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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika implementeringar av Juuls 

uppdelning av bestraffningstyper kan påverka möjligheten för spelare att hamna i 

tillståndet som Csikszentmihalyi identifierade som flow. För att undersöka påverkan 

av olika bestraffningstyper på spelares upplevelse skapades tre olika versioner av ett 

plattformsspel med olika implementationer av bestraffningstyper baserade på Juuls 

uppdelning av bestraffningstyper. Ett antal respondenter fick spela alla tre versioner 

för att därefter, via semi-strukturerade intervjuer, försöka förmedla hur deras 

upplevelse varierade från en version till en annan. Undersökningsdeltagarna 

observerades under spelning för att försöka fånga spår av flow-tillståndet i deras 

kroppsspråk. Även deras prestation i varje spelsession lagrades för att möjliggöra en 

jämförelse av spelversionerna. Insamlad data tyder på att olika typer av 

bestraffningssystem kan påverka spelares möjlighet att hamna i det optimala 

tillståndet och att system med extremt höga- respektive extremt låga risker påverkar 

spelares upplevelse negativt. 

Nyckelord: flow, bestraffning, svårighetsgrad, speldesign 
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1 Introduktion 

Flow, eller den optimala upplevelsen, är kärnan av det som många spelutvecklare försöker 

uppnå med spel. Csikszentmihalyi (1990/2008) fastsatte termen flow för att känneteckna 

upplevelsen som innebär att en person förlorar sig själv helt i en syssla som utförs. Personen 

känner att hen har full kontroll över sysslan och får en djup och kvarvarande glädje av den. 

Men för att sådana situationer ska kunna uppstå måste det finnas en balans mellan 

svårigheten i att utföra sysslan och färdigheten som personen har. All fokus läggs på 

aktiviteten som utförs – personen kan förlora tidsuppfattningen och andra händelser i 

personens närhet kan ignoreras. Att formge spel och dess svårighetsgrad så att de ökar 

möjligheterna för en spelare att hamna i det eftersökta tillståndet har varit i fokus för ett 

flertal artiklar och forskningsuppdrag alltsedan spel började växa till en viktig del av 

mediabranschen (Chen, 2006; Qin, Rau & Salvendy, 2009; Bycer, 2011). 

Bestraffning identifieras som den respons som spelaren aktiverar när hen misslyckas med att 

utföra något i ett spel. Det fungerar som en regulator som leder en spelare från ett 

speltillstånd till ett annat som bestraffning för att spelaren inte uppnår skicklighetskraven 

som ställs på hen. Bestraffningstyperna som har identifierats är energiförlust, livsförlust, 

bakslag och spelslut (Juul, 2009). 

Eftersom bestraffning är responsen som visar spelaren att hen försöker utföra en handling 

som är förbjuden enligt spelets regler blir det ett spelmekaniskt interface som står mellan 

spelaren och spelets regler. När en spelare hoppar in i en cirkelsåg i Super Meat Boy (Team 

Meat, 2010) berättar spelet för spelaren att det är en förbjuden handling genom att döda 

spelarkaraktären och nollställa banan med spelaren i startpositionen. I det fallet blir 

nollställningen av banan en form av bakslag. Spelaren lär sig därmed att spelarkaraktären 

(Meat Boy) inte får röra vid farliga objekt och bestraffas genom att få spela samma bana igen 

från början fast denna gång med lite mer kunskap om reglerna än vad hen hade innan den 

förbjudna handlingen. 

Frågeställningen huruvida en bestraffningstyp kan påverka möjligheterna för att hamna i 

flow är intressant eftersom det kan skapa ytterligare en faktor att ha i åtanke vid utformandet 

av spel och hur regler presenteras för spelare. Innebär den naturliga repetitionen som följer 

positionsbaserade bakslag (spela om en bana eller från en checkpoint, exempelvis) att 

spelaren förlorar flow i början av den spelsektionen eftersom hen redan har spelat det partiet 

tidigare och därmed har högre färdigheter inom de utmaningar som hen ställs för? I så fall, 

vilka andra former av bestraffning kan motverka en sådan förlust av inlevelse? 

För att undersöka påverkan mellan flow och bestraffningstyp analyserades de olika 

bestraffningstyperna som Juul (2009) identifierade. Därefter skapades en enkel spelprototyp 

där olika kombinationer av bestraffningstyperna implementerades. Prototypen användes i en 

undersökning där 5 respondenter med olika grader av spelvana fick spela igenom spelet från 

början tills det att de antingen nådde slutet, eller inte ville spela längre, då de fick försöka 

förmedla vad det var med spelsystemet som fick dem att vilja avsluta. Under tiden som 

respondenterna spelade mättes deras inlevelse via visuell observation. Slutligen 

kompletterades undersökningen med semi-strukturerade intervjuer där spelarna fick 

uttrycka sig om sin spelupplevelse och huruvida de uppfattade att den implementerade 

bestraffningsmekaniken påverkade upplevelsen på något markant vis. 
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2 Bakgrund 

Flow och bestraffningstyp är de två mest centrala begreppen i mitt arbete så de kommer att 

förklaras i detalj i detta kapitel. Kopplingarna mellan psykologins flow-teori och olika 

implementationer inom spelteori presenteras som en undersektion till flow-teori. Slutligen 

beskrivs även spelelementet bestraffning med ett antal exempel att relatera teorin till. 

2.1 Flow-teorin 

Flow har, ända sedan Csikszentmihalyi publicerade sitt arbete 1990, varit ett relevant ämne 

att tänka på och analysera ur ett spelperspektiv. Forskningen, som utfördes under tre 

decennier, började som en undersökning om konstnärers förmåga att förlora sig själva i sitt 

målande under ett tillstånd av fullständig fokus. Undersökningen breddades till att innefatta 

personer som var skickliga inom en specifik syssla som de utförde ofta och frivilligt, såsom 

schackmästare, bergsklättrare, musiker och atleter för att slutligen omfatta flera hundratals 

respondenter från hela världen och med väldigt skilda bakgrunder och yrken. Studien visade 

att det fanns gemensamma faktorer i hur respondenterna beskrev sysslan de utförde när de 

uppnådde den optimala upplevelsen. Ur dessa beskrivningar och intervjuer sammanställde 

Csikszentmihalyi en lista med åtta komponenter där antingen ett par eller alla element alltid 

fanns med i olika grader (Csikszentmihalyi, 1990/2008). 

1. Tillståndet uppstår när vi utför en syssla som vi har en möjlighet att slutföra. 

2. Vi måste ha möjligheten att fokusera på sysslan vi utför. 

3. Sysslan har tydliga mål. 

4. Sysslan ger ifrån sig omedelbar feedback. 

5. Sysslan utförs med en lättsam inlevelse som skapar avstånd från frustration och 

ångest från vardagslivet. 

6. Upplevelsen tillåter personen att få kontroll över sina handlingar. 

7. Oro över jaget försvinner samtidigt som en stärkt självbild uppstår efter att 

upplevelsen är slut. 

8. Tidsuppfattningen påverkas. 

Eftersom större delen av respondenterna uttryckte känslan av den optimala upplevelsen som 

en sorts flöde, och som att tiden flöt förbi så fick upplevelsen namnet flow. 

Csikszentmihalyi kom fram till att varje flow-baserad aktivitet uppmuntrade personen som 

utförde sysslan till att uppnå bättre resultat. Det motiverade personen till att göra bättre ifrån 

sig. Aktivitetens möjlighet att skapa flow för personen kunde visas som en kanal i ett diagram 

där den ena axeln representerar svårighet att utföra en syssla, och den andra axeln 

representerar personens färdigheter i sysslan. I Figur 1 går det att se hur Flow-kanalen 

befinner sig mellan dessa två grafer och ökar linjärt i båda aspekterna. För att en person ska 

kunna befinna sig i flow-tillståndet måste det finnas en balans mellan personens färdighet 

och sysslans svårighet. Är sysslan för enkel i förhållande till personens färdigheter så 

kommer personen att befinna sig under flow-kanalen i ett tillstånd av tristess, medan om 

sysslans svårighetsgrad är oproportionellt högre än personens färdigheter så kommer 

personen att bli stressad, eller ångestfull och inte njuta av sysslan (Csikszentmihalyi, 

1990/2008). 
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Figur 1 Förhållandet mellan svårighet och färdighet. Anpassad från 
Csikszentmihalyi (1990/2008) 

Under senare år har flow undersökts (med inriktningen på dess implementering i speldesign) 

med motiveringen att flow är teorin om optimal upplevelse och befinner sig i balansen mellan 

svårighet och färdighet i alla möjliga sorters sysslor. Därmed bör det även gå att applicera på 

spel och på studier om den optimala spelupplevelsen (Chen, 2006; Cowley, Charles, Black & 

Hickey, 2008; Jones, 1998; Sweetser & Wyeth, 2005). 

2.1.1 Flow i spel 
Flow-teori och flow-kanalen har blivit en ständigt återkommande grundpelare i läran om 

spelutveckling. Flow-kanalen återfinns i läroböcker (Schell, 2008/2010; Adams & Rollings, 

2007) såväl som i ingående akademiska studier inom spelutveckling (Salen & Zimmerman, 

2004). Förutom i rent teoretiska studier har flow även studerats i samband med spel, för att 

utveckla teorier om hur utveckling av spel som riktar sig på flow-upplevelsen kan förbättras 

(Chen, 2006; Jones, 1998). 

Csikszentmihalyis åtta återkommande flow-komponenter analyserades av Sweetser och 

Wyeth (2005) för att få fram en mer specifik lista över kriterier för flow-upplevelser som 

gäller för spel. Inledningsvis sammanfattade de Csikszentmihalyis åtta flow-komponenter i 

kärnelement vars kriterier de utvecklade med utgångspunkt från andra spelanalytiska 

artiklar och undersökningar. För att testa validiteten hos kriterielistan analyserades två så 

lika spel som möjligt utifrån den producerade s.k. GameFlow-listan för att undersöka om den 

kunde förklara varför det ena av spelen lyckades få så mycket bättre respons från spelare än 

det andra spelet trots att de var så lika. Analysens resultat korrelerade med expertrecensioner 

av spelen. I Tabell 1 går det att se den färdiga tabellen med GameFlow-element samt 

kriterierna för att dessa element ska uppfyllas och därmed ge en optimal spelupplevelse. 
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Skaparna av GameFlow-listan menar den ska fungera som ett hjälpmedel för att skapa 

förståelse för vad som utgör njutbara spelupplevelser och inte som ett verktyg för 

spelutvecklare att evaluera en produkt under produktion, även om den kan visa på problem 

och svagheter i spel (Sweetser & Wyeth, 2005). 

Tabell 1 GameFlow kriterier för spelarupplevelse i spel (Sweetser & Wyeth, 2005) 

Element Criteria 

Concentration 

Games should require 

concentration and the 

player should be able to 

concentrate on the game 

- Games should provide a lot of stimuli from different 

sources 

- Games must provide stimuli that are worth attending to  

- Games should quickly grab the players’ attention and 

maintain their focus throughout the game 

- Players shouldn’t be burdened with tasks that don’t feel 

important 

- Games should have a high workload, while still being 

appropriate for the players’ perceptual, cognitive, and 

memory limits 

- Players should not be distracted from tasks that they 

want or need to concentrate on 

Challenge 

Games should be 

sufficiently challenging 

and match the player’s 

skill level 

- Challenges in games must match the players’ skill levels 

- Games should provide different levels of challenge for 

different players 

- The level of challenge should increase as the player 

progresses through the game and increases their skill 

level 

- Games should provide new challenges at an appropriate 

pace 

Player Skills 

Games must support 

player skill development 

and mastery 

- Players should be able to start playing the game without 

reading the manual 

- Learning the game should not be boring, but be part of 

the fun 

- Games should include online help so players don’t need 

to exit the game 

- Players should be taught to play the game through 

tutorials or initial levels that feel like playing the game 

- Games should increase the players’ skills at an 

appropriate pace as they progress through the game 

- Players should be rewarded appropriately for their effort 

and skill development  

- Game interfaces and mechanics should be easy to learn 

and use 

Control 

Players should feel a 

sense of control over 

- Players should feel a sense of control over their 

characters or units and their movements and interactions 

in the game world 

- Players should feel a sense of control over the game 
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their actions in the game interface and input devices 

- Players should feel a sense of control over the game shell 

(starting, stopping, saving, etc.) 

