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Sammanfattning 
I denna studie, som bygger på tidigare arbete på achievements och belöningssystem, 

utreds effekten av achievementsystem på spelupplevelsen och spelandet i ett 

tredjepersons actionspel. Dessutom har achievements i tredjepersons actionspel 

undersökts för att ta reda på vilka typer av achievements som passar bäst in i genren. 

För att undersöka detta har andra achievementsystem analyserats och fyra kategorier 

av achievements klassificerats. För undersökningen har en bana skapats i ett 

tredjepersons actionspel, samt ett för genren representativt achievementsystem som 

sedan implementerats. 

Studien har visat att achievementsystem ökar spelares utforskningstendens och 

speltid. Samtidigt har utforskningsbaserade achievements visat sig vara de mest 

populära i spelet, och handlingsbaserade de minst populära. Överlag ansåg 

testdeltagarna att achievements ska vara svåra att uppnå för att ha betydelse för 

spelaren. Achievements som fenomen är fortfarande ungt och mer utförliga studier 

på ämnet hade kunnat hjälpa spelutvecklare att förstå den relation olika typer av 

spelare har till achievements. 

Nyckelord: Achievement, utforskning, spelupplevelse
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1 Introduktion 

Olika sätt att belöna spelaren för prestationer inom spelandet har växt fram allteftersom spel 

och teknologin för spel har utvecklats de senaste decennierna. Vad som började med high 

scores har utvecklats till avancerade system som sparar spelares statistik och prestationer i 

spelvärlden och är synliga för alla spelare. En stor mängd forskning har tillägnats områden 

som motivation hos spelare och belöningssystem inom spelen, bl.a. Jakobsson (2011) som 

analyserar hur spelare anpassat sig till och använder det achievementsystem som sträcker sig 

över alla spel till konsolen Xbox 360 (Microsoft). 

Som en del av studien har fyra kategorier av achievements klassificerats, som huvudsakligen 

används vid design av det achievementsystem som används i undersökningen. Dessa 

kategorier är: Handlingsbaserade, Skicklighetsbaserade, Mängdbaserade samt 

Utforskningsbaserade achievements. Även en analys har gjorts av spel som har 

achievementsystem som uppfattas som särdeles bra eller dåliga av spelare, för att försöka ta 

reda på vad spelutvecklarna har gjort rätt respektive fel vid utvecklingen av sina system. 

Det som undersöks i denna studie är hur implementationen av achievements förändrar 

spelandet, sett till spelarens spelstil och inställning till spelet. Även hur spelupplevelsen 

förändras undersöks. Utifrån spelarnas åsikter utreds även hur de olika kategorierna av 

achievements lämpar sig för ett tredjepersons actionspel. Anledningen till att dessa frågor är 

viktiga är att achievements och achievementsystem idag finns integrerade i så gott som alla 

spel, hela communityn1 har byggts upp runt achievements och hur man låser upp dem. 

Achievements är onekligen en stor del av spelindustrins framtid, vilket gör dem till ett 

intressant ämne att studera. 

Inför undersökningen har en bana skapats och ett achievementsystem för denna. Detta har 

utförts genom ett samarbete med företaget Coilworks som i skrivande stund utvecklar ett 

tredjepersons actionspel. När banan och achievementsystemet färdigställts följde en 

undersökning där data för problemområdet byggdes upp genom undersökning av två 

testgrupper, en med achievementsystemet och en utan. Utöver analys av skillnader i 

spelandet fylldes enkla enkäter i av testdeltagarna som gav en bredare grund att stå på när 

datan analyserades och slutsatser drogs utifrån den data som samlats in. 

                                                        
1 Ett community är en gemenskap på nätet som binds samman av ett gemensamt intresse. 
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2 Bakgrund 

”Achievement systems are reward structures providing additional goals for players, and 

thus extending the play time of video games.” (Montola, Nummenmaa, Lucero, Boberg 

och Koronen, 2009, s.94) 

I början av spelindustrins uppkomst fanns varken achievements eller high scores inbyggda i 

spelen. Under en lång tid tillät inte teknologin spelen att minnas tidigare spelomgångar, ända 

fram till Sea Wolf (Dave Nutting Associates, 1976) som implementerade det första high score-

systemet (Medler, 2009). Under åren som gått sedan dess har high scores blivit ett ordinarie 

element i spel, i synnerhet i arkadspel. Achievements har krupit fram sakta men säkert och 

även de blivit ordinarie. I Super Mario Kart (Nintendo, 1992) fanns skicklighetsbaserade mål 

som belönades med troféer av olika valör, och många andra spel fungerade på liknande sätt. 

Om man använder Super Mario Kart som exempel, så innehåller spelet high score-listor där 

de bästa tiderna på varje bana registreras och kan signeras av spelaren. På detta vis sparades 

spelsessioner ända fram till ”online-revolutionen” då spel i olika grad började spara data och 

kunde visa mängder av statistik för spelaren. I många spel förs nu även globala high score-

listor. Moore (2011) beskriver i sin artikel high scores som ett sätt att kvantifiera spelarens 

skicklighet. På liknande vis kan man tolka achievements som ett sätt för spelare att uppvisa 

ihärdighet, skicklighet och hängivelse till spelet etcetera. Achievements har liksom high 

scores utvecklats markant sedan spel fick ytterligare en dimension online. 

När Microsoft lanserade Xbox 360 var de först med att implementera ett överliggande 

achievementsystem som inkluderar achievements från plattformens alla spel och samlar 

dessa och deras poäng på din spelarprofil. Jakobsson (2011) kallar detta system för XLMMO 

(Xbox Live Massive Multiplayer Online Game). Han menar att systemet är ett spel i sig självt 

som innehåller alla spel som utvecklats för konsolen, inom vilket spelare tävlar mot varandra 

och mot sig själva i att samla achievements. Efter att Xbox 360 införde detta system följde 

även Playstation 3, Steam och Battle.net trenden och utvecklade liknande achievementsystem 

till sina plattformar (Jakobsson, 2011). På grund av att dessa achievementsystem sträcker sig 

utanför enskilda spel ställer plattformsägarna nu krav på spelutvecklarna som relaterar till 

hur många achievements/achievementpoäng ett enskilt spel får ha. För spel till Xbox 360 är 

dessa krav som följer: vanliga spel får från början ha 1000 achievementpoäng fördelade på 

max 50 achievements, därutöver får ett spel med expansioner lägga till 250 poäng på max 10 

achievements per kvartal, upp till ett max för spel plus expansioner på 1750 poäng fördelade 

på max 80 achievements2. 

System som XLMMO tillåter spelare att tävla mot varandra i ett spel där skicklighet kan 

ersättas av mängden tid spelare lägger på spelandet. Innan achievements blev en obligatorisk 

komponent i spel var det i yttersta grad sin skicklighet i spelet som spelare kunde förlita sig 

på, men med genombrottet av onlinerollspel och uppkomsten av achievementsystem i 

kombination med Coveillance3 (Jakobsson, 2011) gynnas nu i hög grad de spelare som lägger 

ned mycket tid på spelandet i form av achievementpoäng eller rent av spelmässiga fördelar, 

exempelvis snabbare tillgång till nya vapen i Battlefield 3 (Dice, 2011). Allt fler spel utnyttjar 

dessa sätt att uppmuntra spelaren att lägga ned mer tid på spelandet, vilket sannolikt 

påverkar spelare både positivt och negativt. 

                                                        
2 Information från www.xbox360achievements.org, artikel skriven 2009. 
3 Coveillance innebär i sammanhanget att alla spelare (på t.ex. Xbox Live) har tillgång till varandras 
profilsidor och kan se varandras spel och achievements inom dem. 
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2.1 Tidigare forskning 

De forskningsområden som används som grund utgörs till stor del av större områden, inom 

vilka achievements faller in som en mindre del. Dessa områden är främst belöningssystem i 

spel och spelarmotivation, där forskare försöker ta reda på bland annat hur olika spelartyper 

agerar i spelet, hur misslyckanden och belöningar påverkar spelare samt hur spelares behov i 

spel. Utöver artiklar inom dessa områden finns även Jakobsson (2011) som presenterar 

resultaten från en tvåårsstudie där han studerat hur spelare anpassat sig till och hur de spelar 

det achievementspel som han döpt till XLMMO. Jakobssons artikel ger även en bra bild över 

hur ett helt spelcommunity byggts upp runt XLMMO och hur starka åsikter för/mot 

achievementsystem har bildats. Han ger i sin sammanfattning ett exempel som han tycker 

representerar dualiteten bra, där en spelare byggt en robot för att låsa upp achievements som 

han ansåg vara dåliga så att han skulle slippa låsa upp dem själv trots hans känsla att han var 

tvungen att låsa upp dem.  

2.1.1 Belöningssystem 
Även Moores (2011) arbete berör communityt runt achievements och går djupt in i 

achievementsystemet som tillhör Team Fortress 2 (Valve, 2007). Moore presenterar hur 

Team Fortress 2 har byggt upp ett stort belöningssystem där spelare låser upp hattar som de 

kan använda till sina avatarer i spelet. Han förklarar även varför detta system blivit en succé, 

vilket har med ett flertal saker att göra, däribland kulturell resonans och förmågan för spelare 

att särskilja sig från andra spelare i en spelgenre där spelare vanligtvis inte går att särskilja. 

En annan artikel som varit relevant för ämnet är Gazzards (2011) artikel om olika typer av 

belöningar i spel. 

Jakobssons (2011) artikel har även bidragit till att ge mig en överskådlig bild av hur 

achievements har utvecklats de senaste decennierna. På liknande sätt har Medler (2009) 

beskrivit hur high scores och insamling av data har utvecklats under samma period. Vidare 

visar Medler hur stora system idag samlar spelares statistik från spelomgångar och visar upp 

denna data på spelarens profilsida för vem som helst att se. Han jämför även insamlingen av 

data med hur statistik sparats och analyserats inom sportvärlden i över 100 år och hur 

spelindustrin först nu börjar använda denna information. Medler (2011) har även publicerat 

en artikel som handlar om hur denna statistik fungerar som en belöning för spelaren. Här 

beskriver han hur spelares profiler fungerar som grunden för det stora sociala nätverk som 

idag är en stor del av spelandet. 

2.1.2 Spelarmotivation 
Det andra stora forskningsområdet som är relevant för denna studie är spelarens motivation. 

När det behandlas i artiklar så är detta område oftast en mindre del av artiklar som handlar 

om belöningssystem. Dock har Juul (2010) och Bostan (2009) gått in djupare på ämnet. Juul 

beskriver noggrant hur spelare påverkas av misslyckanden i spelet, och hur olika sätt att 

bestraffa eller illustrera misslyckanden påverkar spelaren på olika sätt. I artikeln ges även 

insikt i hur bestraffning och strävandet efter mål i spel kan göras på sätt som påverkar 

spelaren bra/dåligt. Bostans artikel är en ren analys av spelarens motivation ur en 

psykologisk synvinkel. Han beskriver och diskuterar spelarens psykologiska motivation i 

olika spelsituationer, inklusive i relation till prestationer inom spelet vilket kan kopplas till 

achievements. 
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2.2 Klassificering av Achievements 

Denna lista av kategorier har konstruerats huvudsakligen baserad på achievements för 

första- och tredjepersons action- och äventyrsspel. Inom andra spelgenrer, exempelvis 

pusselspel och MMORPG, kan finnas achievements som hamnar utanför dessa kategorier. En 

klassificering av achievementkategorier gynnar studien, bland annat vid analys av 

achievements men också vid det praktiska arbetet då ett achievementsystem konstrueras. Det 

klassificeringen bidrar med till undersökningen är att det blir möjligt att utgå från 

kategorifördelningen för att se att en tillräcklig bredd av achievements finns med i testbanan 

samt att det går att dra slutsatser gällande en spelares attityd till de olika kategorierna, vilket 

inte hade varit praktiskt möjligt eller meningsfullt om de achievements som finns med enbart 

hade varit singulära enheter.  

