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Sammanfattning 
 

Detta arbete tar sin grund i forskning om speldesign med avseende på hur en tutorial 

utformas och tar även hänsyn hur spel som utvecklas i lärande syfte används samt hur 

program utformas med hjälp av människo-data interaktion. Baserat på detta 

identifieras en problemformulering rörande hur element som tillhör respektive inte 

tillhör spelet kan användas för att förmedla information. Utifrån detta skapas två 

tutorialversioner, en explicit och en integrerad. Dessa utvärderas sedan i en studie och 

resultatet från studien antyder att element som är utanför spelet framgångsrikt kan 

användas för att öka underhållningsvärdet samt immersionsnivån hos en spelare, 

medan den integrerade versionen främjade inlärning mer. Fortsatt forskning skulle 

kunna inbegripa att reda ut huruvida det går att få en integrerad version med högre 

underhållningsvärde som främjar immersion, eller för att utvinna mer kunskap om 

hur inlärning sker via spel.  

Nyckelord: Tutorials, Immersion, Inlärning, Användbarhet 
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1 Introduktion 

 
Eftersom många spel inleds med en form av tutorial för att lära en spelare hur denne ska 

spela spelet är det viktigt att det sker på ett sätt som väcker spelarens intresse och får denne 

att vilja fortsätta spelet. Det en spelare dessutom vill göra när denne sätter igång ett spel är 

att spela det (Smith, 2009). Därför är det viktigt att den första delen som spelaren spelar är 

väl utformad och direkt förmedlar hur spelet ska fungera till spelaren så att denne 

omedelbart kan komma igång med att göra det spelaren vill göra; att spela. 

Detta arbete undersöker hur en tutorial till spelet Mutation går att utforma på ett sådant sätt 

att en spelare omedelbart kan göra det denne vill göra och ändå förstå spelet utan större 

svårigheter endast genom att spela spelet. För att göra detta beskrivs det i arbetets första del 

övergripande vad en tutorial innebär inom spel, vad dess syfte är och hur den bör utformas. 

Därefter beskrivs flertalet begrepp relaterade till utvecklingen av spel i allmänhet men som 

också är speciellt viktiga i samband med utvecklandet av ett spels tutorial. 

Eftersom en tutorial har som syfte att lära en spelare hur denne ska spela spelet så beskrivs 

sedan lärande i spel och hur det används, både i utbildningssyfte men också övergripande 

hur spelare lär sig när de spelar ett spel. Även användbarhet, ett begrepp som också är 

relaterat till hur en användare av mjukvara lär sig, beskrivs varefter dess roll mer specifikt i 

samband med spel redogörs för på en grundläggande nivå.  

Utefter de begrepp som behandlas formuleras problemställningen:  

På vilka sätt skiljer sig upplevelsen samt inlärningen hos spelare som lär sig Mutations 

stridssystem via en explicit tutorial gentemot spelare som lär sig via en integrerad 

tutorial?  

Problemställningen följs av två hypoteser rörande upplevelsen av en tutorial:  

Hypotes 1: Spelare kommer att lära sig lika mycket eller mer av en integrerad tutorial i 

jämförelse med den explicita versionen.  

Hypotes 2: Spelare som spelar den integrerade versionen kommer att uppleva den som 

roligare och mer immerserande i jämförelse med hur dem som spelade den explicita 

versionen upplevde sin tutorial. 

Därefter beskrivs de metoder som används för att försöka besvara den framformulerade 

problemställningen, däribland spelet Mutation. 

Inom genomförandedelen beskrivs mer ingående hur stridssystemet fungerar i Mutation, för 

att sedan gå in på hur de olika tutorialversionerna framställs. Först beskrivs hur det 

generella banupplägget togs fram och sedan hur de olika versionerna bearbetades. Även en 

heuristisk utvärdering beskrivs då den utfördes i samband med genomförandet.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden beskriver begrepp och områden som är relevanta för förståelsen av detta arbete. 

Den är till för att komplettera eller upplysa läsare om de ämnen som är centrala för arbetets 

utförande men också för att skänka en mer djupgående förståelse för arbetet i sig. Till att 

börja med beskrivs vad en tutorial (ungefär ”instruktionsnivå/instruktionsområde” i 

spelsammanhang, men i avsaknad av ett bra svenskt begrepp används det engelska tutorial) 

är i samband med spel samt hur de fungerar och vad som är viktigt att tänka på vid deras 

utformande. Därefter beskrivs relaterade begrepp som är viktiga att tänka på vid 

utformandet av spel och i samband med en tutorial. Sedan beskrivs lärande i spel, hur det 

har använts hittills, på vilka sätt spel har använts i undervisning samt hur det både kan 

användas i kommersiella spel men också hur lärande skiljer sig ifrån undervisningsspel. 

Slutligen beskrivs begreppet användbarhet och dess roll i spelsammanhang. 

2.1 Tutorial 

I detta avsnitt beskrivs vad en tutorial är i spelsammanhang och några viktiga punkter att 

tänka på vid utformandet av en tutorial. 

2.1.1 Definition av en tutorial 

I spelindustrins tidiga dagar hade de flesta spel helt enkelt en ”bära eller brista-situation” för 

en ny spelare där denne antingen lärde sig eller misslyckades, vilket till viss del var en 

konsekvens av att spelen spelades på arkadmaskiner (Adams, 2011). Spelen skapades 

medvetet på sådant vis eftersom det genererade mer pengar då en spelare fick betala för 

varje nytt försök denne gjorde. De spel som var mer komplicerade hade istället ofta en 

medföljande manual att läsas av spelarna innan de spelade, men spelindustrin förväntar sig 

inte längre detta utan inkluderar ofta en tutorial istället (Adams, 2011). Detta eftersom det 

en spelare vill göra när denne sätter igång ett spel är att spela det, men för att kunna göra det 

måste spelaren i första hand förstå spelet (Smith, 2009). Det en tutorial innebär är i stora 

drag att övningsmoment eller kompletterade text/information både inom och utanför 

spelvärlden1 inkluderas i spelet. Detta tillåter en spelare att, idealiskt, börja spela spelet 

samtidigt som denne lär sig spelet. Syftet med en tutorial är alltså att ge  spelaren de 

kunskaper som krävs för att kunna bemöta och lösa de utmaningar som spelet erbjuder.  

Enligt Smith (2009) finns det tre typer av information som spel behöver kommunicera till 

sina spelare: 

 Vad är det som spelaren kan göra? Vilka är kontrollerna och förmågorna som 

spelarna har tillgång till? 

 Varför ska spelaren göra det? Vilka mål finns i spelet och vad är belöningarna? 

 Hur kan spelaren på bästa sätt använda dessa förmågor och uppnå dessa mål? Vilka 

är de möjliga strategierna? 

                                                        
1 Med spelvärld menas i detta arbete den värld inom vilken spelet utspelar sig i. Adams (2010, s. 84) 

definierar det som:  ”A game world is an artificial universe, an imaginary place in which the events of 

the game occur. When the player enters the magic circle and pretends to be somewhere else, the game 

world is the place she pretends to be.” 
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Adams (2011) menar i samma anda att en tutorial har som syfte att introducera spelaren till 

användargränssnittet och spelmekaniken, samt att den ska förklara hur spelaren interagerar 

med spelvärlden, vad denne försöker uppnå och i korta drag varför. Detta arbete fokuserar i 

första hand på Smiths (2009) första punkt samt det som Adams kallar introduktion av 

spelmekaniken och förklarandet av hur spelaren kan interagera med spelvärlden.  

2.1.2 Utformningen av en tutorial 

Beroende på komplexiteten i ett spel är det olika viktigt att spelets funktioner lärs ut på ett 

bra sätt. I enkla spel som använder familjära och etablerade spelmekaniker är det inte lika 

nödvändigt att all information lärs ut på ett strukturerat och kontrollerat sätt; ofta kan 

spelare genom eget experimenterande få en förståelse för hur spelet fungerar och hur denne 

ska gå tillväga (Andersen, O’Rourke, Liu, Snider, Lowdermilk, Truong, Cooper & Popovic 

2012). Andersen et al. (2012) menar också att det i mer komplexa spel, med mer 

experimentella mekaniker, eller med större mängd interagerande system, kan främja 

spelaren om spelet instruerar på ett klart och effektivt sätt hur spelsystemet fungerar. 

Författaren av detta arbete bedömer det spel som arbetet använder sig av (spelet beskrivs i 

3.1.1) som tillräckligt komplext för att kräva en strukturerad och till viss mån kontrollerad 

tutorial. 

Gee (2003) menar att mycket information på en gång ofta är svårt att hantera, speciellt om 

det är utanför den kontext som informationen är relevant i. Därför är det fördelaktigt i 

lärandesyfte att ge spelaren information först när denne behöver det och kan använda det. 

