabell 2 är också att de som klarade spelet 
mycket väl, det vill säga Spelare B1, A2 och E2 – i experimentet verkade det som om 
en kortare speltid var synonymt med att klara spelet väl – också värderat narrativ 
utforskning mycket högt. Det är bara Spelare D2 som skiljer sig på denna punkt men 
som ändå värderade samtliga moment mycket högt. Notera också att de som i 
Faktaversion 2 värderat den narrativa utforskningen högt också värderade 
utmaningarna högt, medan ett sådant samband inte finns i resultaten från Faktaversion 
1 där utmaningarna också värderades ganska lågt i jämförelse med Faktaversion 2. För 
att tydliggöra skillnaderna mellan grupperna gjorde jag en jämförelse som jag 
presenterar i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Medelvärde för respektive grupp och faktaversion. De värden som anges 
med normal stil motsvarar i vilket intervall värdet hamnade på skalan efter 
beräkningarna, kursiverad stil anger beräkningens faktiska medelvärde avrundat 
till två decimaler. 

 Grupp 1 – Faktaversion 1 Grupp 2 – Faktaversion 2 

Hela enkäten +1 (+0,77) +2 (+1,87) 

Rumslig utforskning +1 (+1) +2 (+1,87) 

Utmaning -1 (-0,92) +2 (+2) 

Narrativ utforskning +2 (+1,4) +2 (+1,67) 

Resultaten i sammanställningen pekar till fördel för Faktaversion 2. En intressant 
iakttagelse är att den i huvudsak skiljande variabeln i experimentet – Narrativ 
utforskning – har fått snarlika gruppmedelvärden för båda versioner. Detta trots att fakta 
presenterades på olika sätt i de olika versionerna och att dialogen i viss mån skiljde sig 
mellan dem. För att stödja uppdragen som byggde ut konceptet narrativ utforskning i 
Faktaversion 2 hade ett extra föremål lagts till i spelmiljön vilket försvårade den 
rumsliga utforskningen: en amulett som mer eller mindre krävde att testpersonerna 
utforskade spelets narrativ för att kunna hitta den. Amuletten var ett väldigt litet 
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föremål som dolde sig på botten av en underjordisk ström i en förhållandevis stor 
spelmiljö. ”Draugvikingahövdingen”, som flera av testpersonerna i Grupp 1 hade tyckt 
var den bästa utmaningen i Faktaversion 1, hade i Faktaversion 2 gjorts om så att han 
inte längre utgjorde en konfliktutmaning som löstes genom att strida med honom, utan 
snarare löstes genom att noggrant utforska narrativ och rum för att därigenom komma 
fram till lösningen av uppdraget – det vill säga att testpersonen skulle hitta halsbandet, 
var testpersonen kunde hitta det samt att spelarna fick en anledning till varför de skulle 
utföra uppdraget (en anledning som var förankrad i den nordiska mytologin), och 
därefter utforska den rumsliga miljön för att hitta det. Trots skillnaden i design var det 
ingen större skillnad mellan de olika gruppernas medelvärde för narrativ utforskning. 
Om det förhöll sig så att designen av den narrativa utforskningen påverkat 
helhetsbetyget och utlåtandena om den rumsliga utforskningen och utmaningen till 
Faktaversion 2:s fördel gentemot Faktaversion 1 var svårt att utläsa ur enkätens data – 
urvalsgruppen var relativt liten och testpersonernas värderingar väldigt olika vilket 
innebar att det inte gick att hävda några gruppresultat med enbart kvantifiering. För en 
redovisning av enkäten och de individuella värderingarna, se Bilaga 3 och Bilaga 4. 

Ur intervjuernas och observationernas kvalitativa data framträder dock ett mönster som 
även det talar till fördel för den narrativa utforskningen i Faktaversion 2 – tre av 
testpersonerna i Grupp 1 uttryckte i klartext, med mer eller mindre betoning, sitt 
ogillande för textrutorna i Faktaversion 1: 

1. Spelare C1 gillade att Norse Gleipnir förklarade nordisk mytologi, själv skulle 
han kunna tänka sig att läsa det som stod. Han tycker att det ska finnas visdom 
som man kan upptäcka i spel – det ska inte bara vara spel, men att ”det ska va på 
ett lekfullt sätt” när man lär sig. Om berättandet i Norse Gleipnirs värld säger 
Spelare C1: 

– Jag kände inte att jag blev uppslukad eller så av det – 
det var bara en text, så kände jag spontant om man 
säger. (…) Ja, jag gillar i alla fall att det finns, det är 
mycket rikt på berättelser, fast det skulle kunna, man 
skulle kunna lägga mer liv i det bara. (…) alltså det ska 
va kvar allt det som finns där, alla berättelser och 
sådär, fast att man presenterar det på ett mer levande 
sätt så att man inte behöver läsa en torr text. 

2. Spelare D1 tyckte att det var lagom mycket dialog – den var varken rolig eller 
tråkig utan snarare ”informativ”. Hon säger dock att man skulle kunna välja om 
man bara ville läsa den spelmässiga dialogen eller om man också ville läsa om 
mytologin: ”Och så kanske en snabbversion med bara det man behöver veta” 
säger hon och skrattar. På följdfrågan om det inte var något positivt inslag säger 
hon: ”Nej det var ingen fara så, det är nog jag som är lite otålig med sådana där 
textremsor.” 

3. Spelare E1 uttrycker samma negativa känsla av att bli presenterad fakta i en 
”torr” fristående text på ett sätt som till viss mån illustrerar min egen 
föreställning om detta tillvägagångssätt.  

– Jo men det var ju, man förstod ju vad dom menade och 
så [säger han om dialogen] men sen när dom, det kom 
såhär bubblor med information det var ju ganska 
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mycket också, och det var ju lite jobbigt. (…) I och 
med att, det var bara en stor klump text och så. Det 
gjorde det svårt att läsa och så fick man koncentrera sig 
på det och då var man inte så himla inriktad på spelet 
utan att förstå vad som stod.  

Han tyckte inte att mytologin kändes som ett naturligt inslag i spelvärlden: 

– Nja inte riktigt, det kändes mer spelaktigt såhär att det 
bara ploppade upp en liten sån med information, mer 
än att det var nått naturtroget som att det var inne i 
spelet.  

I båda versioner presenterades dessutom fyra textboxar med samma 
bakgrundsberättelse till varför spelaren befann sig i dvärgarnas värld. Dessa textboxar 
visade sig i båda versioner direkt efter att spelaren tagit det första steget framåt i 
spelmiljön, och i båda versioner visades de också på samma sätt – på det sätt som fakta 
presenterades på i Faktaversion 1. Spelare E2 som spelade Faktaversion 2 och där 
värderat den narrativa utforskningen högt, instämmer i Spelare C1:s, D1:s och E1:s 
uppfattningar då han beskriver introduktionsberättelsen till Norse Gleipnir. På frågan 
om han gillade att läsa om mytologin medan han spelade svarar han: 

– Det var bra. I början, precis i början när man, då kom det fram väldigt 
mycket text och då. Vanligtvis så hade jag nog inte läst igenom det, 
det var nog för att, nu för jag var på, här på ett test liksom som jag 
läste igenom allting tror jag. Annars så, resten var skitbra. Men just i 
början tyckte jag det var lite mycket text så då – jag reflekterade inte 
[över] allting jag läste liksom. 

Jag försäkrar mig om att det är just denna introtext Spelare E2 menar, om introtexten 
var för mycket, och han tillägger: ”Det blev lite mycket på en gång.” 

Spelare A1, som spelade Faktaversion 1, menar att det med Oblivions mekanik ”blir 
ganska massivt att ta allting i text”, och säger att han aldrig riktigt gillat att läsa mycket 
på en datorskärm. Han hänvisar till nyare datorbaserade rollspel där det ofta är 
röstskådespeleri så att man kan sitta och lyssna. När jag frågade vad han tyckte om 
textrutorna med fakta som visades säger han: ”Dom var bra, alltså det var bra 
information”. Men han ger som förbättringsförslag att de kunde presenteras annorlunda 
vilket jag kommer till senare. 

Spelare B1:s värdering av dialogen, faktapresentationen och uppdragsbeskrivningarna i 
Faktaversion 1 skiljer sig dock väldigt åt från de övriga testpersonerna i gruppen. I 
enkäten markerade han samtliga frågor om det narrativa utforskandet så högt på den 
positiva skalan som gick – se Bilaga 4 för en redovisning av de individuella 
enkätresultaten. På frågan om vad Spelare B1 tyckte om det sätt som Norse Gleipnir 
presenterade berättelserna och mytologin på i spelvärlden svarade han: 

– Ja, nej men det tyckte jag var, det var skitbra. Jag tycker det passade 
in jättebra i Oblivion-världen liksom, det här mytologiska – 
nordiskmytologiska. Det var intressant också å läsa dom där 
berättelserna på slutet där också. Nej det var skitkul. Det tog en stund 
innan jag fattade att det var nordisk mytologi. 
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Resultaten från Grupp 2 visade på en positivare inställning till den integrerade 
faktapresentationen i Faktaversion 2, men även på en större polarisering mellan spelare 
beroende på deras tycke för textbaserat narrativ i spel. Detta visade sig tydligt genom 
två väldigt positiva och två negativa utlåtanden om den narrativa utforskningen i Norse 
Gleipnir – detta mönster var med undantag från Spelare B1 inte lika tydligt i 
Faktaversion 1. Spelare D2:s utlåtande om Faktaversion 2 kan tyvärr ifrågasättas då 
enkät och observation visade på något motstridiga uppgifter. Spelare B2 och C2 var 
dock överlag negativt inställda till det narrativa utforskandet i Faktaversion 2 då 
textbaserat narrativ i större grad inte passade deras spelpreferenser.  