- Players should not be able to make errors that are 

detrimental to the game and should be supported in 

recovering from errors 

- Players should feel a sense of control and impact onto the 

game world (like their actions matter and they are 

shaping the game world) 

- Players should feel a sense of control over the actions that 

they take and the strategies that they use and that they 

are free to play the game the way that they want  (not 

simply discovering actions and strategies planned by the 

game developers) 

Clear Goals 

Games should provide 

the player with clear 

goals at appropriate 

times 

- Overriding goals should be clear and presented early  

- Intermediate goals should be clear and presented at 

appropriate times 

Feedback 

Players must receive 

appropriate feedback at 

appropriate times 

- Players should  receive feedback on progress toward their 

goals 

- Players should receive immediate feedback on their 

actions 

- Players should always know their status or score 

Immersion 

Players should 

experience deep but 

effortless involvement in 

the game 

- Players should become less aware of their surroundings 

- Players should become less self-aware and less worried 

about everyday life or self 

- Players should experience an altered sense of time  

- Players should feel emotionally involved in the game 

- Players should feel viscerally involved in the game 

Social Interaction 

Games should support 

and create opportunities 

for social interaction 

- Games should support competition and cooperation 

between players 

- Games should support social interaction between players 

(chat, etc.) 

- Games should support social communities inside and 

outside the game 

 

Tabell 1 innehåller namnet på spelelement, ett övergripande mål i anslutning till elementet 

samt en rad kriterier för att målet ska kunna uppfyllas. I jämförelse med Csikszentmihalyis 

åtta återkommande element så uppnår Sweetser och Wyeths lista en högre nivå av relevans 

för spel än flow-listan.  

Första skillnaden mellan flow- och GameFlow-listorna är att kravet på att sysslan ska gå att 

slutföra är borttaget i GameFlow eftersom det är en underliggande egenskap hos alla spel och 
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därmed blir överflödigt. Flow-teorins samband mellan svårighet och skicklighet har 

tydliggjorts i listan genom att identifiera både färdighetsutveckling och svårighetsbalans som 

två individuella element vars mål måste uppfyllas för att ge en optimal spelupplevelse. Flow-

teorins sista tre element har satts ihop till Immersion-elementet, och slutligen har även ett 

element inkluderats i GameFlow som inte härstammar från flow-teorin; social interaktion. 

Motiveringen för detta är att trots att social interaktion ofta inte har en positiv påverkan på 

flow (i form av spelavbrytande interaktion) så är möjligheten för socialt umgänge i koppling 

till spel ett viktigt element för njutandet av spel, då vissa spelar för social interaktion oavsett 

om de gillar spel i allmänhet eller spelet de spelar (Sweetser & Wyeth, 2005).   

Ur ett utvecklingsperspektiv har flow i spel undersökts bland annat av Chen (2006) där han 

kopplade flow-teori och den optimala upplevelsen till ett svårighetssystem som dynamiskt 

anpassade sig efter spelarens färdigheter och prestation. Chen påpekade att nöje i spel kan 

definieras som flow och gick vidare till att omarbeta Csikszentmihalyis åtta flow-

komponenter och identifierade ur dessa tre kärnelement som ett spel måste ha för att kunna 

skapa flow-upplevelsen: 

1. Spelet är naturligt belönande och spelaren vill spela det. 

2. Spelet erbjuder en nivå av svårighet som passar spelarens färdigheter, vilket ger 

spelaren möjligheter att fördjupa sig i spelet. 

3. Spelaren måste känna personlig kontroll över spelaktiviteten. 

Chens (2006) fokus låg i Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) som är ett koncept för ett 

system som dynamiskt ändrar svårighetsgraden i ett spel efter spelarens färdigheter och 

prestanda. Han utvecklade ett system där spelaren gjorde val i väldigt korta intervaller vilket 

aktivt påverkade svårighetsgraden i spelet, i syfte att låta spelarens val bestämma var i flow-

grafen spelaren befann sig. 

 

Figur 2 DDA flow-graf. Röda linjen visar ett exempel på hur spelarens 
progression genom flow-kanalen kan se ut. (Chen, 2006) 

Rent praktiskt går det att se Chens DDA-system implementerat i spelet Fl0w 

(Thatgamecompany, 2006), där spelaren inte ges information om hur spelandet går till 
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utanför spelomgången, utan genom att låta spelaren utforska själv. I Fl0w startar spelaren 

som en entitet bestående av ett flertal geometriska figurer mot en ljusblå bakgrund. Spelaren 

får ingen explicit information om hur spelet styrs, eller vad målet är. Genom att utforska lär 

sig spelaren vad som finns att göra och hur systemet fungerar. Spelarfiguren växer genom att 

äta upp andra entiteter på spelplanet. Äter spelarfiguren en viss sorts entitet rör sig spelaren 

upp till en tidigare nivå med entiteter av enklare beteende och rovdjursentiteter som rör sig 

långsammare och är mindre farliga för spelarfiguren. Väljer spelaren att äta en annan sorts 

entitet (urskiljs med en röd area i mitten) så rör sig spelaren neråt till en svårare nivå. Om 

spelaren befinner sig på en nivå som är enklare än vad spelaren uppfattar som trivsamt 

kommer hen att ta sig neråt i nivå till mer riskabla och därmed mer intressanta djup i spelet. 

Genom att låta spelaren själv välja att antingen röra sig nedåt i djup till de svårare nivåerna 

eller röra sig uppåt till det trygga, så ges spelaren en chans att själv bestämma över och 

reglera sin position på flow-kanalen.  

Hur spelarens progression genom flow-kanalen bör se ut för att skapa en optimal upplevelse 

är än idag inte klart. Chen (2006)  påpekar att en progression genom flow-kanalen enligt 

Figur 3 är något negativt som spelaren får tolerera, medan Schell (2008/2010) anser att den 

typen av progression antagligen uppfattas som mer intressant för en spelare än en rak, 

konstant ökande linje eftersom svängningarna skapar en cykel för utmaning, övervinnande 

av utmaningen, övermäktighet och slutligen en ny utmaning. Skiftandet mellan spänning och 

frigörelse är naturligt i mänskliga upplevelser och medför att människan rör sig mellan 

gränserna för den optimala upplevelsen samtidigt som skiftandet i läge för med sig njutning i 

form av variation och förväntan (Schell, 2008/2010). 

 

Figur 3 Flow-progression med skiftande färdigheter/svårigheter 
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2.2 Bestraffning och belöning 

I sin artikel om spelares förhållning till misslyckande i spel identifierar Juul (2009) fyra olika 

typer av bestraffning. Artikelns huvudämne är om spelare vill känna sig ansvariga för sina 

egna misslyckanden i spel eller om de föredrar att känna att det är spelets fel att de 

misslyckas. För att kunna undersöka detta fick ämnet misslyckande och bestraffning 

undersökas närmare. Detta gav upphov till bestraffningstyperna energiförlust, livsförlust, 

bakslag och spelslut, vilka påverkar spelet på en mekanisk nivå. Värt att notera är att det 

sällan finns en enda bestraffningstyp i ett spel. Allt som oftast är det en blandning av dessa 

som i olika grad präglar inlärningsprocessen för en spelare och berättar vad som går och inte 

går att göra i ett spel. 

Energiförlust identifieras som förlusten av en abstrakt resurs och är oftast representerad 

visuellt i form av en mätare som töms vid skada, en händelse som därmed för spelaren 

närmare bestraffningstypen livsförlust. Bestraffningstypen återfinns bland annat i spel inom 

action-genren, såsom exempelvis Devil May Cry (Team Little Devils, 2001). 

Livsförlust beskrivs av Juul (2009) som förlusten av ett liv, eller av en återuppståndelse, 

vilket leder till att spelaren kommer närmare spelslut ju färre liv hen har kvar i spelet. 

Klassiska arkadspel och spel som förlitade sig på att spelaren betalade för att få spela vidare 

använde sig flitigt av denna typ av bestraffning eftersom det tydligt förklarade vad det var 

spelaren betalade för; extraliv i spelet. Några exempel på spel med livsförlust i sina 

bestraffningssystem är Pac-Man (Namco, 1980), Bubble Bobble (Taito, 1986) och Asteroids 

(Atari Inc., 1979). 

Bakslag är den typen av bestraffning där spelaren hamnar i en situation där hen är i en sämre 

sits än den spelaren var i innan bestraffningen. Det kan vara allt från att få spela om från en 

tidigare plats i spelet till att få sina spelarförmågor försämrade under en viss tid. Ett exempel 

på ett spel med den typen av bestraffning är Uncharted (Naughty Dog, 2007), där spelaren 

får spela om ett parti av banan när hen dör. 

Spelslut är bestraffningen som medför att spelet tar slut och spelaren får börja om från 

början i spelet. Denna typ av bestraffning har blivit mindre och mindre hård sedan mitten av 

80-talet då spel flyttade sig från arkadhallar, där ett spelslut var den slutliga risken med att 

spela slarvigt, till hemkonsolerna där spelarna hade oändligt med omspelningsmöjligheter. 

Juul (2009) hävdar att det är på grund av detta som motiveringen till att tvinga spelaren att 

spela om hela banor och spel från början inte längre finns kvar i samma anda. Istället medför 

ett spelslut numera att spelaren får ladda spelet från en tidigare sparad session. Exempel på 

sådana spel är Final Fantasy-serien där när alla karaktärerna i spelarens lag avlider får 

spelaren möjligheten att ladda om från en tidigare sparad fil. 

En återkommande faktor i spel som anses vara oförlåtande är att de ofta kräver att spelaren 

återgår till ett tidigare stadium i spelet när spelaren bestraffas – en typ av bakslag. Detta syns 

bland annat i Demon’s Souls (From Software, 2010) och Super Meat Boy (Team Meat, 2010) 

– spel som har fått ett positivt mottagande av både spelare och spelrecensenter. På 
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recensionssidan Metacritic har Demon’s Souls ett snittbetyg av 89 av 100 från spelkritiker. 1 

Super Meat Boy har 87 av 100 i snittbetyg bland spelkritiker på samma webb-sida.2 

Demon’s Souls (From Software, 2010) bestraffningstyp innehåller ett strikt system av bakslag 

och energiförlust där energiförlusten är den livmätare som spelaren har. Spelaren får 

energiförlust när spelarkaraktären träffas av fiendens attacker. När energimätaren blir helt 

tom så får spelaren ett bakslag till en tidigare position i banan. Värt att nämna är också hur 

spelaren påbörjar sin spelsession som en levande varelse men efter första tömmandet av sin 

livmätare får fortsätta spela i ett sämre tillstånd där energimätaren rymmer mindre. Att åter 

fylla energimätaren till sin ursprungliga form är mödosamt för spelaren, vilket ytterligare 

styrker bestraffningarnas omfattning och vikten av att bemästra spelmekaniken. 

Super Meat Boy (Team Meat, 2010) implementerar ett system med endast bakslag, där varje 

bana är väldigt liten men också väldigt svår. Bestraffningen finns i form av att minsta lilla 

felsteg som spelaren tar med sin karaktär kan resultera i att karaktären dör och spelaren får 

börja om banan från början. 

Klastrup (2006) undersöker hur implementationen av death penalty (i artikeln används 

denna benämning för bestraffningen som sker i samband med att spelarkaraktären dör) i 

form av ett bakslag i spel av typen MMOG (Massively Multiplayer Online Game) kan påverka 

spelarnas upplevelse. Spelare av den typen av spel har olika åsikter om straff på grund av 

dödsfall och där vissa ser det som ett irritationsobjekt som avbryter spelets naturliga flöde så 

finner andra spelare glädje i att få dramatisera döden en digital miljö. Klastrup (2006) 

påpekar att den förväntade frustrationen av att dö förstärks ytterligare av spelarens 

upplevelse av att förlora tid i allmänhet eftersom spelare ofta får återvända till sina 

karaktärers lik för att åter få spela, vilket går ihop med Juuls (2010) studier om livsförlust 

och hur kostnaden av att misslyckas i spel idag handlar mindre om hur många gånger 

spelaren dog i sitt misslyckande och mer om hur lång tid som spenderades på att misslyckas. 

Bestraffningsmekanik lär spelaren vilket beteende som inte uppmuntras i spelet genom att ta 

bort liv, energi, och i slutändan tid. Det andra elementet som lär spelaren önskat beteende i 

spel är belöningsmekanik. Samtidigt som det är förståeligt att tro att bestraffning är 

motsatsen till belöning så är förhållandet mellan dessa element inte så enkelt. Eftersom båda 

har samma syfte men fungerar på olika sätt så är förhållandet mellan dessa intressant att 

uppmärksamma. 

Wang och Sun (2011) identifierar fyra olika attribut som kan användas för att analysera hur 

belöning påverkar olika typer av spelare: socialt värde, som avgör hur väl belöningen kan 

användas för spelare för att jämföra och tävla med andra spelare; spelpåverkan, där 

belöningen värderas utifrån hur mycket det påverkar spelarens framsteg i spelet; 

samlingsbarhet, dvs. huruvida spelaren kan samla belöningen för att i ett senare skede titta 

tillbaka över sina troféer; tidsåtgång, dvs. hur lång tid som krävdes för spelaren att få 

belöningen. 