Det bör även ske när denne känner ett behov av kunskapen, är redo för den, samt när 

spelaren effektivt kan använda kunskapen (Gee, 2003). Därför är det viktigt att strukturera 

en tutorial på ett sånt sätt att begrepp och handlingar presenteras först i en kontext där de är 

nödvändiga, helst i en situation där spelaren känner att denne behöver lösa ett problem. Ett 

sätt att uppnå detta är med hjälp av ”Gating” (Smith, 2009) (det engelska uttrycket används 

istället för det svenska ”portning”, då portning har en annan betydelse inom spelindustrin). 

Smith (2009) förklarar begreppet med att det inte bara är viktigt att lära ut hur någonting 

fungerar, utan också att testa det sedan. Detta kan göras genom att omedelbart efter 

introduktionen av en förmåga presentera en utmaning som kräver användning av den 

förmågan för att spelaren ska kunna progressera genom denna gate. Smith (2009) 

poängterar dock att det är viktigt att gaten är integrerad och rolig, så att inte spelaren 

upplever att denne är instängd och begränsad på ett dåligt sätt. Genom detta säkerställs det 

att information introduceras först när den behövs (precis innan en utmaning relaterad till 

informationen) samt när spelaren känner ett behov av informationen.  

Gee (2003) menar även att det i ett bra spel är så att inlärning hos spelaren sker i en miljö 

som är en subdomän av spelet som helhet, som är snarlik eller identisk med den som resten 

av spelet tar plats på, men där konsekvenserna för ett misstag inte är lika hårda som senare i 

spelet. Genom detta vågar spelaren experimentera och prova saker, utan att vara rädd för att 

begå misstag eftersom de inte är särskilt betydande i spelets nuvarande skede. Adams (2011) 

styrker detta och menar att om en spelare misslyckas med en utmaning i en tutorial så ska 

denne ha möjligheten att prova igen på en gång. Genom att låta miljön vara snarlik den som 

spelet sedan utspelar sig i kommer också kopplingen mellan informationen spelaren får och 

hur den senare ska användas att styrkas.  

Det finns ytterligare punkter som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller utformandet av en 

tutorial men detta är de som är främst relaterade till detta arbete.  
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2.1.3 Speldesign 

Speldesign är det område som en speldesigner arbetar och rör sig inom. Innebörden av det 

är självförklarande i den mening att det innebär designen av ett spel. Eftersom arbetet är 

ämnat för dem som är grundligt insatta inom området så definieras speldesign i sig endast 

övergripande. Speldesign inbegriper flertalet olika områden. Adams (2010) menar att en 

designer behöver flertalet egenskaper och räknar upp en rad av dem (där han menar att en 

designer idealiskt skulle ha samtliga). Dessa är: fantasi, teknisk medvetenhet, analytisk 

kompetens, matematisk kompetens, estetisk kompetens, allmänbildning samt förmågan att 

efterforska, skrivkompetens, ritkompetens och förmågan att smälta samman flertalet idéer. 

Många olika element utgör ett spel och eftersom en speldesigner ofta är den person som 

jobbar för att spelet ska uttrycka en viss sak eller förmedla en viss form av upplevelse är det 

fördelaktig om speldesignern har förståelse för dessa element. Genom designerns arbete kan 

dessa element sättas samman och skapa en helhet. Adams (2010) menar dock att  i  

slutändan så handlar speldesign helt enkelt om att säkerställa att spelaren blir underhållen. 

Eftersom designen av ett spel innebär speldesign och en tutorial är en del av spelet innebär 

det alltså även att de två begreppen har en stark koppling. När ett spel designas så designas 

även en tutorial till spelet på samma gång (självklart förutsatt att spelet innehåller en 

tutorial). Med tanke på att en tutorials syfte är att lära ut spelet till spelaren innebär det 

också att det är nyckeln till att få spelaren att uppleva hela spelet och därmed också designen 

av spelet. En tutorial bör alltså ta hänsyn till hur designen av spelet ser ut samtidigt som 

designen av spelet bör göras på ett sådant sätt att den tutorial som skapas är effektiv för 

inlärning. 

2.1.4 Spelmekanik 

Spelmekanik, likt speldesign, är till viss del svårdefinierat eftersom det inte alltid är tydligt 

vad som klassas som spelmekanik. Kärnmekanik, en subklass till spelmekanik, är den 

mekanik som är i fokus för spelet, den som utgör spelets kärna. Adams (2010) definierar 

kärnmekaniker med att det är de som avgör hur ett spel faktiskt fungerar, vilka reglerna är 

och hur spelaren interagerar med dem. Fullerton, Swain och Hoffman (2008) hävdar att 

kärnmekaniken i spelet är de handlingar som en spelare använder oftast medan de försöker 

uppnå spelets mål. Salen och Zimmerman (2004) har en närmast identisk definition: de 

hävdar att kärnmekanik är den grundläggande aktiviteten spelare utför gång på gång i ett 

spel. Med dessa som definition för de viktigaste mekanikerna i spelet går det att härleda att 

spelmekanik överlag är de handlingar som en spelare kan ta till för att påverka och 

interagera med spelet, medan kärnmekaniker är de viktigaste mekanikerna som utgör 

spelets fokus. Detta innebär att alla tillgängliga handlingar som en spelare kan utföra i ett 

spels sammanhang är spelmekanik.  

En annan syn på spelmekanik ges av  Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) i deras artikel om 

MDA-ramverket.  MDA-ramverket, framarbetat av LeBlanc (2004), är en angreppsmetod för 

att förstå spel och försöka överbrygga gapet mellan dem som skapar spel samt dem som 

forskar om dem. MDA står för Mechanics (mekanik), Dynamics (dynamik) och Aesthteics 

(estetik). Enligt Hunicke et al. (2004) innebär de det följande:  

 Mekanik är i ett spel de olika handlingar, beteenden och kontrollmekanismer som en 

spelare kan använda sig av inom spelets kontext.  
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 Dynamik är sådant som uppstår när spelare, via mekanik, påverkar spelet 

(exempelvis är bluffandet en dynamik av mekaniken inom poker). 

 Estetik är hur spelaren påverkas känslomässigt när denne interagerar med spelet  

Detta tyder på att mekaniken inte explicit är endast vad en spelare gör, men också hur spelet 

reagerar på det och hur spelaren agerar på det i sin tur. 

Eftersom mekaniken i ett spel utgör vad som faktiskt görs i spelet kan det vara utmanande 

att lära ut detta på ett integrerat sätt. Om en spelare saknar tidigare erfarenhet av liknande 

mekaniker blir det svårare att lära ut det på ett sätt som tillåter direkt spelande och 

användning av mekaniken, utan att först explicit berätta för spelaren hur mekaniken 

fungerar. En spelare kan alltså inte direkt börja lära sig genom spelande om denne inte vet 

hur spelet spelas till att börja med. Enligt Smith (2009) är det viktigt att lägga vikt vid nya, 

annorlunda mekaniker genom att förklara dem grundläggande och inte lägga så mycket tid 

vid väl erkända samt bekanta mekaniker i en tutorial. Om en spelare är totalt ovan vid alla 

mekaniker kommer detta inte hjälpa denne dock. En tutorial måste anpassas efter 

målgruppen; om spelet är tänkt för vana spelare som gillar en viss sorts spel behöver 

antagligen inte lika mycket fokus läggas på mekaniker som är vanliga inom den sortens spel. 

Dock är det en problematik eftersom det idealiskt alltid ska vara möjligt för en spelare att 

lära sig det spel denne spelar, genom att spela det. 

2.1.5 Bandesign 

Enligt Byrne (2005) är det via bandesign som en spelare upplever spelet, eftersom det är där 

som alla aspekter av ett spel faktiskt implementeras. Vad bandesign innebär är utformandet 

av den miljö eller kontext som en spelare rör sig inom i spelet, den miljö inom vilken 

spelaren interagerar med spelets utmaningar och löser dem. Denna miljö kallas ofta bana 

eller nivå inom spel (”level” på engelska, bandesign kallas ofta även för leveldesign). Det är 

vanligt att bandesign innebär designandet av just banor, nivåer eller kartor i ett spel, men 

bandesign appliceras på allt som räknas som en miljö i vilken en spelupplevelse kan ske 

(Byrne, 2005). Det behöver alltså inte vara flertalet avskiljda områden vilka spelaren 

transporteras mellan efter att vissa mål uppnåtts. Adams (2010) har en liknande beskrivning 

av bandesign; han menar att det är processen att utforma den upplevelse som spelaren ska få 

med hjälp av de byggstenar som arbetats fram via den övergripande designen.  

