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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete undersöker skillnaden i tre olika nybörjargruppers upplevda 

flow då de spelat Magicka (2011) med motståndarantal som den enda skiljande 

variabeln. Undersökningen baseras bland annat på Csikszentmihalyis (1990) 

flowteori och Caillois (2001) teori om att tävlande slutar vara roligt då det urartar i 

kaos. Syftet med examensarbetet har varit att hitta när mest flow uppstår då 

nybörjare på Magicka (2011) spelar mot en viss motståndartyp, samt om detta flow 

bryts när för många motståndare introduceras. Undersökningen har visat att nio 

motståndare har resulterat i betydligt mer flow än tre, medan skillnaden mellan nio 

motståndare och 18 har varit obetydlig. Examensarbetet har dock inte lyckats 

kvantifiera var flow övergår till kaos med den testgrupp och motståndartyp som 

använts. Framtida forskning skulle exempelvis kunna undersöka på vilket sätt ett 

varierande motståndarantal skulle påverka flow för en mer erfaren testgrupp som 

spelar mot andra motståndartyper. 
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1 Introduktion 

Balansering är det främsta verktyget en designer har för att göra ett spel rättvist och kul för 

spelaren. Ska man balansera ett spel måste man styra en mängd olika variabler för att 

spelarens motståndare exempelvis inte ska röra sig för snabbt, inte vara för svåra att besegra 

och inte heller vara för många. En god balans, då spelet varken är för svårt eller för lätt kan 

underlätta för spelaren att uppnå vad Csikszentmihalyi (1990) kallar flow – ett tillstånd av 

högsta möjliga koncentration och underhållning. Arbetet kommer relatera Csikszentmihalyis 

(1990) flowteori till Caillois (2001) påstående om att tävlande slutar vara roligt då det urartar 

till kaos. Detta svarar i spelsammanhang mot att spelare känner att de inte längre har 

kontroll över spelet då det blir för kaotiskt. Denna uppsats ämnar att undersöka gränserna 

för denna ”kanal” av flow, dvs. var tristess övergår till flow och flow övergår till kaos. I detta 

fall undersöks var dessa gränser går för nybörjare i spelet Magicka (2011) utifrån antalet 

motståndare av en viss typ. Andra variabler så som motståndarnas rörelsehastighet, liv och 

anfallsstyrka kommer hållas konstant. Detta för att förhoppningsvis få ett resultat som går att 

applicera som en riktlinje för framtida leveldesign inom Magicka. Ifall undersökningen 

kommer fram till att det finns en generalitet för lämpligt motståndarantal för en grupp 

spelare i spelet Magicka finns det även anledning att tro att det går att hitta en generalitet för 

motståndarantal inom andra liknande spel också. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer behandla bakgrundsinformation relaterad till frågeställningen. Först 

kommer spel sättas i en kulturell kontext bland annat genom teorierna i boken Man, Play 

and Games (Caillois, 2001), vilket kommer kopplas till spelbalansering utifrån 

grundläggande spellitteratur så som Fundamentals of Game Design (Adams, 2010) och 

Game Design (Bates, 2004). Slutligen kommer detta relateras till Csikszentmihalyis (1990) 

flowteori, samt studier som har försökt mäta detta flow i spel.  

2.1 Spel och dess klassifikationer 

Caillois (2001) beskriver spel i sin bok Man, Play and Games som en viktig social funktion 

som alla människokulturer har gemensamt. Spel, påstår Caillois, bygger inte enbart på själva 

underhållningen i spelets genomförande, utan innehåller ofta ett tävlingsmoment där 

spelarna finner nöje i att visa upp sin skicklighet, även om spelet i grunden inte är 

tävlingsinriktat. Caillois tar upp drakflygning och yo-yo i grupp som exempel på 

västerländska aktiviteter. Den inuitiska leken cup-and-ball är ett annat exempel. Syftet med 

dessa lekar är inte att vinna mot en motståndare, men rivalitetsinslaget kvarstår då spelarna 

vill övervinna hinder, sätta nya rekord och visa sin bemästring av de svåraste spelelementen. 

Caillois (2001) tar även upp olika sätt att klassificera spel och delar upp spel i kategorierna 

tävling, tur, härmning och svindel (illinx). Tävlingsspel är, som namnet antyder, spel som har 

ett klart kompetitivt element där spelaren strävar efter vinst. Turbaserade spel, som 

exempelvis roulette, baseras till stor del på ett turelement som spelaren inte alltid till fullo 

kan kontrollera. Härmningsspel fokuserar på att ingå i en roll eller situation som är okänd för 

spelaren, som exempelvis improvisationsteater och rollspel, medan svindel refererar till spel 

utan regler som framkallar en positiv känsla av maktlöshet och förloran av kontroll, som 

exempelvis berg-och-dal banor. Caillois (2001) diskuterar även kombinationen av olika 

spelkategorier och tar upp Poker som ett exempel på en lyckad blandning mellan tur och 

tävling. Detta i och med att spelare kan påverka spelet med sin skicklighet, även om de kort 

som presenteras är slumpmässiga. En annan lyckad kombination är tävling och härmning, 

där Caillois (2001) tar upp olympiska sporter som ett exempel, i och med att de deltagande 

måste ta på sig rollen som tävlande och imponera på publiken som hejar på dem.  

2.1.1 Omöjliga spelkombinationer 
Caillois (2001) diskuterar dock även kombinationer som inte är möjliga, som exempelvis 

tävling och svindel. I ett spel som fokuserar på tävling måste spelaren lita endast på sig själv 

och sina egenskaper, anstränga sig och fokusera på att ha full kontroll över situationen, 

medan svindel bygger på frigörelsen från regler och kontroll, vilket resulterar i en slags 

positiv desorientering. Detta, menar Caillois (2001), kan aldrig vara förenligt med rättvis 

tävling under kontrollerade regler och kommer förstöra spelglädjen för spelarna. När ett 

skicklighetsbaserat tävlingsspel urartar till desorientering och kaos förstörs alltså spelglädjen 

och kan liknas vid att introducera en mängd nya fotbollar mitt i en fotbollsmatch. 

2.2 Balanseringens roll i spel 

För att en spelare ska ha kul och vilja sträva efter att bli skicklig i ett spel måste 

svårighetsgraden vara balanserad. Det får varken vara för svårt eller för lätt och måste alltid 

kännas rättvist (Adams, 2010). Adams (2010) påpekar även att det är viktigt att spelarens 
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skicklighet är den viktigaste faktorn i spelresultatet, men även att detta skicklighetskrav inte 

är alltför stort eftersom spelaren då blir demoraliserad och känner sig maktlös. Han gör 

framför allt skillnad på orättvisa och svårighetsgrad, där han konstaterar att svårighetsgrad 

är bra till viss del, vilket exempelvis kan gälla ett AI-program som är riktigt duktigt på schack, 

medan orättvisa alltid är dåligt, där ett exempel kan vara ett AI-program som inte är bra på 

schack, men spelet tillåter den att fuska och göra drag som egentligen är mot reglerna. Även 

om detta gör spelet svårare är svårighetsgraden ett resultat av orättvisa, vilket alltså är 

någonting som bör undvikas enligt Adams. Slump inom balansering är enligt Adams (2010) 

fullständigt acceptabelt, så länge spelarnas färdighet inte blir en irrelevant faktor. Detta är 

någonting som Caillios (2001) också framhäver: ”the player’s pleasure derives from having 

done as well as possible in a situation not of his creation, the course of which he alone can 

only partly control” (Caillois, 2001, s. 75). 