Spelare B2 tyckte att det var lite mycket ”name dropping” i Norse Gleipnir. Han 
uttrycker en förståelse för att det är svårt att hitta balans mellan för mycket och för lite 
text. Sin egen uppfattning om hur narrativ bör vara i spel beskriver han såhär: 

– Det är ju också svårt att få det där mellan… få den här balansen bara 
att: för mycket text och för lite text, det är en svår balans – usch. 
Alltså hur får man det och typ, få fram det man vill säga men ändå 
inte bara en massa text. Det är svårt tror jag, det kände jag att det är ju 
lätt om man bara: ’Vad är det man vill veta egentligen?’ Jag tror att 
det är nån grej man får tänka på alltså: hur mycket vill dom få ut, och 
hur mycket, vill man ge ut så mycket som man som man har tänkt ge 
ut? Kommer folk bli less på det? Och jag känner att, det ska ju ändå 
va lite text ändå, och det är svårt det här å känna hur, ja, jag vet inte 
hur jag ska ställa mig in… 

Jag frågade honom om han själv tyckte att det var för mycket text i Norse Gleipnir:  

– Ja det var lite för mycket text ibland tycker jag ändå så här, för det är 
ändå skönt å ha som att, lite enkelt ändå tycker jag att det känns som 
det att man. Å det, men det är ju just det: man, jag spelar ju inte det 
här spelet för att läsa texten, det är ju för att, ja, och då blir det ju inte 
så, då lägger man ju inte så mycket energi på det för det är ju inte så 
roligt. Jag vill ju fara runt och kötta folk och få bättre grejer, och det 
är det som det började hända så att det var ju skönt. (…) Det är det 
jag är lite, ja lite snacka och bra att jag fått ett ”quest” men jag vill få 
bättre rustning och bättre yxa du vet… 

Spelare B2 tycker att ”det var mycket snack” men att man inte fick se tillräckligt av de 
saker som det pratades om i spelet – han ville gärna se lite mer gudar säger han. Han 
vill att det ska hända lite saker i spel, ”och då kan man ibland bli lite less” beskriver han 
det som när det bara är en massa text när han vill slåss, hitta saker och komma vidare i 
spelet. 

Spelare C2 säger också att spelstilen inte passade henne. Hennes motivering till 
värderingen av amulettuppdraget, som hon angett som både den bästa och sämsta 
utmaningen, illustrerar att värderingen av den narrativa utforskningen också kan ha att 
göra med testpersonens egen preferens för speltyp istället för hur det är utformat i 
spelet. Hon motiverar sin paradoxala åsikt om amulettuppdraget på följande sätt: 

– [Spelare C2] Alltså, jag ser ju utmaningar lite som det där med 
amuletten. (…) just det här att man måste vara så noggrann med och 
faktiskt inte bara kunna köra rakt fram som man gör i ”hack-n-slash”, 
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utan man måste liksom tänka lite å, ja vad var det som stod, vad är det 
som händer? Så att jag uppskattade det även om jag ”failade” på det. 
(…) alltså det var ju roligt, det är bara det att det blev jobbigt efter ett 
tag. Sen så får man ju skylla sig själv när man inte läser, så att det är 
ju inte nått som är fel utformat i spelet utan det är ju bara att jag inte 
kollar. 

– [Jag] Du spelar inte på det sättet liksom att du läser och sådana saker? 

– [Spelare C2] Nej, jag, jag brukar, som sagt, trots att jag spelar mycket 
rollspel så burkar det väldigt sällan bli att jag läser dialog, för jag är 
väldigt dålig på det, eller tycker det är tråkigt. 

– [Jag] Du gillar mer och liksom, [att] kötta lite? 

– [Spelare C2] Ja mycket, det är skoj. 

Hon säger att läsa text i mediet spel inte passar henne och att hon hellre skulle läsa om 
ämnet i en bok – hon gillar att läsa böcker. Hon skulle precis som Spelare B2 vilja se 
mer av den nordiska mytologin i spelet – det skulle till exempel bli bättre och mer 
logiskt med fler nordiskmytologiska monster.  

Spelare D2, som är nybörjare inom den här typen av spel, är fåordig men han säger att 
han tyckte att det var både lättläst och lagom mycket text. Han har värderat den 
narrativa utforskningen väldigt högt, men utvecklar inte sina svar så mycket om varför. 
På frågan om han gillade att läsa om mytologin medan han spelade svarar han: ”Ja, lite 
faktiskt.” Värderingen kan ifrågasättas då den inte tydligt stöds av observationerna och 
intervjuerna – observationsanteckningarna talar om att han stundom var väldigt noga 
med att läsa och stundom klickade bort informationen, och han kan inte motivera varför 
han tyckte att den narrativa utforskningen var bra. Det var dock uppenbart att han fick 
anstränga sig lite för att komma in i spelets gameplay – hur man fick och löste uppdrag 
och så vidare, något som jag var tvungen att hjälpa honom med för att han skulle 
komma igång. Det var svårt att utläsa om observationerna talade för det faktum att han, 
tvärt emot vad han angett i enkäten, var ointresserad av att läsa, eller om de istället 
pekade på att han var väldigt oerfaren och därför berodde på att han behövde mer tid på 
sig för att komma in i spelet. 

Spelare A2 och E2 var däremot tydligt positiva till det narrativa utforskandet i 
Faktaversion 2. Värt att notera är att Spelare A2 tyckte att hela upplägget var intressant 
– till skillnad från Spelare E2 även med introduktionstexten som beskrev hur spelaren 
kom till dvärgarnas värld. 

Spelare A2 kopplar ihop den kunskap som finns inbäddat i Norse Gleipnirs narrativ 
med både utmaningar och rumslig utforskning. Om den rumsliga utforskningen och vad 
som var positivt med den svarar Spelare A2: 

– Framförallt att ta reda på vad som hände dvärgarna då. Även om det 
var en del av ett ”quest” så är det alltid, är det ju ändå en del av 
utforskningen ju eftersom jag inte hade någon sån här ”pointer” eller 
så som visade vart man skulle. (…) Jag missade ju det där halsbandet, 
att dvärgen hade droppat, eller såhär att han låg i vattenpöl. Jag 
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missade det första gången, men att gå tillbaks för att hämta det var ju 
inte såhär, vad heter det, tråkigt heller.  

Både Spelare A2 och E2 har ett narrativt perspektiv då de beskriver det bästa med 
Norse Gleipnirs utmaningar: 

Spelare A2: 

– [Jag] Vad var det som var positivt med utmaningarna? 

– [Spelare A2] Ja framförallt ”loren” då – bakgrundsinformationen om 
varför man skulle hämta dom här olika ingredienserna. Framförallt 
det då. Och sen att det var, ja jag är lite intresserad av nordisk 
mytologi så det är ju alltid intressant också. 

Spelare E2: 

– [Spelare E2] Och så var det lite att, jag tyckte, när dom presenterade, 
när karaktärerna presenterade dialogen så var det skrivit så himla 
härligt, så det, då blev liksom hela utmaningen på nått sätt mycket 
bättre. Och när dom förklarade lite innan om bakgrunden till varför 
man samlade in ingredienserna och sådär, å, det var häftigt. 

– [Jag] Så du gillar både det här liksom själva texten om dom här 
gudarna och? 

– [Spelare E2] Ja med det ingick liksom lite i själva utmaningen kändes 
det som. Det är ju en sak om man bara skulle sagt: ”Gå och hämta det 
här.” Det hade ju vart skettrôkigt. Vad man än skulle göra: ’Gå och 
döda honom.’ Men finns det lite story bakom så förbättrar det alltid. 

Även Spelare C2 verkade ha en till viss del positiv uppfattning om hur Faktaversion 2:s 
narrativ hängde ihop med händelserna. Hon nämner drauguppdraget i Faktaversion 2 där 
jag tolkar det som att hon beskriver ett samband mellan utmaningarna och narrativet – 
se hennes citat på sidan 34. Hon tycker det var positivt att som spelare tvingas tänka till 
om vad uppdraget berättade om och vad det var som hände. Men hon är ambivalent till 
uppdragen eftersom hon inte gillade att läsa dialog och text. Hennes enkät visar detta väl 
där hon överlag värderat utmaningarna högt – markeringen hamnade inom +3 
intervallet, den utmaning hon tyckte bäst om vilket var drauguppdraget värderade hon 
också högt – +3, men ironiskt nog tyckte hon också att drauguppdraget var den sämsta 
utmaningen och värderade den därför lågt – -3.  

Både Spelare A2 och E2 tyckte däremot att det var lagom mycket information – varken 
för mycket eller ”sådär övervägande heller” som Spelare A2 uttrycker sig. Om en 
spelare inte vore intresserad av informationen så trodde Spelare A2 ändå att det var 
lagom mycket text. Då Spelare A2 får frågan om han har något förbättringsförslag på 
hur man skulle kunna göra den nordiska mytologin mer intressant i Norse Gleipnir säger 
han: 

– Det vet jag inte riktigt. Det var ganska bra som det var tyckte jag. 
Men kanske om man la till lite mer karaktärer och så i den där hallen 
[som] man kom in i från början, för det var ju två personer [här hör 
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jag inte vad han säger], man kunde föra dialog med. Så kanske 
någonting där, någon utomstående som vill något annat till exempel. 
Som kanske vill, är för såhär Fenrisulven eller någonting. Jag vet inte. 
Nått sånt kanske? 

Spelare A2 tyckte att berättandet om den nordiska mytologin hade en positiv påverkan 
på inlevelsen i Faktaversion 2: 

– [Jag] Kände du dig fängslad av dess berättelse och så alltså? 

– [Spelare A2] Mmm, ja, det var ju ganska mycket 
bakgrundsinformation varför man skulle hämta upp dom här 
ingredienserna, så det, vad heter det, ökade ju väldigt mycket. För i 
vanliga fall om såhär: ”gå till punkt A och hämta X antal föremål, sen 
gå tillbaks”, det är inte oftast allt för roligt. Men eftersom det här var 
ganska bra bakgrundsmaterial om varför man skulle hämta det så var 
det ju väldigt bra. 

Spelare E2 förstod dock inte att det var riktig mytologi när han till exempel läste 
dialogen i Norse Gleipnir: 

– … jag fattade ju inte att det var riktig mytologi, jag trodde att det var 
någon mytologi som du hade kommit på typ. Jag tyckte det var helt 
underbart typ å läsa, att det var verkligen grymt. 

Jag frågar Spelare E2 om han hade uttryckt en annorlunda värdering av berättandet om 
den nordiska mytologin och vilken betydelse det haft för hans inlevelse i Norse Gleipnir 
om han hade vetat detta: 

– Ja det var, ja, jo, det var väl nästan det som gjorde spelet. 