När en bana skapas är det mycket som ska hållas i åtanke. Ofta ska en bana ha en början 

med specifika starttillstånd för hur allting ska se ut när banan påbörjas, ett slut som 

åstadkoms genom att tillstånden har förändrats på rätt sätt, samt inplanerade utmaningar 

som får tillstånden att förändras på rätt sätt (Adams 2010). Det finns även andra aspekter att 

ta hänsyn till, som banans utseende eller om vissa delar av spelets berättelse ska förmedlas i 

banan. Eftersom det är via banan som spelets olika mekaniker ges utrymme för att användas 

och spelaren får en chans att interagera med spelet så är det också därför som bandesign är 

en mycket viktig punkt vid utformandet av en tutorial. Banan avgör när, var och hur 

mekaniker kommer att användas och därmed blir det mycket viktigt att utforma banan så att 

spelaren lär sig effektivt hur spelet ska spelas.  

Det är bland annat med hjälp av bandesign som gating används effektivt, exempelvis genom 

att skära av resterande delen av banan tills en utmaning har överkommits med hjälp av rätt 

mekanik. Det finns även många viktiga punkter att tänka på för att se till att inte en tutorial 

blir jobbig för spelaren i samband med bandesign. Att straffa en spelare på så sätt att denne 
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måste göra om stora delar av banan när spelaren gör ett misstag exempelvis är något som 

bör undvikas och som bandesignen bör förhindra (Adams, 2011). 

2.1.6 Immersion och flow 

Immersion (ordet immerision används just för att det är ett ord som blivit allt vanligare 

inom spelutveckling även på svenska, som beskriver en term som är närbesläktad men inte 

identisk med inlevelse) och flow är två viktiga begrepp som ofta är centrala vid utvecklandet 

av spel. De är inte nödvändigtvis essentiella komponenter av ett spel men deras närvaro kan 

förhöja upplevelsen av spelet som spelas. Adams (2010) beskriver immersion som när en 

person blir helt uppslukad av det de upplever, när de ger det all sin koncentration och inte är 

medvetna om sin omgivning längre. Han sammanfattar det med att immersion innebär att 

den fiktiva verklighet en person är immerserad i upplevs som lika verklig eller i varje fall lika 

meningsfull som den verkliga världen. Immersion handlar alltså om inlevelse, att en person 

upplever immersion när denne är fokuserad på något till den grad att personen inte märker 

av sin omgivning och lever sig in i det denne håller på med.   

Flow är ett begrepp som myntades av Csikszentmihalyi (1991, i Fullerton et al., 2008) då han 

observerade personer som utförde uppgifter. Begreppet i sig innebär att befinna sig i ett 

tillstånd av av produktivitet som upplevs som underhållande, där personen som upplever 

begreppet ställs inför utmaningar som ligger precis i nivå med vad de kan prestera 

(Csikszentmihalyi 1991, i Fullerton et al., 2008). Detta tillstånd kan upplevas hos spelare när 

utmaningarna de ställs inför inte är så lätta att spelaren känner sig uttråkad men inte heller 

så svåra att spelaren blir frustrerad (Adams, 2010). Därmed är det ett väldigt viktigt begrepp 

i spel eftersom det ofta är önskvärt att en spelare varken ska känna sig uttråkad eller 

frustrerad när denne spelar spelet; spelet ska helt enkelt vara engagerande.  

Båda dessa begrepp är viktiga att ha i åtanke vid utformandet av en tutorial. Immersion är 

värdefullt i och med att det innebär att en spelare är helt koncentrerad på det som händer 

och helt utesluter sådant som händer i dess omgivning. Om detta sker i samband med en 

tutorial innebär det att total fokus hos spelaren kommer ligga på det som lärs ut i spelet och 

därmed är det mycket större chans att spelaren faktiskt kommer att anamma det som 

presenteras för denne. Flow är på samma sätt viktigt eftersom det är av stor vikt att spelaren 

inte upplever en tutorial som varken tråkig eller frustrerande. Idealiskt är spelaren 

intresserad samt investerad av det som händer i spelet, även under en tutorial, och om flow 

kan uppnås är chansen större eftersom åtminstone frustration eller uttråkning undviks. 

2.2 Lärande i spel 

I detta avsnitt behandlas hur spel används i utbildningssyfte men också hur lärande i spel 

sker överhuvudtaget. Syftet är att ge en kontext till hur lärande ses på i samband med spel 

snarare än att ge en grundläggande inblick i lärande i spel. För mer information om det 

sistnämnda är Gee (2003) en utmärkt startpunkt. 

2.2.1 Utbildningsspel 

Enligt Koster (2005) är spel i grunden representationer av mönster, och Koster menar att 

spelande av spel handlar om att lära sig nya samt identifiera olika mönster. Han menar 

också att när det inte finns något nytt att lära sig inom spelet är det inte heller längre roligt 

att spela spelet eftersom en spelare då har bemästrat det mönster som spelet representerar. 

Gee (2003) menar även han att spel involverar en stor mängd lärande och att utbildning i 



 7 

stort har mycket det kan hämta ifrån hur spel lär ut information till sina spelare. Både Koster 

(2005) och Gee (2003) hävdar att lärande är något som är tätt sammanknutet med spel i sig. 

Att spel har försökt användas i utbildningssyfte är därför inte särdeles överraskande.  

Spel har länge skapats i andra syften än underhållning, ofta då under kategorin Serious 

Games, i ett försök att förmedla kunskap eller färdighet som är mer praktisk än det som 

förmedlas i spel som skapas för underhållningssyfte (Linderoth, 2007). I samband med detta 

finns det en hel del forskning som utförts kring spel och deras potential för pedagogik. 

Motivationen till varför spel ska användas i utbildningssyfte brukar dock inte vara på grund 

av att de i grund och botten handlar om att lära sig som Koster (2005) diskuterar. Ett av de 

vanliga argumenten är istället att spel skänker motivation och en rolig kontext att lära sig i 

(Linderoth, 2007). Linderoth lyfter dock fram att det finns de som hävdar, i likhet med 

Koster om än inte i samma utsträckning, att det finns aspekter hos lek och spel som är 

förknippade med inlärning.  

Pedagogiska spel har dock ofta brister. De kan använda den extra motivationen som spel 

skänker med en meningsfull kontext att lära sig saker i, omedelbar feedback, tydliga 

utmaningar regler och mål, med mera på ett bra sätt. Ofta faller de dock på att det är dålig 

balans mellan spelande och lärande moment, utmaningar och förmåga samt att få spelen att 

korrespondera till läromålen för ämnen (Kickmeier-Rust, Peirce, Conlan, Schwarz, 

Verpoorten & Albert, 2007). Jensen  (2012) tar även upp en problematik när ”spelifiering” 

(att lägga till element från spel som poäng till andra sysslor, ”gamification” på engelska) 

används i bland annat utbildningssyfte, då spelaspekten av det ofta glöms bort. Han menar 

att klä upp andra system med konstgjorda spelelement i slutändan är ineffektivt, om inte ett 

spelarperspektiv är  i fokus vid utvecklandet av systemet i fråga.  

Pedagogiska spel är dock inte centrala för detta arbete men är ändå viktiga att reflektera 

över. I och med att spel blir bättre och bättre på att lära ut om sig själva och det även 

identifieras på vilka sätt de faktiskt gör detta går det att applicera det på spel som försöker 

åstadkomma något mer än att underhålla. Det går även att applicera på utbildning i stort 

vilket Gee (2003) förespråkar. Samtidigt är det lika applicerbart att vända på det, så att i takt 

med att mer blir känt om lärande i allmänhet kan det även inkluderas i hur spel lär ut om sig 

själva. Detta kan leda till framsteg inom utbildning genom att öka motivationen och lusten 

att lära sig hos elever inom skolan eller människor som i allmänhet vill lära sig, om det 

appliceras på rätt sätt. 

2.2.2 Hur en spelare lär sig 

Gee (2003) menar att något som är centralt för lärande i många spel, och någonting som 

även är grunden för reflektiv övning är vad han kallar sonderingscykeln (”Probe, 

hypothesize, reprobe, rethink cycle”). Enligt Gee innebär reflektiv övning att en person lär 

sig till stora delar på egen hand, där denne reflekterar över de handlingar personen utför för 

att kontinuerligt lära sig. Sonderingscykeln innebär fyra steg vilka är sondering, 

hypotesbildning, omsondering följt av omtänkade eller acceptans. Sondering innebär att 

personen testar en handling i sin omgivning. Därefter iakttar denne konsekvenserna av 

handlingen både medan den sker och efteråt, samt reflekterar över det för att bilda en 

hypotes utefter detta. Sedan sker en omsondering med hypotesen i åtanke för att se vilken 

effekten blir. Baserat på resultatet så accepterar personen antingen sin hypotes som giltig 

eller omtänker den. I spel blir det här en del av identifierandet av det mönster som spel 
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enligt Koster (2005) består av. Genom att applicera detta på spelvärlden lär sig spelaren på 

egen hand hur spelet fungerar och bildar sin egen bild av hur dess system hänger ihop.  