Adams (2010) förklarar även att en konstant ökning av svårighetsgrad kan vara ett bra 

verktyg, och anmärker att det inte får förekomma för många abrupta 

svårighetsgradsökningar, i och med att man riskerar att spelarna inte hinner förbättra sina 

spelfärdigheter lika snabbt som spelet ökar i svårighetsgrad. Detta kan, enligt Adams (2010)  

leda till frustration och minskad spellust. 

Balansering handlar alltså, ur ett spelutvecklingsperspektiv, om att arbeta med olika 

variabler för att optimera spelupplevelsen för spelaren och att optimera de resurser i ett spel 

som spelaren måste hantera (Bates, 2004). Balansering är, framför allt, en fullständigt 

spelar-centrisk uppgift enligt Adams (2010), så den viktigaste utgångspunkten bör därför 

vara spelaren och det som kommer vara roligt för henne eller honom.  Balansering är alltså 

inte någonting som endast är viktigt i spel där en spelare tävlar mot en annan, utan blir ett 

väldigt viktigt verktyg för att göra spelupplevelsen så bra som möjligt i alla spel. 

Variabler som en designer ändrar på för att optimera spelupplevelsen kan inkludera de 

variabler som spelarens avatar påverkas av, så som avatarens livspoäng, rörelsehastighet och 

potentiella skada. Andra variabler kan även inkludera de som spelarens omgivning påverkas 

av, så som motståndarnas potentiella skada, livspoäng och rörelsehastighet, samt mängden 

motståndare under en och samma tidpunkt (Miller, Vandome & McBrewster, 2011) 

Ett konkret exempel på spelarfokuserad balansering kommer från Rob Pardos tal under 

Video Games Development Conference 2010. Som executive vice president of game design i 

företaget Blizzard Entertainment förklarade han att spelet World of Warcraft inkluderade 

uppdrag där spelare ombeds samla föremål från slagna fiender, där varje fiende har en viss 

procentuell chans att tappa det föremålet spelaren letar efter. Om en spelare dödat ett 

tillräckligt högt antal motståndare utan att ha fått det föremålet den letar efter så ökar 

sannolikheten att föremålet ska tappas för varje ny motståndare spelaren dödar, ända tills 

föremålet äntligen tappas. Detta är ett utmärkt exempel på spelar-centrisk balansering, som 

prioriterar spelaren istället för systemet. 

2.3 Svårighetsgrad och flow 

Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi presenterar sin teori om flow i sitt verk Flow: The 

Psychology of Optimal Experience (1990), där han skriver om fördelarna med optimala 

svårighetsgrader för att uppnå en så bra upplevelse som möjligt. Csikszentmihalyi (1990)  

förklarar att anledningen att vi finner aktiviteter som bergsklättring, dans och segling som 

underhållande är för att dessa aktiviteter är designade på ett sådant sätt att man lätt hamnar 
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i flow då man utför dem. Csikszentmihalyi (1990) förklarar att människor tenderar att 

uppfatta situationen som övermäktig och bli stressade (eng. anxious) då de utför uppgifter 

som är för svåra, men uttråkade om uppgiften upplevs som inte tillräckligt utmanande. 

Csikszentmihalyi (1990) påpekar även att flow är någonting som inte alltid är en stor del av 

vår vardag, men att vi konstant dras till de aktiviteter som innehåller flow, där han tar upp 

exempel på allt från konst och sport till sex.  

Csikszentmihalyi sätter även flow i en kulturell kontext och tar upp konkreta exempel från 

specifika människokulturer som ger stöd åt hans flowteori. Shushwapregionen i British 

Columbia var under den sena kolonialismens tid ett område extremt rikt på resurser som 

fisk, vilt och ätbara rötter. Urinvånarna i Shushwapregionen bodde i permanenta hushåll och 

behövde inte anstränga sig mycket för att samla mat (Csikszentmihalyi, 1990). Detta 

medförde dock ett problem enligt Csikszentmihalyi: “Yet, the elders said, at times the world 

would become too predictable and the challenge began to go out of life. Without challenge, 

life had no meaning” (Csikszentmihalyi, 1990, s. 80). Detta är ett bra exempel på hur flow är 

någonting gemensamt för alla människor, oavsett kulturell bakgrund. Csikszentmihalyi 

(1990) förklarar även hur spel kan ses som en viktig analogi till kulturer, då båda baseras på 

vissa mål och regler, där de förväntar sig att människor ska förhålla sig till dessa. Skillnaden 

mellan spel och kulturer, anser han, är deras magnitud. Medan kulturella regler baseras på 

livets större drag, så som hur man ska uppfostras, gifta sig, få barn och dö, så fyller spel ut 

tomrummen mellan dessa större aktiviteter under en människas fritid. Regler i spel tillåter 

enligt Csikszentmihalyi (1990) människor att rikta sin uppmärksamhet åt någonting annat 

under sin fritid, där avsaknaden av spel kan alltså resultera i att man bryter kulturella regler 

på fritiden istället. 

Sammanfattningsvis kan alltså kunskapen om flowteori vara ett väldigt kraftfullt verktyg när 

det kommer till spelutveckling för att få spelen att stå ut från vanliga alldagliga aktiviteter. 

Enligt (Adams, 2010) är flow någonting som balansen i ett spel alltid bör eftersträva att 

uppnå för att spelarna ska få en så bra spelupplevelse som möjligt.  

Csikszentmihalyis (1990) teorier om flow kan även liknas vid Caillois (2001) teorier om 

omöjliga spelkombinationer, dvs. att spelglädjen i ett skicklighetsbaserat spel förstörs då 

spelarna inte längre upplever att deras skicklighet spelar någon roll och då de upplever att de 

inte längre har kontroll över situationen och den urartar i kaos (förstörelsen av tävling  med 

tillägget av svindel). 

2.4 Kvantitativa undersökningar relaterade till frågeställningen 

Beume, Danielsiek, Eichhorn, Naujoks, Preuss, Stiller och Wessing (2008) har utfört en 

studie där de försöker kvantifiera flow i spelet Pac Man genom att variera motståndartyp och 

sedan låta spelarna besvara en enkät. Även om de i slutändan av studien kommer fram till att 

för många störningsmoment påverkade studien för att kunna dra en vetenskaplig slutsats, 

bland annat i och med att många blev uttråkade av enkäten och gick innan den var utfylld 

visade resultaten att det kan ha funnits en relation mellan motståndartyp och upplevd 

spelglädje. På grund av störningsmomenten i Beume m.fl. studie har detta examensarbete 

försökt begränsa antalet frågor i enkäten. 