De fyra huvudkategorierna, handlings-, skicklighets-, mängd- och utforskningsbaserade är 

klart definierade och särskiljer sig från varandra. De representerar i stort fyra stora delar av 

spelandet; spelets handling (handlingsbaserade) samt det som ligger utanför 

(utforskningsbaserade), kvalitet i spelandet (skicklighetsbaserade) samt kvantitet i spelandet 

(mängdbaserade). Utöver dessa fyra huvudkategorier har även moralbaserade achievements 

tagits upp, för att de ofta delvis styr handlingen och kan påverka möjligheten att ta andra 

achievements, och humor/kreativitetsbaserade achievements för att dessa som grupp är mer 

av ”en rolig grej” snarare än faktiska achievements, som per ordets betydelse ska innebära en 

bedrift. 

Montola, Nummenmaa, Lucero, Boberg och Koronen (2009) har i sin artikel gjort en 

kategorisering av achievements, där de i en djupare analys fått fram fjorton kategorier. Tolv 

av dessa faller enkelt in i klassificeringen nedan, medan två av dem är av en typ som kan 

bortses från. Dessa är Loyalty och Fandom, som Montola m.fl. har arbetat fram genom analys 

av World of Warcraft (2004). De är achievements som går ut på att spelaren prenumererar 

på spelet en viss tid respektive att exempelvis köpa en specialutgåva av spelet. De går att 

bortse från eftersom de inte låses upp genom spelande av spelet, vilket är vad denna studie 

handlar om. Utöver detta bör nämnas att termerna handlings- och utforskningsbaserade 

achievements används i achievementcommunityt, men vad som inbegrips i denna 

kategorisering skiljer till viss del och innebörden av kategorierna för denna studie är något 

bredare, som paraplykategorier i jämförelse. 

Klassificeringen och analysen är huvudsakligen baserad på Xbox 360, eftersom ramar för 

achievements satts upp av Microsoft vilket gör att uppbyggnaden av achievementsystemen i 

spelen är likartade.  

2.2.1 Analys av achievementsystem i spel 
Achievements oavsett kategori har alla ett eget värde, de utgör belöningar för spelaren som 

denne kan visa upp på sin profilsida, vare sig det är på PC, Xbox 360 eller på Playstation 3. 

Inom achievementsystemen för Xbox 360 och Playstation 3 (I Playstations system används 

termen ”Trophy” istället för achievement) har achievements olika värde. Detta värde är som 

regel bestämt utifrån hur svår uppgiften bedöms vara att utföra. 

En faktor som identifierats i en mängd spel är fenomenet att ge spelare poäng för aktiviteter 

som måste genomföras för att ta sig framåt i spelets handling. De achievements som 

verkligen betyder något för spelaren är de som tvingar honom/henne att öva för att bli bättre 
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och/eller att investera en signifikant mängd tid för att uppnå de krav som finns, vilket lyfts 

fram i ett utdrag ur en intervju från Jakobssons artikel (2011, s. 12): 

Then when I took Jordan and Through the Fire and Flames [bonus songs 

giving the “Kick the Bucket” and “Inhuman” achievements], I stood screaming 

in front of the TV, wonderful. [big smile smiley] Pure happiness, don’t think I 

felt like that [from playing] any other game ever. 

Många spel har achievementsystem där en stor del av dess 1000 achievementpoäng samlas in 

bara genom att spela handlingen, i Gears of War (Epic Games, 2006) får spelaren 360 poäng 

för att klara spelet på alla tre svårigheter. Att besegra en svår boss eller bana är en belöning i 

sig själv; att man får fortsätta spela, se en cut-scene eller liknande. En achievement för att ha 

besegrat spelet är vanligt, och ett bra sätt att belöna spelaren när denne inte längre belönas 

med fler spelmoment. Gazzard (2011) berör olika typer av belöningar i spel, där upplåsta 

achievements hamnar i kategorin ”Rewards of Glory”, och hon menar att dessa är sociala 

belöningar, dvs. bedrifter där belöningen utgörs av erkännande från sina jämlikar. För att 

exemplifiera detta; om achievements är av sådan natur att alla som klarar spelet låser upp 

dem, så försvinner en stor del av detta erkännande från jämlikar och samtidigt en stor del av 

achievementens värde för spelaren. 

Utforskningsbaserade achievements används ofta som ett sätt att förlänga speltiden, 

exempelvis sådana där spelaren måste samla föremål som är utspridda över hela spelvärlden. 

Ofta hittar spelaren en del av dessa under spelets gång, men en Completist4 (Jakobsson, 

2011) kommer ofta att söka upp information på internet och ta sig rakt till dem. Tanken 

bakom denna typ av achievement är god, men ofta i nyare spel är spelvärlden alldeles för stor 

för att spelaren planlöst ska leta efter dem. 

En annan typ av utforskningsbaserad achievement är sådana som Figur 5 (s. 7). Dessa är 

utforskande av spelmekaniken, utforskande av utrustning, kläder eller kombinerande av 

objekt. Dessa upptäcks ofta av en slump, och kan vara roliga att försöka hitta. De är generellt 

svåra att hitta, och i vissa achievementsystem ges spelaren en ledtråd till vad de kan vara. 

Dessa ger spelaren en lägre grad av tillfredsställelse än t.ex. skicklighetsbaserade 

achievements, men de är ofta kreativt skapade och bidrar till balans mellan 

achievementkategorierna i achievementsystemet. 

De achievements som är mängdbaserade finns det väldigt delade meningar om. En som är 

särdeles tidskrävande är Seriously 3.0 till spelet Gears of War 3 (Epic Games, 2011). För att 

uppnå denna achievement krävs hundratals timmars speltid. Uppfattningarna om den är 

starka; 

it's called an ACHIEVEMENT for a reason. not give me some free points 

because im a whiney b**ch (captnWOOPYpants, 2011) 

lol how stupid can you get with these achievements this is exactly why im not 

getting this game (pain redefined, 2011) 

Mängdbaserade achievements har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att spelare har 

något att sikta mot efter att ha klarat spelet och att känslan av att han/hon faktiskt har fått 

jobba för att förtjäna den gör belöningen större. Samtidigt finns även spelare som ser sådana 

                                                        
4 En spelare som strävar efter att samla varenda achievement till ett spel. 
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achievements som en alltför krävande uppgift. Många lägger inte ned så mycket tid på ett 

enskilt spel, och de spelare som även är Achievement Hunters eller Completists (Jakobsson, 

2011) kan avskräckas från spelet om achievements som dessa är inbyggda, vilket styrks av 

följande citat: ”The need to achieve success is closely related with the motivation for avoiding 

failure, which may inhibit people from attempting to achieve goals.” (Bostan, 2009, s. 22:9). 

I klassificeringen har dessa fyra kategorier skapats för att enkelt kunna skilja på 

achievements som kräver olika typer av prestation från spelaren. För att gynna min 

undersökning krävs inte mer än dessa fyra kategorier, risken med att gå djupare in på ämnet 

är att kategorierna blir svårare att definiera och undersöka vid testning. 

2.2.2 Handlingsbaserade 
Handlingsbaserade achievements tilldelas spelaren när denne klarar en bana eller besegrar 

en boss. Det enda som krävs för att spelaren ska låsa upp dessa är att han/hon gör framsteg i 

spelets handling. I denna kategori har jag även valt att placera lärandebaserade achievements 

(Figur 1) vilka låses upp endast genom att lära sig spelets grundläggande mekanik eller 

kontrollschema. 

Figur 1 Achievement från Tron: Evolution (Propaganda Games, 2010). (Källa: Xbox 
360 Achievements, www.xbox360achievements.org) 

Moralbaserade 

I spel där man har moralbaserade val som i Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008), finns 

ofta achievements som är unika för den goda respektive onda sidan. Detta gör att en 

Completist (Jacobsson, 2011), som vill samla alla achievements måste spela båda sidor för att 

kunna samla allihop. I Figur 2 syns ett exempel där spelaren får en achievement beroende på 

vilka moraliska val han/hon har gjort. Det som gör moralbaserade till en underkategori av 

handlingsbaserade är att de oftast har en nära koppling till handlingen eller hur spelaren 

bemöts av karaktärer i spelet. Samtidigt är de inte direkt handlingsbaserade eftersom alla 

inte kan uppnås under en spelgenomgång. De skulle kunna beskrivas som 

handlingspåverkande achievements. 

Figur 2 Achievements från Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008). (Källa: Xbox 
360 Achievements, www.xbox360achievements.org) 
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2.2.3 Skicklighetsbaserade 
Dessa achievements kräver att spelaren har nått en viss nivå av skicklighet inom spelet. De 

går ut på att spelaren måste utföra en särdeles svår uppgift. Ofta har dessa achievements 

också en nolltolerans mot misstag av olika slag, att spelare utför en manöver eller ett uppdrag 

helt perfekt. Nedan i Figur 3 syns ett exempel på en skicklighetsbaserad achievement. 

Figur 3 Achievement från Guitar Hero 3 (Neversoft, 2007). (Källa: Xbox 360 
Achievements, www.xbox360achievements.org) 

2.2.4 Utforskningsbaserade 
Utforskningsbaserade achievements innebär att spelaren måste röra sig utanför och utforska 

spelvärlden utanför sina handlingsbaserade uppdrag. Ofta är det enda som krävs för att 

spelaren ska få dem att han/hon hittar dit, som Figur 4 här nedan är ett exempel på. De kan 

även kräva att spelaren ska samla på saker i spelvärlden, eller utforska spelmekaniken eller 

liknande. 

Figur 4 Achievement från Portal 2 (Valve, 2011). (Källa: Xbox 360 Achievements, 
www.xbox360achievements.org) 

Humorbaserade/Kreativitetsbaserade 

Många spel har achievements som baseras på att spelaren ska göra saker som ligger utanför 

de ramar som achievements normalt bygger på. De går att se som skämt eller easter eggs men 

samtidigt också som en del av utforskandet av spelet. Figur 5 är ett exempel på en sådan 

achievement. 

Figur 5 Achievement från Fable 3 (Lionhead Studios, 2010). (Källa: Xbox 360 
Achievements, www.xbox360achievements.org) 

2.2.5 Mängdbaserade 
Mängdbaserade achievements är sådana som kräver att spelaren lägger ned avsevärd tid i 

spelet, ofta på repetitiva uppgifter som inte är skicklighetsbaserade, se Figur 6. Dock kan en 

skicklig spelare oftast skära ned på tiden som krävs. 

Figur 6 Achievement från Gears of War (Epic Games, 2006). (Källa: Xbox 360 
Achievements, www.xbox360achievements.org) 
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Utöver dessa fyra skilda kategorier finns achievements som är en kombination av två eller 

fler av kategorierna. Detta kan användas som ett bra sätt att höja svårighetsnivå eller kravet 

på uppfinningsrikedom hos spelaren, om kombinationer används rätt. En kombination av 

skicklighet/mängd/utforskning hade kunnat vara: ”Utför 500 volter över en helig flod”, där 

antalet är mängdbaserat, volt är en specialmanöver som kräver skicklighet och att hitta en 

helig flod är utforskningsbaserat. 