Spel skänker också som nämnt i 2.1.2 en miljö att lära sig där misstag inte bestraffas alltför 

hårt vilket möjliggör det för spelaren att experimentera och testa sig fram utan att vara orolig 

för att misslyckas vilket främjar lärande. Bennerstedt (2007) beskriver också hur den 

omedelbara feedbacken som oftast ges i spel innebär att en spelare omedelbart kan 

omjustera sin uppfattning om hur spelvärlden fungerar och anpassa sig. Som Koster (2005)  

tar upp så motiveras vi även till att spela just för att vi lär oss någonting medan vi spelar men 

att det är också viktigt att se till att det som lärs ut ligger på en nivå där det är intressant men 

inte för svårt. Detta eftersom en spelare försöker klara av sina utmaningar på ett så enkelt 

sätt som möjligt (och det enklaste sättet att bli av med en utmaning är att inte anta den).  

Koster (2005) lägger också fram hur det generellt sett finns vissa skillnader mellan hur 

människor lär sig. Det kan skilja sig på så sätt att människor föredrar att visualisera saker 

medan andra vill verbalisera saker, en del använder sig av logik och andra av intuition. 

Mycket av det är individuellt, kanske baserat på något redan från födseln. Det finns även 

skillnader mellan hur män och kvinnor lär sig: män föredrar generellt att lära sig genom att 

försöka sig på och experimentera, medan kvinnor tenderar till att lära sig genom att 

modellera sig efter någon annans beteende (Koster, 2005). Han tar också upp att män 

generellt har mer språkliga svårigheter samtidigt som kvinnor har svårare med spatiala 

utmaningar, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke när det gäller inlärning och spel. 

2.3 Användbarhet 

Användbarhet är en term som är i fokus inom MDI (människa-datorinteraktion) och som det 

låter så är det relaterat till hur ett system används av en användare. Benyon (2010) nämner 

att den ursprungliga definitionen av användbarhet var att system skulle vara enkla att 

använda, enkla att lära sig, anpassningsbara och skulle uppmuntra till en bra attityd hos dem 

som använde det.  Definitionen är fortfarande sann menar han, men i takt med att sättet som 

datorsystem används har förändrats så har fler frågor dykt upp i samband med 

användbarhet. Mycket av det som tidigare ingick inom användbarhet har fått sin egen term 

vilket fokus läggs vid, medan användbarhet numera är mer kopplat till effektivitet och 

ändamålsenlighet (Benyon, 2010).  

I slutändan handlar dock användbarhet då som nu om att ge en så angenäm upplevelse som 

möjligt till en användare som använder ett system. Aspekter som bör tas i åtanke i samband 

med användbarhet vid utvecklingen av ett system är exempelvis att se till att ett system 

idealiskt kan användas av vem som helst, men då det i flesta fall inte är uppnåeligt bör de 

åtminstone kunna användas av så många som möjligt (Benyon, 2010). Det innebär att ett 

system måste utformas på ett sådant sätt att det är omedelbart uppenbart eller åtminstone 

extremt lätt att lära sig hur interaktion ska ske med ett system. Det är även viktigt att se till 

att systemet går att använda i den kontext det är tänkt för, med den meningen att ett system 

är tänkt att användas i kontoret faktiskt fungerar i kontoret. Enligt Benyon (2010) är det 

något som inte är mätbart i ett laboratorium utan något som faktiskt måste testas på plats 

för att verifiera om det uppnåtts.  



 9 

Grundstenarna inom användbarhet är enligt Benyon (2010): 

  Att en användare kan utföra det denne vill göra med en passande mängd 

ansträngning. 

  Att systemet är organiserat på ett bra sätt och innehåller en passande mängd 

funktioner och information. 

 Att systemet är enkelt att lära sig och att det är enkelt att komma ihåg dess 

funktioner även efter en längre tidsperiod utan att det används. 

 Att systemet är säkert att använda inom kontexten det är tänkt för. 

  Att systemet utför de handlingar som användarna vill att det ska kunna göra.  

2.3.1 Användbarhet i spel 

Eftersom spel skiljer sig ifrån hur traditionell mjukvara fungerar, i den mån att de är 

fokuserade på underhållning istället för att vara konstruerade för att lösa specifika uppgifter, 

är det inte samma saker som behöver fokuseras på (Schaffer, 2007). Istället är det endast tre 

aspekter som behöver fokuseras på; att det är lätt att lära sig, att det är lätt att komma ihåg 

och att spelaren känner sig nöjd efter att denne spelat spelet. Schaffer (2007) har själv satt 

upp en lista med ett antal principer som kan följas för att uppnå bättre användbarhet i spel. 

Han menar dock själv att principerna fortfarande behöver vidareutvecklas, men de är 

specifikt skapade för spel och därmed en början till att främja användbarhet för spel 

specifikt. Eftersom Schaffer menar att det är tre aspekter som behöver fokuseras på så är det 

dem de flesta av hans punkter behandlar. Exempelvis att det inte ska göras svårare än 

nödvändigt att lära sig ett spel, att det inte ska belasta en spelares minne i onödan och att 

den information som förmedlas till spelaren ska vara klar och tydlig så att denne inte 

upplever missnöje. 

Något som också är viktigt i spel som är taget ifrån användbarhet och MDI är 

användbarhetstester, vilket testar användargränssnitt och hur spelet kontrolleras till skillnad 

från vanlig speltestning (Fullerton et al., 2008). Det är ett värdefullt redskap för att förbättra 

spelupplevelsen för spelarna innan spelet släpps och låter en designer förfina och iterera 

över aspekter i designen av spelet för att uppnå en högre nivå av användbarhet. Fullerton et 

al. (2008) rekommenderar speldesigners att använda sig av användbarhetsexperter eller 

åtminstone lära sig mer om användbarhet då det kan lära dem något nytt om design eller att 

bryta ner problem med delarna i spelet. 
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3 Problemformulering 

Smith (2009) hävdar att utförandet av en tutorial har en stor inverkan på hur effektiv 

inlärningen hos spelaren är. Han menar också att en ogenomtänkt tutorial kan leda till att 

spelare antingen missar viktig information för spelet eller känner sig frustrerade för att 

information de redan känner till upprepas gång på gång. Därför är det inte osannolikt att 

härleda att utformningen dessutom kan avgöra om spelare överhuvud taget vill använda sig 

av en tutorial. En dålig utformning kan leda till att en spelare helt enkelt hoppar över den 

tutorial som i slutändan hade hjälpt denne att uppskatta spelet tidigare och bespara spelaren 

frustration, eller i värsta fall få denne att sluta spela. Smith (2009) menar att det även är 

viktigt att se till att spelets funktioner lärs ut på rätt sätt på en nivå som inte känns för 

grundläggande eller för svår. Samtidigt menar han att det även kan vara önskvärt att få en 

tutorial att helt enkelt upplevas som en del av spelet istället för att vara en separat del av den 

för att lära ut på ett så bra sätt som möjligt. Dessutom argumenterar även Smith (2009) för 

att spelarna lär sig bättre om inlärningen sker på ett integrerat sätt i spelet. Om exempelvis 

rutor med förklarande text dyker upp och avbryter spelets flöde kan detta bryta en spelares 

immersion och få en tutorial att upplevas som en självstående del av spelet. För att förhindra 

detta på allra bästa sätt bör det då vara fördelaktigt att lära ut spelets grundläggande 

funktioner på ett roligt sätt. Smith (2009) exemplifierar detta med hur vissa spel väver in 

instruktioner i narrativet för att integrera lärandet i spelet samtidigt som det görs mer 

intressant.  

Med detta som grund går det att extrapolera att i ett spel som saknar ett starkt narrativ eller 

narrativ överhuvud taget, vilket spelet som arbetet använder sig av till stora delar saknar, bör 

inlärning hos spelaren av spelets grundläggande funktioner ske via dess grundläggande 

funktioner. Med avsaknad av narrativ är det svårt att integrera det i spelet på annat sätt. 

Eftersom Koster (2005) dessutom menar att spel handlar om att lära sig och är roliga så 

länge en spelare kan lära sig något bör det innebära att det är roligt att lära sig via spelets 

funktioner, samtidigt som inlärningen blir integrerad i spelet utan att separera det ifrån hur 

spelet i övrigt fungerar. 