Sweetser och Wyeth (2005) tar upp ett sätt att mäta flow och spelglädje just i dataspel, och 

har presenterat följande kriterier som en standard för att mäta flow och spelglädje i dataspel: 
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 Koncentration (spelet bör kräva koncentration av spelaren) 

 Utmaning (spelet borde vara tillräckligt utmanande för spelaren) 

 Spelarskicklighet (spelare måste kunna bli skickligare och skickligare på spelet) 

 Kontroll (spelare måste känna att de har kontroll över spelets gång) 

 Klara mål (spelare bör veta vad målet med spelet är) 

 Immersion (spelare måste känna sig djupt involverade i spelet) 

 Social interaktion (spelet bör tillåta social interaktion mellan spelare) 

Det är värt att notera att alla dessa kriterier inte måste uppfyllas för att flow ska uppstå, då 

spelglädje och flow är en högst objektiv och personlig upplevelse, utan det Sweetser och 

Wyeth (2005) menar är att de utgör en bra grund att mäta flow och spelglädje med.  

Miller’s The Magical Number Seven, Plus Minus Two (1955) är visserligen ingen 

spelrelaterad studie, men den försöker kvantifiera antalet objekt människor kan hantera för 

att se om det finns någonting gemensamt som gäller alla. Miller (1955) undersökte allt från 

hur många toner man kunde särskilja till smaker och siffor, där han kom fram till att det 

fanns ett begränsat antal enheter den genomsnittliga människan kan hantera samt att alla 

dessa, oavsett perceptionskällan resulterar i sju plus minus två enheter. Miller (1955) fann 

framför allt att multidimensionella stimuli, dvs. när ett stimulus har mer än ett element som 

får dem att sticka ut (så som när testpersoner ombeds komma ihåg toner som särskiljs i både 

tonläge och volym), var något lättare att komma ihåg än endimensionella stimuli. Sirlin 

(2005) tar även upp denna förmåga att hantera många element samtidigt som är centralt i en 

spelares förmåga att vinna, speciellt när det gäller strategispel, där det ofta är den som lyckas 

sätta störst press på sin motståndare och få motståndaren att glömma bort att exempelvis 

producera nya enheter eller bygga nya byggnader som vinner spelet. 

Adams (2010) och Caillios (2005) hävdar att spelare finner ett spel underhållande så länge 

spelaren känner att det inte är för svårt och så länge spelaren kan, med sin skicklighet, 

hantera de element i spelet utan att spelets svårighetsgrad blir för mycket för spelaren och 

spelet urartar i kaos och desorientering. Millers (1955) studie angående kvantifikationen av 

hur många objekt en människa kan hantera i korttidsminnet är relativt känd, men har 

kommit att ifrågasättas på senare år, och kan förmodligen inte appliceras på spel, där 

spelarna ofta måste hantera många olika stimuli samtidigt. Dock så inspirerar dessa 

undersökningar en intressant frågeställning: I spelet Magicka, finns det en gräns (med 

avseende på antal fiender av en viss typ) för när spelare känner att de kan hantera 

situationen i spelet, och när urartar spelet i kaos och slutar vara roligt? Denna uppsats syftar 

till att se om det finns en gemensam gräns för nybörjare och kommer använda 

motståndarantal för att undersöka detta. 
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3 Problemformulering 

Denna undersökning syftar att granska spelglädje i spelet Magicka, grundat i 

Csikszentmihalyis (1990) teorier om flow och optimala upplevelser och Caillois (2001) teori 

om att tävlingsmoment förlorar sin mening då spelare inte längre känner att de har kontroll 

över utmaningen de står inför. Det finns många faktorer som kan påverka en spelares känsla 

av kontroll över spelet. Denna undersökning ämnar att variera antalet motståndare i spelet 

Magicka för att kvantifiera hur många motståndare som ger upphov till mest spelglädje och 

flow, i ett försök om att producera bra riktlinjer för framtida leveldesign och balansering 

inom Magicka. Resultaten undersökningen visar kommer givetvis endast gå att applicera på 

Magicka och de omständigheter de samlats inom, men ifall det konstateras att det finns en 

generalitet inom riktlinjerna för motståndarantal för nybörjare i spelet Magicka finns det 

anledning att tro att det även finns generaliteter för motståndarantal inom andra spel också, 

givet en viss erfarenhet och spelsituation. 

Genom att utgå ifrån dessa teorier kommer undersökningen praktiskt applicera dem på 

spelet Magicka för att se om det finns något generalitet mellan antalet motståndare för att 

flow ska uppstå för nybörjare i spelet, samt kolla när denna spelupplevelse bryts då för 

många fiender introduceras och spelaren inte längre kan hålla koll på dem. 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen baseras, som tidigare nämnts, på det svenskutvecklade spelet Magicka i 

spelarläget Challenge Mode, där spelaren spelar en trollkarl i en arena, med motståndare 

som anfaller i vågor.  

Det finns många variabler som kan påverka svårighetsgraden i spelet Magicka, vilka kan vara 

allt från hur mycket spelarens fiender tål, hur snabbt de rör sig, hur mycket skada de kan 

göra på spelaren, till hur många de är. Denna undersökning har behållt fienders livspoäng, 

rörelsehastighet och skada konstant. Istället har endast antalet fiender som kommer i varje 

våg varierats från testgrupp till testgrupp. De motståndare som användes var  Goblin Rogues 

på grund av att de är de fiender som används mest frekvent under de tidigare banorna i 

spelet avsett för nybörjare. Förutom detta har Goblin Rogues relativt generella variabler när 

det gäller rörelsehastighet, skada och liv. Även om det finns en mängd andra enheter i 

Magicka tenderar deras variabler att  vara nära de grundvariabler som Goblin Rogues har.  

Undersökningen genomfördes genom att dela upp testpersonerna i tre grupper, där varje 

grupp fick Magicka i Challenge Mode mot sammanlagt 108 motståndare, då detta antal 

förmodas kunna resultera i lagom långa spelrundor för att utgöra en bra grund för att mäta 

spelarnas flow och spelglädje. Det som skiljde grupperna åt var dock antalet fiender som 

kommer i varje våg. Detta för att så långt det går hålla den sammanlagda svårighetsgraden 

lika, då alla spelare kommer få spela mot sammanlagt lika många motståndare, och istället 

variera i hur stora grupper dessa motståndare kommer då de anfaller spelaren. Spelarna blev 

instruerade att försöka slutföra utmaningen, eller i alla fall klara sig så långt de kan. Efter 

spelrundan fick spelarna besvara en enkät som kommer bestod av frågor baserade på 

Sweetser och Wyeths (2005) kriterier för att mäta flow och spelglädje i dataspel. Detta med 

syftet att undersöka om det finns en kvantifierbar gräns mellan då spelare är i flow och anser 

sig ha kontroll över spelet, samt var denna gräns slutar och tävlingsmomentet urartar i kaos. 
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Det övervägdes även att låta samtliga testpersoner spela alla tre banor, men bestämdes 

senare att det fanns en risk att spelarna skulle hinna bli bättre på spelet efter de första 

banorna, vilket skulle kunna påverka deras flow i senare banor. Det är dock osäkert om den 

korta speltiden skulle kunna förbättra spelarnas erfarenhet tillräckligt mycket för att påverka 

gränserna som måste uppnås för flow, men det är bortom denna undersöknings syfte. 