2.3 Analys av Achievementsystem 

I detta kapitel analyseras ett antal exempel på bra och dåliga achievementsystem från spel till 

Xbox 360. Som exempel på bra spel har Fable 2 (Lionhead Studios, 2008), Elder Scrolls V: 

Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) och L.A. Noire (Team Bondi, 2011) valts. För de 

dåliga exemplen står Rogue Warrior (Rebellion, 2009), Terminator: Salvation (GRIN, 2009) 

och Lost Planet 2 (Capcom, 2010). Dessa har framkommit fram utifrån granskning av 

spelrecensioner och användares åsikter på Xbox360Achievements5. Avsikten har varit att 

använda de slutsatser som uppkommer till utvecklingen av det achievementsystem som 

använts i undersökningen. 

Medler (2011) går igenom olika skillnader i motivation för olika spelartyper. Medler utgår 

från Yees (2007) spelarmotivationer; Achievement, Social, och Immersion och påpekar att 

dessa olika motivationer ligger som grund för hur spelaren spelar spelet. Yees modell har 

även en stark koppling till Bartles (1996) fyra spelartyper (Killer, Socializer, Achiever, 

Explorer). Spelarens motivation har onekligen stor inverkan på deras syn på 

achievementsystemet, och därför måste det tilltala alla spelartyper. Min information om 

spelares åsikter kommer tveklöst från en majoritet av spelare som har Achievement som 

motivation inom spelandet, vilket kan förklara varför achievements som kräver mycket tid 

framstår som de minst uppskattade i min analys. I sin artikel beskriver Heeter, Lee, Medler 

och Magerko (2011) Performance Goals och Mastery Goals, som har viss relevans till detta. 

Spelare som ser uppgifter (t.ex. en achievement) som ett Performance Goal fokuserar på att 

uppnå målet för att mäta sig mot andra, medan spelare som ser uppgiften som ett Mastery 

Goal vill uppnå målet oberoende av andra spelare. De spelare vars åsikter jag baserar 

slutsatser på finns inom en krets där spelare mäter sina färdigheter (till exempel 

achievementscore på Xbox Live) mot andra spelare, vilket får mig att tro att många av dem 

ser achievements som Performance Goals. Heeter m.fl. (2011) menar också att användare 

med Performance Goals får en försvagande påverkan av misslyckande. Detta kopplar jag till 

naturen av mängdbaserade achievements, som inte sällan innebär att spelaren kommer att 

stöta på mångtaliga motsättningar under tiden de försöker uppnå sitt mål, vilket kan leda till 

att de också får en negativ uppfattning till den enskilda achievement de kämpar med. Dessa 

motsättningar har också en koppling till hur mycket tid spelaren förlorar vid ett misslyckat 

försök att ta en achievement, ett fenomen som Juul (2010) noggrant analyserar i sin artikel 

om mål i spel och kostnad för misslyckande. 

Likheterna mellan Elder Scrolls V: Skyrim, Fable 2 och L.A. Noire är få sett till spelen som sig 

själva, och även achievementsystemen är väldigt olika. Fable 2 är fokuserat på 

utforskningsbaserade achievements, i synnerhet utforskning av interaktionen med spelarens 

hund och med andra karaktärer i spelvärlden. Exempel på dessa är att gifta sig med en icke-

spelbar karaktär och att tatuera alla delar av spelarkaraktärens kropp. Samtidigt finns ett 

                                                        
5 Hemsida; www.xbox360achievements.org 
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fåtal skicklighetsbaserade achievements, och de handlingsbaserade är begränsade till ett få 

antal bra sådana, som att bli 100 % god eller ond, och att besegra ”the terror of Bower Lake”. 

Fable 2 verkar endast ha en achievement som spelare inte gillar; att samla ”Hero dolls”, en 

uppgift som upplevs vara alldeles för mycket besvär som ger för få achievementpoäng. L.A. 

Noire har en achievement med liknande problem (Auto Fanatic). Den kräver att spelaren ska 

hitta och köra alla bilar i spelvärlden, vilket inkluderar ett antal ovanliga bilar som är svåra 

att hitta. Ett vanligt klagomål från spelare är att bilarna är alldeles för snarlika, vilket 

försvårar uppgiften. Dock har L.A. Noire en bra balans av alla kategorier av achievements, 

och lämpliga poängnivåer för dem. 

Elder Scrolls V: Skyrim är ett intressant fall. Användare och recensenter har satt höga betyg 

på achievementsystemet, trots att det vid en första granskning ser relativt ordinärt ut. Det 

har vanliga handlingsbaserade achievements, som man får för att klara av uppdrag, 

omärkvärdiga utforskningsbaserade achievements, som att gifta sig med en karaktär i 

spelvärlden och att köpa ett hus. Spelet innehåller inga rena skicklighetsbaserade 

achievements, som annars är väldigt populära, medan de mängdbaserade achievements som 

finns är högst ordinära, som att rensa 50 grottor från fiender eller att maximera sin rank i en 

skicklighet. Elder Scrolls V: Skyrim har dock ett achievementsystem som är bra balanserat, 

både variationsmässigt och svårighetsmässigt. Trots att de är omärkvärdiga, så är alla 

achievements väl integrerade i spelet och spelandet. 

Rogue Warriors achievementsystem är enformigt, det innehåller nästan uteslutet två 

kategorier av achievements; handlingsbaserade och skicklighetsbaserade. Det utvecklarna 

har gjort fel med de handlingsbaserade är först och främst att en spelgenomgång på högsta 

svårigheten inte låser upp samma achievements på de lägre svårigheterna. Detta gör att 

spelare måste spela hela spelet minst tre gånger för att ta alla achievements, vilket inte 

uppskattas av spelarna6. De skicklighetsbaserade finns bara i en form; det gäller att döda 

fiender på ett särskilt sätt. Sådana achievements är vanliga i actionspel och har både fördelar 

och nackdelar. Nackdelen är att det tvingar spelare att använda vapen de annars undviker, 

fördelen är att dessa achievements är relativt enkla att låsa upp. I Terminator: Salvations 

achievementlista är det lätt att se var det brister; alla achievements är handlingsbaserade, 

och kopplade till enskilda banor eller att klara spelet. 

Lost Planet 2 har nästan enbart mängdbaserade achievements, förutom de få 

handlingsbaserade som finns. Huvudsakligen handlar det om att spelaren ska låsa upp alla 

vapen, nå högsta nivå inom olika faktioner i spelet, spela 500 onlinematcher etc. 

Det har varit lätt att se vad de användare som utvärderats7 anser är dåliga achievements. 

Huvudsakligen ligger klagomålen på alltför krävande mängdbaserade achievements, men 

även skicklighetsbaserade som ligger utanför vad som upplevs rimligt är dåligt. Ett bra 

exempel på detta är The Inhuman Achievement (Figur 3) som av många spelare upplevs 

alltför svår, dock får de spelare som lyckas ta dem en achievement värd att nämna. Utöver 

detta är alltför många handlingsbaserade achievements en faktor som gör systemen, om än 

inte dåliga, tråkiga. Belöningen för att ta sig framåt i spelet är fortsatt spelande, vilket gör 

ständiga achievements för varje spelad bana överflödiga. Utöver detta lyste 

utforskningsbaserade achievements med sin frånvaro. De actionspel som upplevs vara bra 

verkar ha implementerat någon form av utforskningsbaserade achievements; i Gears of War 

                                                        
6 Åsikter sammanställda från forum på www.xbox360achievements.org. 
7 De spelare vars åsikter jag granskat kommer från xbox360achievements och achievementhunter.com 
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finns ”Collectibles” vilka spelaren kan hitta i singleplayerspel och som utgör ett flertal 

achievements på olika nivåer. En del av de skicklighetsbaserade achievements som fanns i 

Rogue Warrior var även delvis turbaserade, vilket förstör syftet. Ett exempel är ”Gang-Bang” 

där spelaren måste döda 4 fiender med en handgranat. Med tanke på att spelaren inte kan 

styra fiendernas rörelser, så krävs tur och sannolikt många försök för att lyckas med 

uppgiften. Skicklighetsbaserade achievements bör per definition inte inkludera element som 

spelaren inte kan påverka. 

Det som verkar vara gemensamt för de spel som uppfattas som bra är att 

achievementsystemen är balanserade. Svårigheten måste ligga på rätt nivå och achievements 

bör även finnas utanför spelets handling för att spelaren ska utforska spelvärlden. Även de 

bra spelen hade någon form av mängdbaserad achievement, men höll dem på en rimlig nivå 

och ofta handlade de om uppgifter som spelaren utför i spelandet även utanför den 

achievement som de får poäng för. 

2.4 Leveldesign 

Achievements är ett spelelement som anpassas efter spelet, dess handling, mekanik och 

innehåll. Dock är leveldesign ett element i spel som tar hänsyn till och kan justeras för att 

implementera bra achievements. Det kan vara enkla justeringar, som att konstruera en 

svåråtkomlig avsats på ett berg för att placera (en del av) en utforskningsbaserad 

achievement där. Man kan även tänka sig mer avancerade konstruktioner, som att bygga en 

hel grotta med ett monster som måste besegras för att komma åt en achievement. 

De artiklar som tagits särskild hänsyn till vid mitt leveldesignarbete är Hullett och Whitehead 

(2010) samt Milam och El Nasr (2010). Trots att dessa artiklar behandlar spel i 

förstapersonsvy är deras arbete applicerbart även på spel med tredjepersonsvy. De skillnader 

som finns mellan dessa vyer är att spel som använder tredjepersonsvy undviker spelmiljöer i 

små lokaler och trånga utrymmen, för att problem med kameravyn kan uppstå. Ett flertal 

spel låter dock spelaren välja kameravy, vilket effektivt eliminerar denna problematik. 

I sin artikel nämner Milam och El Nasr (2010) tre skilda typer av banor; linjär, utgrenande 

och öppen8. Linjär innebär att spelaren bara har en väg att gå, utgrenande att det finns olika 

vägar att välja medan öppen innebär att banan är öppen och att hela banans innehåll är 

tillgängligt för spelaren (exempelvis en strid i en arena). Dessa olika struktureringar av banan 

har stora konsekvenser för vilka achievements man kan implementera, vilket bör has i åtanke 

vid leveldesign. 

Medan Milam och El Nasr (2010) huvudsakligen skriver om hur designer kan styra spelarens 

rörelse på banan med hjälp av mönster i banans design, så handlar Hullett och Whiteheads 

(2010) artikel om hur olika element i banan kan användas för att skapa en önskad effekt. 

Dessa aspekter skapar tillsammans en mall som kan vara bra att ha i åtanke vid leveldesign, 

eftersom Milam och El Nasr behandlar generella drag i banornas design medan Hullett och 

Whitehead går in på enskilda typer av strukturering och beskriver hur de påverkar spelaren. 

Som ett exempel beskriver Milam och El Nasr hur man kan vägleda spelarens rörelse och 

uppmärksamhet med hjälp av icke spelbara karaktärer, medan Hullett och Whitehead 

beskriver hur man kan använda höjdskillnad som ett spelelement för att ge spelaren eller 

                                                        
8 Översatt från Milam och El Nasrs artikel, där dessa tre typer benämns som Linear/Railed, 
Branching/Maze och Arena/Open 
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fienderna en strategisk fördel. Aspekter av detta slag är med anledning av achievements täta 

relation till leveldesign viktiga att ha i åtanke eftersom man vill integrera achievements i 

spelet och i banornas design. 