Trots att huvudfunktionen med vilken sorts belöning som helst i spel är att skapa ett mål för 

spelaren så kan en välformad belöningsmekanism knuffa spelaren framåt genom att 

                                                        
1 Metacritic: Demon’s Souls Critic Reviews. http://www.metacritic.com/game/playstation-3/demons-
souls/critic-reviews (hämtad 2012-02-06) 
2 Metacritic: Super Meat Boy Critic Reviews. http://www.metacritic.com/game/pc/super-meat-
boy/critic-reviews (hämtad 2012-02-06) 

http://www.metacritic.com/game/playstation-3/demons-souls/critic-reviews
http://www.metacritic.com/game/playstation-3/demons-souls/critic-reviews
http://www.metacritic.com/game/pc/super-meat-boy/critic-reviews
http://www.metacritic.com/game/pc/super-meat-boy/critic-reviews


 

10 
 

upprätthålla positiva spelupplevelser och motiveringar (Wang & Sun, 2011). Med andra ord 

kan välskapade belöningssystem hjälpa spelaren att hålla ut under oundvikliga, mindre 

stimulerande spelsituationer. 

Sambandet mellan belöning och bestraffning styrks även i hur den uppfattade svårigheten i 

spel påverkar spelarens förväntningar om vilka belöningar hen kommer att få för att ha klarat 

av en aktivitet i ett spel. Risk bör belönas, och aktiviteter med en högre risk bör ge ifrån sig 

mer värdefulla belöningar (Adams & Rollings, 2007; Salen & Zimmerman, 2004). Schell 

(2008/2010) kallar detta för triangulering och anser att förhållandet mellan hög risk med 

hög belöning respektive låg risk med låg belöning är en av de absolut viktigaste aspekterna i 

det som gör spel roliga och intressanta att spela. Wang och Sun (2011) anser att om 

belöningens värde är lägre än det som spelaren förväntat sig på grund av riskerna som 

spelaren har tagit sig igenom så kommer den slutliga upplevelsen vara en av besvikelse och 

göra spelaren mindre motiverad till att fortsätta spela. Eftersom risk är den potentiella 

bestraffningen som spelaren kommer att få utstå vid ett misslyckande så bör även 

bestraffningstyperna som spelaren möter påverka hens förväntningar om belöning och dess 

värde och slutligen även själva upplevelsen av belöningen. 
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3 Problemformulering  

Svårighet kontra lättillgänglighet har under de senaste åren varit ett aktivt 

diskussionsområde (Adams, 2008; Bycer, 2011) och det råder ingen konsensus om exakt hur 

svårighet i spel ska balanseras för att kunna ge den optimala upplevelsen till spelare. Spel 

som Demon’s Souls (From Software, 2010) och Super Meat Boy (Team Meat, 2010) sägs ha 

s.k. Darwinian Difficulty i det att endast den spelare som tar till sig av svårigheterna och 

utvecklar sina färdigheter för att lära sig grundmekaniken har en chans att spela klart spelet, 

medan spel som utvecklas för en s.k. casual-spelare är mycket mer förlåtande och sätter 

mindre fokus på att spelaren ska lära sig grundmekaniken och mer på att spelaren ska känna 

sig så lite frustrerad som möjligt under spelets gång (Bycer, 2011). 

Att både Demon’s Souls och Super Meat Boy innehåller bestraffning av typen bakslag innebär 

att spelaren i båda fallen får spela om en bit av banan som spelaren redan har bemästrat tills 

spelaren kommer till den situationen där hen tidigare förlorade. Eftersom det då blir en 

repetition av redan avklarade problem och därmed ett hinder som blir lättare och lättare att 

klara av för varje repetition (eftersom spelarens förbättrar sina färdigheter för varje försök), 

borde det rimligtvis påverka spelarens progression genom flow-kanalen på ett negativt sätt.  

Min hypotes är att spelare uppfattar det som en negativ egenskap hos spel när de blir 

tvungna att spela om ett parti för att de misslyckas längre fram. Det är än så länge oklart om 

de upplever det som ett motiverande moment att ta sig förbi hinder som de tidigare klarat av 

för att komma till stället där de tidigare dog – som en påminnelse om att de har lärt sig och 

blivit bättre i spelet – eller om det uppfattas som ett tråkigt moment som inte längre utmanar 

spelaren och därmed är poänglöst. 

Syftet med detta arbete är att identifiera hur bestraffningstyperna som Juul (2009) 

redovisade påverkar möjligheterna för spelaren att hamna i, och befinna sig i flow-kanalen. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna jämföra de olika bestraffningstypernas påverkan på spelarens progression 

genom flow-kanalen skapades en spelprototyp i tre olika versioner där bestraffningstyperna 

var de enda som skilde dem åt och där information om en spelsession sparades (var, när och 

hur spelaren bestraffades under spelsessioner samt vilken bestraffningstyp som var aktiv). 

Inledningsvis observerades ett antal respondenter medan de spelade prototyperna. Därefter 

utfördes semistrukturerade intervjuer med varje respondent där upplevelsen och känslan av 

flow låg i fokus. Slutligen användes den insamlade informationen från intervjuerna, 

observationerna från spelsessionerna samt data om när bestraffningar aktiverades under 

spelarnas progression genom spelet för att analysera förhållandet mellan bestraffningstyper 

och spelarnas möjlighet att hamna i ett tillstånd av optimal upplevelse. Syftet med att blanda 

ansatser från både kvalitativ och kvantitativ forskning var att komplettera svagheter i de olika 

ansatserna och höja undersökningens validitet via metodtriangulering (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004). 

I underrubrikerna nedan presenteras urvalsprocessen, spelprototyperna och slutligen de 

semistrukturerade intervjuerna. 
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3.1.1 Urval 
Urvalsprocessen som skulle ha varit optimal för den här undersökningen är ett obundet 

slumpmässigt urval där populationen från vilket urvalet görs skulle bestå av dataspelare 

tillhörande allt från extremt ovana spelare till hardcore-spelare samt tillhörande ett antal 

olika åldersgrupper. För att kunna göra någon form av generalisering av utfallen skulle 

antalet respondenter ha behövt överstiga 1000, vilket hade blivit problematiskt med hänsyn 

till de begränsade resurser och den tidsbegränsning som undersökningen har haft att anpassa 

sig till.  

På grund av att både tid och materiella resurser var högst begränsade i detta projekt blev det 

aktuella urvalet ett bekvämlighetsurval där spelstuderande från Högskolan i Skövde med 

varierande grader av tidigare erfarenhet vad gäller plattformsspel fick delta som 

respondenter. 

3.1.2 Spelprototyper 
Inledningsvis skapades en spelprototyp i tre olika versioner där de enda skillnaderna mellan 

de olika varianterna var implementationen av bestraffningstyp. Spelet tillhör genren 

plattformsspel, som är både relativt enkel att skapa och vanligt förekommande på 

spelmarknaden. Spelprototyperna skapades med programmet Construct 2 som är ett gratis 

verktyg för att utveckla 2D-spel till html5. Varje version av spelet innehåller en specifik 

kombination av bestraffningstyper ur de som Juul (2009) presenterade i sin artikel. För att 

skapa ett kontrollerat experiment skulle det ha varit nödvändigt att ha med en fjärde version 

av spelet, där ingen bestraffningstyp fanns implementerad. Denna skulle ha använts som 

kontrollversion att jämföra resultat med.  Anledningen till att en sådan version utan 

bestraffning inte skapades är att ett spel utan bestraffning är ett spel som saknar risk och 

konsekvenser, vilket i sig leder till att spelet saknar spänning och därmed meningsfullhet, 

som är en grundpelare i vad ett spel behöver. 

Spelprototyperna hade två huvudsakliga syften; det ena var för att samla information som 

skulle komma att bli grunden för den kvantitativa forskningsmetoden i arbetet. Detta gick till 

så att spelprototyperna samlade information om var, hur och när spelaren aktiverade en 

bestraffningsmekanik samt om vilken bestraffningskombination som var implementerad i 

den aktuella spelprototypen. Denna information användes sedan för att konkretisera 

begreppen skicklighet och svårighet, vilket var nödvändigt för att göra det möjligt att jämföra 

och analysera spelarnas progression genom flow-kanalen på ett sätt som inte endast förlitar 

sig på introspektion. Genom att analysera vilka prototyper som spelarna hade svårt att ta sig 

igenom så gick det sedan att se om det fanns korrelation mellan bestraffningstyper och 

möjligheterna för spelaren att hamna i flow-kanalen. 

Det andra syftet som spelprototyperna hade var att skapa möjligheter för en kvalitativ 

forskningsansats där spelarna observerades medan de spelade igenom prototyperna. 

Observatören tog anteckningar om kroppsspråk, reaktioner som spelaren hade till specifika 

situationer i spelet samt vilket angreppssätt respondenten hade till utmaningar i spelet. 

Anledningen till att detta gjordes var för att vid senare analys kunna se om det fanns en 

gemensam faktor i respondenternas kroppsspråk som kunde ge insikt i huruvida det går att 

läsa av visuellt om en person befinner sig i flow-kanalen eller inte. Om det är möjligt att se 

om en spelare är involverad och befinner sig i flow-tillståndet så kan det underlätta 

analysfasen i projektet ytterligare och stärka resultaten från de andra 

undersökningsmetoderna som kommer att utnyttjas i arbetet. 
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3.1.3 Semistrukturerade intervjuer 
Den kvantitativa informationen samlad via spelprototyperna om spelarnas progression samt 

anteckningarna från observationen kompletterades med semi-strukturerade intervjuer med 

respondenterna där deras upplevelse av spelomgången undersöktes närmare. Syftet med 

detta var att styrka validiteten i undersökningen via metodologisk triangulering eftersom 

intervjuerna till stor del förlitade sig på introspektion från respondenternas perspektiv – en 

metod som inte är alltför pålitlig.  

Respondenternas upplevelse undersöktes under intervjuerna med ett antal förutbestämda 

frågor som inledningsvis fokuserade på att skapa en bild av respondentens tidigare 

erfarenheter av spel, och därefter fokuserade på hur respondenten upplevde spelprototypen 

som spelades. 

Undersökningsdeltagarnas svar och upplevelser som de berättade om under intervjuerna 

jämfördes med Csikszentmihalyis (1990/2008) teori över återkommande komponenter som 

var sammankopplade till flow-upplevelser för att försöka validera intervju-data i relation till 

grunden i undersökningen – flow-teori. 
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4 Genomförande  

Följande kapitel innehåller en genomgång av utvecklingen av spelprototypen som ligger till 

grund för studien i bestraffningstyp. Inledningsvis kommer utformningen av spelets koncept 

samt viktiga beslut som togs innan arbetet påbörjades att presenteras. Även relevanta 

designbeslut och problemlösningar som uppstod under utvecklingen av spelprototypen tas 

upp. Därefter presenteras grundläggande val och tankegångar för banbyggandets process. 

Slutligen analyseras den producerade spelprototypen. 

4.1 Koncept och grundläggande speldesign 

Den ursprungliga tanken bakom plattformsmekaniken i spelet var att göra ett enkelt 

exemplar av det som utgör grundkärnan i plattformsgenren. Denna består av att spelaren 

måste hoppa till och från leviterande plattformar eller ta sig förbi hinder av olika slag. I spel 

av denna genre är det av hög betydelse att spelaren har en god känsla för kontroll av sin 

karaktär eftersom det är hur väl spelaren lyckas manövrera karaktären genom spatiala 

utmaningar som utgör den största delen av svårigheterna. 

Eftersom spelprototypens huvudsakliga syfte var att fungera som verktyg för undersökningen 

var det ett mål att göra spelet så likt andra plattformsspel som möjligt och samtidigt erhålla 

en säregen utformning för att kunna urskilja spelet från den redan enorma katalogen av spel 

inom plattformsgenren. För att göra detta togs grunderna ur plattformsgenren – 

möjligheterna att hoppa, springa, navigera förbi spatiala hinder och faror – och tillades en 

speciell mekanik, eller verktyg som spelaren skulle kunna använda sig av och bemästra för att 

klara av spelet. Den ursprungliga tanken för verktyget var en lasso-mekanik som gick ut på 

att spelaren kunde hänga sig från en lasso, eller rep och använda sig av en swing-effekt för att 

ta sig förbi hinder. Speltekniskt skulle det påminna om ett speciellt verktyg ur spelet Pac In 

Time (Kalisto, 1994) där spelaren kunde hänga sig från en lian och använda den för att 

manövrera sig över faror och mellan plattformar.  