Det finns dock problematik med detta. Detta eftersom en tutorial som endast utnyttjar 

spelets funktioner, utan exempelvis kompletterande text med fullständig information som 

normalt inte är närvarande i spelets system, inte kan garantera att all nödvändig information 

har förmedlats till spelaren. Därför kan det vara nödvändigt att ledsaga spelaren till den grad 

att alla spelets relevanta funktioner beskrivs; detta kan ske via gating. Om detta görs på ett 

för påträngande sätt återkommer dock risken att spelare upplever en tutorial som någonting 

skiljt ifrån det övriga spelet. Däremot är det fortfarande viktigt att inlärning av begrepp sker 

i den kontext de behövs och ska användas i (Gee, 2003). Dessa två olika tillvägagångssätt för 

en tutorial kommer härefter att refereras till som explicit tutorial (den form där extra 

information som inte hör hemma i spelvärlden används för att lära ut med hjälp av komplett 

direkt presenterad information) samt integrerad tutorial (den form där så mycket av 

informationen som möjligt fömedlas via element inneboende i spelet och spelare 

uppmuntras till att experimentera på egen hand). Genom att överväga detta kan följande 

frågeställning formuleras: 

På vilka sätt skiljer sig upplevelsen samt inlärningen hos spelare som lär sig Mutations 

stridssystem via en explicit tutorial gentemot spelare som lär sig via en integrerad 

tutorial? 
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För att besvara denna frågeställning skapas två olika versioner av en tutorial för Mutation, 

spelet som används som utgångspunkt i detta arbete. Den ena är en integrerad tutorial där 

systemet demonstreras och lärs ut via situationer där de tvunget måste experimentera samt 

utföra rätt handlingar för att komma vidare. Vilken den rätta handlingen är förmedlas med 

hjälp av signaler via det befintliga gränssnittet skapat till spelet. Den andra är en explicit 

tutorial som följer de mer traditionsenliga samt restriktiva metoderna att lära ut ett spel. 

Den använder sig primärt av tillhörande textrutor på skärmen. Båda versionerna använder 

ett upplägg menat att specifikt lära ut diverse inslag i spelet ett efter ett. Sedan sker 

undersökningar för hur testspelare upplever dessa olika versioner. Följande hypoteser ställs 

upp inför utförandet av denna undersökning: 

Hypotes 1: Spelare kommer att lära sig lika mycket eller mer av en integrerad tutorial i 

jämförelse med den explicita versionen.  

Hypotes 2: Spelare som spelar den integrerade versionen kommer att uppleva den som 

roligare och mer immerserande i jämförelse med hur de som spelade den explicita 

versionen upplevde sin tutorial. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att försöka besvara frågeställningen samt styrka eller försvaga hypoteserna sker en 

utvärdering av arbetet med hjälp av fyra olika metoder. En av dem sker under utvecklingen 

av den explicita respektive integrerade tutorialversionen av spelets stridssystem som 

beskrivs nedan samt tre av dem efter detta. Till en början sker utvecklingen i samband med 

en heuristisk utvärdering, för att ge en så god grund att stå på som möjligt. Efter detta testas 

versionerna med hjälp av testpersoner, vars spelvanor och erfarenheter först dokumenteras 

via enkäter, för att sedan låta dem spela igenom spelet. Deras spelsessioner spelas in och 

direkt efteråt får de samtidigt som de tittar på sin egen spelsession beskriva den 

tankeprocess de hade under spelets gång. Slutligen får de besvara en enkät vars syfte är att 

undersöka om de hade förstått hur spelets olika system fungerade samt be dem betygsätta 

sin upplevelse och motivera betyget. 

3.1.1 Mutation 

Mutation är ett spel under utveckling och är ett tävlingsinriktat flerspelarspel där 

huvudspelläget går ut på att olika lag tävlar mot varandra för att försöka få tag i en viss 

mängd resurser. Förutom att strida mot varandra måste de också överleva svärmande 

fiender som finns utspridda och genereras på kartan som spelläget utspelar sig på. Spelarna 

kan få tag i resurser på flertalet olika sätt, exempelvis genom att helt enkelt döda fiender, 

genom att ta kontroll över områden på kartan som genererar resurser, eller via andra 

specialutmaningar. För att faktiskt tjäna in resurserna måste spelarna leverera dem till 

specifika punkter på kartan för varje lag, men fram tills det att de har gjort det kan de bli av 

med sina resurser om de dör. Därmed går det också att stjäla resurser från spelare i de andra 

lagen.  

Det finns även en stor mängd olika vapen som spelarna kan använda, vilka kan slås ihop och 

uppgraderas via ett byggsystem (i samband med en mängd andra mindre resurser). Detta 

görs dock utanför det tävlingsinriktade spelläget. Spelarna kan också få olika förmågor 

genom att välja att de antingen motstår en mutation (en del av spelets berättelse) eller 

anammar den, vilket skänker olika fördelar och nackdelar. Dessa förmågor används sedan i 
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strid för resurserna. Spelet ses snett uppifrån och spelarna styr sina karaktärer med hjälp av 

både tangentbordet och musen; musen för att sikta och slåss samt tangentbordet för att 

manövrera och välja förmågor. Mutations stridssystem är inte extremt experimentellt men 

det är inte heller ett etablerat system som finns i många olika spel vilket kan kräva ett 

annorlunda angreppssätt för att kunna skapa en bra tutorial till det.  

3.1.2 Heuristisk utvärdering 

I samband med att mjukvara utvecklas brukar utvecklare ofta sträva efter att uppnå god 

användbarhet för att på så vis göra det lättare för deras användare att i allmänhet använda 

sitt program. För att uppnå detta är det vanligt att utvecklarna försöker följa en uppsättning 

designprinciper som berör användbarheten inom program, också kallat heuristiker. En 

heuristisk utvärdering är när någon väl insatt inom området interaktionsdesign går igenom 

en produkt för att analysera huruvida den följer relaterade designprinciper (Benyon, 2010). 

Det finns dock ett behov av herustiker som mer specifikt är inriktade mot spel, till skillnad 

från de flesta heuristiker som är utformade för allmän mjukvaruutveckling (Schaffer, 2007). 

En heuristisk utvärdering används för att det inte är särskilt resurskrävande vilket är viktigt 

under omständigheterna för arbetet och utan svårighet kan implementeras i samband med 

utvecklingen. Idealiskt sker en heuristisk utvärdering med ett flertal personer som var och en 

går igenom produkten för att identifiera problem för att sedan betygsätta de problem de 

stöter på baserat på den inverkan de kan ha på användaren, för att sedan jämföra sina 

iakttagelser (Benyon, 2010). I detta fall är det författaren samt utvecklare av spelet som utför 

den heuristiska utvärderingen. Benyon (2010) nämner dock att olika utvärderande ofta 

betygsätter problem som olika inverkande, vilket kan resultera i viss problematik. Eftersom 

endast ett fåtal personer utför utvärderingen finns det risk för att de problem som åtgärdas 

är de som utvärderarna subjektivt anser som viktigast och inte nödvändigtvis det som 

användare eller andra experter skulle uppmärksamma. Eftersom arbetet utförs med 

begränsade resurser blev det dock en konsekvens av detta.  

3.1.3 Datainsamling 

För att undersöka hur de olika versionerna av denna tutorial upplevdes samlades data in 

från testpersoner på tre olika sätt. Först spelades testpersonernas spelsessioner in för att 

sedan kunna analyseras och bearbetas i efterhand. Beteenden och avvikanden noterades och 

analyserades både under genomspelningen men även i efterhand, i samband med att det 

inspelade materialet undersöktes.  

Utöver det användes ”efter-spel kommentarer” (”Post-game commentaries”; Gow, Cairns, 

Colton, Miller och Baumgarten, 2010) för att få en bild av hur testpersonernas upplevelse av 

den tutorial de spelade var. Detta är en variation på ”tänka-högt kommentarer” där 

testpersonen medan denne använder programmet beskriver sina mentala processer och 

tankar via tal samtidigt som detta spelas in. Skillnaden mellan efter-spel kommentarer och 

tänka-högt kommentarer är att efter-spel kommentarer sker efter att spelaren har slutfört 

sin spelsession och att det görs i samband med att personen observerar sin egen inspelning. 

Det sker direkt efter spelsessionen för att testpersonen ska ha så mycket som möjligt av sitt 

agerande i minnet. Genom att göra det efter sessionen istället för under så påverkas inte 

testpersonernas agerande av att personen samtidigt behöver prata om det denne upplever 

och skänker ett mer naturligt agerande. Det skiljer sig också på så sätt att utvärderaren, om 

denne bedömer det behövligt, kan ge vissa uppmuntringar medan testpersonen observerar 

sitt eget spelande om denne verkar ha svårt att uttrycka sig. Denna uppmuntran försöker 
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vara så neutral som möjligt för att inte påverka testpersonernas uppfattning om deras 

upplevelse (fraser i stil med ”Hur kände du här?”), även om det är oundvikligt att 

testpersonerna bli påverkade av denna inverkan i någon grad. Med hjälp av detta blev det än 

mer möjligt att ta reda på vilka områden som testpersonerna fann jobbiga eller frustrerande 

samt varför de gjorde det, samtidigt som motiveringar till deras handlande gavs i första 

hand. Detta kunde sedan jämföras med de data som genererades i samband med 

utvärderingen av det inspelade materialet.  