För att gynna achievements på bästa sätt vid leveldesign bör man försöka skapa möjligheter 

för olika typer av achievements att existera naturligt i spelmiljön. Om man vill ha 

skicklighetsbaserade achievements som gynnas av särskilda förhållanden i spelet bör plats/er 

finnas på banan där insamling av dessa achievements gynnas, t.ex. om en achievement finns 

som kräver att spelaren dödar 5 motståndare med prickskyttegevär inom 10 sekunder så bör 

det finnas minst en plats på banan där användande av sådant vapen gynnas av banans 

design. Samma sak gäller för alla achievements, de måste passa in naturligt i banans design, 

samtidigt som de har en bra relation till spelmekanik och handling. 
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3 Problemformulering  

En speldesigner har en mängd uppgifter vid utveckling av ett spel; leveldesign, balansering 

och skapandet av en story är bara några av dem. Medan leveldesign är en kritisk del av 

spelets underhållningsvärde, är utvecklingen av bra achievements ett icke-kritiskt element 

som kan tillföra extra speltid och fler spelmoment för spelaren. Samtidigt är det sannolikt 

svårt för utvecklare att avgöra hur mycket tid de ska lägga ned på att skapa ett bra 

achievementsystem och balansera det mot vad det bidrar med till spelet som helhet. 

Undersökningen har genomförts med egendesignade banor och achievementsystem, 

implementerade i ett tredjepersons action/pusselspel under utveckling av spelföretaget 

Coilworks. De fyra kategorierna från klassificeringen har använts för att utvärdera 

achievements som grupper istället för som enskilda enheter. 

Det som undersökts är hur achievements påverkar spelandet, samt hur achievementsystemet 

i helhet bidrar till spelupplevelsen. Även en undersökning av vilka kategorier av 

achievements som är bäst lämpade för tredjepersons actionspel har genomförts. De frågor 

som undersökningen haft som mål att besvara är: 

 Vilken achievementkategori bidrar mest till spelet? 

 Hur förändrar achievementsystemet spelandet sett till faktorer som t.ex. rörelse i 

spelvärlden och genomsnittlig speltid på banan? 

 Hur påverkar achievementsystemet den totala spelupplevelsen? 

Min hypotes gällande dessa frågor var att achievementsystemet har en positiv inverkan på 

spelupplevelsen, en inverkan som mer än väl väger upp den tid det tar att utveckla och 

implementera. Dessutom spekulerade jag i att spelaren är mer benägen att ha en utforskande 

spelstil om han/hon arbetar med uppgifter som inte alltid är helt specificerade. Vad gäller 

vilken achievementkategori som bidrar mest till spelet, så ansåg jag att skicklighetsbaserade 

achievements borde fungera bra med spelmekaniken i Coilworks spel. 

Genom att besvara dessa frågor i min undersökning ville jag skapa en övergripande bild av 

hur achievements påverkar spelandet och spelupplevelsen i Coilworks spel. Jag hade även 

som mål att, om tillräcklig data fanns, dra slutsatser om dessa frågor som stämmer även 

generellt för genren, och inte enbart för detta enskilda spel. 

3.1 Metodbeskrivning 

Det verktyg som använts vid konstruktionen av banan som användes i undersökningen är en 

specialdesignad leveleditor som Coilworks skapat för sitt spel. På grund av att 

achievementsystemet utvecklats utifrån detta spel, uppstod begränsningar för valmöjligheter 

av achievements och i systemets dynamik. 

Coilworks spel är ett tredjepersons action/pusselspel som kan liknas vid Portal 2 (Valve, 

2011) på så vis att farorna i spelet till stor del utgörs av fast positionerade torn som 

”övervakar” och attackerar inom en viss vinkel, samt att spelarens uppgift grundas i att denne 

måste hitta en väg vidare i spelet. Det finns dock fiender som är rörliga. När problemet är löst 

är uppgiften sedan lättare att upprepa då man kan lösningen. De främsta spelmekaniska 

elementen i spelet är ett enda vapen med låg ammunitionsresurs och en avancerad 

rörelsemekanik. Detta gör att fokus ligger mer på att undvika konfrontation än att skjuta sig 
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förbi hinder. Med anledning av spelets specialiserade inriktning krävdes ett sätt att anpassa 

achievements till spelet samtidigt som bredden i achievementsystemet behålls. 

För att kunna svara på den huvudsakliga frågeställningen fanns följande krav på det 

praktiska förarbetet med banan och achievementsystemet: 

 Spelaren måste kunna välja olika vägar att gå inklusive vägar som inte leder mot ett 

handlingsbaserat mål för att kunna bedöma skillnader i rörelsemönster. 

 För att göra en bra utvärdering av achievementsystemets inverkan måste 

achievements inkluderas från alla mina achievementkategorier. 

 Om vissa achievements är oförenliga bör två eller fler banor ingå i testningen. 

 För att en bana med ett flertal icke handlingsbaserade vägar inte ska förvilla spelaren 

måste denne på något sätt visas en väg mot målet, utan att på detta vis förstöra 

spelets pusselmoment. 

3.1.1 Undersökningsmetod 
Undersökningen kan ses som en prövande förstudie inför eventuell vidare forskning inom 

området. För att ta fram en lämplig metod har Østbye, Knapskog, Helland och Larsens 

(2003) bok om undersökningsmetodik använts. En induktiv kvantitativ undersökning har 

utförts där skillnader i tendenser i spelandet mellan testgrupperna iakttagits utifrån 

insamlad data. Utöver detta var även ett mål att, om tillräckligt underlag fanns, dra deduktiva 

slutsatser utifrån korrelationer mellan de tendenser som finns i spelandet i kombination med 

data från insamlade enkäter. De två grupper som jämförts i undersökningen är: 

 Grupp med komplett achievementsystem (A-gruppen) och tillgång till information 

om dessa achievements, exempelvis deras namn och krav för upplåsning. Vissa 

achievements döljer dock kraven för spelaren. 

 Grupp som spelar med samma bana och samma spelmässiga möjligheter på banan. 

Denna grupp har dock inte tillgång till achievements (UA-gruppen). För att inte helt 

ta bort motivationen för utforskning finns ammunition och terminaler i sidovägar. 

Faktorer hos testpersonerna som inverkar på slutresultatet är viktiga att förutse och 

motverka, de faktorer som påverkat urvalsgrupperna i min studie är tidigare spelvana och 

spelartyper sett till Heeters m.fl. (2011) indelning av Performance Goals och Mastery Goals. 

Av denna anledning har randomisering använts då en strategisk indelning inte var möjlig. 

Vad gäller urvalet var majoriteten av testpersonerna studenter här i Skövde. 

För att besvara de frågor som ställts upp i problemformuleringen undersöktes en rad element 

av spelandet. För att ta reda på vilken kategori av achievement som bidrar mest till spelet 

skulle spelarnas spenderade tid på en achievement undersökas, och detta vägas mot 

spelarnas subjektiva åsikt om den enskilda achievementen. Genom att undersöka dessa 

faktorer skapas en bild över hur mycket extra meningsfull speltid achievementen ger. Detta 

kan användas för att dra deduktiva slutsatser om vilken kategori som bidrar mest till spelet. 

För att se hur spelandet förändras av ett achievementsystem skedde en jämförelse av 

grupperna. Jämförelsen gjordes genom förutbestämda faktorer som har med spelandet att 

göra. Dessa faktorer inkluderade: rörelse i spelvärlden, genomsnittlig speltid, hur mycket 

skada spelaren ådragit sig och hur ofta de dött. Dessa faktorer har kapacitet att visa 

tendenser till vilken spelstil spelarna har, hur försiktiga de är, hur mycket de utforskar 

spelvärlden etc. 
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Att ta reda på achievementsystemets inverkan på spelupplevelsen sköts bäst genom en 

jämförelse av enkäter mellan de två grupperna. I enkäterna fanns ett antal frågor där 

testpersonerna har kunnat delge sin subjektiva uppfattning om spelet i helhet. 

Den faktiska undersökningen bestod av att testpersonen spelade sin version av spelet 

(beroende på grupp) i en avslappnad miljö för att komma så nära en autentisk spelsession 

som möjligt. Efter att spelsessionen tagit slut följde en kort enkät med frågor framtagna för 

att samla in data som inte kunde fås genom analys av inspelat material från spelsessionen. 

Denna enkät bestod av specifikt riktade frågor med klara svarsalternativ för att underlätta 

sammanställning av kvantitativ data. 

3.1.2 Utvärdering 
För att få svar på problemformuleringen krävdes ett utförligt system för att utvärdera en 

enskild testperson. Även om spelet kan registrera och föra en logg över spelarnas 

rörelsemönster krävs en mängd kontrollpunkter på banan. Dessa kontrollpunkter har 

använts för att skapa kvantitativ data som sammanställts och jämförts mellan grupperna. På 

liknande sätt iakttogs hur mycket skada spelaren ådragit sig, hur ofta de dött och hur länge 

de spelat. 

Spelarnas uppfattning om spelets underhållningsvärde samt liknande frågor lämpade sig bäst 

som enkätfrågor med tydliga flervalsalternativ. Dessa enkäter var relativt enkla att 

sammanställa och utvärdera mellan grupperna, då genomsnittliga siffror har kunnat tas fram 

för att representera grupperna. 

Utifrån den insamlade datan kunde frågorna sedan besvaras. Det gick att utvärdera vilken 

kategori av achievement som bidrar mest, se tydlig kvantitativ data som visar hur spelandet 

förändras av ett achievementsystem, om det förändras alls, och jämföra enkäterna för att se 

hur spelupplevelsen skiljde mellan grupperna. Med dessa svar framkommer en bra bild över 

hur ett achievementsystem påverkar spelandet och spelupplevelsen. 

3.1.3 Diskussion 
Den främsta nackdelen med två grupper i testningen är att det blir svårt se att skillnader i hur 

enskilda achievementkategorier påverkar spelandet utifrån data från speltestningen. Detta 

eftersom alla kategorier är blandade i spelet och man inte kan särskilja vilken achievement 

som gör att resultatet skiljer. Istället fås denna data från alla fyra kategorier som en enhet, 

som dock har sina egna fördelar: Att bara ha två testgrupper gör till exempel att antalet 

testpersoner per grupp förblir så högt som det kan bli, istället för att fördela antalet till 

mindre grupper. Om däremot en grupp använts för varje achievementkategori, så hade data 

inte framkommit för hur hela achievementsystemet som en helhet påverkar spelandet. 

Att bestämma vad som skulle ingå i gruppernas versioner av spelet var viktigt. Beslutet blev 

att låta grupp 2 testa en version av spelet där alla aktiviteter är likadana som för grupp 1, och 

därmed låta banan ha samma innehåll. Det som skiljde var att det achievementsystem som 

grupp 1 kunde se och arbeta mot inte fanns tillgängligt för grupp 2, vilket effektivt innebar att 

det blev den enda variabel som skiljde mellan grupperna. Detta gjorde att det blev denna 

variabelns inverkan på spelandet som undersöktes. 

Det fanns en mängd faktorer vars inverkan på undersökningens reliabilitet har utvärderats. 

Faktorer som kön och ålder etc. behövs inte tas hänsyn till, utan att det är faktorer som 

tidigare spelvana och spelartyp (sett till Bartles (1996) spelartyper) som kunnat skapa en 
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negativ inverkan på slutresultatet om hänsyn inte tagits till dem. Även det smala urvalet i 

undersökningen underminerar inte undersökningen om hänsyn tas till spelartyperna vid 

sammanställningen av resultatet. Genom att ha använt randomisering vid gruppindelningen 

har en förhållandevis jämn indelning uppstått. 