Lasso-mekaniken ersattes med en klättermekanik med motiveringen att alltför många spel 

hade släppts under senare åren med en lasso-funktion i fokus, såsom exempelvis Bionic 

Commando Rearmed (GRIN, 2008). Klättermekaniken gick ut på att spelaren skulle kunna 

trycka på en knapp för att ta tag i vägg eller tak och kunna röra sig längs med dessa för att 

kunna ta sig förbi hinder som annars skulle vara omöjliga att klara av. Detta skulle även göra 

det möjligt att bygga intressanta banor där svårigheten i spelet inte längre skulle vara 

begränsat till att kontrollera hopp, landning och timing av dessa i förhållande till spelvärlden, 

utan även situationer där spelaren skulle få alternera mellan att klättra på taket för att 

undvika faror under sig, hoppa från vägg till vägg och få möjlighet att försöka hitta nya 

lösningar till standardiserade hinder i banor med den nya mekaniken.  

I det ursprungliga konceptet kontrollerade spelaren vilken riktning som karaktären greppade 

åt. Detta innebar att spelaren använde sin högerhand och tangentbordets piltangenter för att 

hantera rörelse (riktning att springa, alternativt klättra åt) och vänster hand till att 

kontrollera greppriktning (exempelvis trycka ner tangenten ”D” för att hålla tag i en vägg till 

höger om spelarens karaktär, eller ”A” för att greppa en vägg till vänster om karaktären). 

Tanken bakom detta beslut var att det skulle finnas en motorisk utmaning i grepptekniken 

för att göra den mer intressant. Det visade sig vara så svårt att manövrera spelarkaraktären 

på detta sätt att det blev mer frustrerande än intressant för spelaren så klätterkontrollen 
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ändrades till shift-tangenten. Om spelaren håller ner tangenten så greppar karaktären fast sig 

i närmaste yta (om spelaren står på plan mark med en vägg bredvid så klättrar karaktären så 

att hen hänger från väggen, exempelvis) och med hjälp av piltangenterna kan spelaren 

kontrollera riktningen som karaktären klättrar åt. I Figur 4 går det att se hur 

klättermekaniken fungerar i praktiken.  

 

Figur 4 Seriebild med knapptryck och karaktärens respons i spelprototypen 

När den motoriska utmaningen från klättermekaniken togs bort så ersattes den med en form 

av resurshantering där spelarkaraktärens uthållighet representerades för spelaren i form av 

en mätare som töms ju längre tidsperiod som karaktären greppar sig fast i en yta. När 

mätaren töms helt släpper karaktären greppet och faller till marken. Mätaren fylls bara på 

när karaktären inte hänger från en yta och shift-tangenten inte trycks ner. Motiveringen 

bakom beslutet var att det skulle innebära ett mer planerat spelande som skulle få spelaren 

att då och då stanna till och tänka efter vilken väg som var den bästa att klättra eller ta sig 

fram på för att inte tappa greppet och falla i fara. Genom att uppmana spelaren till planerat 

spelande sattes ett friare tempo för spelaren att spela utefter eftersom tidsbegränsning 

implementerades i spelet. 

Vad gäller den narrativa dimensionen i spelet så var tanken att spelaren skulle få kontrollera 

en grön varelse (representerad i Figur 4) på flykt från ett laboratorium där andra varelser av 

samma sort som spelarens karaktär muteras till farliga röda monster. Storyn skulle börja 

gestaltas explicit först under andra banan, när de röda varelserna har fått en roll som 

antagonister hos spelaren. Spelaren skulle ta sig framåt i laboratoriet från utgången där 

monstren åker ut som på rullband och stegvis inse att monstren var offer och att de i grund 

och botten var av samma sort som spelarens karaktär. 

För att göra formgivningen av spelprototypens banor lättare att hantera delades varje bana 

upp i ett antal mindre segment, eller sektorer. Varje sådant segment skapades separat med en 

sorts hinder eller utmaning i åtanke. Konceptteckningar gjordes där varje sektors möjliga 

vägar att gå tecknades upp för att därefter byggas i utvecklingsverktyget. I samband med att 

segmenten blev klara sattes de ihop med andra bansegment för att bygga det som slutligen 

blev två banor i spelet. 
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4.2 Utvecklingsbeslut 

Inledningsvis tas valet av utvecklingsmiljö upp. Därefter diskuteras diverse problem kring 

balansering av undersökningsverktyget både ur ett forsknings- och speldesignsperspektiv. 

Slutligen presenteras valet för bestraffningskombinationer samt skillnaderna mellan de 

utvalda bestraffningstyperna. 

4.2.1 Utvecklingsverktyg 
Det första och ett av de absolut svåraste besluten att ta var det om utvecklingsmiljö. Eftersom 

utvecklingstiden som fanns till förfogande var relativt kort blev enkelhet i utvecklingsmiljö 

ett av de största kraven. Och eftersom de grafiska kunskaperna som fanns till förfogande var 

bristande valdes en utvecklingsmiljö för tvådimensionella spel. Valet blev då Construct 2 

(Scirra Ltd, 2011) eftersom det är en utvecklingsmiljö med fokus på att enkelt skapa 

spelbeteenden utan krav på tidigare programmering. Eftersom Construct 2 är ett html5-

baserat verktyg så skapas ingen lokal exekverbar fil för spelet utan spelet körs via en 

webbläsare. Detta fungerade ypperligt för testning av spelprototypen eftersom inga större 

filer behövde skickas till speltestare utan spelet lades upp på en hemsida som senare endast 

behövde länkas till. Dock upptäcktes det att ju större och mer invecklat spelet blev desto färre 

webbläsare var det som lyckades få det att fungera i full kapacitet.  

Ett annat viktigt beslut som fick tas under utvecklingen av spelprototypen var huruvida det 

skulle finnas samlingsobjekt i spelet som kunde agera som motiverande element genom att 

belöna spelaren med en motverkan till en bestraffningsmekanik. Exempelvis skulle 

samlandet av X antal instanser av objektet belöna spelaren med ett extraliv om en av de 

aktuella bestraffningstyperna var livsförlust. Detta skulle ha kunnat bidra till att styrka 

spelarens motivation att fortsätta spela via ett flertal av de belöningsattribut som Wang och 

Sun (2011) identifierade, dock skulle det även ha tagit bort fokus från 

bestraffningsmekaniken i spelet samt gjort det svårare att balansera de olika versionerna av 

spelprototypen i förhållande till varandra. Eftersom det skapades tre olika varianter med 

olika typer av bestraffning så skulle en implementation av en bestraffningsmotverkande 

belöning ha inneburit att versioner med flera olika bestraffningstyper implementerade skulle 

ha haft större möjligheter till högre belöning, vilket inte nödvändigtvis innebär ett mer 

balanserat spelläge. Att då gå in och ändra belöningssystemet för varje version av spelet 

skulle ha inneburit att de inte längre gick under samma omständigheter. 

4.2.2 Balanseringsproblematik 
Under utvecklingen av spelet upptäcktes svårigheten kring balans. Ju fler gånger som spelet 

testades för att söka efter buggar och oförväntade beteenden desto mer van med kontrollerna 

blev utvecklaren, vilket innebar att hinder och svårigheter som skapades blev svårare än 

planerat för den ovana spelaren. Eftersom undersökningen skulle utföras på ett antal 

personer med relativt varierande grad av vana inom plattformsgenren så blev det av yttersta 

vikt att hitta en nivå som kunde tillfredsställa så många spelare som möjligt. Den optimala 

lösningen skulle ha varit att implementera ett system med automatisk svårighetsanpassning 

likt det i Fl0w (Thatgamecompany, 2006) men då den större andelen hinder och utmaningar 

i spelet var baserade kring spatiala övningar (att nå punkt B från punkt A utan att komma i 

kontakt med golvet som var täckt med spikar, exempelvis) så blev en sådan lösning 

orealistisk i förhållande till de tillgängliga resurserna. En sådan implementering skulle ha 

kunnat vara att bygga banorna så att alla element i dem hade en position som var relativ till 

andra element i närheten. Avståndet mellan dessa skulle då ha kunnat varieras utifrån hur 

väl spelaren gjorde ifrån sig. Istället blev det implementerade systemet balanserat för en 
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specifik färdighetsnivå utan möjligheter att sänka eller höja svårighetsgraden i spelet, vilket 

resulterade i att spelare som inte tillhörde svårighetsgraden som spelet blev balanserat för 

fick svårare att hamna i flow-tillståndet eftersom ett av de tre kärnelement som Chen (2006) 

identifierade inte längre kunde säkerställas för alla spelare. 

För att kunna mäta spelarens inlevelse i de olika bestraffningstyperna skapades möjligheten 

att spela igenom spelet i ett av tre olika lägen, där varje läge hade en egen kombination av 

bestraffningstyper implementerat. Utöver bestraffningstyp finns ingen skillnad i systemet. 

Att inte balansera varje spelversion för sig blev ett beslut som togs för att göra 

undersökningen så jämn som möjligt. Om alla versioner av spelet innehöll exakt samma 

hinder, layout och faror så måste den slutliga skillnaden i inlevelse bero på den 

implementerade bestraffningskombinationen. Detta var ett av de svårare besluten att ta ur en 

spelutvecklares perspektiv eftersom vissa av bestraffningskombinationerna hade – redan i 

buggtestningsfaserna – markanta skillnader i nöjesvärde för testspelarna och skulle med 

största sannolikhet innebära mindre underhållande spelversioner. 

Eftersom det var ett enspelarspel som producerades och spelarens förmågor i spelet var 

konstanta (spelarens hopplängd, greppmätarens maximala värde eller förlusthastighet, till 

exempel, ändrades inte under spelets gång) så blev svårighetsgraden i spelet baserad på den 

absoluta svårigheten i de kognitiva kraven som ställdes på spelaren. Med absolut svårighet 

menas kravet på de inneboende färdigheterna hos en spelare och stressen som ett aktuellt 

hinder ställer hos spelaren jämfört med det hos ett trivialt hinder av samma typ (Adams & 

Rollings, 2007). 

Eftersom undersökningen innebar att varje spelare skulle få spela igenom spelet tre gånger 

och spelet var – utöver bestraffningsmekaniken – likadant från version till version så byggdes 

delar av banan i vad Adams och Rollings (2007) kallar parallell uppställning, som innebär att 

det finns ett flertal olika vägar att ta för att komma framåt, med vissa gemensamma punkter 

där spelarens progression genom spelet är mindre linjär. Rent praktiskt implementerades 

detta sparsamt och där det ansågs vara nödvändigt att ge spelaren en möjlighet att hitta en 

alternativ väg förbi ett hinder. Svårighetsnivån i vägarna balanserades så att båda hamnade 

inom samma skicklighetskrav men med fokus på olika spelmekaniker. Exempelvis: Vid ett 

segment där hindrets fokus skulle ligga vid att kontrollera spelaren i en spatial rymd innebar 

den ena vägen ett behov att bedöma hastigheten på andra objekt och försöka interagera med 

dem i rätt timing, medan den andra vägen hade statiska objekt men med svårare/längre hopp 

mellan dem. Vid vissa tillfällen skapades den alternativa vägen som en dold lösning till 

hindret som spelaren belönades med om hen utforskade sina möjligheter genom att läsa av 

banan runtomkring sig. Vissa sådana vägar ligger dolda vid första anblicken men syns för den 

uppmärksamma spelaren i form av en specifik del av väggen där det inte finns spikar, eller 

där en öppen ventilationstrumma syns till. 

4.2.3 Bestraffningsbeslut 
Eftersom bestraffningstyper sällan står implementerade var för sig i spel utan allt som oftast 

som kombinationer av ett flertal olika typer (Juul, 2009) så utformades de olika versionerna 

av spelprototypen till att innehålla olika kombinationer av bestraffningstyper. 

Bestraffningskombinationerna går att se i Tabell 2. Inledningsvis utformades tre olika 

bestraffningskombinationer efter spel ur spelmarknaden. 
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En spelversion (Typ A) modellerades efter bestraffningar som är vanliga inom action och 

rollspelsgenren där en hälsomätare och så kallade checkpoints (korta, positionsbaserade 

bakslag) utgör den huvudsakliga bestraffningsmekaniken.  

Typ B utformades efter spelet Super Meat Boy (Team Meat, 2010) där spelet har en 

nolltolerans för kollisioner mellan spelarkaraktären och faror. Vid kollision med faror flyttas 

spelaren direkt till början av banan. Eftersom banorna i spelprototypen är större än de i 

Super Meat Boy (Team Meat, 2010) så implementerades positionsbaserat bakslag till början 

av bansegmentet där spelaren befinner sig när hen aktiverar en bestraffning för att närmare 

likna spelet som spelversion B försöker efterlikna.  

Bestraffningskombinationerna i spelversion C är utformade efter det som utgjorde kärnan för 

bestraffningsmekaniken i arkadspel från spelindustrins tidiga år, där hur långt en spelare 

kom i ett spel berodde till stor del på hur länge personen kunde spela utan att bli av med sina 

omspelningsmöjligheter (oftast representerade som antal liv).  