3.1.1 Genus 
Schell (2008) hävdar att män och kvinnor, särskilt i tonåren, dras till olika spel beroende på 

spelens tema. Vermeulen, Looy, De Grove och Courtois (2011) har även gjort undersökningar 

som konstaterat att icke-aktiva spelare (non-core genre players) av olika kön tenderar att 

uppleva vissa spel som olika underhållande. På grund av detta har undersökningen försökt se 

till att könsfördelningen i varje testgrupp skiljer sig så lite som möjligt med de andra 

testgrupperna. 

3.1.2 Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökningen var att upprätta en kvantitativ undersökning som passar till 

det höga antalet spelare som kommer delta i undersökningen, samt möjliggjöra att grafiska 

representationer i form av diagram lätt kan ritas upp. Testgrupperna baserades på personer 

som är nybörjare på Magicka och studerar Dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde. Detta 

innebär att undersökningen alltså utgår ifrån att testpersonerna har hög erfarenhet när det 

gäller datorspel, men noviser på just spelet Magicka. Detta bör resultera i att testpersonerna 

kan ses som en homogen grupp. Även om bakgrundsvariabler så som preferenser inom vissa 

spelgenrer kan skilja testpersonerna åt, i och med att personer som föredrar snabbare 

actionspel möjligtvis kan ha bättre reaktionsförmåga och koordination än spelare som 

föredrar strategispel kommer denna undersökning som tidigare nämnt utgå ifrån att 

testgruppen kan ses som homogen. 

Frågorna som enkäten innehöll var, som tidigare nämnt, baserade på Sweetser och Wyeths 

(2005) kriterier för att mäta flow och spelglädje. Detta gjordes genom att låta testpersonerna 

själva bedöma hur de upplevt olika aspekter av spelrundan, där varje av Sweetster och 

Wyeths (2005) flowkriterier representeras av en enkätfråga för att sedan analysera svaren 

och få kvantitativ information om hur väluppfyllt respektive kriterie är. Detta möjliggjorde 

att skillnaden mellan de olika kriterierna för varje bana kunde analyseras för att se generella 

skillnader mellan banorna. Kriteriet social interaktion användes dock inte då det inte är 

applicerbart på denna typ av bana i Magicka (2011). 

Observationsstudier kommer inte genomföras i och med att enkätundersökningen förväntas 

bidra med tillräcklig information för att kunna dra en vetenskaplig slutsats relaterad till 

frågeställningen. 

Andra undersökningsmetoder har även övervägts, framför allt en mer kvalitativ metod i form 

av en intervju efter enkäten. I slutändan bestämdes det dock att endast använda enkäter för 

att samla data. Detta framför allt för att se till att spelarnas första spontana åsikt fångas då 

spelrundan fortfarande är ett färskt minne istället för att riskera att de tappar fokus under en 

intervju efter enkäten, vilket kan påverka vissa spelares svar, framför allt de med mindre 

uppmärksamhet och kortare tålamod.  

3.1.3 Magicka 
Challenge Mode i spelet Magicka ämnade sig mycket bra till undersökningen då en viktig del 

av spelet är att inte bara att döda motståndarna som anfaller en, men även hålla koll på hur 
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de rör sig, se till att de inte är för nära, samt navigera runt dem, allt medan man siktar på 

dem med sin magi. Fördelen är även att spelet är i top-down isometrisk vy, vilket möjliggör 

att spelaren hela tiden kan se alla motståndare och hur de rör sig. Detta är viktigt, då 

exempelvis ett spel i förstapersonsläge skulle kräva att spelaren vänder runt på kameran för 

att kunna se alla motståndare, vilket denna undersökning inte ämnar att granska. 
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4 Genomförande 

Utförandet av examensarbetet har skett under en praktiktjänstgöring på Pieces Interactive. 

För att resultaten från undersökningen ska kunna appliceras på framtida leveldesign och 

balansering inom Magicka har en bakgrundsundersökning gjorts för att hitta vilka moment 

som är mest typiska för banorna i Magicka (2011) – detta med förhoppningen att kunna 

skapa en egen bana som liknar dessa. Utvecklingen av själva banorna har skett iterativt i 

motorn Bitsquid (2009) där arbetet har omfattat framför allt bandesign och scripting. 

Förutom detta har även en pilotundersökning genomförts för att finna svagheter i 

bandesignen och scriptet för att iterativt förbättra dem. Målet med genomförandet har varit 

att producera de banor som kommer användas som grund för den undersökning som är 

ämnad att mäta flow utifrån Sweetser och Wyeths (2005) flowkriterier i spel.  

4.1 Bakgrundsundersökning av leveldesign i Magicka 

Magicka (2011) är ett svenskproducerat action-rollspel där spelarna tar rollen av magiker och 

bland annat får kämpa för att besegra olika typer av motståndare så som orcher och troll. De 

två spellägen för singelspelare i Magicka (2011) är story mode och challenge mode. Story 

mode är ett linjärt spelläge där spelaren ska besegra motståndare samtidigt som den 

navigerar sig genom bana efter bana genom en specifik story. Detta i kontrast med challenge 

mode, där hela spelrundan spelas på samma bana och målet är att överleva alla fiendevågor, 

utan större inslag av story. Typiskt för story mode är även snävare banor, ofta korridorer eller 

liknande med spawn-punkter (punkter som skapar fiender) som endast skickar fiender en 

gång. Challenge mode banor tenderar att vara mer öppna och innehålla tre eller fyra spawn-

punkter som konstant skickar motståndare i vågor tills spelet tar slut. 

 

Figur 1 Exempelbild på en bana som används i Magickas (2011) story mode. 
Notera de relativt smala korridorerna som spelaren är menad att navigera sig 

genom. 
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Figur 2 Exempelbild på en challenge mode bana. Notera att banan är relativt 
öppen med en klar mittpunkt. 

4.1.1 Motståndarantal 
Både i challenge och story mode finns det en relativt stor variation i antalet motståndare per 

motståndarvåg, där antalet kan variera i allt från tre till nio motståndare. Det mest vanliga 

antalet ligger dock på runt 5-6, oavsett spelarnas färdighet eller deras progression i story 

mode eller challenge mode. På grund av detta har det lägsta motståndarantalet i bandesignen 

satts till tre motståndare per våg och det mellersta till nio. Med hjälp av dessa två variabler 

bör man alltså kunna undersöka skillnaden i flow mellan ett relativt lågt och ett relativt högt 

antal motståndare. Det upptäcktes även i pilotundersökningen att Magicka (2011) i Bitsquid 

(2009) rent spelmotormässigt i skrivande stund endast kan hantera cirka 20 fiender åt 

gången. Mer motståndare än detta orsakar en märkbar sänkning i spelets prestanda och lägre 

uppdateringshastighet. På grund av detta har den övre gränsen för motståndare på den tredje 

och sista banan satts till 18 motståndare. Detta för att undersöka sättet det högsta antalet 

motståndare spelmotorn kan hantera påverkar spelarnas upplevda flow, samt om detta antal 

är tillräckligt högt för att bryta detta flow, eller om det faktiskt förstärker den. 