Testpersonernas enkätresultat och värderingar av det narrativa utforskandet speglar inte 
bara Norse Gleipnir, utan även att de är olika individer med olika preferenser och det 
faktum att dessa kan vara väldigt personliga även när det gäller datorspel. Flertalet av 
testpersonerna uttrycker sig dock självmant på ett sätt som indikerar att de i större 
utsträckning vill ha ett spel som integrerar fakta och information i spelupplevelsen. 
Gemensamt för dessa testpersoner är alltså att de verkar vilja att fakta på något sätt skall 
levandegöras i spelet och att de ska vara en mer naturlig del av spelupplevelsen, men 
tillvägagångssättet detta görs på och i vilket samband detta sätts med tanke på val av 
spelelement – och även balansen i dessa – verkar skilja sig mellan individer. Utifrån 
Spelare A2:s och E2:s värderingar verkar det som att Faktaversion 2 lyckas bra med 
detta utifrån deras preferenser, då dess story, fakta och information även påverkade den 
övriga spelupplevelsen positivt för dem – det var tydligt att båda värderade 
utmaningarna högre på grund av spelets narrativ. I sina intervjuer ger dessutom flera av 
testpersonerna omedvetet sitt stöd till idén bakom utformningen av Faktaversion 2 och 
dess narrativ – detta oavsett sina värderingar om den version av Norse Gleipnir som de 
spelat. Jag vill poängtera att jag inte försökte leda testpersonerna till några sådana 
uttalanden, och varken innan eller under experimentet diskuterade med testpersonen 
vad jag försökte undersöka. Spelare A2 och E2 stöder idén indirekt genom att värdera 
Faktaversion 2 högt och av de anledningar som låg bakom deras värdering. Spelare A1, 
C1, B2 och C2 – och i viss mån också E1 – uttrycker i sina intervjuer en önskan att ha 
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en mer integrerad, visuell och ljudlig återkoppling till tema, information och fakta i 
spelet: 

Spelare A1, som spelade Faktaversion 1: 

– Jag sitter och funderar på om det, om man kan tjäna på att på nått sätt 
dela upp det och ta så att man får, man får information lite hela tiden. 
Typ att man träffar på nån karaktär som berättar om ”draugs” å 
berättar om dom: ”nej men vi har, vi har mött på dom tidigare. Dom 
brukar vara i gångarna” och liknande. Och så att man kanske ser nån 
bok, och man kanske får, det kanske står nån skrift på en vägg om 
”draugs” och så kommer lite textrutor då och då. Lite såhär blandat, 
det är det jag funderar på om det kanske skulle kunna tjäna på. 

Spelare C1, som spelade Faktaversion 1, ger som exempel att man kan ha stentavlor i 
grottorna som man kan klicka på och som då visar berättelser för spelaren. Han säger 
också att: 

– … man kan få se en viss filmsnutt eller någonting sådär. Att det finns 
olika sätt att presentera den på. Eller till exempel, man skulle kunna 
ha ett bibliotek. Där man kan, t.ex. om man vill läsa själv så ska man 
kunna gå runt i ett bibliotek och utforska och kunna hitta böcker om 
det… 

Spelare B2 som spelade Faktaversion 2 hade velat se fler gudar inne i spelet. Han tyckte 
att det pratades för mycket om – som jag tolkar det – det nordiskmytologiska i 
allmänhet, men att det var för lite av mytologin att se eller interagera med inne i spelet. 
Spelare C2 som spelade samma version har en liknande åsikt. Då jag frågar henne om 
varför den nordiska mytologin inte gjorde så mycket för hennes inlevelse i spelet 
utvecklar hon svaret med: 

– Jag vet inte, jag kände att det inte riktigt bidrog så mycket som jag 
kan tänka mig att det borde göra. Om du hade haft andra monster i 
spelet till exempel som inte är ”zombies”, för det känns som att det 
är, det känns lite tråkigt men. Så hade man bytt monstrerna så tror jag 
att det hade blitt mer logiskt å ha nordisk mytologi. 

När hon pratar om ”zombies” menar hon egentligen ”draugerna”. Jag tolkar det som att 
valet, eller karaktäriseringen, av de nordiskmytologiska monstren skulle behöva vara 
mer distinkt och skilja sig från klassisk fantasy. Vidare ger Spelare B2 också som 
exempel att man kan få se filmklipp, men han tycker inte att det behöver vara så 
invecklat utan att det kan räcka med att man får en enkel berättelse med en tecknad bild 
till. Han ger som exempel att han vid tiden för testtillfället pluggade inför ett prov, och 
att han då både läste och skrev ner det han skulle plugga in – han känner själv att det 
”fastnar bättre”. Han menar att det blir samma effekt med en bild – man ser bilden och 
blir lite mer ”engagerad” av den. Spelare E1 beskriver samma enkla lösning: att man 
kan dela upp texten i mindre bitar och visa den tillsammans med en bild eftersom det då 
blir enklare att läsa. 

Några av speltestarna – Spelare A1, E1 och C2 – uttryckte även att de saknade 
röstskådespeleri i Norse Gleipnir. De verkade tycka att det var för ansträngande att 
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enbart läsa till exempel dialogen när de spelade – de ville hellre lyssna. Spelare A1 
uttrycker sig på följande vis i intervjun: 

– Men det som, det som var problemet som återigen har å göra med 
Oblivions mekanik det var just det att det blir ganska massivt å ta 
allting i text så. Men det, ja, men det är ju för mig personligen 
återigen att jag är inte så, jag har aldrig vart nått stort ”fan” av att läsa 
en massa på datorn. Det är skönare med nyare RPG:er då det är 
röstskådespel genomgående. (…) istället för att bara sitta å läsa. Det 
kan vara lite plågsamt ibland och så tappar jag koncentrationen. Så 
det är ju mig personligen då. Jag vet inte hur tillämpbart det är på 
andra spelare. 

Spelare C2:  

– [Jag] Men ’voice acting’ skulle ju tillföra mycket till spelet tror du? 

– [Spelare C2] Ja, det hade det gjort. För då kan man, istället för å sitta 
och läsa på skärmen när man egentligen vill spela så kan man hellre 
sitta och lyssna på det, tycker jag. 

Jag frågar även Spelare A2 vad han tyckte om personligheterna hos de karaktärer han 
mötte och han menar att de visade lite personlighet, men att det förmodligen hade blivit 
bättre med röster – ”men det är ju lite svårt å fixa” som han uttrycker sig.  

Att den rumsliga utforskningen var tätt sammanlänkad med den narrativa utforskningen 
visade sig tydligt i resultaten. De som var noggranna med att läsa och intresserade av 
vad som stod i texten – främst Spelare B1, A2 och E2 – klarade bättre av uppdragen 
som just byggde mycket på rumslig utforskning.  De ledtrådar som gavs till var saker 
och ting kunde finnas gavs mestadels genom dialog och uppdateringar i 
uppdragsjournalen vilket förmodligen är förklaringen till sambandet. Två av 
ingredienserna som spelaren skulle samla i huvuduppdraget hade dock inga sådana 
ledtrådar: en av dem var tydligt placerad under en öppning i taket där ljus sipprade in 
vilket generellt fungerade mycket bra, medan den andra var placerad upphöjd på en sten 
i ett relativt mörkt rum vilket inte fungerade särskilt bra då flera hade svårt att hitta den. 
Jag hade trott att placeringen i mitten av rummet upphöjd på en sten skulle göra att 
testpersonerna upptäckte den, men den smälte ändå in för bra mot bakgrunden. När 
uppdragen fordrade att testpersonen skulle finna vissa nyckelobjekt i den rumsliga 
spelmiljön, det vill säga när det kom till sökning, var Norse Gleipnir generellt sett 
ganska krävande. I och med detta var det tydligt vilka som inte bara gagnades av sitt 
intresse för speltypen och temat nordisk mytologi, utan också av att de var bra på eller 
motiverade att använda de särskilda förmågor som var viktiga i Norse Gleipnir. Hos de 
som klarade sig väl har jag noterat mycket god: 

 Perception – att lätt kunna upptäcka och urskilja föremål var primärt då den 
visuella guidningen var återhållsam.  

 Orienteringsförmåga – en av speltestarna använde ordet ”labyrinterna” om 
grottornas gångar och det stod klart att flera av speltestarna tyckte att denna 
aspekt – speciellt i kombination med påfrestningarna på perceptionen – var 
väldigt utmanande, för vissa även på gränsen till plågsam, men de som klarade 
spelet bra var också mycket bra på att navigera i miljön. 
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 Eftertänksamhet – Norse Gleipnir krävde att testpersonen aktivt använde sitt 
minne och resonerade om var lösningarna kunde finnas. Även om dessa inte var 
komplicerade i sig kunde det vara lite klurigt att hitta dem. 

 Noggrannhet – att hoppa över information i dialog och uppdragsuppdateringar 
kunde i Norse Gleipnir betyda att testpersonerna missade viktig information om 
hur de hittade föremål för att klara ett visst uppdrag. Till exempel fanns det 
endast en mer precis beskrivning av var spelaren kunde hitta draugens halsband, 
och spelaren var nästan tvungen att ta till sig informationen i 
uppdragsuppdateringen som förtäljde detta för att hitta det. För att kompensera 
en bristande perception kunde testpersonen dessutom ha använt blicken 
noggrant då hon sökte igenom spelmiljön för att upptäcka föremål. 

 Självständighet – det underlättade mycket för testpersonerna om de själva höll 
reda på information och inte förlitade sig på spelets feedback då Norse Gleipnir 
förlitade sig mycket på spelarens egen förmåga eller egen vilja att göra detta. 

I speltestningen använde Spelare B1, A2 och E2 dessa egenskaper med god vilja och 
framgång. Det var tydligt att även andra testpersoner besatt dessa egenskaper men inte 
klarade Norse Gleipnir lika lätt – till exempel Spelare E1 som till skillnad från Spelare 
B1, A2 och E2 inte hade spelat Oblivion eller dess föregångare innan men ändå klarade 
sig bra. Det stod också klart att många fann just den rumsliga utforskningen svår. En 
svårighet som innebar att flera fick tillbringa mycket tid i spelet och återvända till 
samma platser för att leta efter detaljer de missat. Att det därmed gick långsamt för 
vissa att avancera och uppnå saker i spelet hade en negativ inverkan på deras 
spelupplevelse. Det ledde i förlängningen till att många tyckte att Norse Gleipnir blev 
repetitivt. Värt att notera är att modulen var återhållsam med annan än rent textmässig 
feedback på grund av experimentets syfte: att dels undersöka variabeln narrativ 
utforskning, samt om spelarna tyckte det var roligt att ägna mycket kraft och 
koncentration på rumslig utforskning i processen. Problematiken som uppstod och som 
uppfattades av de flesta beskrivs bra av Spelare E2 som, trots att han i stort sett var 
jättenöjd med och klarade sig väldigt bra i Norse Gleipnir, hade upptäckt denna 
svaghet: 

– Det var lite trôkigt om man missade någonting och sen så fick man 
springa tillbaks i rummen 20 gånger till för å hitta saker men, men det 
gick ju. (…) Fast en del saker var väldigt upplysta alltså, det var ju – 
första krukan där också såg man ju verkligen såhär direkt, och en del 
fick man ju av folk, men det var, det var några jag var på väg å missa. 