En sak som riskerade att påverka undersökningsresultatet var det faktum att 

achievementsystemet måste anpassas till spelet i fråga. Givetvis görs detta för alla spel, men 

för att undersökningen av de olika achievementkategorierna skulle producera pålitliga 

resultat krävdes en bra bredd av achievements från de olika kategorierna. 

Testmiljön var en faktor som hade kunnat påverka resultatet, även om testningen skett i en 

avslappnad miljö. En sådan miljö ger mer pålitligt resultat än kontorsmiljö eller labbmiljö, 

men en äkta hemmamiljö hade givit mest tillförlitligt resultat. Dock var fältobservation eller 

enskild testning där testpersonerna skriver loggbok inte lämpligt, vilket gjorde en avslappnad 

skolmiljö till mitt bästa alternativ. 

Undersökningsmetoden som helhet håller relativt hög nivå utifrån mina förutsättningar. Bra 

förutsättningar fanns att skapa data som håller hög validitet, dock finns det exempelvis 

testmiljön som nämnts ovan och på förhand oförutsägbara faktorer som hade kunnat minska 

reliabiliteten av den data som undersökningen givit upphov till. Vad gäller mätprecisionen, 

så är den tillförlitlig, eftersom undersökningsområden som är tillförlitliga och kan producera 

data som har gått att analysera och jämföra mellan undersökningsgrupperna arbetades fram 

tidigt i arbetsprocessen. 
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4 Genomförande 

Som tidigare nämnts har projektet skett i samarbete med spelföretaget Coilworks. Detta har 

lett till fördelar som till exempel att spelmekanik m.m. varit färdigt att använda, så att fokus 

kunnat ligga på leveldesign och achievementsystemet. Nackdelar har dock också funnits, som 

att projektet tidvis blir beroende av arbetsuppgifter, huvudsakligen programmering, som 

ännu inte färdigställts av Coilworks. Detta har dock gått att kringgå genom att planera 

projektet noggrant, och Coilworks hjälp med programmering har i slutändan varit värdefull 

för att kunna genomföra projektet överhuvudtaget. 

Coilworks spel är i grunden ett plattformsspel där spelaren ofta uppmuntras att undvika 

konflikter, då man som spelare har begränsad förmåga att motstå attacker. I spelet 

uppkommer situationer där spelaren måste tänka till för att hitta en lösning, samtidigt som 

en flödande rörelsemekanik ger bandesignern en förmåga att bygga stora världar och 

spelaren möjligheter att utforska dessa. Med fiender som drönare, som patrullerar längs en 

bestämd väg, och stationära kanontorn i kombination med minor och andra faror utmanas 

spelarens skicklighet liksom kvicktänkthet. I Figur 7 syns ett exempel på ett rum i banan. 

Figur 7 Bild av ett rum i min testbana, med ett kanontorn och två drönare. 

Den huvudsakliga utmaningen i arbetet har varit att skapa ett achievementsystem som är 

förhållandevis lätt att implementera och går att undersöka inom det korta tidsintervallet för 

en testsession, samtidigt som de fyra achievementkategorierna balanseras jämnt och 

achievementsystemet hålls på en sådan nivå att det kan anses vara representativt för genren.  

4.1 Research 

Som det förklarades i bakgrundkapitlet, så har arbetet med banans design skett med vissa 

referenser i åtanke. Dels så har det varit vetenskapliga artiklar, nämligen Hullett & 

Whitehead (2010) samt Milam & El Nasr (2010), och dels har spel som delar likheter med 

Coilworks spel använts som grund. De spel som har använts är Prince of Persia: The Sands of 

Time (Ubisoft Montreal, 2003) samt Portal (Valve, 2007). 
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Milam & El Nasr (2010) går igenom olika designmönster som används för att leda spelaren 

mot ett särskilt mål. Att hitta bra sätt att leda spelaren åt rätt håll i en icke-linjär värld är en 

tidvis komplicerad uppgift. I större, öppna världar ges spelaren ofta en karta eller förmågan 

att med ett knapptryck frammana en pil som visar rätt väg, något som jag inte haft möjlighet 

att använda. Bland Milam & El Nasrs mönster har de följande främst använts: 

 ”Collection pattern”, där man genom belöningar i form av ammunition, samlarobjekt 

etc. leder spelaren. I Figur 8 nedan har jag placerat och lyst upp en achievement för 

att dra till sig spelarens uppmärksamhet, och förhoppningsvis dra uppmärksamhet 

från de två kanontornen till vänster (ingång till rummet sker från kamerans position). 

Figur 8 Exempel på ett Collection pattern. 

 ”Player is vulnerable pattern”, som leder spelaren genom att hota dennes primära mål 

att överleva. I Figur 9 jag har fyllt ett rum med drönare som effektivt ska tvinga 

spelaren att söka alternativa tillvägagångssätt. Lösningen på problemet är att aktivera 

ett kanontorn via en terminal (Den gröna linjen markerar kopplingen mellan 

kanontornet och terminal). Därefter kommer detta kanontorn att attackera alla 

drönare det kan se.  
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Figur 9 Exempel på användning av ett Player is vulnerable pattern. 

 ”Path target pattern”, som leder spelaren genom att visa denne något av intresse för 

att få spelaren att röra sig ditåt. I exemplet i Figur 10 har jag placerat en havererad 

ventilationstrumma längre fram på ett utmärkande sätt för att leda spelaren ditåt, för 

att därefter ta sig vidare i banan. 

 

Figur 10 Exempel på ett Path target pattern. 

Hullett & Whiteheads (2010) artikel handlar om designmönster på en mindre skala. De 

kategoriserar och förklarar effekterna av en rad designmönster. En del av dessa har jag 

använt för att gynna eller missgynna spelaren i olika situationer. Ett exempel är ”Positional 

advantage”, som kommer i olika slag. Detta har jag använt på vissa platser i banan för att ge 
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spelaren en bättre översikt av situationen för att kunna planera ett tillvägagångssätt. I sin 

artikel tar de också upp ”Choke points” som är ingångar till rum etc., där spelaren (eller 

fiender) måste passera för att nå sitt mål. På grund av att spelarens kapacitet att motstå 

direkta attacker är medvetet begränsad av spelmekaniken, har jag försökt undvika att 

spelaren tvingas in i sådana lägen. 

Hullett & Whitehead tar även upp ”Hidden areas”, som ofta leder till en belöning för spelare 

som hittar dessa områden. I testbanan är belöningen ofta ammunition eller samlarobjekt 

som har ett achievementbaserat syfte. I vissa fall har dock spelarens uppmärksamhet försökt 

ledas från dessa områden för att göra upptäckten mer utmanande. 

För att bygga en bas för hur spelets mekanik bör utnyttjas genom leveldesign såg jag mot två 

speltitlar som jag spelat tidigare. Prince of Persia: Sands of Time (2003) är ett spel som har 

spelmekaniska likheter och därför nyttigt att granska för att bland annat se hur det 

akrobatiska rörelseschemat kommer till sin fulla rätt. Samtidigt är det också bra att se hur fri 

rörelse kan hindras i lägen då andra aspekter av spelet ska ha fokus, till exempel 

problemlösning. Jag insåg också genom Prince of Persia att det är viktigt att spelaren vet att 

en specifik lösning inte är möjlig. Detta för att undvika att spelaren luras av att alternativet 

ser möjligt ut. En ful lösning hade varit att enbart ta bort en trigger på väggen för att 

omöjliggöra wall-run, i vilket fall det fortfarande skulle se möjligt ut för spelaren. En nackdel 

som dock funnits är att den frihet som spelmekaniken får genom mycket stora banor i Prince 

of Persia: Sands of Time, inte varit tidsmässigt möjlig att spegla i min testbana. 

Likheterna med Portal (2007) syntes tidigt, exempelvis har båda spel sårbara karaktärer med 

begränsad attackförmåga, vilket leder till att lösningar på problem ofta är att undvika 

konflikt. Min övergripande leveldesign är också starkt influerad av den segmenterade 

strukturen i Portal där delmomenten består av diverse problematiska spelsituationer för 

spelaren att lösa. 

Att granska hur Portal löst problemet med att begränsa antalet lösningar till ett problem gav 

flera insikter. Den främsta av dessa var att man som leveldesigner inte kan stänga för många 

alternativ för spelaren, eftersom detta gör att det kvarvarande alternativet blir uppenbart. 

Man måste hitta en balans i hur mycket man begränsar spelarens alternativ.  

4.2 Progression 

I detta avsnitt har beskrivningen av mitt arbete delats in i två avsnitt; achievements och 

leveldesign. Detta för att de har olika krav och roller i förhållande till spelet som helhet, trots 

att de i övrigt är tätt sammankopplade. Som tidigare förklarats är achievements en icke-

kritisk komponent i ett spel, medan leveldesign kan utgöra skillnaden mellan ett 

genomsnittligt spel och ett fantastiskt spel. 

Trots att studien handlar om achievements och hur de påverkar spelandet, har majoriteten av 

arbetstiden gått till att designa en bana och att anpassa den för spelmekaniken och 

achievementsystemet. Achievementsystemet som sig självt är trots allt förhållandevis enkelt 

att implementera i jämförelse. Dock är den största delen av design av ett achievementsystem 

den tid det tar att värdera alla möjliga achievements mot varandra och avgöra vilka man skall 

implementera. 
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4.2.1 Leveldesign 
Vid planering och skissande inför projektet var avsikten att skapa en serie kortare banor, som 

var och en innehöll ett stort pussel. Dock uppstod en rad problem med denna modell, bland 

annat att användandet av drönare (en fiende i spelet) skulle bli tvungen att begränsas på ett 

sätt som var onaturligt för banans design. Dessutom att banorna, trots dess stora 

dimensioner, inte skulle bli tillräckligt intrikata för att husera alla achievements på ett bra 

sätt, i synnerhet utforskningsbaserade achievements. Resultatet blev en bana med en mer 

komplex inre struktur som skulle leda till en bättre plattform för att undersöka achievements, 

vilket ledde till grunden för den bana som nu används. 

Efter övergången till en enda stor bana har en stor designförändring skett. Efter ett par 

veckor fann jag att den struktur jag haft, som var baserad på utgrenande vägar som tillät 

spelaren att ta många olika vägar mot målet, skulle begränsa möjligheten för spelare att 

försöka samla alla achievements. Detta skulle i sin tur äventyra undersökningens integritet 

eftersom spelaren då inte kunde ha full möjlighet att välja vilka achievements han/hon vill 

samla på. Därför genomfördes en mängd justeringar för att sammankoppla en del av dessa 

vägar till en mer linjär väg mot målet. Från denna linjära väg finns nu utgrenande vägar som 

leder mot utforskningsbara områden. En planritning av banan, som består av 3 våningar, 

finns tillgänglig i Appendix C. Att göra om banan skiftade problemet till att hitta ett sätt att 

leda spelaren på rätt väg framåt så att denne inte springer vilse in på utforskningsbaserade 

vägar. Att utforska banan måste nämligen vara ett medvetet val för att kunna mäta skillnader 

i tendensen att utforska mellan testgrupperna. Den stora bana som nu används lämnade inte 

mycket tid till att pynta miljön i spelvärlden, vilket vore önskvärt för att öka inlevelsen i 

spelet så mycket som möjligt. Detta är dock inte en faktor som kommer att påverka 

undersökningen. 