Tabell 2 Implementerade bestraffningskombinationer 

Benämning Implementationsdetaljer Kombinerade bestraffningstyper 

Typ A Livmätare som töms med en viss mängd vid 

kontakt med fara. När livmätaren når 0 

teleporteras spelaren till början av segmentet 

som karaktären befinner sig i. 

Energiförlust 

Bakslag 

Typ B Vid kollision med fara teleporteras spelaren 

automatiskt till början av segmentet som 

karaktären befinner sig i. 

Bakslag 

Typ C Spelaren har tre liv (”retries”). Vid kollision med 

fara förlorar spelaren ett liv och flyttas tillbaka 

till början av segmentet. När alla tre liv är 

förlorade teleporteras spelaren till början av 

banan. 

Livsförlust 

Bakslag  

Spelslut 

Eftersom arbetets hypotes grundar sig i hur positionsbaserade bakslag påverkar flow så har 

tyngdpunkten lagts på att implementera bestraffningstypen i olika grad och i så olika 

kombinationer som möjligt för att främja en jämförelse av spelversionerna. 

De fyra bestraffningstyperna som Juul (2009) presenterade är implementerade i 

spelprototypen på ett sådant sätt att en specifik typ som tillhör ett flertal kombinationer 

påverkar spelaren på samma sätt. Detta utformades på ett sådant sätt för att göra resultaten 

av undersökningen så otvetydiga som möjligt vad gäller implementation av typ från version 

till version. Genom att göra varje bestraffningstyp statisk och endast kombinationen av dessa 

annorlunda blir det mindre sannolikt att en respondents personliga åsikter om hur 

implementationen av en viss mekanik fungerar påverkar slutresultaten från undersökningen. 

Det skapar även färre variabler att ha i åtanke vid analys. 

För att kartlägga spelarens progression lagras en textsträng varje gång en bestraffning 

anropas samt när spelaren når särskilda punkter i spelet (såsom när spelaren når ett nytt 

segment, eller vid start och slut av en bana). Dessa strängar lagras lokalt i datorn som 
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spelprototypen körs ifrån i form av en s.k. ”cookie”. När programmet körs läses all 

information från cookie-filen in för att kunna visas upp i en händelselista via menyn enligt 

Figur 5. 

 

Figur 5 Vy av spelprogression i prototypmeny 

4.3 Bandesign 

I konceptstadiet av utvecklingen fastställdes det att målet var att skapa tre banor för spelet; 

en introduktionsbana, en bana där spelaren fick bekanta sig med hindren och utmaningarna 

samt en sista bana där färdigheterna skulle sättas på prov. Eftersom det inte var säkert att 

tiden skulle räcka till för utvecklingen av tre kompletta banor sattes prioriteringen på de 

första två. Detta gjordes för att vara säker på att åtminstone lyckas producera en spelbar 

prototyp och därefter utöka innehållet i spelet om det visade sig finnas tid till detta. 

Introduktionsbanan delades upp i fem segment som spelaren skulle ta sig igenom ett i taget 

och där varje segment introducerade spelaren till en specifik huvuddel av spelmekaniken. 

Spelaren skulle få bemästra mekaniken för att kunna ta sig vidare till nästa segment, tills hen 

i sista segmentet fick kombinera teknikerna för att komma vidare till nästa bana. I Appendix 

A  -  finns introduktionsbanan uppdelad i segment med varje specifik dels funktion utskriven. 

Som tidigare nämnts så var ett av målen att få spelaren att försöka tänka efter hur hen skulle 

ta sig vidare i varje bansegment och planera sitt spelande. För att poängtera detta tidigt och 

tydligt implementerades ett segment i introduktionsbanan där spelaren inte kunde ta sig 

förbi ett hinder utan att ta sig an det med full greppmätare. Före hindret visades en 
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varningstext om att spelaren borde vila sig innan hen tar sig ut på okända faror. Om spelaren 

ignorerar texten och ger sig ut kommer hen med största sannolikhet inte att klara av att ta sig 

förbi hindret, vilket är ur ett spelarcentriskt designperspektiv ganska elakt. Dock är alla 

bestraffningstyperna i introduktionsbanan utformade så att det inte finns några större faror 

än att teleporteras tillbaka till början av segmentet (som i sig börjar precis innan hindret, så 

tidsförlusten är inte så stor) och eftersom själva misslyckandet går ganska fort och spelaren 

återuppstår med full grepp- och livmätare så innebär det att spelaren bör klara av hindret 

redan på andra försöket. Vid ett tillfälle som detta, där det är en viktig punkt som spelaren får 

lära sig och där kostnaden/bestraffningen som hen får utstå via försök och misstag 

(översättning av engelskans trial and error) är kort och ovanlig anser jag det vara 

acceptabelt. 

Första banan efter introduktionsbanan byggdes med samma upplägg som 

introduktionsbanan, dvs. med ett antal mindre segment som vart och ett skulle innehålla en 

specifik sorts hinder eller utmaning som spelaren skulle behöva manövrera sig förbi. Istället 

för att ha som mål att lära spelaren att utöva en specifik teknik så blev målet med varje 

segment att utmana spelaren i sina motoriska färdigheter. Vissa specifika segment kunde 

vara svåra för en spelare som inte anammat teknikerna under introduktionsbanan. Därför 

skapades parallella vägar där hindren var av liknande svårighetsnivå men där fokus låg på 

andra tekniker för att ge spelare som haft särskilt svårt för en specifik teknik möjligheten att 

ta sig fram via en annan väg. De parallella segmenten skapades även med undersökningen i 

åtanke eftersom de kunde göra det mer intressant för en spelare som tidigare spelat igenom 

ett segment via en väg att vid nästa tillfälle testa en annan. I Appendix B  -  går första banan 

att se med specifika segment utpekade. 

Sista banan var ursprungligen planerad som en upptrappning av svårighetsgraden i spelet, 

där även några nya utmaningar och hinder skulle uppstå (bland annat roterande plattformar 

och bansegment som skulle röra sig runt spelaren och därmed få henom att skifta mellan 

stående och klättrande tillstånd för att anpassa sig till omvärlden) men som i brist på tid fick 

kortas ner rejält. Större delen av hindren som skulle introduceras i den här banan fick också 

tas bort ur utvecklingsplanen när problem uppstod med implementerandet av 

klättermekaniken, vilket innebar att sista banan blev fattigare vad gäller hinder och 

utmaningar. Det lämnade sista banan med ett huvudsyfte kvar att uppfylla; att knyta ihop 

säcken vad gäller narrativ. Detta gjordes genom att gestalta de röda figurerna som farliga 

fiender som man måste undvika och akta sig för tidigt i spelet och därmed göra dem till 

spelarens antagonister, för att i sista banan avslöja att de röda varelserna var muterade i 

laboratoriet från varelser av samma typ som spelaren. Det sista spelaren gör i spelet är att 

förstöra en kontrollmaskin och befria varelserna genom att aktivera två svåråtkomliga spakar 

på varsin sida av sista segmentet i spelet. I Appendix C  -  är det möjligt att se sista banans 

layout.  

Adams och Rollings (2007) påpekar att tempot i spel bör vara varierande – i synnerhet spel 

med fysiska utmaningar såsom hand-öga koordination. Eftersom tempot och stressen i spelet 

skapades utifrån hur lång tid spelaren spenderade i klättrande tillstånd (när greppmätaren är 

tom släpper karaktären greppet och faller) byggdes ett antal viloplatser i banan med jämna 

mellanrum både inom och mellan varje bansegment för att se till att spelaren alltid har 

möjlighet att stanna till och planera vägen till nästa viloplats. Detta även i syfte att ge 

spelaren chansen att planera, samtidigt som det ökar sannolikheten att spelaren skulle 

upptäcka kreativa lösningar till hindren som hen ställdes inför.  
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4.4 Analys av spelprototypen 

Den största bristen med spelprototypen är att speltiden kan vara för kort för att kunna avgöra 

om den klarar av uppdraget att mäta flow. Det finns inget bestämt tidsminimum för när man 

kan avgöra om en spelare har eller borde ha uppnått tillståndet men Schell (2008/2010) 

påpekar att det inte är något som går att se efter 10 minuters speltid utan att det tar längre 

spelsessioner än så för att upptäcka det. Spelprototypen som har producerats har under 

speltestning gett ifrån sig olika längder på spelsession från cirka 7 minuter till cirka 15 

minuter för ovana testare. Dessa tidsmått har gjorts på ofärdiga versioner av spelprototypen 

men tidsramen är i vilket fall för kort för att det skulle gå att göra en rättvis bedömning av 

huruvida spelaren har hamnat i flow-tillståndet vid slutet av spelet eller inte.  

En annan brist med spelprototypen är att spelet i grund och botten är sig likt från version till 

version (om man bortser från bestraffningstyperna). Detta innebär att om en 

undersökningsdeltagare upptäcker de dolda lösningarna i en spelomgång så kommer 

personen att känna till dessa i nästa spelomgång och därmed både ha mindre saker att 

upptäcka och högre färdighet i spelets manövrerande än hen hade under första 

genomspelningen. Vid tredje tillfället, när respondenten går igenom sista 

bestraffningskombinationen kommer hens färdigheter att vara betydligt bättre än vid första 

versionen, vilket troligtvis påverkar undersökningens resultat eftersom spelaren kommer att 

ha utvecklat sina färdigheter och därmed ändrat sin position i förhållande till flow-kanalen. 

För att försöka motverka detta så mycket som möjligt utan att balansera varje spelversion för 

sig och därmed rubba möjligheterna att jämföra varje bestraffningskombination från version 

till version rakt av, så fastställdes ordningen i vilken respondenterna spelade de olika 

versionerna till att lämna den absolut svåraste till sist (version C). Undersökningsdeltagarna 

spelade således B-A-C istället för det mer logiska ur svårighetsordning: A-B-C. Detta för att 

inte ha två spelversioner med nolltolerans till kollisioner direkt efter varandra, eftersom det 

är en gemensam egenskap mellan version B och C som skulle ha kunnat medföra att spelarna 

hade associerat dessa versioner tillsammans. Detta medför tyvärr att spelarna inte gick 

igenom varje spelversion i stigande svårighetsordning utan fick spela den medelsvåra 

spelversionen först och den lättaste sedan för att avsluta med den allra svåraste. Eftersom 

svårigheten allt som allt trappades upp med den svåraste versionen sist så ansågs detta inte 

bli ett problem, men det bör påpekas att spelarnas åsikter och bemötande av spelen kan ha 

påverkats av ordningen i vilken de fick spela de olika versionerna. 

För att analysera spelet ur ett spelutvecklingsperspektiv så går det att återkoppla till listan 

över GameFlow-kriterier för spelarupplevelse i spel (Sweetser & Wyeth, 2005) som går att 

finna i Tabell 1. Vad gäller koncentration kräver spelprototypen att spelaren fokuserar på sina 

handlingar för att klara av hindren som spelaren möts av. Spelaren presenteras inte för 

uppgifter som är av mindre vikt för att klara spelet än andra eftersom det bara finns en sorts 

uppgifter i spelet – att ta sig vidare i banorna. Det finns inte mycket stimulus som inte är 

centralt för spelet; grafiken är både simpel och enkel, och det enda ljudet som spelas upp 

under spelets gång är ett instrumentalt ljudspår med bland annat sitar. På grund av detta 

distraheras inte spelaren särskilt mycket från sin uppgift i spelet.  

Utmaningarna – eller snarare utmaningsnivån – i spelet är inte optimala. Särskilt den 

önskvärda ökande svårighetsgraden har varit svår att få till under spelets utveckling. Detta 

eftersom sista banan fick formas om när det visade sig att utmaningarna och hindren som 

skulle implementeras där inte skulle komma med i spelet. Ändringen innebar att en hel del av 
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det som skulle vara svårt fick ersättas med hinder och moment som spelaren redan träffat på 

tidigare i spelet och därmed redan var bekant med.  

Tredje elementet är det som stöds bäst av spelet – spelarfärdigheter. Eftersom allt i spelet är 

baserat på spelarens motoriska och responsbaserade färdigheter utan slumpens inflytande är 

spelarens prestation direkt sammankopplat till hur hen lär sig att behärska och manövrera 

karaktären i den digitala spelvärlden. Spelaren går igenom en introduktionsbana för att lära 

sig kontrollerna och inget tillkommer till spelarens kontrollschema eller karaktärens 

färdigheter än det som tas upp där, vilket innebär att spelaren har allt hen behöver för att 

bemästra spelet redan från första början. 