Den rumsliga utforskningen var alltså den största utmaningen i Norse Gleipnir: 7 av 10 
fick anstränga sig ordentligt för att hitta ingredienserna – de tre som presterade väldigt 
väl i Norse Gleipnir hade inga större svårigheter med den rumsliga utforskningen. 
Likaså visade det sig att de som var ovanligt duktiga på denna också var de som 
värderade den narrativa utforskningen högt. 

I kontrast till denna svårighet står konfliktutmaningarna som skulle lösas genom våld – 
de flesta hade ganska lätt för dessa. Att testpersonen inte uppfattade sig som tillräckligt 
utmanad av dessa var i flera fall negativt. Det var bara Spelare D2 som verkade känna 
sig optimalt utmanad av dem. Frågorna om utmaningarna värderade han generellt högt 
och refererade till striderna:  
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– Dom var inte för enkla och dom var samtidigt inte för svåra. Så det 
var, man kunde, det var lika svårt för mig och döda dom som det var 
för dom och döda mig ungefär så, så det var bra. 

Utmaningarna värderades dock väldigt olika av testpersonerna, något som delvis 
verkade bero på att testpersonerna föreföll ha väldigt olika uppfattning om vad som var 
och ingick i utmaningarna. 

6.1 Sammanfattning av resultaten 

I experimentets data fann jag följande: 

 Spelare A2 och E2 beskrev sin spelupplevelse i Faktaversion 2 som att spelets 
narrativ hade haft en klart positiv påverkan på spelupplevelsen och 
utmaningarna – ett narrativ som till stor del utgjordes av integrerade fakta. 

 Eftersom fakta var integrerade med Norse Gleipnirs narrativ i Faktaversion 2 
var de i Spelare A2:s och E2:s fall också en naturlig och bidragande orsak till att 
de upplevde spelets narrativ spännande. 

 Fakta som var fristående verkade i de flesta fall ha en direkt negativ påverkan på 
spelarens motivation att ta till sig det som stod. 

 Att Norse Gleipnir var konstruerat med ett utförligt textbaserat narrativ tilltalade 
inte alla spelare.  

 En viss målgrupp tilltalades av Norse Gleipnirs narrativ så som det 
presenterades i experimentet. 

 Flera av de intervjuade menade att de saknade röstskådespeleri i Norse Gleipnir. 
De verkade anse att detta var en faktor som kunde göra spelets narrativ bättre 
eller lättare att ta till sig.  

 Den rumsliga utforskningen var för svår vilket innebar att det tog lång tid för 
många av spelarna att uppnå delmål – att till exempel hitta en ingrediens till 
smidet av Gleipnir.  

 Flera av testpersonerna blev frustrerade under spelandet av Norse Gleipnir och 
fann det repetitivt, vilket verkade hänga samman med det som beskrivs i 
punkten ovan. 

 Medan de spelade förstod inte alla att det var riktig mytologi som utgjorde 
grunden i berättelserna i Norse Gleipnir. 

 De skilda åsikterna i experimentet gav tydliga indikationer på att testpersonernas 
prestation i och värdering av Norse Gleipnir även berodde på individuella 
preferenser och egenskaper, och inte enbart styrdes av hur Norse Gleipnir och 
dess faktaversioner var designade. 
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7 Analys 
Resultaten pekar på att olika individer motiveras att spela av olika anledningar. Precis 
som Hocking anser i Rubergs (2007) intervju: att det är en speciell typ av spelare som 
gillar att utforska rummet för utforskandets skull, verkade det vara en viss målgrupp 
som gillade spelupplevelsen i Norse Gleipnir. Det var alltså tydligt att de 10 
testpersonerna inte utgjorde någon homogen grupp. Jag hade förvisso förväntat mig att 
individuella skillnader skulle vara en faktor och av en viss betydelse för resultaten, men 
inte att de skulle påverka dem så markant varför jag utelämnade att undersöka variabeln 
i experimentet. Att det fanns en tydlig skillnad var dock så uppenbart att jag känner mig 
tvungen att understryka vikten av detta, eftersom jag anar att det kan vara av yttersta 
intresse för framtida motivationsstudier inom Serious Games. Williams et al. (2008) s. 
998 och s. 1009 (min översättning) menar att: 

[s. 998] Det är viktigt att förstå att olika användare alltid har haft olika 
förväntningar på och användningar av samma medium (Blumler & Katz, 
1974), och att nya medier inte ändrar detta faktum (Sherry et al., 2006). 
(…) [s. 1009] olika typer av spelare kan ha väldigt olika motiveringar för 
att spela (…) olika genrer kommer att ha olika typer av spelare. 

Resultaten speglar alltså inte enbart Norse Gleipnirs utförande, utan även 
testpersonernas egna preferenser och värderingar. Spelare E2 tyckte till exempel att 
Norse Gleipnirs narrativ och berättandet om den nordiska mytologin var den största 
behållningen med Norse Gleipnir, medan Spelare B2 mest var fascinerad av yxan han 
hittade vilket får illustrera de skillnader som kan finnas mellan spelare. 

Att en spelare motiveras av en aspekt av ett spel utesluter dock inte att hon också kan 
motiveras av andra – olika element utesluter inte varandra (Schuurman et al. 2008), men 
jag har noterat att sättet som dessa olika aspekter uppträder på har betydelse. Jag tolkar 
det som att även om till exempel Spelare B2 motiverades mycket mer av händelser som 
att få bättre rustning och vapen i Norse Gleipnir, så utesluter det inte att han även kan 
motiveras av text och dialog i spel. Det är alltså svårt att säga att elementet narrativ 
utforskning i sig var negativt i hans fall. Vad som däremot var negativt var mängden 
text, prioriteten att det var viktigt att läsa för att till exempel få ledtrådar, och även 
utförandet i Faktaversion 2 med enbart text utan till exempel visuell återkoppling till vad 
som stod i form av bilder och dylikt. Vidare var också Spelare B2 en av dem som fann 
den rumsliga utforskningen väldigt svår. Då målet med Norse Gleipnir var att testa de 
specifika variabler som denna uppsats handlar om försökte jag att minimera influenser 
som skulle kunna förvränga testpersonernas uppfattning av dem. I praktiken betydde det 
att jag designade uppdragen så att de främst skulle lösas genom en utmanande rumslig 
utforskning, och att ledtrådar i textform skulle blandas upp i storyn och därmed det 
narrativa utforskandet. Det här betydde att spelaren var tvungen att förlita sig till och 
använda sig av väldigt specifika egenskaper. Adams (2010) adresserar att en sådan 
design kan utgöra ett problem om den används för uppgifter som är nödvändiga att klara 
av för att avancera i ett spel – ett problem som i Norse Gleipnir uppstod som en följd av 
den täta sammanvävningen av en utmanande rumslig utforskning och en utförlig 
narrativ utforskning: 

Leveldesigners skapar ibland en nivå som bara består av en typ av 
utmaning–en actionspelnivå som bara består av hopp mellan plattformar, 
låt säga, utan fiender att slåss emot eller någon skatt att finna. Andra 



 

 42 

gillar att ta bort några av de handlingsalternativ som spelaren använder av 
rutin på andra nivåer och tvingar henne att klara sig med en begränsad del 
av handlingsalternativen under dess varaktighet. (…) det kan i själva 
verket göra att spelet inte kan klaras av vissa spelare. Om du skapar en 
nivå där det bara finns en typ av utmaning, så kan en spelare som råkar 
vara förfärligt dålig på den typen av utmaning (…) kanske inte vara 
kapabel att slutföra spelet (…) Och där kan finnas spelare som inte finner 
den utmaningen lika spännande som du gör, som kommer att tycka att en 
hel nivå med den är tråkigt (Adams, 2010, s. 386, min översättning). 

Att Norse Gleipnir led av det här problemet berodde till stor del på att jag fokuserade på 
att skapa en miljö som skulle stödja både en utmanande rumslig utforskning och en 
textbaserad narrativ utforskning på ett bra sätt, och samtidigt minimera distraherande 
feedback och influenser från andra uppgifter som kunde påverka resultaten. Att fylla 
miljön med ett brett spektrum av välbalanserade utmaningar och valmöjligheten att på 
olika sätt kunna lösa samtliga uppdrag fick också stå tillbaka för syftet med 
undersökningen då jag inte hade tid med båda. Att kriterierna för experimentet 
uppfylldes på ett bra sätt och var välgjorda var alltså det verkligt viktiga. 

Här märktes definitiva skillnader mellan de spelare som var intresserade av Norse 
Gleipnirs tillämpning av gameplay, och som därtill var bra på det, och de som hade en 
helt annan spelpreferens och/eller möjligtvis var sämre på de uppgifter som de fick 
utföra. Notera här att tre av de fyra testpersoner som värderat den narrativa 
utforskningen högt också var de som var duktiga på spelbanans uppgifter. Dessa klarade 
med relativ enkelhet av Norse Gleipnir – se kategori Speltid i Tabell 2 på s. 29. Dessa 
tre verkade dessutom mycket tilltalade av spelets genomarbetade och utförliga 
textbaserade narrativ vilket jag hade lagt ner mycket omsorg på. Deras kortare speltider 
är inte en indikation på att de skyndade igenom de narrativa momenten, jag uppfattade 
det snarare tvärtom som att dessa tre var de som lade ner mest fokus på den narrativa 
utforskningen. Det faktum att Norse Gleipnirs narrativ – dialog och 
uppdragsbeskrivningar – presenterades i textform verkar också ha behagat dem, även 
om Spelare A2 uttryckte att karaktärsskildringarna förmodligen hade blivit bättre med 
röster. Bäst fungerade Norse Gleipnirs narrativ för Spelare A2 och E2 som spelade 
Faktaversion 2 eftersom versionens narrativ och integrerade fakta betydde att både 
utmaningarna och den rumsliga utforskningen förbättrades för dem – med andra ord 
gjorde spelets narrativ det roligare att genomföra själva uppdragen, medan Spelare B1 
som spelade Faktaversion 1 – och där värderade det narrativa utforskandet väldigt högt 
– inte verkade ha upplevt att spelets narrativ gav denna förbättring av spelupplevelsen. 
Det är möjligt att Spelare A2 och E2 upplevde ett större mått av den faktor som Ryan et 
al. (2006) kallar självständighet genom att de förväntades att upptäcka ledtrådar i texten 
och hålla reda på dessa själva. De lyckades båda mycket bra med att dra slutsatser 
mellan det de läste och vad de såg i miljön, och de verkade dessutom ha blivit 
motiverade av detta.  