Slutligen fyllde testdeltagarna i en enkät där de ombads att fylla i en rad olika detaljer. De 

ombads att bedöma hur väl information förmedlats till dem, samt hur den förmedlades till 

dem. De ombads även att bedöma hur rolig de upplevde sin spelsession att vara. Därutöver 

fick de fylla i huruvida de upplevde någon immersion och i sådana fall till vilken grad, på 

samma sätt som Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton (2008) gjorde i sin 

studie om immersion och spel. Till skillnad från den studien används dock inte de 

kompletterande enkätfrågorna eftersom immersion inte är huvudelementet som ska mätas i 

detta arbete. Till slut ombads testdeltagarna att förklara hur de olika funktionerna inom 

spelet fungerade med sina egna ord. Enkäter användes eftersom det är ett enkelt sätt att 

hantera mycket information på samma gång (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). 

Sedan jämfördes deras svar med hur spelet faktiskt fungerar för att på så vis få en inblick i 

vad spelarna lärde sig under sin spelsession och hur djupgående de förstod de olika 

systemen inom spelet. Detta användes enkom för att kunna jämföra vad de olika versionerna 

av den tutorial som skapades lyckades lära ut eller inte. 

3.1.4 Testpersoner 

I och med att målgruppen för Mutation i huvudsak är rutinerade spelare med intresse för 

tävlingsinriktade flerspelarspel så utformades båda versionerna av stridssystemets tutorial 

med detta i åtanke. Givetvis var tanken även att mer oerfarna spelare eller de med intresse 

för andra genrer ska kunna intressera sig för spelet men det riktar sig främst till erfarna 

spelare. För att bättre kunna behandla de data som genereras av de testpersoner som deltog 

fick de besvara frågor rörande spelvana och intresse för tävlingsinriktade flerspelarspel i en 

enkät. Enkäten bestod av frågor rörande allmän spelvana, hur mycket tid som läggs ner på 

spelande samt huruvida de hade erfarenhet av liknande spel. 

Urvalet av testpersoner gjordes via bekvämlighetsurval främst från programmen som 

fokuserar på dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde. Dels på grund av de begränsade 

resurser som fanns tillgängliga för detta arbete, men också för att målgruppen för spelet är 

de med god spelvana, vilket är vanligt om än inte garanterat på utbildningen i fråga. Baserat 

på de svar som tillhandahölls via enkäterna sker jämförelser för att utröna skillnader 

testpersonerna emellan. Exempelvis om det var någon skillnad vid inlärning och upplevelse 

mellan personer med hög respektive låg spelvana, med erfarenhet av liknande spel eller med 

olika kön. Detta gjordes eftersom alla dessa faktorer potentiellt kan påverka en testpersons 

upplevelse av den tutorial de får spela. 

3.1.5 Forskningsetik 

Testdeltagare som ombads delta i undersökningen informerades inte om vad 

undersökningen berörde i förhand. Om de efterfrågade undersökningens syfte gavs helt 

enkelt svaret att arbetet handlade om ”tutorials”, vilket  inte bör ha färgat testdeltagarnas 

upplevelse för mycket. När de väl var på plats för att genomföra undersökningen 

informerades de om att deras identitet  hålls konfidentiell då deras namn inte omnämns i 
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rapporten. De informerades även om att det inte finns något annat som öppet identifierar 

dem i rapporten. Det tydliggjordes även att det var helt upp till testdeltagarna att avbryta 

undersökningen om de vid något tillfälle kände sig obekväma eller inte ville fortsätta. 

Därefter förklarades undersökningens upplägg; att de först skulle fylla i en enkät, sedan att 

de skulle spela en liten stund samtidigt som deras spelande spelades in. De informeras sedan 

om att de och testaren gemensamt skulle se igenom filmen i efterhand samtidigt som de 

skulle beskriva sin tankeprocess högt. Slutligen informerades de om att de till sist skulle fylla 

i ännu en enkät efter att ha tittat på sin egen spelsession.  
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4 Genomförande 

Detta kapitel behandlar hur processen för att framställa en utvärderingsbar produkt gått till. 

Det går även in på de betydelsefulla val som gjorts vid designandet av produkten. Det som 

producerats är två olika versioner av en tutorial, en explicit och en integrerad tutorial, varav 

en använder inneboende element inom spelet för att förmedla information medan den andra 

använder mer direkt tillvägagångssätt. Det beskrivs även hur en grundläggande banlayout 

samt hur ett upplägg för det som händer på banan togs fram. Allmänna designbeslut 

diskuteras och motiveras. Därutöver beskrivs hur det under arbetets gång genomgicks en 

heuristisk utvärdering för att identifiera fel och brister i programmet. 

4.1 Stridssystemet i Mutation 

I och med att Mutation är ett tävlingsinriktat flerspelarspel med fokus på att besegra fiender 

och andra spelare för att få tag i resurser blir stridssystemet något av det viktigaste för en 

spelare att förstå. Eftersom det även involverar samarbete med andra personer i samma lag 

mot spelare i andra lag blir det dock ännu viktigare att spelaren har en förståelse för hur 

taktik och strategi bör tillämpas under spelets gång. Taktiken och strategin faller dock 

utanför det här arbetets ramar, vilket endast fokuserar på att lära ut det grundläggande 

stridssystemet. Följande begrepp är viktiga för stridssystemet; 

 Rörelseförmåga: Hur spelaren gör för att röra sig runt inom spelvärlden och 

manövrerar för att kunna både attackera fiender samt undvika dem. Spelaren rör sig 

runt med hjälp av WASD-tangenterna, en vanlig styrmetod för PC, där W rör 

spelkaraktären framåt, A till vänster, S bakåt och D åt höger. 

 Vanlig attack: Spelaren kan attackera sina fiender med vanliga attacker, vars 

snabbhet och styrka är beroende på vilket vapen spelarkaraktären för nuvarande 

använder. Dessa attacker sker i en relativt snabb takt och är det lättaste sättet att 

orsaka skada på fiender och andra spelare. Den vanliga attacken genomförs genom 

att trycka ned den vänstra musknappen. Så länge knappen är nedtryckt fortsätter 

karaktären att attackera. Riktningen som spelaren attackerar i avgörs av var 

muspekaren befinner sig. Beroende på vilket vapen som används avgörs också 

räckvidden på attacken. 

 Hård attack: Spelaren kan också attackera fiender med hjälp av en hårdare attack 

som är långsammare men gör mer skada. Denna kräver dock att en mätare fyllts på 

och ger tillgång till maximalt tre stycken hårda slag i följd. Mätaren fylls upp i takt 

med att den vanliga attacken genomförs på fiender. Den hårdare attacken utförs med 

den högra musknappen. Hålls den högra musknappen nere utförs, om möjligt, flera 

hårda attacker i rad. När mätaren inte är tillräckligt fylld för att tillåta en hårdare 

attack utförs vanliga attacker när den högra musknappen är nedtryckt, tills dess att 

mätaren är tillräckligt fylld för en hårdare attack. 

 Förmågor: Varje spelare har tillgång till en uppsättning förmågor som låses upp i takt 

med att spelaren tar sig vidare genom en spelomgång. Spelaren får välja en förmåga 

direkt vid spelets start och får alltså välja fler senare i spelomgången. Dessa kan göra 

en mängd olika saker, från att återställa spelarkaraktärens hälsa till att skada fiender 

på olika sätt. Spelaren väljer vilka förmågor den vill ha genom att klicka på en ruta 
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där texten ”Level Up!” står, för att sedan klicka på någon av ikonerna längre ner på 

skärmen som representerar de olika förmågorna. För att använda förmågorna trycker 

spelaren ner Q, E, R eller F på tangentbordet  (beroende på vilken förmåga de har 

valt) och i vissa fall följs detta upp med att klicka med musen för att sikta eller 

liknande. 

 Rulla: Spelarkaraktären kan under en kort stund bli utan kollision genom att rulla. 