Vad gäller kontroll fungerar spelprototypen relativt bra. Det uppstår kontrollpåverkande 

buggar vid några specifika situationer i spelet men dessa är inte så allvarliga att programmets 

funktionalitet ifrågasätts. När prototypen körs i datorn där undersökningen kommer att 

utföras håller sig programmet till en bilduppdatering på cirka 60 bildrutor per sekund, vilket 

är tillfredsställande. Målen i spelet är enkla och presenteras tidigt i form av en text där 

spelaren uppmanas att hitta en väg ut ur labbet. Vad gäller feedback om spelarens tillstånd 

presenteras både hälso- och greppmätare samt livräknare på det grafiska gränssnittet. Mer 

övergripande feedback om spelarens progression genom spelet ges inte, vilket kan leda till en 

sämre inlevelse. Dock kommer detta endast att infinna sig under första genomspelningen 

eftersom spelarna därefter kommer att ha en mental bild av spelet. Inlevelse är den aspekt 

som är svårast att mäta i kortvariga spel av den typen som har producerats, men vid spelning 

uppstår en viss känsla av fokus som drar bort uppmärksamheten från omgivningen vilket 

leder till slutsatsen att spelet lyckas skapa en nivå av inlevelse hos spelaren.  

Slutligen bedöms spelprototypen sakna någon form av uppmaning till social interaktion 

mellan spelare, men det har inte heller varit ett av de huvudsakliga målen för spelprototypen. 

Denna bortprioritering har resulterat i en slutprodukt som möjligen har försämrade 

möjligheter att få spelaren att hamna i flow enligt Sweetser och Wyeth (2005), men som fick 

bättre förutsättningar att ge ifrån sig användbara resultat i den utförda undersökningen. 
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5 Undersökning 

För att undersöka hur olika bestraffningstyper påverkade spelarens möjligheter att hamna i 

flow så utfördes det speltester där fem olika respondenter individuellt fick spela tre versioner 

av en spelprototyp tillhörande plattformsgenren. De data som genererades under testerna var 

både av en kvantitativ natur i form av antal dödsfall per spelversion, tid som det tog att ta sig 

från en bana till nästa och rangordning av spelversioner efter engagemang, samt av en mer 

kvalitativ natur via observationsanteckningar och intervjuinspelningar. 

Inledningsvis leddes respondenten till en lugn miljö där det skapades en profil av 

respondenten för att sammanställa information om respondentens tidigare erfarenhet med 

dataspel. Därefter fick respondenten spela en introduktionsbana för att lära sig 

grundläggande kontroller och göras medveten om existerande buggar i systemet. När 

respondenten blev klar med introduktionsbanan påbörjades själva undersökningen där 

spelprototypen lagrade information om hur lång tid det tog respondenten att ta sig förbi varje 

sektion av spelet, hur många gånger varje bestraffningstyp aktiverades samt den totala tiden 

det tog respondenten att ta sig från början till slut av spelprototypen. Under tiden som 

respondenten spelade observerades hen och anteckningar fördes om kroppsspråk, reaktioner 

på specifika situationer i spelprototypen samt val gjordes under spelets gång. Detta för att 

kunna analysera spelprototypen som undersökningsverktyg och samtidigt skapa mer grund 

till intervjumaterialet i form av uttömmande frågor om hur spelaren resonerade vid vissa 

tillfällen. Möjligheten fanns för respondenten att avbryta spelandet utan att ha spelat klart 

spelet.  

De olika versionerna skilde sig åt i implementationen av bestraffningstyper. Respondenterna 

fick spela de olika versionerna i samma ordning och med åtminstone fem timmar mellan 

varje spelsession för att se till att deras spelprogression och fokus från den ena versionen inte 

skulle fortsätta direkt i nästa session. För att kompensera för den oundvikliga inlärningen om 

systemets kontroller och hanterandet av utmaningar fastställdes ordningen i vilken 

respondenterna fick spela spelprototypens olika versioner efter svårighetsnivå där den sista 

versionen bedömdes vara svårast. I samband med varje testsession genomfördes korta 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna fick berätta hur de upplevde sin prestation, 

hur de upplevde själva spelsessionen samt slutligen jämföra den senaste versionen med 

tidigare de hade spelat. Intervjuerna utgick från frågorna i Appendix F  -  men utrymme för 

följdfrågor och mer djupgående resonemang gavs för att kunna få djupare förståelse för 

respondenternas upplevelser. Vid de fallen där en respondent avbröt sitt spelande utan att ha 

klarat av den aktuella spelversionen togs detta upp i intervjun för att utreda anledningen 

bakom avbrottet. Efter sista spelsessionen utfördes även en lite längre och mer djupgående 

intervju där respondenterna bland annat fick rangordna de olika versionerna efter hur 

engagerande, eller roliga, de tyckte att de var att spela. 

Det som bidrog mest till analysen var information som samlades under semistrukturerade 

intervjuer med respondenterna. Vid dessa intervjuer fick respondenten berätta om hur hen 

upplevde sin prestation, hur engagerande den aktuella spelversionen var samt slutligen 

jämföra och rangordna de olika spelversionerna efter hur kul, eller engagerande det var att 

spela dem. I Figur 6 går det att se respondenternas rangordning av spelversion efter hur 

roligt de tyckte att de hade med varje spelversion. 
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Figur 6 Respondenternas rangordning av spelversioner efter personlig preferens. 

Respondenternas spelvana låg på en relativt jämn nivå av mellan 1 och 4 dagliga timmar av 

dataspel, dock hade de helt olika preferenser vad gäller spelgenre. Undersökningsdeltagarna 

fick även nämna en eller två spelgenrer som de spelade oftast. Anledningen till detta var att 

försöka bygga en ram för vilka resultat som förväntades av respondentens prestation – 

grundtanken var att en person som oftast spelar en genre där snabba knapptryckningar och 

timing inte är huvudsakliga krav presterar sämre i ett spel där sådana krav ställs på spelaren. 

I Tabell 3 är det möjligt att se varje respondents specifika rangordning av spelversionerna 

samt vanligast spelad genre. 

Tabell 3 Tabell över designerad respondentfärg, vanligast spelad genre samt rangordning av 

spelversioner 

Respondentfärger Vanligast spelad genre Roligast Medel Sämst 

1 Äventyr & Rollspel A B C 

2 Action/Äventyr A B C 

3 Strategi B C A 

4 Äventyr B C A 

5 Rollspel B C A 

 

I Tabell 4 går det att se slutresultaten för varje spelversion i form av antal gånger 

respondenterna dog och hur lång tid (i sekunder) det tog för respondenterna att ta sig 

igenom spelet. En fullständig redovisning av progressionsdata finns att hitta i Appendix D  - . 

Eftersom respondent #1 och #2 inte spelade klart version C (de slutade pga. att de upplevde 

för hög frustration i att inte klara av utmaningarna som ställdes framför dem) och 

respondent #1 inte avslutade version B (av samma anledning som för C) så är dessa 

markerade med ett + bredvid den sist loggade informationen. 
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Tabell 4 Tabell över respondenters totalprestation i varje enskild spelversion (i ordning 

efter bäst prestation överst) 

Respondentfärger B - totaltid B - totaldöd A - totaltid A - totaldöd C - totaltid C - totaldöd 

1 656 35 250 1 1059 12 

2 684 41 311 4 1116 14 

3 836 62 336 5 2055 26 

4 906 80 481 11 378+ 5+ 

5 957+ 95+ 550 17 326+ 4+ 

 

Större delen av informationen som togs in under spelsessionerna var från de genomförda 

intervjuerna och kommer att presenteras mer kontextuellt i följande kapitel eftersom det är 

svårare att strukturera upp den på ett sammanhängande och lättbegripligt sätt som den 

information som presenteras ovan. 



 

26 
 

6 Analys 

Genom intervjuerna fick spelarna möjlighet att reflektera och berätta om sin upplevelse av de 

olika spelversionerna efter varje spelning. Från dessa reflektioner gick det att inhämta att 

spelarna var ense om att version C var absolut svårast med högst risk inblandad i spelet, följt 

av version B med den snarlika nolltoleransen till kollision med farliga objekt. Version A 

ansågs vara mest förlåtande eftersom den tillät spelarna att begå små misstag utan att 

straffas automatiskt. Version A tillät ett antal bestraffningsaktiveringar (som tömde en del av 

hälsomätaren per kollision med faror) innan ett bakslag aktiverades på spelaren, som 

förflyttade henom till början av den aktuella sektionen. Implementationen av en hälsomätare 

gjorde det möjligt för spelarna att spela mer avslappnat och med mindre press på att lyckas 

vid varje farotillfälle än i versioner B och C. Samtidigt som version A gjorde det möjligt för 

respondenterna att spela lite mer avslappnat så uppfattade vissa av respondenterna att 

svängrummet som skapades av bestraffningsmekaniken tog bort en hel del av det som gjorde 

spelet intressant; belöningen som är kopplad till risk. Respondent #3 sade att ”Just det här 

med att det är lättare gör att det känns mindre meningsfullt.” om spelversion A i förhållande 

till B och C. Samtidigt skapade det mer förlåtande systemet en möjlighet för spelare att ändra 

sin spelstil, som respondent #4 (Version A intervju) påpekar: 

Man kunde välja att ta en smäll, liksom för man visste att man klarar sig. Som 

på sista hoppet där att jag bara hoppade ner och försökte hoppa upp men 

antog att det inte skulle gå, så jag åkte på en fiende men det gör ju ingenting 

för jag hade fullt med liv. (…) Jag kunde spela ekonomiskt. 

Ur Tabell 3 är det möjligt att se ett potentiellt samband mellan respondenternas prestation 

och rangordning av spelversionerna, vilket skulle vara logiskt eftersom hur väl en spelare 

presterar i en syssla utgår från ett hanterande av utmaningar i en svårighetsgrad som passar 

användarens färdigheter. Därmed går det att dra slutsatsen att spelarna som avslutade sina 

partier tidigt på grund av frustration inte ansåg att dessa spelversioner var kul och följaktigen 

rangordnade dem som minst roliga. På samma sätt rangordnade de spelare som klarade av 

även den svåraste spelversionen (version C) både B och C högre än version A, som var den 

mest förlåtande ur ett svårighetsperspektiv med motivationen att det var den minst 

intressanta versionen eftersom den var för lätt och uppfattades riskfri i jämförelse med 

version B och C. 

I Tabell 3 går det att se att respondent #4 var den som konsekvent presterade bäst, vilket är 

logiskt med tanke på att det var den enda av undersökningsdeltagarna som påpekade att hens 

oftast spelade genre var ”Både plattformsäventyr och klassiska äventyrsspel ligger nära 

hjärtat” (respondent #4, förintervju). 

Prestationen som respondent #5 åstadkom kan ackrediteras till att hen varierar spelgenre 

radikalt i sin vardag och därmed har fått en högre förmåga i att anpassa sitt spelande inför 

ovanliga eller tidigare outforskade spelmekanismer och kontroller, vilket antagligen ledde till 

att spelaren kunde lära sig att hantera spelprototypens kontroller med precision snabbare än 

de andra undersökningsdeltagarna. Denna spelare hittade även alla mindre uppenbara 

lösningar till spelprototypens utmaningar, vilket uppvisade en mer utforskande spelstil. 

På samma sätt går det att förstå att respondent #3 presterade lite sämre vad gäller tid och 

antal aktiverade bestraffningar eftersom strategispel tenderar att främja en spelstil som är 
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mer eftertänksam och som inte nödvändigtvis ställer höga krav på rytm och timing på samma 

sätt som plattformsspel gör. 

Att respondent #2 föredrog version A framför B och C kan även ha påverkats av att 

respondentens vanligast spelade genre allt som oftast använder sig av hälsomätare och av en 

mer förlåtande bestraffningsmekanik. 

Det bör påpekas att fördelningen i rangordning av spelversionerna inte säger särskilt mycket 

om vilken av bestraffningskombinationerna som är bäst för flow, eftersom skillnaden mellan 

de versionerna som ligger bäst till inte är särskilt stor. Det enda som kan sägas säkert är att 

versionen som ansågs vara minst kul var version C som alla respondenter hade den som 

antingen andra eller tredje i rangordningen enligt Tabell 3, medan version B hade i allmänhet 

en mer fördelaktig position i listan än version A som valdes ut som sämst av 3 av 5 

respondenter. 

Anledningen till att version C upplevdes som så mycket svårare var för att det i den versionen 

fanns en överliggande risk att få börja om från början av banan (spelslut-bestraffning). I 

version A och B fanns inte den risken utan när en spelare lyckades ta sig förbi utmaningarna i 

en sektion och nådde nästa så kunde spelaren slappna av och veta att hen inte skulle behöva 

ta sig igenom utmaningarna igen. Eftersom version C straffade spelarna så hårt blev det 

intressant att se både hur de reagerade i kroppsspråk och i tal när bestraffningen aktiverades.  

Under observationerna märktes det att spelare lutade sig fram när de fokuserade på spelet så 

att deras ansikten kunde komma närmare datorskärmen, de fick en djupare blick och – vid 

vissa få tillfällen – spände läpparna och småmusklerna nära munnen. Vissa spelare härmade 

även vissa rörelser, exempelvis om spelarkaraktären hoppade åt ett håll och spelaren ville nå 

så långt som möjligt så lutade sig även spelaren åt det håll som spelarkaraktären försökte 

hoppa. 