Spelare B2 och C2 tyckte tvärtom att Norse Gleipnirs utförliga textbaserade narrativ 
påverkade spelupplevelsen negativt, då detta stal fokus och tog upp för mycket tid från 
det de egentligen ville sysselsätta sig med i spelvärlden, det vill säga att interagera 
mycket mer. Spelare C2 gillade dock själva idén och upplägget med att spelaren var 
tvungen att tänka till om vad som berättades i narrativet – där det gavs ledtrådar och 
dylikt – för att klara av utmaningarna, men hon gillade inte att behöva läsa mycket text 
för att få reda på dessa. En annan balans mellan text och interaktion eller ett annat sätt 
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att presentera ledtrådarna på vore kanske en bättre lösning för hennes motivation. Att 
Spelare B2 och C2 inte läste texten noggrant och därför missade viktig information 
gjorde att spelet blev betydligt svårare, vilket kan ha bidragit till att sänka den känsla av 
självständighet som Ryan et al. (2006) menar är en viktig del genom vilken spelaren kan 
uppleva inre motivation – den feedback och de ledtrådar de fick presenterades på fel sätt 
för att de skulle ta till sig och dra nytta av dem.  

En väsentlig skillnad mellan testpersonernas värderingar beror alltså på vad de tyckte 
om balansen mellan de två faktorer som Adams (2010) kallar dramatisk spänning och 
gameplay-spänning. Dramatisk spänning är enligt Adams (2010) s. 164 (min 
översättning): 

När en läsare läser (eller en betraktare ser) en berättelse, så känner hon 
dramatisk spänning, känslan av att någonting viktigt står på spel kopplat 
med ett begär att veta vad som händer sen. (…) Oavsett medium är 
dramatisk spänning essensen i historieberättandet. 

Gameplay-spänning är enligt Adams (2010) s. 164 (min översättning): 

… också en känsla att någonting viktigt står på spel och ett begär att 
veta vad som händer sen. Men gameplay-spänning kommer från en 
annan källa än dramatisk spänning; den kommer från spelarens längtan 
att klara en utmaning och hans ovisshet om han kommer att lyckas eller 
misslyckas. 

Att framförallt Spelare B2 men också Spelare C2 inte fann spelvärlden mer intressant 
betyder troligen att spelvärlden inte hade tillräckligt mycket att erbjuda dem av just de 
typer av utforskning och upptäckt som de gillade, och att det var för lite spänning i 
spelets gameplay medan det istället förlitade sig för mycket på dramatisk spänning. En 
stor del av den stimulans som Norse Gleipnir erbjöd värvades trots allt genom den 
narrativa utforskningen. Det verkar alltså som att den narrativa utforskningen, så som 
den var utförd i Norse Gleipnir, tilltalar en spelarmålgrupp som i sin tur kan fängslas av 
en dramatisk spänning som byggs upp genom mycket narrativ i ett spel. Andra spelare 
kräver mer av gameplay-spänningen då de behöver en större del interaktion i spelet för 
att känna sig motiverade, och tar inte till sig ”passiv information” i spelet även om 
denna i allra högsta grad är en del av spelupplevelsen. För ett utomordentligt exempel på 
ett spel som integrerar mycket dramatisk spänning och i min mening gör den till en 
integral och helt nödvändig del av spelupplevelsen och spelvärlden, se Planescape: 
Torment av Black Isle Studios (1999). Notera också att det verkliga målet i detta spel, 
som Adams (2010) s. 457 (min översättning) påpekar: 

… inte har något att göra med det typiska uppdraget att lösa något enormt 
problem; det är snarare att upptäcka något om avatarens förflutna… 

Huvudmålet i spelet liknar alltså målet med att lära ut faktakunskap och information 
inom Serious Games – att spelaren skall värva och förstå befintlig information, och 
framförallt växa genom att expandera sin kunskap. Detta kan alltså vara en högst 
motiverande uppgift i ett spel om den presenteras på rätt sätt. I Planescape: Torment är 
denna information viktig för spelets dramatiska spänning som i sin tur är mycket viktigt 
för spelet och spelupplevelsen – de två är beroende av varandra. Att skapa modulen 
Norse Gleipnir till ett spel med liknande gameplay, eller som ett eget spel, hade kanske 
varit mer logiskt då Oblivions gameplay trots allt fokuserar mer på action än textbaserat 
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narrativ – valet av spel gjordes då jag redan var bekantad med Oblivions ”construction 
set”. Jag tror att de spelare som skulle kunna tilltalas av en mer genomarbetad version 
av Norse Gleipnirs Faktaversion 2 också skulle kunna vara de som gillar att spela spel, 
och läsa dialog, i stil med Planescape: Torment. 

Vad gäller fristående gentemot integrerade fakta talar resultaten till fördel för idén 
bakom att integrera fakta, även om utförandet i Faktaversion 2 inte tilltalade samtliga. 
Tre stycken av de fem testpersonerna i Grupp 1 uttryckte ett direkt ogillande av att bli 
presenterade fakta i så kallade textboxar, och efterfrågade valbarhet av dessa fakta eller 
att den skulle presenteras, som Spelare C1 uttryckte sig, ”på ett mer levande sätt så att 
man inte behöver läsa en torr text.” Spelare A1 gav som förslag att man kunde träffa på 
karaktärer i spelet som berättade om till exempel drauger, att man kunde hitta böcker där 
det stod om nordisk mytologi, och att presentationen av fakta kunde ske på olika sätt – 
Faktaversion 2 tillämpade presentationen av fakta på ett sätt som liknade det Spelare A1 
beskrev. I enlighet med idén om integration av fakta i spelupplevelsen tyckte Spelare 
B2 och C2 att det var för lite återkoppling mellan den nordiska mytologin och ”fysiska” 
element inne i spelvärlden – att spelaren till exempel inte fick träffa på fler gudar och 
andra typer av nordiskmytologiska monster än de som fanns. Även om Norse Gleipnir 
inte implementerade grafiska och interaktiva element ur den nordiska mytologin i 
spelvärlden – med undantag från dvärgarna, ”zombierna” som var omdöpta till 
”drauger” och det faktum att spelaren befann sig inuti ett berg – ingår dessa element i 
teorin om fakta och tema som en integrerad del av spelupplevelsen. Det som spelaren 
läser om skall hon också i någon form och utsträckning träffa på eller uträtta i 
spelvärlden. Ett sätt att undersöka om Norse Gleipnir kunde göras mer attraktivt på detta 
vis vore till exempel att hämta inspiration från Spelare C2. Under spelobservationen 
märkte jag att hon tänkte på visuella ledtrådar i miljön till var materialet ”Bergens 
rötter” kunde finnas – även om hon senare upptäckte att hon redan hade det materialet. 
Till exempel kan en karaktär fortfarande nämna materialen som spelaren skall samla till 
Gleipnirs skapande, men att hon måste gå till miljön där de finns för att hämta dem. Det 
kan innebära att spelaren måste hitta den sista skäggiga damen och raka henne för att få 
materialet ”Kvinnors skägg”, hitta den sista klungan med bergsrötter och skörda dem, 
och att hitta den sista fisken med andedräkt och kanske klämma ut dess utandningsluft i 
en flaska och så vidare, för att sedan ta med dessa ingredienser tillbaka till dvärgarna. På 
det sättet får spelaren i högre grad vara delaktig i vad som händer, och interagera mer 
med vad som beskrivs, i de fakta som spelet bygger på. Det skulle innebära att fakta 
fortfarande vore en del av spelets narrativ men presenterades och förankrades på ett sätt 
i spelvärlden som vore mer interaktivt och integrerat med gameplay än i Norse 
Gleipnir. 

Om de fakta som presenterades skulle ha integrerats mer i spelvärlden med hjälp av 
interagerbara föremål och nordiskmytologiska karaktärer, föremål, arkitektur och så 
vidare är det mycket möjligt att testpersonerna skulle ha känt ett större egenintresse av 
att spela och uppleva Norse Gleipnir och vad det hade att berätta för dem. Ett sådant 
egenintresse är i Ryans et al. (2006) mening en viktig komponent för att spelaren skall 
uppleva självständighet genom vilken hon kan känna inre motivation. Testpersonernas 
kommentarer och förbättringsförslag indikerar att de fakta det berättas om också ska 
vara direkt återkopplade till gameplay och vad som finns i spelvärlden, vilket verkar 
kunna vara en viktig aspekt som kan påverka deras motivation positivt. Det faktum att 
Spelare A2 och E2 på detta sätt kopplade samman uppdragsbeskrivningarna och 
dialogen med utmaningarna, och det faktum att detta gjorde utmaningarna mycket 
bättre, är en stark indikation på att ett berättande som är integrerat med målen i 
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spelvärlden påverkar spelupplevelsen positivt. Även Spelare C2 verkade tilltalas av att 
behöva reflektera över vad som hände och stod i en del av uppdraget för att klara av 
utmaningarna i en annan del av det. Att designen presenterade ledtrådarna genom ett 
utförligt textbaserat narrativ passade henne emellertid inte. För att tilltala och nå ut till 
en bredare målgrupp verkar det därför som om det är fördelaktigt att hålla sig mer 
kärnfull. Det är också möjligt att Norse Gleipnirs narrativ hade varit enklare att ta till sig 
om det hade presenterats med hjälp av röstskådespeleri, vilket några av testpersonerna 
nämner att de skulle ha föredragit. Men som Adams (2010) s. 233 (min översättning) 
påpekar:  

Författarskapet och skådespeleriet måste vara bra. (…) Kvaliteten på 
författarskapet i det stora flertalet spel varierar mellan hemskt och knappt 
gångbart, och röstskådespeleriet är ofta värre än författandet. (…) en 
skådespelare som inte kan skådespela förstör omedelbart immersionen. 