Det övervägdes även att ha ännu en lägre gräns, exempelvis 1-2 motståndare på den banan 

med minst antal motståndare för att kolla sättet ett extremt lågt antal motståndare påverkar 

flow. Dock övergavs denna idé då spelare skulle vara tvungna att spela mot 108 vågor av 

motståndare ifall de bara kom en åt gången. Detta hade resulterat i en väldigt enformig bana 

som skulle ta väldigt lång tid att spela genom, vilket skulle framför allt öka risken för att 

spelare skulle hinna bli uttråkade innan spelrundan är slut, men även drastiskt öka tiden det 

skulle ta att utföra mätningarna. Slutligen skulle detta även kräva en fjärde bana, vilket hade 

resulterat i att testpersoner måste tas från de andra tre grupperna. Detta hade gjort 

testgrupperna så pass små att undersökningens validitet skulle kunna ifrågasättas. 

4.2 Produkt 

För att undersöka frågeställningen gjordes tre banor till spelet Magicka där slutprodukten 

blev tre olika banor där spelarna skulle spela mot tre motståndare i bana ett, nio motståndare 

i bana två, samt 18 motståndare i bana tre. Resterande variabler och estetiskt utseende hölls 

konstant utöver de tre banorna. Magicka (2011) blev kompatibelt med Bitsquid-motorn 

samtidigt som examensarbetet påbörjades. Detta blev därför ett utmärkt verktyg att göra 
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bandesignen i då Bitsquid (2009) tillåter relativt hög flexibilitet, särskilt när det gäller 

scriptande och logikflöde. Med detta sagt har det ändå tagit en hel del tid att lära sig scripta 

den typ av gameplay som just denna undersökning behövt, synnerligen då nya spelmotorer 

tenderar att ha en hel del buggar, och Bitsquid (2009) är inget undantag. 

4.3 Progression inom bandesignen 

Det första som gjordes då undersökningen påbörjades var att sätta sig in i Bitsquid (2009), 

det verktyg som används för att skapa banor, script och balansera spelet Magicka (2011). Den 

första banan som skapades var endast en platt yta. Detta framför allt för att försäkra om att 

banan startar som den ska, då man måste manuellt se till att banan bland annat laddar in rätt 

ljudfiler och modeller för att spelet inte ska krascha.  

 

Figur 3 Den första spelbara iterationen av banan. 

Då spelaren fritt kunde springa runt på banan och använda magi utan att spelet kraschade 

påbörjades nästa iteration som fokuserade på själva bandesignen. I och med att det fanns 

många props (modellerade föremål som kan placeras ut) som passade ett underjordstema 

gjordes banan i denna stil. Denna iteration tog relativt kort tid då leveldesign i Bitsquid-

motorn är likt att arbeta i Maya, vilket jag haft mycket tidigare erfarenhet av. 
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Figur 4 Den andra iterationen av banan med props. 

Efter att ha spelat igenom banan ett antal gånger upplevdes det dock att den var lite för 

öppen och enformig. Detta förmodligen i och med att de challenge banor som görs i Magicka 

(2011) har individuellt ritade marktexturer, medan den marktexturen som användes i min 

bana var en generisk marktextur. Detta resulterade i ännu en iteration där de nya och 

oanvända bok-propsen som just blivit färdigmodellerade lades till. Detta, i samband med en 

ny ljussättning gav banan en betydligt bättre stämning. 

 

Figur 5  Den tredje och sista iterationen av banan. 

Den tredje och sista iterationen resulterade i en relativt symmetrisk bana med en klar 

mittpunkt. Det är även nämnvärt att banan visserligen innehåller mycket fler props än den 
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förra, men den spelbara arean är relativt oförändrad. Detta för att de enda kolliderbara 

föremålen är statyerna, väggarna och bokhyllorna, i och med att både spelaren och 

motståndarna kan springa över resten av böckerna som är spridna över banan.  

4.4 Progression inom scriptandet 

Tanken från början var att skapa tre banor, där varje bana skickade ett visst antal 

motståndare på spelaren under en period på fem minuter. Dock bestämdes det att detta 

skulle resultera i allt för varierande svårighetsgrader mellan banorna, då en bana med 

exempelvis tre gånger fler motståndare per motståndarvåg skulle kunna uppfattas av 

spelarna som tre gånger så svår. På grund av detta scriptades banorna så att de istället utgick 

ifrån en pott på sammanlagt 108 motståndare. Motståndarna skickas sedan på spelaren tre åt 

gången, tills motståndarpotten tagit slut. Detta script kopierades senare över till de andra två 

banorna där det enda som skiljde dem var antalet motståndare i varje motståndarvåg. Detta 

resulterade i att motståndarpotten tog slut snabbare i banor där vågorna var större medan de 

banor med mindre motståndarvågor visserligen hade lättare vågor, men höll på ett längre 

tag. Detta är särskilt viktigt i Magicka (2011) i och med att spelare ofta orsakar skada på sig 

själv, då magier skadar både spelare och motståndare, och en längre runda innebär att 

spelaren har mer tid på sig att göra misstag. Det slutgiltiga resultatet av detta resulterade i att 

den sammanlagda svårighetsgraden blev så pass jämn som det gick. 

Slutresultatet av detta blev tre estetiskt identiska banor där spelaren konstant fick spela mot 

antingen tre, nio eller 18 motståndare.  

4.5 Pilotundersökning 

Efter att de tre banorna hade skapats utfördes en pilotundersökning på tre testpersoner för 

att observera sättet de spelade igenom spelrundorna och se om det fanns några svagheter i 

bandesignen eller scriptet. Vissa problem, framför allt buggar i banorna upptäcktes även och 

kunde åtgärdas innan den verkliga undersökningen påbörjades.  

Ett exempel på ett tekniskt fel i bandesignen upptäcktes då testpersoner råkade teleportera 

upp sig på väggarna av banan och springa runt utan att motståndarna kunde nå dem, vilket 

ibland även resulterade i att de plötsligt ramlade av banan och föll ändlöst. Detta åtgärdades 

genom att exkludera väggarna ur navigationsmeshen (den del av banan som används av 

artificiell intelligens och inom teleportering), vilket gjorde att systemet inte längre såg 

väggarna som en del av banan och man kunde inte längre teleportera upp sig på dem. 