I Appendix E  -  går det att se respondenternas progression genom spelversion C. Något som 

syns tydligt är ett vågmönster som även noterades under observationerna, där spelarna 

inledningsvis fokuserade på spelet och presterade relativt bra tills de blev av med tredje livet 

(vid tredje aktiverade livsförlusten i C så teleporterades spelarna tillbaka till början av banan, 

enligt en lokaliserad version av game over). När spelarna fick börja om efter att ha nått så 

långt som de någonsin gjort i spelversion C verkade de tappa fokus på en extrem nivå, vilket 

syntes i form av att spelarna lutade sig tillbaka i sittande position, svor högt, sträckte sig, etc. 

De spelade i avslappnad form och presterade sämre tills de lutade sig fram igen och åter 

fokuserade, då deras prestation ökade markant. I Tabell 5 finns ett utdrag av rådata för 

respondent #3 där mönstret framgår tydligt. Det är värt att notera att det, trots att 

observationer från spelarnas kroppsspråk kunde visa när de fokuserade utomordentligt 

mycket samt när de tappade fokus helt, var väldigt svårt att få insikt i mer detaljerade nivåer 

av inlevelse eller om spelarens upplevelse i förhållande till flow-teori. 
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Tabell 5 Tabell över respondent #3s progression genom första sektionerna 1-6 i första banan 

(version C). Rödmarkerade sektioner är de där bestraffningen spelslut aktiverades, gröna 

sektioner är de som spelaren klarade av. Tid är markerat i sekunder och död i antal gånger 

spelaren dog i varje specifik sektion. 

Respondent 3 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  Tid 37 13 D       

  Död 0 0 3       

  Tid 41 37 D       

  Död 0 2 1       

  Tid 49 20 23 D     

  Död 0 0 2 1     

  Tid D           

  Död 3           

  Tid D           

  Död 3           

  Tid 150 30 D       

  Död 0 1 2       

  Tid 77 10 D       

  Död 1 0 2       

  Tid 68 10 22 D     

  Död 1 0 1 1     

  Tid 20 10 18 D     

  Död 0 0 0 3     

  Tid D           

  Död 3           

 

I samband med att respondenterna hamnade i fokussvackan som nämns ovan så uppstod ett 

annat mönster. När respondenterna började misslyckas på grund av att de förlorat fokus så 

hanterade de det på ett av två möjliga sätt. En grupp av spelare spelade vidare i avslappnat 

tillstånd tills de endast hade ett eller två liv kvar och började fokusera först då, vilket ledde till 

att de hade försämrade möjligheter att komma vidare när de mötte utmaningarna som fick 

dem att tappa fokus i första taget. Andra sättet som några av respondenterna använde sig av 

för att åter hamna i fokus var att när de började misslyckas i fokussvackan så dödade de 

spelarkaraktären snabbt för att nollställa liv-räknaren. När respondenterna aktiverade game 

over-bestraffningen och började om från början fokuserade de aktivt på att försöka komma 

till den svårighet som de ursprungligen misslyckats vid med så många liv som möjligt för att 

öka deras möjligheter att klara av utmaningen och komma vidare. Den sistnämnda gruppen 

var – föga förvånande – respondenterna som klarade av spelversion C och graderade den på 

andra plats i rangordningen. 

Vad gäller flow-element och intervjumaterialet nämnde respondenterna vid ett flertal 

tillfällen att kontrollbaserade buggar uppstod som ledde till att de kände att de dog orättvist, 

vilket var frustrerande. Det går hand i hand med det femte elementet som Csikszentmihalyi 

(1990/2008) presenterade där användaren måste ha möjlighet att känna kontroll över sina 

handlingar. Spelprototypen hade brister i kontrollen som tyvärr inte kunde åtgärdas i tid 
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inför undersökningen, vilket ledde till att dessa buggar påverkade spelarnas inlevelse. Dock 

förekom buggarna i alla tre spelversioner och bör därmed inte påverka jämförelser 

versionerna emellan märkvärt. 

När respondent #2 tillfrågades hur hens upplevelse skilde sig i spelversion C från tidigare 

spelversioner utöver hoppet i svårighetsgrad så påpekade hen ”(…) jag kände ändå mig lite 

mer avslappnad så att jag faktiskt kunde höra musiken och hänga med, och det har ju inte 

hänt förut.” (respondent #2, Intervju version C) vilket leder tankarna till att spelaren, vid 

tredje spelversionen, hade en större inlevelse i spelet. 

Vad gäller förlust av tidsperspektiv sade respondent #3 (Intervju version C): 

När man satt och spelade så kändes det inte som att man hade suttit lika länge 

som jag faktiskt hade nu på den här sista versionen för man blir så fokuserad 

att man tappar tidsbegreppet mer på tredje versionen än man gör på dom 

andra. – Respondent #3  

Respondenten gick vidare och påpekade att hen inte tror på att rubbandet av 

tidsuppfattningen beror på flow utan snarare på hur mycket fokus som går åt att klara 

spelversionen. Dock påpekade spelaren att hen hamnade i flow-tillståndet på väg till 

utmaningen där spelaren dog, dvs. att det var när spelaren tog sig igenom de sektionerna i 

spelet som personen redan hade lärt sig hur hen skulle klara av som balansen mellan 

svårighet och personlig förmåga var som bäst. Detta är också i enighet med de åtta 

återkommande flow-element (Csikszentmihalyi, 1990/2008) i det att flow-uppmuntrande 

koncentration först är möjlig när utmaningen har tydliga mål, vilket i fallet med omspelning 

av redan avklarad utmaning motsvaras av att spelaren vet hur en utmaning ska passeras men 

svårigheten i att utföra det fortfarande kvarstår. Både respondent #3 och #4 påpekade att de 

uppfattade själva döendet och bakslagen som flow-avbrytande och frustrerande situationer 

men att de hamnade i flow-läget på väg till utmaningarna nära gränsen för vad de klarade av, 

dvs. området där de dog och flyttades tillbaka till början. 

Det finns bara en praktisk skillnad mellan version B och C; spelslut. I version C är spelslut 

implementerat i en mindre variant än vad bestraffningstypen är presenterad som av Juul 

(2009) och omfattar inte hela spelet utan snarare banan som spelaren befinner sig i eftersom 

spelversionen ansågs vara tillräckligt oförlåtande och svår som den var och eftersom 

balansändringar i en specifik version skulle ha skapat flera variabler att analysera än vad som 

var möjligt under de aktuella förhållandena i undersökningen. Eftersom 

spelslutsbestraffningen i praktiken är ett positionsbaserat bakslag till början av spelet (eller i 

det här fallet – banan) så borde det vara så att förloppet som respondenter #3 och #4 

beskriver, där de upplever flow på väg till utmaningen, även uppstår vid version B. Fast detta 

i mindre omfattning eftersom sträckan som spelaren får ta sig igenom från bakslaget till 

positionen där bakslaget aktiverades är kortare i version B än i version C. På samma sätt 

måste frustrationen av att flyttas tillbaka vara mindre eftersom sträckan som spelaren måste 

ta sig igenom för att komma tillbaka dit där bakslaget aktiverades vara mindre. Dock blir 

även tiden i vilken spelaren befinner sig i flow-tillståndet kortare eftersom det tar kortare tid 

för spelaren att komma fram igen till utmaningen som aktiverade bakslaget. Värt att nämna 

är även att båda respondenterna påpekade att ju oftare de flyttades tillbaka längre sträckor 

desto mer frustrerande blev det, vilket kan förklara varför version B rangordnades högre än C 

av alla spelare. Där version B endast tvingade spelare att återspela den senaste sektionen – 

vilket varierar eftersom spelaren ständigt tar sig framåt i spelet – tvingade version C spelare 
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att ta sig igenom samma sektioner – dvs. hela banan – varje gång bestraffningen aktiverades. 

Variationen av sektor som spelare tvingades återspela kan ha varit en faktor i spelarnas 

upplevelse. 

En generalisering av denna uppfattning om återspelandet i positionsbaserat bakslag som 

uppmuntrande av flow är inte möjlig utifrån detta arbete eftersom det inte omfattar 

tillräckligt många undersökningsdeltagare och resultaten för tillfället – om än intressanta – 

inte är övertygande nog. Dock är det intressant att se hur olika spelare påverkas av en sådan 

mekanism och hur det kan innebära olika grader av frustration relativt till flow-uppmuntran 

beroende på i vilken skala det implementeras. 
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7 Slutsatser 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en sammanfattning av resultaten och analysen 

presenterade i kapitel 6. Därefter diskuteras arbetet utifrån ett forskningsetiskt perspektiv för 

att slutligen ta upp eventuella framtida projektidéer som uppstod under detta arbetes gång 

samt följa upp arbetet ur ett forsknings- och ett spelutvecklarperspektiv.  

7.1 Resultatsammanfattning 

I detta arbete undersöktes påverkan av olika bestraffningskombinationer på spelares 

upplevelser genom skapandet av tre olika versioner av en spelprototyp tillhörande spelgenren 

plattformsspel, samt testande av denna genom att blanda kvalitativa och kvantitativa 

forskningsansatser. Varje version av spelprototypen innehöll en specifik kombination av 

bestraffningstyper som skapade en säregen mekanik och som analyserades genom speltester. 

Utifrån data genererade i mätningarna går det att urskilja tecken på att 

bestraffningskombinationer som tvingar spelaren att återspela en längre sektion av ett spel 

ett flertal gånger kan bygga upp frustration hos en spelare så att hens progression genom 

flow-kanalen påverkas negativt. Återspelande i sig – i form av positionsbaserade bakslag – 

gav inte tydliga, negativa påverkningar i flow när det skedde i varierande sektioner och i 

kortare sträckor. Majoriteten av respondenterna föredrog ett bestraffningssystem som de 

ansåg vara väldigt svårt, eller oförlåtande, framför ett system som de fann för förlåtande och 

således riskfritt. Det bör dock påpekas att det inte går att göra en generalisering av resultaten 

eftersom arbetets omfattning är begränsad till endast ett fåtal respondenter och mätningen 

av flow inte gav tillräckligt tydliga resultat. 

7.2 Diskussion 

Användningen av progressionsdata och mätning av prestation är intressant att ta upp i en 

diskussion om forskningsetik, i det här fallet. Anledningen till detta är att det uppstod två 

problemsituationer under arbetets gång.  

Det första var i samband med att en respondent insåg att spelarkaraktären dog väldigt ofta på 

grund av slarv. Respondenten stressade upp sig och frågade om det fanns någon tidspress 

eller om det gjorde något att spelarkaraktären dog ett högt antal gånger. Beroende på svaret 

fanns möjligheten att antingen kunna få respondenten att slappna av och spela mer naturligt 

genom att svara att det inte gjorde något hur många gånger spelarkaraktären dog eller hur 

lång tid det tog för spelaren att klara spelet, eller svara ärligt och berätta att båda faktorerna 

togs i beaktande vid mätning av prestation, vilket skulle resultera i att respondenten 

antagligen skulle spela på ett helt annat sätt än under naturliga omständigheter. Vid det här 

fallet valdes det första alternativet med motiveringen att det, i ett arbete av den här minimala 

omfattningen – är av större vikt att försöka producera användbar data än att upprätthålla en 

god forskningsetik. Det bör dock påpekas att det var den enda etiska frågan som ställdes 

under arbetets gång där etiken inte prioriterades över alternativen. 

Andra problemet var själva mätningen av progressionsdata; när prestation i ett spel är så 

nära sammankopplat till vilken typ av spelare det är som mäts, hur ska då spelarens 

progression mätas? Att använda sig av antal sekunder per sektion och antal aktiverade 

bestraffningar per sektion är inte helt rättvist eftersom en optimal spelupplevelse inte 
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nödvändigtvis innebär en sådan där en spelare flyger igenom en bana och lyckas undkomma 

alla faror. Prestation är sammanvävt med vad varje spelare förväntar sig av sig själv och av 

spelsystemet. Därför skulle antagligen en djupare identifiering av spelartyp ha varit 

intressant att inkorporera i den inledande intervjun med varje respondent så att ett ramverk 

för vilken sorts data som skulle samlas från spelaren beroende på spelartyp kunde ha 

skapats. 

7.3 Framtida arbete 

För tillfället finns det goda chanser att spelprototypen som skapades i mätningssyfte 

vidareutvecklas och optimeras till att kunna fungera som ett fullgott spel med 

underhållningsvärde. Spelprototypen har i stort bemötts positivt av respondenter och testare, 

både vad gäller grundidé med klättermekaniken och för den mer utmanande 

svårighetsgraden i spelet. Dock skulle en vidareutveckling kräva en hel del arbete med att 

bygga om stora delar av grundmekaniken i spelarkaraktärens beteende för att minimera 

antalet kontrollpåverkande buggar, som för tillfället är det största problemet med spelet. 