Enligt min erfarenhet från projektet Norse Gleipnir så tog det enormt mycket tid i 
anspråk att uppnå en kvalité på det textmässiga narrativet som jag kände var godtagbar. 
Eftersom jag tror att det kan kräva mycket resurser att skapa ett dugligt röstskådespeleri 
i spel kan det kanske löna sig att titta på alternativa lösningar om resurserna är 
begränsade. Att göra ett textbaserat narrativ som fortfarande är motiverande att ta till sig 
borde inte vara en omöjlighet. Om problemet ses som en leveldesignfråga – Norse 
Gleipnir är ju uteslutande skapat genom leveldesign och författande i ett befintligt spel – 
skulle en bättre design istället kunna vara att fördjupa spelaren i fakta längs en längre 
tidsaxel, eller att fördjupande fakta kan vara valbara. Problemet kan också lösas genom 
att presentera fördjupande fakta i sidouppdrag. Frågan blir således var en bra balans 
mellan textbaserade lärandemål, dramatisk spänning och gameplay-spänning ligger? 
Om det finns fördjupande fakta som är valbara uppstår också frågan om vad som är en 
bra balans mellan valbart och icke-valbart innehåll? Vad är nödvändigt att spelaren lär 
sig? Ökar en länk mellan fakta, spelvärldens uppdrag och ”fysiska” innehåll även 
spelarens intresse för att ta till sig den faktiska kunskap som spelet vill förmedla? 
Dessutom förstod inte alla testpersoner att det var riktig mytologi de läste om i Norse 
Gleipnir. Frågan blir därför också om det finns ett smidigt sätt att få samtliga spelare att 
förstå att det är fakta de läser, samt vad i narrativet som är fakta? 

Att berättandet kretsade mycket kring dramatisk spänning medförde i kombination med 
svårigheten att avancera i spelet genom den rumsliga utforskningen, att stimulansen 
snabbt försvann för dem som inte uppskattade och/eller tog till sig den textbaserade 
informationen. Den försvann också snabbt för dem som inte var väldigt perceptiva och 
hittade bra i spelmiljön. Dessa blev kvar i spelet en längre tid medan incitamentet att 
spela snabbt försvann då det var relativt lätt att besegra de fiender som fanns, då flertalet 
relativt snabbt hittade de flesta belöningarna – eftersom merparten av belöningarna var 
placerade på ett sådant sätt att de skulle vara lätta att upptäcka – och efter ett tag även 
sett de mest utmärkande miljöerna. Detta problem uppstod bland annat för Spelare B2 
som höll på att spela i uppåt 2 timmar och inte lyckades slutföra Norse Gleipnir. Det 
berodde på att han ganska snart hade löst de uppgifter han fann intresse för och 
eventuellt också de som han inte fann för svåra. En stor del av hans speltid kom alltså att 
sakna gameplay-spänning, och blev istället mer av en oengagerad kamp att komma 
vidare i ett drama som för honom saknade spänning. Utifrån Egenfeldt-Nielsens (2003) 
definition slutade alltså spelandet ganska snart för Spelare B2:s del då han inte fann 
intresse i att utforska Norse Gleipnir längre. Då han inte lyckades avancera i en 
tillfredställande takt upplevde han troligtvis inte en tillräcklig känsla av kompetens i 
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Ryans et al. (2006) definition – den rumsliga utforskningen var för svår för honom och 
samtidigt fanns där för lite intressant kvar att göra och utmanas av. 

De flesta hade mer eller mindre detta problem med den rumsliga utforskningen vilket 
antyder att den var för svår för en bredare publik. Även de som klarade den väldigt bra 
uttryckte ett visst missnöje med den. Dock verkade det främst bero på de 
”labyrintliknande” gångarna i det tredje området. Jag noterade att flera hade svårt att 
navigera i just dessa, och även att de missade öppningar som ledde in till nya rum och 
liknande. Det ska nämnas att en stor del av dessa gångar inte var genomarbetade – på 
flera platser var de tomma sånär som på facklor, svampar och rötter. Det gjorde att de 
liknade varandra på många ställen vilket troligen var den främsta anledningen till att de 
upplevdes som repetitiva. Jag observerade att de ställen som var ordentligt 
genomarbetade inte verkade ha den negativa effekten. Att dessa gångar liknade varandra 
var i sin tur troligen en anledning till att flera av testpersonerna tyckte att de var jobbiga 
att navigera och orientera sig i. Känslan av repetition förstärktes sannolikt också på 
grund av att flera av testpersonerna fick gå runt flera varv i gångarna innan de hittade dit 
de skulle. Det stod klart att den rumsliga miljön var för svårläst för de flesta. För att 
underlätta och göra spelupplevelsen mer positiv för fler av dem skulle det ha varit 
nödvändigt med mer visuell feedback och guidning samt en större variation i spelmiljön 
med mer detaljer, distinkta platser och landmärken. Möjligtvis skulle även en mer 
varierad och/eller enklare planlösning av spelmiljön också kunna bidra till en positivare 
spelupplevelse eftersom en sådan skulle kunna vara enklare att navigera i. Likaså skulle 
mer dekorering behövts för att göra atmosfären i Norse Gleipnir mer njutbar. 

Att tillämpa sökning och rumslig uppmärksamhet som en utmanande del av Norse 
Gleipnirs rumsliga utforskning visade sig alltså vara ett negativt val. Åtminstone i det 
utförande som Norse Gleipnir hade under experimentets speltestning. Experimentet 
visade dock på att rumslig utforskning kan vara en mycket positiv aspekt i spel, men det 
verkade snarare ha med spelarens vilja att överkomma utmaningar och hinder för att 
som Adams (2010) s. 267 (min översättning) beskriver det ”förtjäna sin frihet att 
[kunna] utforska". Flera av testpersonerna tyckte att Norse Gleipnir antingen innehöll 
för lite av dessa utmaningar och hinder – de ville ha mer interaktion, ”hack-n-slash” och 
så vidare – eller att utmaningarna var för lätta, samtidigt som den rent rumsliga 
utforskningen var för svår. Spänningen i spelet försvann. Spelare C1 illustrerar detta 
problem väl med följande intervjukommentar: 

– … hur det kändes i tunnlarna och där, det kändes lite grann: först när 
jag kom in i tunnlarna kändes det: ”oh-oh, vad finns, vad ’lurkar’ här 
inne?”, så att man blir lite rädd såhär. Det var lite spänning från 
början, men sen så märkte man att, ja det var inte så mycket spänning 
sen märkte man, att det liksom, känslan försvann efter ett tag, att sen 
så [här säger han ett par ord som jag inte kan tyda exakt], ja men, ja 
men det är säkert likadant nästan överallt. 

Endast en mindre grupp verkade ha funnit den utmanande rumsliga utforskningen som 
en motiverande aktivitet, vilket troligen berodde på att de inte uppfattade denna som en 
lika stor utmaning och därför upplevde den och innehållet på en kortare tid. Spelare B1 
illustrerar denna möjlighet ganska väl: 

– [Spelare B1] … det var en lite såhär en spännande miljö på nått sätt, 
med lite såhär labyrintaktigt kändes det först, och ja det var schysst 
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med de här salarna också, de här stora utrymmena (…) Ja dom här 
mörka tunnlarna, det var lite, det var lite läskigt, framförallt i början, 
eller precis i början där när råttorna kom och hoppade på en bakifrån, 
så det var lite spännande så tycker jag, å. (…) 

– [Jag] Tyckte du alltså, tyckte du att det fanns mycket å undersöka 
eller lite å undersöka? 

– [Spelare B1] Ehm, tjaa, jag tyckte det kändes som om det gick ganska 
fort, så att på så sätt kanske det var ganska lite och undersöka då 
kanske. Fast det tog ju ändå en stund, det kändes som om det gick 
snabbare faktiskt (…) ja, men det är ju när man utforskar sådär så 
försvinner tiden. 

Annars gällde de positiva anmärkningar som gjordes framförallt atmosfären i det 
område som kallades ”Ceremonial Hall”. På denna lade jag ner mycket tid på dekor och 
atmosfär då det var en av de viktigare miljöerna i spelet – den kan beskrivas som en 
nyckelscen som bland annat skulle hjälpa till att förmedla narrativet. Hälften av 
testpersonerna nämnde att de tyckte om just denna miljö. Spelare C2 refererade bland 
annat till den som ”storslaget” och Spelare E2 som ”skrämmande” vilket de gjorde i en 
positiv kontext. Spelare E2 ger också som exempel att han tyckte om de ställen där det 
var blommor upplysta av blått ljus. De positiva aspekter jag ibland noterade med den 
rumsliga utforskningen var alltså framförallt de känslomässiga upplevelser som miljön 
skänkte spelaren. Att påverkas av en tilltalande atmosfär – som till exempel att uppleva 
vackra, storslagna eller skrämmande platser – verkade vara en av de faktorer som 
spelade störst roll för spelarnas uppskattning av miljön. Spänning och förväntan samt att 
fängslas av platsens atmosfär verkade vara ledande bland de positiva känslor som 
uppstod ur utforskandet av Norse Gleipnirs rumsliga miljö. Men atmosfären verkade 
inte enbart påverkas av spelets visuella innehåll utan även av vad spelaren föreställde sig 
skulle kunna komma att hända i spelet – se Spelare C1:s citat på föregående sida. Att 
Spelare C1 tyckte att Norse Gleipnir misslyckades med att upprätthålla en kvalité av 
spänning och förväntan tror jag till stor del berodde på en eller båda av följande orsaker: 
(1) att han fann den rumsliga utforskningen svår vilket innebar att han fick spendera 
mycket tid i spelet med just denna utmaning, medan övriga utmaningar som att till 
exempel besegra fiender så småningom försvann från gameplay-spänningen – vilket 
också märktes tydligt i Spelare B2:s fall. (2) Att det inte fanns tillräckligt mycket 
gameplay-spänning i Norse Gleipnir till att börja med. Om den strikt rumsliga 
utforskningen exkluderas kan de övriga utmaningarna ha varit för få, för lätta eller 
upplevts som för banala. Även om modulen inte lyckades upprätthålla positiva känslor 
av atmosfär för samtliga verkar resultaten tala för att de är synnerligen 
eftersträvansvärda kvalitéter att utveckla.  