För att leda spelaren framåt mot målet används ljussättningen. I diskussioner med Coilworks 

framgick att ljussättning skulle bli en av deras metoder för att leda spelare, vilket också blev 

en av mina metoder. De andra metoderna nämndes i researchavsnittet. Beslutet blev att ge 

ljussättningens färg olika ton beroende på vilken del av banan det är. Icke-kritiska vägar och 

rum som är återvändsgränder har en kallare, blå ton i ljussättningen medan den väg som 

leder mot målet har en varmare, orange ton. Det är inte så subtilt som vore önskvärt, men det 

bör skapa önskad effekt i kombination med övriga metoder för att leda spelaren.  

Nästa stora problematik var hur ett tempo skulle uppnås i spelandet samt undvika att spelare 

fastnar på vissa platser i spelet. På grund av att spelmekaniken är relativt komplex och tar tid 

att lära sig, skapades en tutorialbana som spelas innan huvudbanan. I den får spelaren lära 

sig alla manövrer som behövs för att grundkunskaperna ska ha lärts in när huvudbanan 

börjar. En annan åtgärd för att hålla testsessionerna kortare var att lägga in många 

checkpoints i banan som sparar spelprogressionen på de platserna, vilket minskar den 

temporala bestraffningen för spelaren, vilket har stöd i Juuls (2010) artikel, och effektivt skär 

ned på testsessionens tid. 

4.2.2 Achievements 
Efter att omstrukturering av banan genomförts åsidosattes rum och en längre sidoväg för att 

använda dessa för utforskning och achievements. Främst den mängdbaserade achievement 

som går ut på att spelaren ska hitta en mängd mindre objekt gagnas av detta. På grund av 

banans komplexa struktur finns även skrymslen där dessa kan ”gömmas undan”. 
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När omstruktureringen av banan planerades beslutades att reservera vissa rum och vägar 

enbart för achievements och utforskning. Detta gör även att banan känns mindre linjär, vilket 

också är en fördel. Att åsidosätta utrymme utanför den linjära vägen mot mål är vitalt för att 

kunna integrera ett bra achievementsystem i banan. Detta på grund av att achievements, som 

kan ses som sekundära spelmål, måste existera utanför de reguljära spelmålen. Spelmålet i 

testbanan är att ta sig mot målet på tredje våningen, medan achievements utgör mål som har 

med spelandets kvalitet/kvantitet samt utforskande att göra. Att ha utrymme för utforskning 

är ett krav för att kunna mäta gruppernas tendens att utforska, vilket är en del av 

undersökningen. 

I de områden som är till för achievements finns just achievements. Dock måste även 

kontrollgruppen, som inte använder achievementsystemet, ha någon form av motivation till 

att utforska banan. Därför har (förutom achievements) icke-fungerande torn placerats i vissa 

av de rum som inte nyttjas för den linjära vägen. Dessa torn kan användas av spelaren för att 

samla ammunition inför kommande utmaningar, och på grund av att ammunition är en 

bristvara för spelaren bör detta motivera gruppen utan achievementsystem att utforska. 

Dilemmat i denna situation var att hålla jämställd nivå för de två grupperna, vilket det inte 

hade varit om alla achievementrum var helt tomma för gruppen utan achievementsystem. 

Detta hade eliminerat all motivation för grupp två att utforska, vilket inte hade givit pålitliga 

resultat. Med min metod får båda grupperna samma uppfattning om sidovägar; att de kan 

leda till något, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Förutom ammunition som morot 

för utforskning har terminaler placerats i utvalda skrymslen och vrår. Dessa terminaler är 

kopplade till dörrar eller torn i banan, och spelare som upptäcker och aktiverar dessa 

terminaler får sedan fördelar längre fram i banan. 

För att kunna göra en undersökning om achievements måste ett visst antal achievements 

vara med, samtidigt som alla kategorier är representerade. Detta har lett till att banan, som 

är stor sett till mitt projekt men liten jämfört med stora spelproduktioner, innehåller många 

achievements i förhållande till ytan. En lista över alla mina achievements återfinns i 

Appendix A. I achievementlistan har jag representerat alla mina fyra kategorier, men har på 

grund av spelets natur lagt extra vikt på skicklighetsbaserade achievements och lite mindre 

vikt vid handlingsbaserade, som är svåra att placera in i en enskild bana utan koppling till en 

överliggande handling. De skicklighetsbaserade passar däremot bättre in och fokuserar 

snarare på att spela smart eller försiktigt snarare än på att bemästra manövrer eller 

spelmekaniken. Detta på grund av att testpersoner inte kommer att ha tillräcklig tid att 

finslipa sina färdigheter i spelet. De utforskningsbaserade och samlingsbaserade (som är 

mängd+utforskning) passar riktigt bra in i spelet och har varit förhållandevis enkla att 

implementera, och jag spekulerar i att dessa kommer att bidra mest i förhållande till 

implementeringstid. Sammantaget anser jag att achievementsystemet är balanserat och väl 

lämpat för att genomföra en undersökning med. 

För att se var achievements ligger utplacerade på banan finns en planritning i Appendix C, 

där en achievement motsvaras av numret som hör till dess nummer i listan i Appendix A. Alla 

achievements är dock inte utplacerade, eftersom vissa kan erhållas var som helst på banan. 

Sammantaget anser jag att de achievements som inkluderats i undersökningen uppfyller de 

krav och behov som funnits. I exemplet i Figur 11 kan man se hur samlarobjekten (nummer 

A13) ligger utplacerade i en del av banan. Utplacering av dessa objekt har gjorts med 

eftertanke; inför sista ”etappen” i banan tudelas vägen ända fram till målet, varefter det är en 

lång sträcka att ta sig tillbaka till nexuspunkten. Därför har samlarobjekt inte placerats längs 
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dessa sista sträckor för att underlätta möjligheten att samla alla objekt utan att behöva gå 

stora delar av banan två eller tre gånger. Som placeringen nu är har en uppmärksam och 

utforskande spelare bra möjlighet att erhålla denna achievement under en spelomgång. För 

att se testpersonernas version av achievementlistan finns denna i Appendix B. 

Figur 11 Planritning för våning 3 i testbanan. 

4.2.3 Justeringar vid undersökningen 
Efter att ha genomfört en preliminär testomgång med ett fåtal deltagare gjordes ändringar i 

spelet. Det främsta av problemen var att spelet upplevdes som alltför svårt, vilket jag 

åtgärdade genom en serie ändringar längs hela testbanan, inklusive större plattformar att 

hoppa på, längre laddningstid för kanontorn och färre drönare. En del av detta var även att 

spelare fann fienders rörelsemönster oberäkneliga i vissa fall. För att åtgärda detta 

sammanställdes ett informationsblad som testdeltagaren läser innan denne börjar spela. 

Detta informationsblad finns i Appendix E. 

En annan upplevd effekt var att spelare hade svårt att orientera sig i banan. Att leda spelare 

genom ljussättning fungerade med samtliga testpersoner, förmodligen på grund av att sådan 

beteendemässig betingning med fördel sker över en längre tidsperiod. Eftersom alternativet 

att peka spelaren mot målet med exempelvis pilar i spelvärlden avfärdats tidigt i projektfasen 

blev beslutet istället att låta spelaren veta att de kan fråga testövervakaren om rätt väg när de 

spelar, om de känner att de behöver det. Detta eliminerar känslan av att vara vilse och 

möjliggör att spelarens utforskning sker utifrån ett medvetet beslut. 

4.2.4 Sammanfattning 
Med målet att besvara de punkter som beskrivs i problemformuleringen (nedan) har bana 

och achievementsystem utformats för att bäst göra detta. 

 Vilken achievementkategori bidrar mest till spelet? 
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 Hur förändrar achievementsystemet spelandet sett till faktorer som t.ex. rörelse i 

spelvärlden och genomsnittlig speltid på banan? 

 Hur påverkar achievementsystemet den totala spelupplevelsen? 

För att undersöka vilken achievementkategori som bidrar mest till spelet har jag skapat ett 

balanserat och väl fördelat achievementsystem som inkluderar de fyra huvudkategorier jag 

klassificerat i bakgrundskapitlet. Utvärderingen sker genom att granska inspelningar från 

spelomgången för att se bland annat vilka achievements spelaren strävar mot och väga detta 

mot spelarens egna åsikter, som speglas i enkäten. Achievements kan vara värdefulla och 

givande som spelmål även om spelaren inte uppnår dem, samtidigt som de inte behöver vara 

givande bara för att de uppnås. 

För att bedöma hur achievementsystemet påverkar spelandet har områden gjorts valfria 

vilket möjliggör skillnader i tendensen att utforska. För att kvantifiera dessa tendenser 

iakttas vilka punkter på kartan som spelarna utforskar, dessa punkter illustreras i Appendix 

F. Utforskningstendensen belönas även i achievementsystemet (nummer 5, titulerad 

Explorer). Övriga faktorer värderas genom analys av spelomgången. 

Spelupplevelsen är subjektiv, och kan därför endast utvinnas genom testpersonerna själva. 

För att få fram data från undersökningen, utöver inspelat videomaterial, har en enkät tagits 

fram för att utvinna data som inte framgår genom övrig testningmetodik. Denna enkät kan 

ses i Appendix D, och består av 8 frågor i 3 delar (11 frågor och 4 delar för grupp 1). Avsnitten 

är: Spelartyp, Spelvana, Spelupplevelse (och Achievements för grupp 1) och ämnar svara på 

de frågor som tagits upp i metoddelen av rapporten. 
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5 Utvärdering 

Undersökningen har genomförts på så vis att testpersonen först fått läsa genom 

informationsbladet (Appendix E) och därefter spelat tutorialbanan. På tutorialbanan har 

spelaren fått lära sig allt de behöver veta inför testbanan. När testbanan sedan börjat har 

spelare fått klara sig själva, med undantag då de frågar om vägen eller något oväntat händer, 

exempelvis en bugg. Under tiden har testsessionen spelats in med inspelningsprogrammet 

FRAPS. Med denna data har utforskningstendensen mätts utifrån förutbestämda 

utforskningspunkter i banan, som illustreras i Appendix F. 

 

Testgruppen som har spelat med achievements har haft dessa tillgängliga framför sig (i 

pappersform) när de har spelat. Utifrån achievementlistan i prototypen, som är baserad på 

klassificeringen, har spelarna kunnat bygga en uppfattning av vilka achievements som de 

anser vara bra/dåliga. Tillsammans med testpersonernas egna åsikter samt iakttagelser av 

spelsessionerna kan slutsatser dras gällande vilken typ av achievement som bidrar mest till 

spelet. 

 

Efter att testpersonen spelat färdigt banan har en enkät fyllts i som tagit upp främst aspekter 

av spelupplevelsen och testpersonernas åsikter rörande achievementsystemet. Även frågor 

relaterade till spelartyp, framtagna utifrån Bartles (1996) klassificering, och spelvana har 

tagits upp för att undersöka eventuella korrelationer mellan exempelvis en spelares spelartyp 

och dennes åsikter om achievements. 

 

Generellt har undersökningsproceduren fungerat utmärkt och gjort att arbetet flutit på bra. 

Sedan banan redigerades efter den preliminära testningen (som förklaras i 

genomförandekapitlet) så har arbetet pågått utan problem eller hinder. Saker som hade gjort 

undersökningen bättre är främst en mer kontrollerad testmiljö och fler deltagare. Ett 

orosmoment var länge att individuella spelstilar skulle påverka resultatet mer än det 

sammanlagda gruppresultatet, men genom enkäterna har det visat sig att randomiseringen 

har skapat en bra, jämn gruppfördelning sett till spelartyper och spelvana.  