Detta innebär att den inte kan kollidera med fiendeattacker eller dylikt under denna 

period och alltså inte bli träffad av attacker. Det tillåter också spelarkaraktären att 

röra sig en kortare distans väldigt snabbt, vilket gör det möjligt att flytta sig från 

inkommande attacker eller ta sig ifrån en fiende. Det är dock fortfarande möjligt att 

ta skada, om spelarkaraktären tidigare blivit träffad av en attack som tillfogar skada 

över en tidsperiod. Huruvida spelaren kan utföra en rullning är beroende på en 

mätare, som måste vara 80% fylld för att det ska vara möjligt. Det går alltså aldrig att 

utföra två rullningar i rad. Rullningen utförs genom att trycka ner mellanslag på 

tangentbordet. 

 Bandagering: Spelaren kan när spelarkaraktären är skadad återfå dess hälsa genom 

att använda sig av bandage i spelet. I nuläget finns det ingen begränsning för hur 

många gånger en spelare kan göra detta. När spelaren börjar bandagera håller detta 

på i en viss tidsperiod och inte nödvändigtvis tills all hälsa är återvunnen. Det 

innebär alltså att även om spelarkaraktären inte har återfått all hälsa kommer 

bandageringen att avbrytas när tidsperioden gått ut (detta illustreras med en 

mätare). Likaså kommer bandageringen att fortsätta tills tidsperioden gått ut även 

om spelarkaraktären fått full hälsa, om denne inte väljer att avbryta bandageringen. 

Bandageringen avbryts så fort spelaren utför någon annan handling (exempelvis gå, 

slå, använda sig av en förmåga). Bandagering utförs genom att trycka ner F1 på 

tangentbordet. 

Dessa är de begrepp som lärs ut på olika sätt inom de olika versionerna av den tutorial 

skapas i detta arbete. För att skapa ett lämpligt upplägg för hur spelaren ska lära sig dessa 

begrepp har en tillhörande bana skapats inom vilken begrepp är tänkta att presenteras på ett 

lämpligt sätt för en ny spelare.  

4.1.1 Fiender i Mutation 

I stridssystemets tutorial stöter spelaren på två olika sorters fiender. Inga andra spelare är 

närvarande i och med att stridssystemet lärs ut i en miljö som tillåter misstag och som 

spelaren ta sig genom i sin egen takt. De två olika fienderna är följande: 

 Crazy Person: En rödfärgad kvinna som har ett par enkla attacker samt en kort 

rusningsattack som gör mer skada. När spelaren kommer nära denna fiende rör 

fienden sig helt enkelt mot spelare och attackerar den. 

 Mad Man: En rödfärgad man som har en avståndsattack. Detta är en specialfiende 

som bara stöts på en gång under den tutorial som skapats. Avståndsattacken skjuter 

iväg en projektil som gör skada, och när den når sitt mål landar den på marken. På 

marken sprider den ut sig över ett område och om spelaren går på detta område tar 

den skada över en tidsperiod. Fienden har även en vanlig attack samt en längre 



 17 

rusningsattack. Denna fiende har mer liv och gör mer skada än de andra. Den håller 

sig ofta på avstånd och avlossar projektiler istället för att springa direkt till spelaren. 

4.2 Grundläggande banupplägg 

För att kunna ta hänsyn till i vilken ordning en spelare lär sig, samt att se till att den inte får 

för mycket information på en och samma gång, utformades en bana med målet att 

introducera spelaren till nya begrepp i en lämplig takt. För att göra detta anpassades en 

redan existerande bana som gjorts till Mutation till ett format som bättre passar målet. En 

bit av banan valdes ut och förändrades för att bättre passa att arbetets syfte. Den del som 

valdes ut ifrån den ursprungliga banans utformning syns på nästa sida i Figur 1. Den 

generella utformningen på banan tog ganska snabbt form och förändrades inte väldigt 

mycket, förutom att den förlängdes i små sektioner för att säkerställa fler tillfällen att 

cementera de begrepp som lärs ut av banan. Det första upplägget för konfrontationerna 

lades upp som så att begreppen introducerades och förstärktes på följande vis: 

 Vanlig attack: Spelaren fick först använda detta på en barrikad, ett stillastående 

objekt som har en mängd liv men inte attackerar tillbaka i någon form. Därefter 

förstärktes detta genom att spelaren fick använda attacken mot en enstaka fiende 

som var placerad ett kort avstånd ifrån den barrikaden.  

 Hård attack: Detta introducerades i nästa konfrontation som var med fyra fiender. 

Detta följdes av ännu en barrikad, med en mycket större mängd liv än den 

föregående, där spelaren var menad att befästa sin kunskap om den introducerade 

mekaniken, återigen utan oro för att bli attackerad. 

 Förmågor: En större konfrontation med åtta stycken fiender återfanns efter 

barrikaden och i samband med detta introducerades förmågorna till spelaren.  

 Rullning: Slutligen fanns en konfrontation med en specialfiende, där rullningen 

introducerades. Specialfienden var även tänkt för att fungera som ett sista prov som 

är mycket lättare att överkomma om spelaren använder sig av allt som den hittills 

lärt sig.   

Ingen specifik punkt för att introducera bandagering fanns inplanerad i konfrontationerna i 

detta steg, utan detta förväntades uppkomma av sig självt under fortskridandet genom 

banan. En konfrontation som introducerade hur en spelare rör sig skapades inte heller. 
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Figur 1 Skärmdump som visar den del av den ursprungliga banan som till en 
början var tilltänkt för arbetet. 

I takt med att arbetet fortskred lades det dock till ytterligare konfrontationer vilket 

förändrade antalet tillfällen det är tänkt att spelaren ytterligare ska förstärka sin förståelse av 

stridssystemet. Varje begrepp fick ytterligare en konfrontation med fiender tillhörande sig 

förutom det sista, vilket fortfarande endast har en konfrontation som både introducerar ett 

begrepp men också fungerar som ett test för spelarens övergripande förståelse. Detta 

resulterade i följande konfrontationer kopplat till varje begrepp: 

 Vanlig attack: En konfrontation med en barrikad, en konfrontation med en fiende 

följt av en konfrontation med två fiender. 

 Hård attack: En konfrontation med fyra fiender, en konfrontation med fem fiender 

samt ännu en konfrontation med en barrikad. 

 Förmågor: En konfrontation med sju fiender samt en konfrontation med nio fiender. 

 Rullning: En konfrontation med en specialfiende som dessutom fungerar som ett test 

av spelarens kunskaper. 

Efter att den grundläggande bandesignen tagit denna form så följde en period av testning för 

att se huruvida detta var en passande mängd konfrontationer på en hanterlig svårighetsnivå. 

I takt med att detta utfördes uppdagades dock ett fel med designen, vilket ledde till att en 

annan del av den ursprungliga banan valdes för att forma den slutgiltiga bandesignen. Den 

del som valdes syns nedan i Figur 2. 
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Figur 2 Skärmdump som visar den del av den ursprungliga banan som 
slutligen anpassades för arbetet. 

Efter att ha format om denna del av banan för att kunna husera de olika konfrontationerna 

och se till att de uppkom på lämpliga avstånd blev den slutgiltiga utformningen för den 

tutorial som skapas i verket vagt modifierad. Den slutgiltiga modifierade utformningen 

återfinns i Figur 3 på nästa sida. 
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Figur 3 Skärmdump som illustrerar den slutgiltiga utformningen av banan. 

4.2.1 Designbeslut 

De förändringar som skedde med det grundläggande banupplägget var alla medvetna beslut 

för att generera en bana lämplig för att ge spelaren en övergripande förståelse för 

stridssystemet. Att i princip varje begrepp fick flertalet konfrontationer var dels för att till 

viss del uppnå gating, så att det finns något som testar det som introduceras direkt efteråt. 

Det huvudsakliga skälet var dock för att kunna bryta upp den information som ges till 

spelaren i mindre bitar, för att göra det mer hanterligt, precis som Gee (2003) förespråkar. 

Att ha flera konfrontationer gör det möjligt att introducera stridssystemet från dess mest 

grundläggande delar till de mer komplicerade samt skicklighetsmässigt mest krävande 

delarna i tur och ordning. Det vill säga att spelaren först introduceras till exempelvis vanliga 

slag och senare till sådant som förmågor samt rullningar. Anledningen till att antalet 

konfrontationer utökades var för att ge spelare ytterligare tillfällen för att testa på, bilda sin 

egen uppfattning och sedan testa igen, alltså att genomgå sonderingscykeln flertalet gånger. 

Allt detta designades även med det som Adams (2010) beskriver om bandesign i åtanke. 

Beslutet att ändra vilken del av den ursprungliga banan som användes för den anpassade 

utformningen grundade sig i hur det faktiskt ser ut när spelet körs i 3d-motorn. När så är 

fallet innebar den första utformningen att spelaren rörde sig från höger till vänster i stora 

delar av banan. Detta är något av ett ovanligt sätt att röra sig fram genom en bana då 

normen generellt är att spelare rör sig från vänster till höger och alternativt nerifrån och 

upp. I och med att vänster till höger är något av en norm inom speldesign (och 

användbarhet) är det något som inte bör avvikas från om det inte finns goda skäl till det. I 
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det här fallet identifierades det som ett problem och därmed valdes en annan del av den 

ursprungliga banan som grund för att tillåta ett vanligare sätt att förflytta sig (nerifrån och 

upp samt från vänster till höger.  