Avslutningsvis kan jag nämna att jag observerade något intressant ur genussynpunkt när 
jag iakttog testpersonerna i experimentet och jämförde dem med varandra. Medan jag 
noterade att individuella skillnader var av stor betydelse verkade det inte som att genus 
hade lika stor betydelse. Dock var det bara två kvinnor som deltog vilket utgör ett för 
litet underlag för att jag ska kunna dra några långtgående slutsatser om genus utifrån 
mina data. 
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7.1 Sammanfattning av analysen 

 Undersökningen gav indikationer på att när fakta är integrerade i spelets 
narrativ verkar spelaren kunna uppleva dem som en del av en spännande story 
vilken förbättrar spelupplevelsen i sin helhet. Fakta som är fristående verkar ha 
en mindre potential att bidra till det positiva i en spelupplevelse.  

 Undersökningen gav också indikationer på att när dessa fakta är integrerade 
som en del av ett spännande narrativ kan de också utgöra en bra narrativ 
bakgrund, förankring och anledning till varför uppdragen och utmaningarna ska 
utföras vilket i sin tur kan göra att de upplevs som roligare att utföra. 

 Det verkade inte som att testpersonerna var beredda att ägna mer än några 
minuter i taget på aktiviteterna rumslig uppmärksamhet och sökning innan de 
ville att ansträngningen skulle generera någon form av resultat och avancemang 
i Norse Gleipnir. 

 Även om alla inte gillade ett utförligt textbaserat narrativ stöder sex av 
speltestarna uttryckligen själva idén bakom att integrera fakta i spelupplevelsen. 

 Balansen mellan dramatisk spänning och gameplay-spänning verkar vara en 
faktor som kan påverka vilken målgrupp som tilltalas av ett spel.  

 Flera av testpersonerna ville ha mindre information åt gången. Om fakta och 
narrativ hålls mer kärnfullt än vad det var i Norse Gleipnir är det möjligt att fler 
kan uppskatta ett textbaserat narrativ. 

 Om det är resursmässigt realistiskt att skapa bra röstskådespeleri och 
berättarröster kan det vara faktorer som gör att fler spelare tar till sig spelets 
narrativ. Om så är fallet kan det även innebära att fler spelare blir mer 
motiverade att ta till sig de fakta som är integrerade i spelets narrativ. 

 Röstskådespeleri skulle möjligen kunna bidra till att det går att bredda 
målgruppen och samtidigt behålla ett utförligt narrativ med integrerade fakta. 

 I flera fall upplevdes miljön i Norse Gleipnir som repetitiv och jobbig – i vissa 
fall även frustrerande – då flera av testpersonerna hade svårt att orientera sig i 
den och/eller svårt att hitta vart de skulle och vad de letade efter. För att den 
rumsliga utforskningen skall uppfattas som njutbar verkar det som att spelaren 
måste känna att hon får kontroll över navigationen och orienteringen i den 
rumsliga miljön allteftersom hon utforskar. Norse Gleipnirs rumsliga miljö hade 
behövt speltestas och itereras mer innan experimentet för att se till att 
spelbarheten var bättre för fler. Det hade troligen kunnat påverka resultaten för 
den rumsliga utforskningen positivt. 

 Olika individer har olika färdigheter och erfarenheter, och är därmed olika 
duktiga på olika saker. De finner också intresse i olika aspekter av spel och 
spelande, och de kan även skilja sig åt i vilka aspekter de finner intresse för 
inom samma spel. Med spelarens motivation i åtanke tror jag därför att det är 
viktigt att spel som vänder sig till en bred målgrupp – som ett Serious Game för 
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utbildning inom ett faktaämne kan göra – tillåter spelaren att lösa de uppgifter 
hon ställs inför på olika sätt.  

 Om de uppgifter som krävs för att klara av en bana i ett spel är svåra, och de 
samtidigt förlitar sig på att spelaren har vissa färdigheter eller speciella 
preferenser som att gilla att läsa dialog, kan banan bli frustrerande eller omöjlig 
för vissa spelare att klara.  

 Underhållningsvärdet verkar försvinna om spelaren klarat av de uppgifter hon 
föredrar eller tycker är av en hanterbar svårighetsgrad samtidigt som hon har 
problem med att ta sig vidare i spelet på grund av en annan uppgift.  

 Spelet får alltså inte bli svårt att genomföra för att spelaren saknar en viss 
förmåga, men måste samtidigt utmana de förmågor hon har för att hålla hennes 
intresse vid liv. 

 Spänning och förväntan verkar vara två oerhört effektiva kvaliteter som höjer 
underhållningsvärdet hos spel.  

 Att fängslas av miljöns atmosfär är en upplevelse som många av testpersonerna 
fann underhållande. Som i fallet med ”Ceremonial Hall” kan en atmosfärisk 
miljö bidra till att hålla spelarna intresserade. En välgjord och stämningsfull 
miljö är därför en egenskap som ett Serious Game kan dra nytta av. 

 Mer tid och arbete hade med andra ord behövts för att göra de rumsliga 
utforskningsutmaningarna mer intressanta, göra miljön mer genomarbetad och 
för att balansera svårighetsgraden av det rumsliga utforskandet i Norse Gleipnir. 
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8 Slutsats 
Individens upplevelse är utan tvekan personlig och subjektiv och uppstår som ett 
resultat av densammes intressen, preferenser och egenskaper. Det innebär ett stort 
problem för Serious Games när de måste uppfylla villkoret att tilltala en varierad publik 
– till exempel i ett klassrum eller på en kurs – eftersom individerna i publiken kan 
tänkas vara duktiga på och intresserade av vitt skiljda saker. Norse Gleipnir verkade 
inte finna stöd i en varierad publik, utan hos en specifik målgrupp. Denna målgrupp 
tilltalades av ett utförligt och detaljerat narrativ. Därmed uppstår frågor om vilken 
målgrupp det går att motivera med en textmässig narrativ design. Skulle Norse 
Gleipnirs narrativ nå ut till en bredare målgrupp om det kortades ner och blev mer 
koncist? Går det att motivera alla spelare att läsa och ta till sig textbaserad information i 
ett spel? Skulle Norse Gleipnir behålla intresset hos sin nuvarande målgrupp med ett 
mindre utbyggt narrativ? Är det resursmässigt realistiskt att bygga alternativa 
versioner/balanseringar av samma spel – med samma lärandemål – för att tilltala olika 
målgrupper? Kan det även gagna fler? Behövs det?  

Vissa testpersoner som inte gillade att läsa texten så som den presenterades i den 
version de spelade nämnde också att den kunde bli mer engagerande att läsa med 
visuell återkoppling till dess innehåll i form av bilder och liknande då spelaren ska läsa. 
Det är även möjligt att Norse Gleipnirs narrativ skulle vara lättare att ta till sig om det 
presenterades med röstskådespeleri, men det skulle också kräva mycket jobb varför det 
är en fråga om resurser. 

Experimentet genererade många frågor, men fann delvis också svar på uppsatsens båda 
frågeställningar:  

1. ”Hur upplever spelaren det faktum att hon får göra en insats för att genom 
utforskning kunna tillgodogöra sig information och lösa de uppgifter hon ställs inför?” 
Den publik som testade Norse Gleipnir tyckte generellt att en utmanande rumslig 
utforskning – då detta syftade på att sökande och rumslig uppmärksamhet var en stor 
del av utmaningen – inte bidrog till en positiv spelupplevelse, utan visade snarare 
tecken på frustration då svårigheten gjorde att det gick långsamt att avancera och uppnå 
saker i spelet. Det verkar nödvändigt att miljön implementerar en tydlig visuell 
feedback och/eller guidning så att det inte tar spelaren mer än några minuter av rumslig 
utforskning att hitta det mest svårfunna föremålet. Det var tydligt att samtliga förlorade 
motivation när det tog mer än bara några minuter – exakt hur länge kan jag inte säga då 
jag inte tog tid på enskilda spelmoment – att med enbart rumslig uppmärksamhet och 
sökning hitta fram till föremålet, platsen eller karaktären de letade efter. Frågan blir 
således vilken balans som är nödvändig mellan olika miljöelement – hur lättläsligt 
rummet är i sig, vilken visuell guidning som behövs i form av ljussättning och färger, 
samt vilken direkt feedback som kan behövas av till exempel effektindikatorer och 
markörer som guidar spelaren till föremål och platser? Problemet är med andra ord en 
generell designfråga. I detta fall tror jag att det precis som i kommersiella spel är 
nödvändigt med en grundlig användarcentrerad och målgruppsinriktad speltestning.  

2. ”Upplevs spelandet som mer motiverande när fakta är integrerade som en del i det 
dramatiska berättandet, än om de i huvudsak är fristående från det?” Att presentera 
utförliga fakta i textrutor som uppenbarar sig på skärmen, med information som är 
fristående från spelarens mål och uppdrag, uppfattades av flera som direkt negativt och 
är därför inte att föredra. I kontrast fanns det indikationer som pekade på att fakta kunde 
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upplevas som en direkt motiverande beståndsdel av en dramatisk spänning då den 
presenterades i sin integrerade form – som en del av berättelsen och uppdragen – i 
spelmiljön, till exempel i dialog som en bakgrund och anledning till varför spelaren 
skulle utföra ett uppdrag. De testpersoner som spelade versionen med integrerade fakta 
och inte fann Norse Gleipnirs narrativ motiverande efterfrågade dock mindre text och 
mer återkoppling till temat i spelmiljön. Likaså efterfrågade testpersoner som spelat 
versionen med fristående fakta mer återkoppling till spelets tema i spelmiljön. 
Experimentet indikerar alltså att det är positivt för motivationen om spelaren åtminstone 
får utföra en del av de händelseförlopp eller uppgifter, och se och interagera med de 
saker, som fakta beskriver. Däremot tycktes det vara högst individuellt hur utförlig 
textinformation spelare är beredda att läsa under datorspelande. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Information om testet – mailutskick till alla 

Rubrik: Speltestning på Högskolan – Info 

 

Hej *testpersonens namn*! 