 

Tekniska problem har funnit till en viss grad, spelkontrollerna blev på undersökningsdatorn 

”halare” och lite mindre precisa än de var på datorn som banan skapades vid. Det var en 

minimal skillnad som påverkade grupperna exakt likadant, men det gjorde att spelare överlag 

fick lite svårare att vänja sig vid kontrollerna och därmed misslyckades lite oftare. Den 

största negativa punkten i undersökningen var att målet att mäta spelarens försiktighet och 

generella spelstil genom att mäta ådragen skada och antal dödsfall inte fungerade. Detta på 

grund av att spelets svårighetsgrad och spelarnas ovana med spelkontrollerna ledde till att 

skada och dödsfall påverkades i så hög grad att achievementsystemets inverkan på faktorn 

inte går att isolera med rimlig säkerhet. 

5.1 Resultatanalys 

Sett till hur spelandet påverkas av achievementsystemet, så har sammanställningen av 

enkäterna visat att gruppen utan achievements (UA-gruppen) haft en mindre utforskande 

spelstil än gruppen med achievements (A-gruppen). Som kan ses i Figur 12, så har UA-

gruppen utforskat i genomsnitt 6,5 av de 15 punkter som jag undersökt faktorn med, medan 

A-gruppen har utforskat i genomsnitt 8 av dessa punkter. Detta trots att UA-gruppen haft en 
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övervikt av spelare som värderar utforskning högst i spel. Flera av deltagarna ansåg även att 

nyfikenhet är en större motivator för utforskning än achievements. 

Figur 12 Grafen visar antalet utforskade punkter på banan i testningen (av max 15). 

Vad gäller speltiden så blev den avsevärt högre för A-gruppen som spelade 35,5 minuter i 

genomsnitt, mot UA-gruppens 24,5 minuter. Dock inverkar flera faktorer på speltiden som 

inte har en direkt koppling till påverkan av achievements, bland annat hur många platser 

som spelaren fastnar på i banan. Dessa platser har varit något fler för A-gruppen eftersom de 

har utforskat mer. Dock är ökningen i tid för A-gruppen alldeles för stor för att kunna 

förklaras bort av mindre yttre faktorer. Ett annat av målen var även att mäta hur 

achievements påverkade spelstilen utifrån antal dödsfall och ådragen skada kombinerat med 

speltiden, men det visade sig att för många yttre faktorer påverkade dessa variaber i så hög 

grad att det inte var möjligt att extrapolera något relevant utifrån den data som uppstod. 

För att mäta spelupplevelse användes frågorna 5-7 i enkäten (se Appendix D) för att få en 

sammansatt bild. Med ett jämnt resultat i spelinlevelsefaktorn och ett aningen högre 

genomsnittsresultat för UA-gruppen i underhållningsvärde (1-7 var alternativen), visade sig 

den största skillnaden ligga i den upplevda svårigheten. Se Figur 13 nedan. 

Figur 13 En sammanställning av enkätens frågor om spelupplevelse. 

Medan UA-gruppen hade fler spelare av explorertyp enligt Bartles (1996) modell, så hade A-

gruppen en lätt övervikt av spelare som föredrar performance goals (Heeter m.fl., 2011) 

snarare än mastery goals. I Figur 14 och 15 syns fördelningen av spelartyp inom grupperna. I 

Heeters m.fl. artikel visade de på att spelare med performance goals får en försvagande effekt 

av misslyckande. På grund av att samtliga spelare i undersökningen dött ofta, inte sällan på 

grund av oerfarenhet av kontrollerna, kan det faktum att A-gruppen gav ett lägre resultat i 

underhållningsvärde bero delvis på detta.  
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Figur 14 Grafen visar fördelning av spelartyper enligt Bartles (1996) modell. 

Figur 15 Grafen visar fördelning av spelartyper enligt Heeters m.fl. (2011) modell. 

A-gruppen upplevde dessutom spelet som svårare (se Figur 13), och den främsta skillnaden 

mellan grupperna är mer utforskning i A-gruppen vilket indikerar att det är 

achievementsystemet och den för systemet anpassade spelstilen som ger upphov till den 

upplevda skillnaden i svårighet. Om då hänsyn tas till att den upplevda svårigheten onekligen 

påverkar underhållningsvärdet så kan det i kombination med spelartypfrågan förklara varför 

A-gruppen har upplevt ett lägre underhållningsvärde i genomsnitt. Spelupplevelse är en svår 

variabel att mäta, och mina resultat visar ingen konkret otvetydig skillnad mellan de två 

grupperna. 

Gällande frågan om vilken achievementkategori som bidrar mest till spelet, så har de 

utforskningsbaserade ansetts vara bäst av hälften av testdeltagarna, tätt följt av 

skicklighetsbaserade. Trots detta ansågs Godlike vara den bästa enskilda achievementen. 

Godlike är en skicklighetsbaserad achievement, och den som är svårast att uppnå. Alla svar 

på bästa achievement är lagda på achievements som är bland de svåraste att få, Avid 

Collector, Pacifist eller Godlike (se Appendix A för definitioner av dessa achievements). Det 

är tydligt att spelare anser att achievements ska vara svåra att uppnå, samtidigt som de håller 

sig inom gränserna för vad som är rimligt, i enlighet med åsikter sammanställda i analysen av 

achievementsystem (sida 8-10). 

Utöver de resultat som härrör från problemformuleringen, så framkom även att en del av 

spelarna i A-gruppen har som praxis att börja sträva efter achievements först efter att de 

klarat huvudmålet i spelet, vilket inte varit möjligt i undersökningen. Det är oklart men 

sannolikt att detta har påverkat till en viss grad. Slutligen är A-gruppen enig om att 

handlingsbaserade achievements är den sämsta kategorin, och det anmärktes att de inte är 

”riktiga” achievements eftersom de erhålls genom uppgifter som är obligatoriska i spelet, 

vilket är i överrensstämmelse med min analys i bakgrundskapitlet. 
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6 Slutsatser 

Achievements är ett fenomen som utvecklats från enkla high score-listor till intrikata system 

som kan ge många timmar extra speltid och med en stark social komponent. I denna studie 

har achievements klassificerats i fyra kategorier: Handlings-, utforsknings-, skicklighets- och 

mängdbaserade achievements. Även en analys har genomförts där achievementsystem som 

uppfattas som bra/dåliga utvärderas för att komma fram till hur ett sådant system bör se ut. 

Slutsatsen av denna analys blev att det viktigaste är att achievementsystemet, oavsett vilka 

typer av achievements det innehåller, är svårighetsmässigt balanserat samtidigt som det är 

väl integrerat i spelet det tillhör.  

Målet med undersökningen var att ta reda på hur achievements påverkar spelandet och 

spelupplevelsen, samt vilken kategori av achievement som bidrar mest till spelet. För att 

genomföra undersökningen konstruerades en bana och ett achievementsystem i samarbete 

med spelföretaget Coilworks. Banan har skapats speciellt för att mäta utforskningstendensen 

hos spelare, den innehåller utgrenande vägar och situationer där spelstil har möjlighet att 

variera. I själva undersökningen har två grupper jämförts, en med achievementsystemet och 

en utan, där deltagarna spelat banan och sedan fyllt i en enkät. Med datan som uppstod har 

jag sedan dragit slutsatser relaterade till problemformuleringen. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Arbetet med en spelbar prototyp för undersökningen resulterade i att Coilworks dynamiska 

spelmekanik från deras tredjepersons actionspel har integrerats i en testbana uppbyggd av en 

serie rum med problemlösningsmekanik. Banan innehåller utgrenande, icke-kritiska vägar 

som gör det möjligt att mäta aspekter som utforskning och i viss mån spelstil. För 

undersökningen har ett achievementsystem skapats med inkluderade achievements som kan 

anses vara i hög grad representativa för achievements inom genren som helhet. När en 

undersökning genomförts kunde en rad slutsatser dras från den insamlade datan. 

Resultaten visar att achievementsystem gör att spelare utforskar spelet i högre grad och 

samtidigt spenderar mer tid i spelet. Trots detta anser många spelare att nyfikenhet är en 

större motivator för utforskning av spelet än vad strävandet efter achievements är. Gruppen 

som spelade med achievements upplevde dessutom spelet som svårare, vilket kan förklaras 

av att gruppen hade en större andel spelare som ser mål som performancemål (Heeter m.fl., 

2011) i kombination med att det extra spelinnehåll som denna grupp nyttjar ofta leder till en 

ökad mängd misslyckanden. Detta kan i förlängningen också förklara varför gruppen med 

achievements visade på ett lägre genomsnitt i underhållningsvärde gentemot gruppen utan 

achievements. I slutändan framkom ingen konkret otvetydig skillnad i spelupplevelsen 

mellan de två grupperna. Figur 13 (s. 25) visar insamlad statistik rörande spelupplevelse. 

Utforskningsbaserade achievements anses överlag vara den bästa kategorin, tätt följd av 

skicklighetsbaserade. Spelare anser även att en achievement är en uppgift som måste vara 

svår eller väldigt svår att uppnå för att den ska ha något värde för spelaren och dennes 

förhållande till andra spelare. Det kom även fram att handlingsbaserade achievements anses 

vara den sämsta kategorin av achievements. 
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6.2 Diskussion 

Achievements har kommit att bli en stor del av spel. Om man utgår från Heeters m.fl. (2011) 

spelartyper, de som har Performance goals (mäter sig mot andra spelare) och de som har 

Mastery goals (mäter sig mot sig själv), så kan achievements användas som ett verktyg för att 

bygga egna mål att sträva efter samtidigt som achievements fungerar som ett verktyg för att 

förlänga möjligheterna för Performance-spelare att mäta sig mot vänner och andra spelare 

även utanför en enskild spelsession. 

Achievements är ett utmärkt sätt att ”fylla ut” spelvärldar som i dagens spel blir allt större, 

och trots detta använder många speltillverkare inte achievements till dess fulla potential. Min 

undersökning har visat att enbart integreringen i spelet får spelare att utforska spelvärlden i 

en högre grad, vilket kan göra mycket för ett spel, särskilt om spelet redan har begränsat med 

innehåll. I förhållande till andra spelmässiga komponenter, som sidouppdrag eller liknande, 

så kan achievements bidra med mycket i förhållande till mängden arbetstid som krävs för 

implementation. Dessutom får spelet ytterligare en social dimension för spelare att nyttja. 

Även att lära sig vilken effekt olika typer av achievements kan bidra med skulle hjälpa 

spelutvecklare; att veta hur man kan skapa en effekt i spelandet genom implementation av en 

specifik achievement. Det kan vara uppenbart, som att spelare kan mäta framskridande med 

handlingsbaserade achievements, eller mindre uppenbart som en achievement som tvingar 

spelaren att avlossa mindre skott kan tvinga fram en annorlunda spelstil. Att få spelare att 

justera hur de spelar spelet är ett bra sätt att öka återspelningsvärde för spelet. 

Medan utvecklaren strävar efter att hålla achievements på en svår, men ändå rimlig, nivå så 

finns det dock risker i att göra dem för svåra. Bland skarorna av spelare finns det spelartyper 

som känner ett driv att samla alla achievement och utforska spelet till fullo. Jacobsson (2011) 

kallar dem för Completists, och det är sannolikt att denna drivkraft i vissa fall kan gränsa till 

tvångsbehov. För dessa spelare kan vissa achievements, exempelvis Seriously 3.0 (se sida 5), 

bidra till ett spelberoende som får en destruktiv inverkan på spelarens liv. Trots att detta 

säkerligen inte var avsikten när Gears of War 3 (2011) utvecklades, så finns ett ansvar å 

utvecklarnas sida att inte bidra till att skadliga beroenden uppstår. Dessa achievements, som 

i hög grad uppmuntrar spelare att investera oerhörda mängder av tid i spelet, för med sig 

risker för vissa spelartyper som jag anser inte vägs upp av den belöning som erhålles när 

achievementen uppnås. 