4.6 Andra undersökningars påverkan på genomförandet 

Det övervägdes att inkludera en social aspekt i bandesignen genom att exempelvis låta 

spelare spela två och två eller tillåta testpersoner att observera då andra spelare spelade 

Magicka (2011). Detta för att Inal och Cagiltay (2007) konstaterat att spelande i sociala 

situationer både kan förstärka flow, men även underlätta mätningen av den, där de 

observerade att barn som spelade sina favoritspel tenderade att kommunicera mindre med 

andra spelare. Även om dessa resultat var väldigt intressanta bestämdes det att det att skulle 

vara omständligt att låta spelare spela två och två, då spelet var balanserat för endast en 

spelare. Utöver detta bestämdes det även att inte låta spelare observera varandras 

spelrundor, då syftet med undersökningen är att testgruppen ska vara representativ för 



 

 14 

nybörjare, och testpersoner som observerat andra spelare spela kan möjligtvis öka sin 

erfarenhet genom observationen. 

Beume, Danielsiek, Eichhorn, Naujoks, Preuss, Stiller och Wessing (2008) har utfört en 

liknande studie där de försöker mäta skillnaden mellan en grupp spelares upplevda flow i 

olika versioner av spelet Pac Man. Beume mfl. (2008) redovisar att de slutgiltiga resultaten 

påverkades negativt på grund av den stora mängd störningsmoment och fel i 

undersökningen. Ett fel som Beume m.fl. (2008) konstaterade hade en negativ påverkan på 

deras undersökning var att vissa testpersoner blev uttråkade genom undersökningen och gav 

antingen motsägelsefulla svar på enkätundersökningen eller gick utan att fylla i den alls. På 

grund av detta har spelrundorna i denna undersökning designats att vara relativt korta och 

snabba att spela igenom. Målet med banorna i denna undersökning har även varit att göra 

dem tillräckligt långa för att spelare ska kunna komma in i ett flowläge, men inte för långa, då 

Beume mfl. (2008) även konstaterat att vissa spelare snabbt blev för duktiga för en viss bana, 

vilket kan resultera i att deras flow bryts. 
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5 Resultat och analys 

Syftet med examensarbetet var att undersöka gränserna för var flow uppstod för nybörjare i 

spelet Magicka (2011), samt om detta flow urartade i kaos när för många motståndare av en 

viss typ introducerades samtidigt. Enligt Lewis-Beck, Bryman och Liao (2004) är det viktigt 

att testgrupper som används för både kvalitativa och kvantitativa studier är representativa 

för en helhet. På grund av detta har testpersonerna rekryterats genom Facebook-annonser ur 

en gemensam grupp för Dataspelsutvecklingsstudenter i Skövde, som bör kunna ses som 

representativa för den målgrupp Magicka har för tillfället. Enligt Lewis-Beck m.fl. (2004) är 

testgruppernas minsta lämpliga storlek någonting som kan variera beroende på 

undersökningens syfte, men i detta fall bedömdes 30 att vara ett lämpligt antal testpersoner. 

Dessa har sedan har delats upp i tre olika grupper, där varje grupp har fått spela mot 

sammanlagt lika många motståndare, där det enda som skiljde testfallen åt var storleken på 

vågorna som motståndarna anföll i. Efter spelandet fick varje testperson besvara en enkät 

och bedöma hur spelrundan har gått utifrån Sweetser och Wyeths (2005) flowkriterier. 

Undersökningen bestod sammanlagt av 30 manliga testpersoner som delades upp i tre 

grupper. Grupp 1 fick spela på bana 1 där motståndarna kom i vågor av tre, grupp 2 fick spela 

på bana 2 där motståndarna kom i vågor av nio och grupp 3 fick spela på bana 3 där 

motståndarna kom i vågor av 18. Testgruppen bör kunna ses som homogen i och med att alla 

individer var antingen studerande eller nyligen utexaminerade högskolestudenter på 

Dataspelsutvecklingsutbildningen i Skövde och nybörjare på spelet Magicka (2011). Det är 

dock värt att nämna att undersökningen utgår ifrån att studenterna, på grund av deras 

utbildning, har en relativt hög kompetens när det gäller spel. Efter spelrundan fick 

testpersonerna fylla i en enkät och bedöma hur de upplevt olika spelmoment på en skala från 

1-10, där 1 är extremt lite/dåligt och 10 är extremt mycket/bra. Frågorna i enkäten var, som 

tidigare nämnt, baserade på Sweetser och Wyeths (2005) flowkriterier. Detta för att mäta 

skillnaden i upplevd flow mellan de tre testgrupperna. 

Målet var att testgrupperna skulle ha en relativt lika fördelning av både män och kvinnor, på 

grund av Schells (2008) teorier om att män och kvinnor dras till olika spel beroende på 

spelens tema, men även Vermeulen m.fl. (2011) som konstaterar att spelare av olika kön 

tenderar att uppleva vissa spel som olika underhållande. Detta var dock omöjligt att uppnå då 

det inte gick att hitta frivilliga kvinnliga spelare på Högskolan i Skövde. På grund av detta har 

endast män använts i undersökningen. Detta innebär även att resultaten som detta 

examensarbete har visat endast kommer kunna vara applicerbart på män. 

Eftersom det inte var helt säkert att spelarna upplever skalstegen som exakt lika stora utgick 

examensarbetet från en ordinalskala, snarare än en intervallskala. Detta innebär att median 

användes som centralmått istället för medelvärde. 

5.1 Presentation och analys av enkätresultat 

Nedan följer en boxplot för varje testgrupp som visar spridningen, övre kvartilen, undre 

kvartilen samt medianen på testpersonernas enkätsvar. 
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Figur 6 Boxplot på bedömningar gjorda av spelarna i grupp 1 (3 motståndare) för 
Sweetster och Wyeths (2005) flowkriterier 

 

Figur 7 Boxplot på bedömningar gjorda av spelarna i grupp 2 (9 motståndare) 
för Sweetster och Wyeths (2005) flowkriterier 
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Figur 8  Boxplot på bedömningar gjorda av spelarna i grupp 3 (18 motståndare) 
för Sweetster och Wyeths (2005) flowkriterier 

Jämför man figur 6 och figur 7 ser man att det fanns en tydlig skillnad i upplevd 

koncentration mellan grupp 1 och grupp 2, där medianen för bedömningen gjord av grupp 1 

låg på 5, medan medianen för grupp 2 låg på 8,5. Detta är en tillräckligt stor skillnad för att 

kunna konstatera att grupp 1 som en helhet ansåg att spelet krävde mindre koncentration än 

grupp 2. Detta kan förklaras av det faktum att de lägre motståndarvågorna inte upplevdes 

som lika hotande och intensiva än de större vågorna grupp 2 fick spela mot, även om grupp 1 

fick spela mot fler vågor sammanlagt. Denna skillnad märks även i de två gruppernas 

upplevelse av utmaningen i spelet, där medianen för grupp 1 låg på 6, medan medianen för 

grupp 2 låg på 8.  

testgrupp 1 och testgrupp 2 upplevde dock inte en lika stor skillnad i färdighetsutveckling 

som de gjorde när det gällde koncentration och utmaning. Även om spridningen är högre för 

grupp 1 jämfört med grupp 2 är resultaten väldigt lika. Detta kan förklaras av stridssystemet i 

Magicka (2011), där en stor del av färdighetsutvecklingen inte är direkt sammankopplad med 

att döda så många motståndare som möjligt, utan stort fokus ligger även i att lära sig att 

navigera bort från fiender, sikta rätt, och lyckas med de olika magiska kombinationerna.  