Utöver det skulle en hel del prestandaoptimering behövas för att få spelet att fungera smidigt 

på andra webbläsare och datorer av sämre prestanda än den som mätningarna har utförts på. 

Detta i syfte att tillgodose en bredare spelarbas samt för att möjligen åter kunna använda 

programmet som mätningsverktyg i framtida undersökningar, men då med möjligheten att 

utföra undersökningarna på distans och skicka data från spelsessionerna via internet till 

spelets server. 

Ett intressant synsätt för svårighetsmätning som uppstod under arbetet och som skulle 

kunna ligga till grund för vidare arbete är det om svårighet och inlärning som binära aspekter 

i ett spel. Spelarprogressionen skulle kunna ses som en barriär som spelaren arbetar med att 

knuffa framför sig. Bortom barriären ligger allt i banan som spelaren inte klarar av, medan 

hitom barriären ligger området som spelaren har klarat av och därmed har som motivation 

att hen vet både att det går att klara av samt hur hen tidigare har klarat av det. Området 

hitom barriären avgränsas dock ett visst avstånd bakom spelaren av en bakre barriär, bortom 

vilken det endast skulle vara irriterande att flytta tillbaka spelaren i bestraffning. Tanken är 

att området framför barriären är för svårt för spelaren för tillfället och området mellan 

främre och bakre barriären är det som är i perfekt svårighet för spelaren i förhållande till 

hens färdigheter. Att utveckla ett system som mäter avstånden till främre respektive bakre 

barriär skulle kunna användas som ett verktyg för balansering av styrkor på bestraffningar 

där checkpoint-system inte behöver skapas på förhand utan där avståndet till en checkpoint 

varifrån en spelare får börja spela efter en positionsbaserad bestraffningsaktivering skulle 

bestämmas beroende på spelarens flow-tillstånd. Problemet som för tillfället gör det svårt att 

designa en sådan lösning är att mätning av flow i realtid är ett koncept som ännu inte har 

realiserats. 

Vad gäller framtida arbete inom forskningsområdet skulle en större och mer omfattande 

undersökning gagna spelforskning då ännu inga tillräckligt tydliga resultat har uppnåtts 

inom bestraffningstypers påverkan på flow. Att utföra mätningar i en specifik miljö med 

ordentlig mätutrustning (kameror som fångar ansiktsuttryck, kroppsspråk och spelskärmen 

samt en hjärnvågsmätare till exempel) där normala spelförhållanden kan simuleras 

ordentligt utan att spelaren påverkas av externa faktorer såsom oljud eller schemabaserade 

tidsbegränsningar, skulle med stor sannolikhet gagna projektets resultat. Att utöka urvalet 

med ett hundratal respondenter skulle också vara nödvändigt för att kunna uppnå 
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användbara resultat i undersökningen men det skulle även påverka tidsperioden i vilken 

projektet skulle behöva försiggå. 

Även bestraffningsmekanik som forskningsområde har utrymme för fördjupning. 

Bestraffningstypologin som Juul (2009) presenterade är bristande i sin bredd och omfattar 

inte dimensioner såsom exempelvis estetiska eller sociala bestraffningar i spel. Typologin 

som presenterades uppfyllde behoven som Juul hade i sitt arbete för studiens skull, men i 

arbeten som inriktar sig specifikt på olika typer av bestraffning kan och bör en bredare och 

mer omfattande typologi utvecklas. 
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Appendix A  -  Tutorial Map
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Appendix B  -  Level 1 Map
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Appendix C  -  Level 2 Map 
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Appendix D  -  Mätningsresultat version A & B 

Tabellen nedan kan ge ett rörigt intryck vid första anblick, men innehåller följande 

information: 

 Tid A – hur många sekunder som det tog för personen att ta sig igenom en specifik 

sektion (mätt i sekunder) i spelversion A. 

 Bstrf.A – hur många gånger en bestraffning aktiverades i varje sektion i spelversion A. 

 Död A – hur många gånger de aktiverade bestraffningarna ledde till 

spelarkaraktärens död och därmed till ett bakslag i en specifik sektion i version A. 

 Tid B – hur lång tid det tog för respondenten att ta sig igenom en specifik sektion 

(mätt i sekunder) i spelversion B. 

 Död B – hur många gånger spelaren aktiverade en bestraffning (eftersom spelversion 

B inte har en energimätare utan en bestraffningsaktivering leder till ett 

positionsbaserat bakslag så är dessa data jämförbar med Bstrf.A) i varje sektion i 

version B. 

 

Respondentindex Datatyp Sektor 1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.1 S.2 S.3 S.4 Summa 

1 Tid A 110 36 39 15 50 33 42 15 18 123 481 

  Bstrf.A 3 0 0 0 1 1 0 0 4 14 23 

  Död A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 

  Tid B 25 208 214 63 169 147 78 20 33 X 957 

  Död B 0 18 17 6 3 7 4 0 0 40 95 

2 Tid A 17 21 26 49 35 115 22 7 20 24 336 

  Bstrf.A 0 2 4 18 0 23 7 1 0 1 56 

  Död A 0 0 1 3 0 6 1 0 0 0 11 

  Tid B 103 54 56 72 240 52 54 35 24 216 906 

  Död B 3 1 6 8 3 3 4 2 0 32 62 

3 Tid A 52 22 20 40 74 21 14 10 70 227 550 

  Bstrf.A 0 0 4 10 0 0 2 0 16 61 93 

  Död A 0 0 0 2 0 0 0 0 3 12 17 

  Tid B 32 45 32 134 133 69 42 20 147 182 836 

  Död B 0 3 4 21 3 4 2 2 28 13 80 

4 Tid A 21 16 17 15 74 27 18 6 22 34 250 

  Bstrf.A 0 1 2 0 1 0 0 0 0 7 11 

  Död A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  Tid B 45 48 40 27 190 118 34 7 47 100 656 

  Död B 2 3 5 1 6 5 3 0 1 9 35 

5 Tid A 25 65 23 26 32 32 14 23 21 50 311 

  Bstrf.A 0 1 9 6 0 3 1 2 6 4 32 

  Död A 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5 

  Tid B 46 64 62 35 146 82 70 42 30 107 684 

  Död B 2 3 6 2 1 3 6 0 2 16 41 



 

43 
 

Appendix E  -   Mätningsresultat version C 

Speldata från version C har separerats från version A och B eftersom game over-mekaniken 

för med sig ytterligare en form av data som gör det intressant att presentera informationen 

sekventiellt – hur långt spelaren kommer i spelet innan tredje livsförlusten uppstår och game 

over-bestraffningen aktiveras.  Nedan presenteras följande data: 

 Tid – hur många sekunder som det tog för spelaren att klara av den aktuella 

sektionen (sektionen läses av högst i den aktuella kolumnen). I tidscellerna där 

bokstaven ”D” står istället för ett nummer menas att spelarkaraktären dog i denna 

sektion och därmed aktiverade bakslagsbestraffningen i sektionen. 

 Död – antalet gånger som spelaren aktiverade bakslagsbestraffningen i banan genom 

att kollidera med ett förbjudet element (fiende eller spikar). 

 De grönmarkerade cellerna är sektioner av banan som spelaren klarade av medan 

rödmarkerade celler representerar sektionen där spelaren aktiverade 

bakslagsbestraffningen en tredje gång och därmed aktiverade spelprototypens Game-

Over-bestraffning som, för att vara snäll i en spelversion som redan uppvisar extremt 

svåra partier, teleporterar spelarkaraktären till början av banan. 

 I det mån där respondenterna klarade av första banan fortsätter progressionsdata 

med andra banan undertill. 

Respondent 1 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  Tid 78 D         

  Död 2 1         

  tid 49 23 D       

  död 1 0 2       

  tid 75 21 D       

  död 1 0 2       

  tid 80 D         

  död 2 1         

  tid 33 20 D       

  död 0 0 3       

  tid BAIL           

  död 2           

                

Respondent 2 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  tid 31 14 D       

  död 0 0 3       

  tid 35 30 17 14 40 D 

  död 0 2 0 0 0 1 

  tid 32 D         

  död 0 3         

  tid 67 18 13 15 D   

  död 2 0 0 0 1   
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Respondent 3 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  tid 37 13 D       

  död 0 0 3       

  tid 41 37 D       

  död 0 2 1       

  tid 49 20 23 D     

  död 0 0 2 1     

  tid D           

  död 3           

  tid D           

  död 3           

  tid 150 30 D       

  död 0 1 2       

  tid 77 10 D       

  död 1 0 2       

  tid 68 10 22 D     

  död 1 0 1 1     

  tid 20 10 18 D     

  död 0 0 0 3     

  tid D           

  död 3           

  tid 71 10 D       

  död 0 0 3       

  tid D           

  död 3           

  tid 62 12 D       

  död 0 0 3       

  tid 44 D         

  död 0 3         

  tid 44 11 D       

  död 1 0 2       

  tid 29 11 19 29 45 21 

  död 0 0 0 2 0 0 

                

  LEVEL 2             

  tid 14 6 D       

  död 0 1 2       

  tid 14 10 D       

  död 0 2 1       

  tid 26 9 27 D     
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  död 0 0 0 3     

  tid 68 12 38 D     

  död 0 0 1 2     

  tid 14 8 34 D     

  död 0 0 0 3     

  tid 98 43 23 D     

  död 0 2 0 1     

  tid 54 43 D       

  död 1 1 1       

  tid 17 14 33 D     

  död 0 0 0 3     

  tid 101 17 30 D     

  död 0 0 0 3     

  tid 41 15 24 D     

  död 0 0 0 3     

  tid D           

  död 3           

  tid 114 11 23 32     

  död 0 0 0 0     

                

Respondent 4 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  tid 32 D         

  död 1 2         

  tid 51 14 D       

  död 2 0 1       

  tid 26 14 D       

  död 0 0 3       

  tid 42 D         

  död 1 2         

  tid 32 10 37 D     

  död 0 0 1 2     

  tid 40 11 D       

  död 1 0 2       

  tid D           

  död 3           

  tid 49 11 45 D     

  död 0 0 2 1     

  tid 37 11 18 15 62 32 

  död 1 0 0 0 0 0 

                

  LEVEL 2             
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  tid 14 16 D       

  död 0 2 1       

  tid 20 12 31 D     

  död 0 0 0 3     

  tid D           

  död 3           

  tid 93 13 34 D     

  död 0 0 0 3     

  tid 57 13 30 D     

  död 0 0 0 3     

  tid D           

  död 3           

  tid 58 11 24 40     

  död 0 0 0 2     

                

Respondent 5 Datatyp 1 2 3 4 5 6 

  tid 49 D         

  död 1 2         

  tid 36 37 33 D     

  död 0 1 0 2     

  tid 30 D         

  död 0 3         

  tid 96 D         

  död 0 3         

  tid 47 18 19 15 49 45 

  död 0 0 0 0 0 1 

                

  LEVEL 2             

  tid D           

  död 3           

  tid 26 43 D       

  död 0 1 2       

  tid 30 51 34 D     

  död 0 0 0 3     

  tid 82 26 25 D     

  död 0 0 0 3     

  tid D           

  död 3           

  tid 58 38 D       

  död 0 1 2       

  tid D           
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  död 3           

  tid 50 9 D       

  död 0 0 3       

  tid 20 7 33 23     

  död 0 0 0 0     
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Appendix F  -  Intervjufrågor 

 Frågor 1 till 4 ställdes under den inledande intervjun för att skapa en profil av 

spelaren. 

 Frågor 5 & 6 ställdes efter varje spelsession för att fånga upp information om 

spelarnas upplevelse av den nyligen spelade spelversionen. 

 Resterande frågorna användes för att fånga upp information om hur spelare jämförde 

de olika versionerna och för att följa upp vid specifika formuleringar eller insikter som 

dök upp under intervjun. 

1. Har du spelat digitala spel tidigare? (Dator/mobil/konsol/handhållen) 

2. Har du spelat plattformsspel tidigare? 

3. Vilken sorts spel/genre spelar du oftast? 

4. Hur många timmar spelar du i genomsnitt en vanlig dag? (på ett ungefär) 

5. Hur bra känner du att du gjorde ifrån dig? 

6. Hur var din upplevelse av spelsessionen? (Hade du kul? Varför? Varför inte?) 

7. Fanns det något specifikt du kände var bättre eller sämre med den här omgången i 

förhållande till tidigare? (frågas vid andra och tredje spelsessionen) 

8. Kan du rangordna spelen i ordning från mest engagerande/rolig till sämst? 

9. Varför rangordnade du spelen i den ordningen? Vad var det som gjorde att version X 

var bättre än Y? 

10. Hur påverkades du av att behöva börja om från början i version C? 