 

Jag vill börja med att tacka dig för att du vill vara med i min undersökning. 
Speltestningen kommer att ta runt 2 timmar, jag beräknar att 1-1,5 timma är speltid och 
att 30 minuter går till att fylla i en enkät och delta i en intervju. Jag kommer att ha 
ljudupptagning med diktafon och mikrofon under intervjun. Jag kommer att sitta med 
under testningen och observera och föra anteckningar medan ni spelar, och om du 
behöver kommer jag att svara på frågor och guida dig i hur man spelar Oblivion. Det 
kommer att finnas fika om du skulle bli hungrig (säg till om du är allergisk mot något). 
Vad som sägs kan komma att citeras i min uppsats, men där kommer jag i så fall att 
använda ett alias istället för ditt riktiga namn. Alla personuppgifter du ger till mig 
kommer att behandlas konfidentiellt – vem du är, ditt telefonnummer, eller din e-
postadress kommer inte lämnas ut till någon. 

 

Vi kommer att hålla till i D-huset på Högskolan – kontakta mig om du behöver en 
vägbeskrivning eller har ytterligare frågor. Du når mig via: 

 

E-mail: *här skrev jag min studentmailadress vid Högskolan i Skövde* 

 

Telefon: *här skrev jag mitt privata mobilnummer* 

 

Vänliga hälsningar, 

Jesper Flarup 
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Bilaga 2. Dvärgar i nordisk mytologi – jämförelse mellan Faktaversion 
1 och Faktaversion 2 

Information om dvärgarna och deras värld så som den presenteras i Faktaversion 
1 – se Collinder (1970) och Enoksen (2008) för källtexterna. 

 
I denna version berättas det i textrutor om att människor blev ”bergatagna”, men 
spelaren sägs inte vara det. I den nordiska mytologin var dvärgar kända för att 
hata och förakta både människor och gudar. Alla människor som hamnade i deras 
underjordiska rike var för evigt fångar i underjorden. 
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Information om dvärgarna och deras värld så som den presenteras i Faktaversion 
2.  

 

Den information som i Faktaversion 1 presenterades i textrutor – se bilderna på 
föregående sida – är i Faktaversion 2 en del av dialogen och berättandet kring 
uppdragen. Spelaren får här reda på att hon är ”bergatagen” och en fånge hos 
dvärgarna, men att det kanske finns en chans att återfå sin frihet. 
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Spelaren vinner respekt hos dvärgarna för sina hjälpande bragder och beviljas 
frihet mot ett löfte att aldrig berätta om sin vistelse i Svartalfaheim eller sin 
inblandning i legenderna. Spelaren klarar spelet på samma sätt i båda versioner – 
hon får en nyckel som låter henne komma tillbaka till Midgård. Skillnaden mellan 
versionerna är att det i Faktaversion 2:s narrativ finns en anledning och bakgrund 
– som är förankrad i den nordiska mytologin – till varför spelaren inte kan 
komma ifrån grottan, vilket dessutom är en bakgrund till varför hon skulle vilja 
utföra uppdragen hon får av dvärgarna. I Faktaversion 1 presenteras endast fakta 
om att människor blev ”bergatagna” och inte kunde ta sig ut från dvärgarnas 
värld i uppdragsuppdateringar – se de två första bilderna i Bilaga 2 – men inte 
genom narrativet som att det har någon innebörd för vad som händer i spelet. 
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Bilaga 3. Enkät 

Enkät Norse Gleipnir 
Läs detta först 
Observera att vänster om mittmarkeringen på de tomma skalor du skall markera innebär en 
negativ värdering: ju mer åt vänster desto mer negativ, och att det omvända förhållandet 
också gäller: ju mer åt höger du markerar desto positivare värdering. Skalorna är markerade 
med  respektive  i var sin ände för att förtydliga detta. 

Jag vill ha din ärliga, men värderande åsikt, så jag ber dig att markera efter vad dina känslor 
rörande Norse Gleipnir säger dig. 

Uppgifter 

Namn:  Kön: Ålder:  

Nuvarande sysselsättning (ange även inriktning/område): 

 

Om din datorvana 
Har du någon gång spelat datorspel på fritiden för att du själv var intresserad? 

 Ja Nej 

Hur ofta spelar du datorspel/TV-spel? 

 Aldrig 

 Sällan (mindre än 5 timmar i månaden) 

 Några timmar varje månad (5-10 timmar i månaden) 

 Några timmar varje vecka (3-6 timmar i veckan) 

 Flera timmar varje vecka (över 6 timmar i veckan, men inte varje dag) 

 Varje dag 

Har du spelat The Elder Scrolls IV: Oblivion förut? 

Ja Ja, jag har också spelat en/flera föregångare i serien The Elder Scrolls 

1. Nej Nej, men jag har spelat en/flera föregångare i serien The Elder Scrolls 
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Då börjar vi… 
 

1. Bedöm med ett kryss på linjen det helhetsintryck du fick av din speltid i Norse 
Gleipnir: 

 

   

 

2. Rummen i Norse Gleipnir består av ett nät av tunnlar som korsar varandra och som 
leder in i mindre bergrum och håligheter, och till två större salar. En tunnel 
sammanbinder även Svartalvernas, dvs. dvärgarnas, värld med människornas värld 
Midgård. Värdera din känsla av hur det var att utforska rummen i Norse Gleipnir, 
vad tyckte du om att röra dig i dessa rum? 

 

   

 

3. Hur stor del av speltiden anser du att du ägnade åt utforskning (notera att denna 
fråga inte rör sig om ett negativt eller positivt utlåtande, utan till vilken grad du 
anser detta)? 

 

 Ingen tid Hela tiden 

 

4. Hur värderar du de utforskningsmoment som du fick ägna dig åt i Norse Gleipnir? 

 

   

 

5. Var det en positiv eller negativ upplevelse att ägna sig åt utforskning i den 
omfattning som bjöds? 
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6. Hur tycker du att de utmaningar du fick ägna dig åt i Norse Gleipnir var? 

 

   

 

6.2 Vilken av utmaningarna i Norse Gleipnir tyckte du bäst om… 

 

 

6.2.1 …hur värderar du denna? 

 

   

 

6.3 Vilken av utmaningarna i Norse Gleipnir tyckte du sämst om… 

 

 

6.3.1 …hur värderar du denna? 

 

   

 

7. Vad tycker du om dialogen i Norse Gleipnir? 

 

   

 

8. Nordisk mytologi utgör grunden för berättandet i Norse Gleipnir. Vad tycker du om 
det sätt genom vilket Norse Gleipnir berättade och presenterade mytologiska 
berättelser, företeelser, föremål, karaktärer och varelser för dig? 
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9. Vad gjorde berättandet om den nordiska mytologin för din inlevelse av och hur 
uppslukad du blev i Norse Gleipnirs värld? 

 

   

 

10. Beskriv Norse Gleipnir med fem värderande ord 

 

 

 

 

11. Ordet är fritt – om du har övriga synpunkter som inte har med någon av frågorna 
ovan i enkäten att göra kan du lämna dem här: 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ställer upp! 
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Bilaga 4. Individuella enkätresultat 

Tabellerna i denna bilaga presenterar de individuella värderingarna på frågorna i 
enkäten – se Bilaga 3 för enkätmallen. Fråga 2, 4 och 5 svarar för Rumslig utforskning, 
fråga 6, 6.2 och 6.3 svarar för Utmaning och fråga 7-9 svarar för Narrativ utforskning. 
Observera att fråga 3 inte gäller ett positivt/neutralt/negativt utlåtande, utan en 
uppskattning av hur stor del av speltiden testpersonen fick ägna sig åt utforskning. 
Därför har fråga 3 kodats annorlunda – dvs. från 1-10 – och inte räknats med i de 
individuella resultaten och gruppresultaten över spelarnas värderingar i Tabell 2 och 
Tabell 3 i uppsatsen. Övriga skalor går från -5 till 0 till +5 vilket beskrivs i underkapitel 
4.1.7 Kodning, och i.u. betyder ingen uppgift. Tabellerna nedan visar inte de data som 
testpersonerna fyllde i på fråga 11. 

Individuella enkätvärderingar Grupp 1 – fråga 1 till 9. 

Grupp 1 

Fråga nummer 1 2 3 4 5 6 6.2 6.3 7 8 9 

Spelare A1 3 -2 9 2 2 -1 1 -4 0 1 2 

Spelare B1 3 4 9 0 0 -5 -1 -5 5 5 5 

Spelare C1 1 0 9 3 1 1 1 i.u. -1 5 -1 

Spelare D1 1 0 8 0 0 -1 i.u. i.u. 1 1 0 

Spelare E1 3 5 8 -1 1 2 4 -3 -1 0 -1 

Individuella enkätvärderingar Grupp 2 – fråga 1 till 9. 

Grupp 2 

Fråga nummer 1 2 3 4 5 6 6.2 6.3 7 8 9 

Spelare A2 2 0 6 3 3 4 4 2 5 4 4 

Spelare B2 1 -1 5 0 -1 -1 i.u. -3 -1 0 -1 

Spelare C2 3 -1 8 2 3 3 3 -3 -2 1 -2 

Spelare D2 3 2 7 2 4 4 1 i.u. 3 3 3 

Spelare E2 4 4 5,5 4 4 5 5 i.u. 5 3 0 
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Individuella enkätvärderingar Grupp 1 – fråga 10. 

 5 värderande ord 

Grupp 1  

Spelare A1 1. Fortfarande mycket Oblivion-känsla kvar (kanske svårt att åtgärda 
dock)  

2. Handling svårgreppbar  

3. Läskig stund (hövdingen)  
4. För kort  

5. Bra miljöer 

Spelare B1 1. Stämningsfullt  

2. (För) lätt  
3. Snyggt  

4. Intressant 

Spelare C1 1. Utmanande 

2. Orienterande  
3. Utforskande  

4. Skicklighet  
5. Tänkande 

Spelare D1 1. Utforskande  
2. Tydligt tema 

3. Bra karaktärer 
4. Könsneutralt 

5. Lagom våld 

Spelare E1 1. Uppslukande 

2. Intressant 
3. Tystlåtet 

4. Mörk (färgerna) 
5. Klurigt 
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Individuella enkätvärderingar Grupp 2 – fråga 10. 

 5 värderande ord 

Grupp 2  

Spelare A2 1. Intressant  

2. Fördjupande  
3. Kul  

4. Annorlunda 
5. Belönande 

Spelare B2 1. Yxa 
2. Rustningen 

3. Magi 
4. Skills 

5. Loot 

Spelare C2 1. Utmanande 

2. Underhållande 
3. Förbryllande 

4. Klassiskt 

Spelare D2 1. Bra 

2. Spänningen 
3. Inlevelsen 

Spelare E2 1. Intressant 
2. Genomtänkt 

3. Roligt 

 

 