Spelarnas upplevda förståelse av målet med spelet och feedback var någonting som var 

relativt konstant över alla de tre testgrupperna. Detta beror förmodligen på att dessa två 

moment är mer beroende av banprogression och gränssnittsdesign och bör i eftertanke vara 

någonting som mäts bättre av story-mode banor än de challenge-mode banor som använts i 

denna undersökning. Hypotesen fanns dock att spelarnas förståelse av målet med spelet 

skulle minska om antalet motståndarvågor var för högt och spelarna kände att spelet aldrig 

tog slut, men denna hypotes gick inte att bekräfta med de antal vågor som använts i denna 

undersökning. 

Det fanns en klar skillnad i upplevd immersion mellan grupp 1 och grupp 2, där medianen för 

grupp 1 låg på 5 medan medianen för grupp 2 låg på 8. Det fanns även en betydligt större 

spridning för grupp 1, där den lägsta bedömningen låg på 3 medan den högsta låg på 7. Även 

om alla spelare fick spela mot lika många motståndare i slutändan visar alltså resultaten att 
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immersionen ökar om motståndarna kommer i vågor av nio jämfört med om de kommer i 

vågor av tre. Det finns ingen skillnad alls i upplevd immersion mellan grupp 2 och grupp 3, 

vilket resulterar i slutsatsen att nio motståndare är ett tillräckligt högt antal för motståndare 

av typen Goblin Rogue för att nybörjarspelare i Magicka (2011) ska uppnå en hög immersion. 

Den upplevda skillnaden i alla flowkriterier var mycket mindre om man jämför grupp 2 och 3 

än om man jämför grupp 1 och 2.Detta kan förklaras genom att alla motståndare av samma 

typ i Magicka (2011) använder samma pathfinding-system, som ofta resulterar i att fiender 

”klumpar ihop sig”, dvs. att de alla står nära varandra och rör sig mot spelaren som en stor 

klump. Detta är någonting som inom vissa spel ofta åtgärdas genom att tvinga 

datorkontrollerade enheter att ingå i en viss formation eller tvinga dem att ta omvägar och 

andra rörelsemönster för att se till att de sprider ut sig, men detta är alltså någonting som 

inte används i Magicka (2011). Detta resulterar i att spelaren har väldigt svårt att bli 

omringad av motståndare, utan kan navigera sig bort från 18 fiender ungefär lika lätt som 

från nio fiender. En annan anledning att skillnaden mellan grupp 2 och grupp 3 är så liten är 

på grund av magisystemet i Magicka (2011). Att möjliggöra att spelare kan skada flera fiender 

med endast en attack är någonting som många spel använder sig av, men just i Magicka 

(2011)  är detta momentet en särskilt stor del av stridssystemet. Både de mer avancerade, 

men även de mest grundläggande magierna tenderar de att göra skada i en stor area. Detta 

resulterar i att spelarna ofta bara måste träffa en fiendegrupp en gång för att hela gruppen 

ska ta skada. Detta kan även vara en faktor som bidrar till att skillnaden i resultaten mellan 

grupp 2 och grupp 3 är så liten. 

Förklaringen att spelarna i grupp 3 inte upplevde spelet som märkvärdigt svårare än grupp 2 

kan dock inte fullt förklara varför grupp 2 ansåg att spelet var svårare än grupp 1. Min teori är 

att tre motståndare upplevs som ett relativt lågt antal fiender, medan nio upplevs som ett 

väldigt högt antal. Skillnaden mellan nio motståndare och arton motståndare däremot, 

verkar upplevas som mindre än skillnaden mellan tre och nio motståndare. Kort sagt är det 

alltså möjligt att spelare upplever både nio och 18 motståndare som ”en bunt fiender”, där 

storleken på denna klump verkar spela mindre roll. Detta innebär alltså att den rent 

psykologiska upplevelsen av svårighetsgrad inte nödvändigtvis behöver vara samma sak som 

den faktiskt spelmekaniska svårighetsgraden. 

Ett problem värt att notera vid användningen av en enkät som låter testpersonerna bedöma 

moment från 1-10 är det faktum att extrema uppleverser av vissa moment är svårare att mäta 

jämfört med exempelvis en intervju. Då siffran 10 är taket för exempelvis utmaning blir det 

svårt att mäta skillnaden mellan någon som upplevde spelet som väldigt utmanande och 

någon som upplevde spelet som det mest utmanande han eller hon någonsin spelat, givet att 

båda spelarna bedömer momentet som ”10”. Som tur är var det inte en allt för hög uppkomst 

av extrema bedömningar i denna undersökning, men faktumet är fortfarande viktigt att 

notera. 
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6 Diskussion 

Resultaten visar att det finns en koppling mellan motståndarantal och vissa flowkriterier i 

spelet Magicka, spelat av nybörjare på en spelbana mot fiendetypen Goblin Rogue, där 

motståndarna kommer i vågor av tre jämfört med när de kommer i vågor av nio. 

Testpersonerna som spelade mot motståndare som anföll i vågor av nio upplevde sig vara 

mer koncentrerade under spelrundan och upplevde även spelet som mer utmanande än de 

som spelade mot motståndare i vågor av tre, även om de i slutändan fick spela mot lika 

många motståndare sammanlagt. Denna klara skillnad fanns dock inte då spelare spelade 

mot motståndare som anföll i vågor av nio jämfört med vågor av 18. Ett sätt att förklara dessa 

resultat är att de beror på motståndarnas tendens att klumpa ihop sig, vilket resulterar i att 

en klump av nio fiender är ungefär lika svår att navigera sig från som en klump av 18 fiender. 

Den stora förekomsten av magier som gör skada i en area kan även förklara resultaten, i och 

med att många magier som skadar en klump av nio fiender även skadar en klump av 18. 

Detta förklarar även varför den upplevda kontrollen varierade så lite över de tre 

testgrupperna, då statuseffekter som exempelvis gör motståndarna långsammare appliceras 

ungefär lika lätt på en stor grupp som på en liten grupp motståndare. 

Examensarbetet lyckades dock tyvärr inte visa när den övre gränsen för motståndarantal tog 

spelare ur flow och resulterade i kaos, vilket omöjliggjorde bekräftelsen av Caillois (2011) 

teori om att tävlingsinriktade spel slutar vara underhållande då spelarna förlorar kontroll. 

6.1 Sammanfattning av enkätresultat 

Tyvärr lyckades inte examensarbetet visa om det fanns en övre gräns för motståndarantal 

som tar spelare ur flow och resultar i det kaos Caillois (2001) beskriver. Trots detta visade 

undersökningen tydliga trender i testgruppernas upplevda flow. Framför allt fanns det en 

stor skillnad i upplevd flow då spelarna spelade mot tre motståndare jämfört med då de 

spelade mot nio, men en betydligt mindre skillnad då de spelade mot nio jämfört med då de 

spelade mot 18 motståndare. 