I spelutveckling gäller det att skapa spel som tilltalar många olika grupper av spelare; 

hardcore och casualspelare, vuxna och så unga spelare som möjligt, samt actiondrivna och 

mer strategiska spelare. För att spel ska tillåtas för yngre spelare får ofta blod, våld och 

svordomar kompromissas bort, medan det för andra grupper kan arbetas in innehåll för att 

tilltala fler. Stora spelprojekt som exempelvis Mass Effect 3 (BioWare, 2012) har resurser och 

använder dessa för att utveckla sina spel för att tilltala fler spelare. Likaså hade det varit 

intressant att se en liknande utveckling av achievementsystemen, att göra achievements till 

en del av spelen som kan tilltala alla spelare på något plan. Exempel på vad som skulle kunna 

göra dem mer dynamiska är: att tillåta mindre grupper av spelare att tävla mot varandra 

inom achievementsystemet och alltså inkludera en version av systemet där man permanent 

låser upp achievements och en version där man kan nollställa och tävla inom sin grupp av 

vänner eller liknande. Man hade även kunnat, som kanske redan finns, ha delkategorier inom 

achievementsystemet för att kunna uppnå 100 % inom en delgrupp. Dessa gruppindelningar 

hade kunnat vara baserade på skicklighetsnivåer eller achievementtyp. Poängen med dessa 
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förslag är att försöka hitta nya vinklar att utveckla achievementsystem på samma sätt som 

konsolföretagen ständigt försöker utveckla nya sätt att spela spelet. En problematik är dock 

att achievementsystemet i sin största form numera ligger utanför spelen och är baserade 

utifrån konsolerna, vare sig det är Xbox 360 eller någon annan, vilket gör det svårt för 

spelutvecklarna att förändra achievements. Och i en bransch där så mycket fokus ligger på att 

utveckla hårdvara och nya plattformar, så verkar det som att achievementsystemen ständigt 

ligger ett steg efter utvecklingen inom andra områden. 

6.3 Framtida arbete 

Studier av achievements påverkan på spelandet är ett intressant och relevant område inom 

spelstudier, och det vore på kort sikt nyttigt att göra en lite djupare undersökning där de 

olika grupperna istället är baserade på de olika typerna av achievements. Detta för att i mer 

detalj se hur de olika typerna påverkar spelandet inom genren. 

På längre sikt hade en bred och utförlig analys och undersökning som utgår från redan 

släppta spel varit intressant. Det skulle kunna ge en bättre bild över vilka achievements som 

fungerar i olika genrer, och hur de bör utformas för att tilltala en bredare publik. 

Som togs upp i diskussionen vore det även intressant att se nästa steg i utvecklingen av 

achievementsystemen, vare sig det är på det sociala eller spelmässiga planet. Detta är dock 

snarare praktiskt arbete än ämne för en studie, även om en mer detaljerad studie i 

spelarmotivation hade kunnat ligga som bra grund för framtidens achievementsystem. 
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Appendix A  -  Förklarad Achievementlista 

Handlingsbaserade (100 poäng) 

1. ”There Is No Try” – Klara tutorialbanan (25 poäng) [Erhålles när spelaren avslutar 
banan] 

2. ”I Will Survive!” – Klara huvudbanan (50 poäng) [Erhålles när spelaren klarar banan] 

3. ”Hacking and Entering” – Låsa upp kritiska dörrar (25 poäng) [Erhålles när spelaren 
träder in i rummet som låsts upp] 

Utforskningsbaserade (125 poäng) 

4. ”Who Built This Place?” – Svåråtkomligt rum (30 poäng) [Erhålles när spelaren träder 
in i rummet] 

5. “Explorer” – Nått en mängd utvalda punkter i banan (50 poäng) [Erhålles när spelaren 
nått 8 av 10 förutbestämda platser på banan] 

6. ”Parkour Master” – Använt alla rörelser i huvudbanan (15 poäng) [Erhålles när kriteriet 
uppfyllts. Wall-run, wall-climb, ledge climb, dash, triple jump] 

7. ”Repairman” – Aktiverat flera kanontorn efter deaktivering (30 poäng) [Erhålles när 3 
olika kanontorn återaktiverats efter deaktivering] 

Skicklighetsbaserade (150 poäng) 

8. ”Right on Target” – 75% träffsäkerhet med vapnet på huvudbanan (30 poäng) [Erhålles 
vid banans slut om kriteriet uppnåtts] 

9. ”Pacifist” – Färre än 20 skott avlossade på huvudbanan (20 poäng) [Erhålles vid banans 
slut om kriteriet uppnåtts] 

10. ”Can’t Touch This” – Ådragit sig mindre än 150% skada på banan (40 poäng) [Erhålles 
vid banans slut om kriteriet uppnåtts] 

11. ”Stick A Band-Aid On It” – Nere på under 10% hälsa utan att dö (10 poäng) [Erhålles 
när kriteriet uppnåtts och hälsan åter regenererats till 100%] 

12. ”Godlike” – Klara huvudbanan utan att dö (50 poäng) [Erhålles vid banans slut om 
kriteriet uppnåtts] 

Mängdbaserade (125 poäng) 

13. ”Avid Collector” – Samlat alla samlarobjekt på huvudbanan (45 poäng) [Erhålles när 
spelaren samlat in samtliga 16 samlarobjekt på banan] 

14. ”This Could Be Useful” – Samlat hälften av samlarobjekten på huvudbanan (20 poäng) 
[Erhålles när spelaren samlat in 8 av de 16 samlarobjekt som finns på banan] 

15. ”Every Hour Is Earth Hour” – Deaktiverat alla kanontorn på huvudbanan (40 poäng) 
[Erhålles när kriteriet uppnåtts] 

16. ”Better Safe Than Sorry” – Avlossat mer än 50 skott på huvudbanan (20 poäng) 
[Erhålles när kriteriet uppnåtts] 
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Appendix B  -  Achievementlista för testning 

”There Is No Try” – Klara tutorialbanan 

”I Will Survive!” – Klara huvudbanan 

”Hacking and Entering” 

 

”Who Built This Place?” – Hitta det gömda rummet 

“Explorer” 

”Parkour Master” 

”Repairman” 

 

”Right on Target” 

”Pacifist” 

”Can’t Touch This” 

”Stick A Band-Aid On It” 

”Godlike” – Klara huvudbanan utan att dö 

 

”Avid Collector” – Samlat alla samlarobjekt på huvudbanan 

”This Could Be Useful” – Samlat hälften av samlarobjekten på huvudbanan 

”Every Hour Is Earth Hour” – Deaktiverat alla kanontorn på huvudbanan 

”Better Safe Than Sorry” – Avlossat mer än 50 skott på huvudbanan 
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Appendix C  -  Planritningar för huvudbanan 

 

Våning 1 – Startvåning 

 

 

Våning 2  
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Våning 3 
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Appendix D  -  Enkät för testning 

 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Del I - Spelvana 

1. Hur mycket spelar du dataspel i genomsnitt? (Ringa in ditt alternativ) 

A. 5-10 timmar i månaden eller mindre. 

B. Mellan 5 och 10 timmar i veckan. 

C. Mer än 10 timmar i veckan. 

2. Vilka genrer spelar du mest? Du får ringa in flera alternativ. 

A. FPS eller tredjepersons actionspel. 

B. Strategispel. 

C. Rollspel eller MMORPG. 

D. Annat. 

Del II - Spelartyp 

3. Vilken av dessa egenskaper värderar du högst i ett spel? 

A. Socialt spelande. Att samarbeta/interagera med andra mänskliga spelare. 

B. Utforskning av spelet. Att utforska spelvärlden och spelmekaniken. 

C. Att spela mot ett eller flera mål. Att övervinna egna mål eller mål inom spelet. 

D. Att besegra andra mänskliga spelare. 

4. Vilket av dessa alternativ passar bäst in på dig? 

A. Jag föredrar att kämpa mot mål jag har satt upp för mig själv. 

B. Jag föredrar att kämpa mot mål andra spelare har nått eller satt upp för mig. 
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Del III – Spelupplevelse 

5. Hur underhållande tycker du att spelet var? (1 = Inte alls, 7 = Mycket) 

1 2 3 4 5 6 7  

6. Hur lätt var det att leva sig in i spelet? (1 = Inte alls lätt, 7 = Mycket lätt) 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Hur svårt tycker du att spelet var? (1 = För lätt, 4 = Lagom svårt, 7 = För svårt) 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Hur lätt var det att vänja sig vid spelmekaniken? (1 = Mycket lätt, 7 = Mycket 

svårt) 

1 2 3 4 5 6 7 

Del IV – Achievements 

9. Vad kände du var den främsta motivationen till att utforska banan? 

Ammunition  Nyfikenhet  Achievements  

Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Vilken grupp av achievements tycker du bidrar mest till spelet? 

Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  Grupp 4 

11. Finns det någon enskild achievement som du tycker är särskilt bra? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Finns det någon grupp eller enskild achievement som du tycker är särskilt 

dålig? Förklara gärna varför. 
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Appendix E  -  Informationsblad för testdeltagare 

Spelet går ut på att ta sig till målet i slutet av banan. Längs vägen finns ett antar hinder att ta 

sig förbi. Ofta är det mest effektivt att stanna upp för att värdera sina alternativ och hitta 

”rätt” lösning. 

Du har begränsad ammunition, maximalt 11 skott, vilket innebär att dessa får användas 

smart. Spridningen på projektilerna ökar efter varje skott i följd, så en kort paus mellan varje 

skott ökar träffsäkerheten. Det är ofta bra att försöka undvika konflikt där det går. Om du får 

slut på ammunition kan du få mer genom att deaktivera vissa kanontorn. 

 

Fienderna är drönare och kanontorn. 

Drönare är ihärdiga spaningsrobotar som jagar dig om de upptäcker dig. När de kommer 

nära dig exploderar de för att skada dig, och kommer då att vakna till liv igen efter en kort 

stund. Om du däremot skjuter ned dem är de permanent deaktiverade. Drönare fastnar lätt i 

hinder om du försöker springa ifrån dem. 

Kanontorn är stillastående kulsprutor som övervakar ett visst område där de står. Om de får 

syn på dig kommer de att skjuta så länge de kan se dig. Om du kan gömma dig, så återgår de 

till vanlig övervakning efter några sekunder. När ett kanontorn väl har sett dig kommer det 

att fortsätta se dig även utanför sitt övervakningsområde tills du gömt dig. Kanontornen 

måste ladda om ibland, vilket är ett bra tillfälle för dig att förflytta dig, de tar ca 2 sekunder 

på sig att ladda om. Bra sätt att hantera kanontorn är att ta sig runt dem oupptäckt för att 

sedan deaktivera dem. Denna deaktivering är permanent eller tills du väljer att aktivera dem 

igen. Vissa kanontorn innehåller ammunition som du kan ta vid deaktivering. 

Drönare och kanontorn attackerar varandra om de får syn på varandra, vilket kan användas 

till din fördel. 



 

 40 

Appendix F – Mätning av utforskningstendensen 

I bilderna nedan finns punkter utmärkta i testbanan. Det är dessa platser i banan som har 

använts för att mäta utforskningstendensen hos spelarna. 

Våning 1 

 

Våning 2 
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Våning 3

 

 