6.1.1 Användningsområde 
Faktumet att det fanns en så stor skillnad i upplevd flow mellan testpersoner som spelade 

mot tre motståndare jämfört med de som spelade mot nio, men knappt någon skillnad alls 

mellan de som spelade mot nio motståndare och de som spelade mot 18 kan kan fungera som 

en riktlinje under leveldesign för nybörjare i Magicka (2011). Detta då man kan säga att det 

inte finns någon direkt anledning från ett flowperspektiv att öka motståndarna från nio till 

18. Tre motståndare upplevdes däremot ge minst flow och är intressant nog ett 

motståndarantal som används väldigt ofta i nybörjarbanorna i Magickas tutorial just nu.  

Ett annat resultat som undersökningen visade var att spelare upplevde att deras färdigheter 

utvecklades ungefär lika mycket oberoende av vilken bana de spelade. Visserligen var det 

endast en fråga i enkäten som behandlade hur spelarna ansåg att de utvecklade sina 

förmågor, vilket kan vara för lite för att kunna dra en säker slutsats, men den relativt stora 

skillnaden är fortfarande värd att notera. Detta innebär alltså att tre motståndare av typen 

Goblin Rogue är ett lika lämpligt motståndarantal som nio för banor specifikt designade att 

utveckla spelarnas färdighet, som exempelvis tutorial-banor. 
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Även om den data som samlats in i undersökningen endast gäller Magicka kan ändå 

resultatet vara värt att notera vid balanseringen av andra spel. Som tidigare nämnt är den 

lilla variation i upplevd flow förmodligen ett resultat av den höga kontroll spelare har över 

stora grupper med motståndare på grund av den stora förekomsten av magier som påverkar 

en hel area istället för enbart en enhet. Denna undersökning kan alltså vara någonting 

användbart att hålla i åtanke om man skulle utveckla ett spel med liknande stridssystem som 

Magicka (2011).  

Som tidigare nämnt var ett av examensarbetets syften var att kvantifiera när 

Csikszentmihalyis (1990) flow urartar i det kaos Caillois (2001) beskriver. Detta gick tyvärr 

inte att uppnå då tekniska begränsningar förhindrade att ha fler än 18-20 motståndare på 

skärmen samtidigt, utan man kan sammanfattningsvis säga att motståndartypen Goblin 

Rogue inte går att bryta flow med för nybörjare under de nuvarande tekniska 

begränsningarna i Magicka (2011).  

6.1.2 Framtida arbete 
 Undersökningen kom fram till attspelarna upplevde en skillnad i svårighetsgrad mellan 

vågor av tre och nio motståndare, men inte mellan vågor nio och 18 motståndare. Detta kan 

ställa många nya frågor, framför allt angående sättet spelare upplever svårighetsgrad. 

Framtida arbete skulle exempelvis kunna inkludera att även variera utseendet på 

motståndarna medan alla andra variabler hålls konstanta för att se om spelare upplever att 

svårighetsgraden ökar då motståndarna ser farligare eller svårare ut. 

Som tidigare nämnts lyckades inte undersökningen bryta nybörjarnas flow med de 

motståndare som användes i banorna. Ett framtida arbete inom Magicka (2011) skulle därför 

kunna undersöka om flow går att brytas för nybörjare genom att använda andra, svårare 

motståndare. Ett annat område skulle vara att undersöka på vilket sätt motståndarantal för 

avancerade motståndare skulle påverka flow för avancerade spelare. Framför allt skulle det 

vara intressant att se om resultaten när det gäller motståndarantal för en avancerad grupp 

skulle skilja sig från resultaten som denna undersökning har visat. 

Motståndartypen Goblin Rogue användes i undersökningen just för att den är avsedd för 

nybörjare, men en framtida undersökning skulle exempelvis kunna hålla motståndarantal 

konstant och istället variera motståndartyperna, för att undersöka vilka motståndartyper 

som bryter flow för en viss spelargrupp.  

En annan förbättring som kan göras är att även mäta antalet livspoäng en spelare tappat 

under en spelrunda för att få ännu mer kvantitativ data på svårighetsgraden. Framför allt 

skulle det vara ett intressant sätt att se om spelares upplevda flow skulle ha ett samband med 

hur många livspoäng de har haft kvar efter spelrundan. 
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Appendix A – Enkät 

Enkätundersökning 

Hur koncentrerad kände du dig under spelsessionen? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Hur utmanande tyckte du att banan var? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Hur mycket anser du att du utvecklade dina färdigheter på Magicka under spelrundan? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Hur mycket kontroll på det som hände på skärmen ansåg du att du hade? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Kände du att du alltid hade koll på målet med spelet? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Kände du att du alltid fick klar feedback på det du gjorde och din karaktärs status? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

Hur hög anser du att din immersion (inlevelse) var under spelrundan? 

1             2               3               4               5               6              7               8              9              10 

 

Var det någonting som du upplevde som anmärkningsvärt i spelbanan, och i så fall vad? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Appendix B – Sammanställning av enkätsvar 

Tabell 1: Sammanställning av enkätsvar från spelarna i grupp 1 som spelade på bana 1.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Koncentration 4 5 3 3 4 5 7 6 6 5 

Utmaning 6 6 7 6 5 6 7 6 6 7 

Färdighetsutveck

ling 

8 8 9 9 6 7 6 7 6 7 

Kontroll 8 9 8 8 7 8 9 8 8 9 

Målmedvetenhet 8 7 6 8 6 7 9 7 8 8 

Feedback 8 8 9 8 10 10 10 10 8 9 

Immersion 5 5 5 4 4 3 7 6 6 5 
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Tabell 2: Sammanställning av enkätsvar från spelarna i grupp 2 som spelade på bana 2.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Koncentration 7 7 8 7 9 10 9 9 8 9 

Utmaning 8 7 8 9 9 8 8 9 7 8 

Färdighetsutveck

ling 

9 9 8 7 9 8 8 9 7 7 

Kontroll 9 8 8 8 8 8 9 10 7 7 

Målmedvetenhet 5 7 6 6 10 10 9 8 7 8 

Feedback 9 9 8 10 9 8 9 8 10 10 

Immersion 7 9 8 9 8 8 9 7 8 9 
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Tabell 3: Sammanställning av enkätsvar från spelarna i grupp 3 som spelade på bana 3.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Koncentration 6 10 8 9 9 7 7 8 9 9 

Utmaning 7 9 9 9 8 8 7 8 8 9 

Färdighetsutvec

kling 

9 8 9 9 8 7 6 8 6 8 

Kontroll 8 8 7 9 7 8 9 7 9 10 

Målmedvetenhe

t 

8 7 9 8 9 5 7 8 9 8 

Feedback 10 8 10 9 9 7 9 10 8 9 

Immersion 9 7 8 8 8 8 9 9 9 7 

 

 