Att det inte skapades någon specifik konfrontation för bandagering och att hela sig själv var i 

sig inte ett medvetet designbeslut utan en konsekvens av begränsningar i verktyg och i tid. 

Konfrontationerna i sig var upplagda på ett sådant vis och med sådana mängder fiender att 

en spelare med god sannolikhet fortfarande skulle bli i behov av att hela sig, även om det inte 

var garanterat. Konfrontation för att exemplifiera och instruera i hur spelaren ska gå tillväga 

för att röra på sin spelarkaraktär uteslöts. Motiveringen till detta är att det är en av de allra 

mest grundläggande saker som spelaren ska utföra och detta bör inte testas av spelaren 

under stress. Till dess att spelaren kommit underfund med hur denne rör sig kommer denne 

inte råka ut för något och inte heller kunna ta sig vidare genom spelet. På så sätt kommer en 

erfaren spelaren heller inte uppleva det som att spelet är nedlåtande mot denne för att det 

ger spelaren ett uppdrag som helt enkelt går ut på att röra sig. Att vara nedlåtande mot en 

spelare är något som alltid bör undvikas i en tutorial (Adams, 2011; Smith 2009).  

Anledningen till att en grundläggande bana skapades som sedan utnyttjades i de båda olika 

versionerna var för att säkerställa att det under undersökningen är teknikerna i sig som är 

grunden till eventuella skillnader hos testpersoners upplevelser. Genom detta blir banans 

påverkan minimal när det gäller olikheter testgrupperna emellan. 

4.3 Explicit tutorial 

Denna version använder sig av endast en form av element som inte är inneboende i spelet, 

vilket är textrutor vilka förklarar olika moment inom spelet. Ett exempel med ett förstorat 

område i vilken textrutan återfinns i illustreras nedan i Figur 4.  

 

Figur 4 Skärmdump ifrån den explicita varianten av stridssystemets tutorial, 
med en del förstorad för att påvisa textrutan uppe till vänster. 
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Textrutorna är utformade på så vis att de innehåller så lite text som möjligt men ändå 

tillräckligt för att tydligt formulera deras tillhörande information. Detta i och med att Adams 

(2011) rekommenderar att en spelare ska behöva läsa så lite som möjligt. Det är fullt möjligt 

att spelare skulle uppskatta en utförligt förklarande text, men i och med att texten oftast 

presenteras i samband med fiender följs Adams rekommendation. Motivationen till detta är 

att med mindre text undvika att distrahera spelare för mycket ifrån den nuvarande 

situationen samt motivera dem att läsa texten. Om det är för mycket text finns risken att en 

spelare skulle uppfatta texten som något för tidsödande i en situation omgiven av fiender.  

De dyker endast upp i samband med det tillhörande momentet de introducerar och 

försvinner därefter. Ingen annan information om hur stridssystemet funkar ges i denna 

version, utöver den information som redan förmedlas i det existerande grafiska gränssnittet. 

Det finns textrutor som förklarar varje begrepp som nämns i 4.1 förutom hur en spelare rör 

sig. Vanlig attack samt hård attack fick två textrutor var, för att först introducera dem och 

sedan för att förklara dess ytterligare funktioner när deras korresponderande knappar hålls 

ned. En textruta som förklarar hur en spelare går tillväga för att hela sig dyker upp om 

spelaren får under 50% i liv, med ett tillhörande uppdrag (”Objective”, vilket förklarar vad 

spelarens nästa mål är i spelet; dessa dyker upp på skärmens högra kant) som går ut på att 

spelaren ska återfå full hälsa. 

4.3.1 Designbeslut 

Anledningen till att textrutorna endast dyker upp i samband med att den information de 

tilldelar är relevant och sedan försvinner är återigen för att sprida ut informationen på ett 

lämpligt sätt, vilket Gee (2003) förespråkar. Textrutorna är dock inte närvarande för varje 

konfrontation som hör samman med de begrepp de förmedlar. Detta eftersom att en 

textruta, efter att den har tjänat sitt syfte, istället ofta kan irritera en spelare i och med att 

den förmedlar information den redan är medveten om (Smith, 2009). För den vanliga 

attacken finns det textrutor för den första och andra konfrontationen (barrikaden samt den 

ensamma fienden), men den saknas för det tredje. Detta för att den först introduceras i 

samband med barrikaden, varefter det förklaras att det även används för att besegra fiender 

och att musknappen kan hållas nere för att attackera kontinuerligt. Sedan är det upp till 

spelaren att använda den på egen hand i den sista konfrontationen ämnad åt den vanliga 

attacken.  

För den hårda attacken finns textrutor närvarande för den första samt den sista 

konfrontationen (fyra fiender samt barrikaden). Detta för att den introduceras i en lite 

mindre grupp så att spelaren kan prova på att använda den utan större fara. Därefter 

förmedlas att spelaren kan hålla ner den högra musknappen även om mätaren inte är 

uppfylld för att anfalla tills en attack är möjlig, i samband med en barrikad med större 

mängd liv. Detta för att spelaren ska få chans att se hur detta fungerar flera gånger utan att 

behöva oroa sig för fiender och sin hälsa. Progressionen ökar stegvis på det här sättet delvis 

för att introducera passande utmaningar för varje ny funktion så att spelaren vill använda 

dem, men också för att skapa en säker miljö där spelaren kan experimentera lite utan större 

fara (Gee 2003; Adams, 2011). 

Förmågorna har en textruta på första konfrontationen men inte på den andra och förklarar 

endast hur en spelare väljer samt använder en förmåga. Att gå in på hur de olika förmågorna 

fungerar och när de är mest användbara går utanför arbetets ramar eftersom det blir mer 

djupgående kunskap om stridssystemet. I och med att kort information ges om de 
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tillgängliga förmågorna om spelaren har muspekaren över dem bedömdes detta som 

tillräckligt.  

Rullningen har endast en textruta i och med att den bara har en konfrontation ämnad för 

den. Den är närvarande under hela striden och förklarar även lite kortfattat vad spelaren bör 

använda den för i striden mot specialfienden. 

Textrutan som beskriver hur bandagering går till är placerad på en annan plats. Detta 

eftersom sannolikheten är stor att spelaren kommer bli så skadad i samband med en 

konfrontation där även annan information förmedlas. I och med att den ligger på en annan 

plats kan den därför visas samtidigt, se Figur 5. 

 

Figur 5 Förstorad del av skärmdump vilken visar textrutan som instruerar 
spelaren i hur den bandagerar sig. 

Att ha en textruta som instruerade spelaren i hur den ska röra sig i början av banan 

övervägdes men blev inte implementerad. Eftersom spelet riktar sig mot en specifik 

målgrupp som är högst medveten om konventionerna för hur en karaktär rör sig i spel för PC 

bedömdes det som något som antagligen skulle kännas överflödigt för de flesta spelare. 

Därutöver saknades det en passande metod för att avlägsna rutan när spelaren väl rört på 

sig, vilket skulle innebära att textrutan skulle vara närvarande längre tid än den behövde. 

Detta skulle innebära en stor risk för att den helt enkelt skulle upplevas som ett 
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irritationsmoment. Enligt Adams (2011) ska en tutorial vara en positiv upplevelse, och 

irritationsmoment är något som inte bidrar till detta.  

Gällande mängden text i rutorna är det fullt möjligt att vissa spelare skulle föredra att läsa 

längre texter även i pressade situationer om de känner att de lär sig bättre på det viset. Dock 

kommer den här sortens spelare antagligen läsa texten även när den är kortare medan en 

längre text skulle skrämma bort andra spelare. Därmed gjordes bedömningen att en kortare 

text skulle kunna resultera i en högre chans att både spelare som föredrar att inte läsa för 

mycket och spelare som föredrar att läsa mycket upptäcker informationen.  

4.4 Integrerad tutorial 

Det som används i den integrerade versionen är förmedling av information via ett 

inneboende element i spelet, uppdragslistan, samt genom att skala om ikoner i spelets 

existerande gränssnitt för att påkalla uppmärksamhet till deras existens i samband med 

konfrontationer där de var relevanta. Hur instruktioner ges via uppdragslistan illustreras i 

Figur 6 nedan. 

 

Figur 6 Skärmdump som visar hur instruktioner ges via uppdragslistan till 
höger på skärmen (”Objectives”). 

I samband med att ett begrepp är aktuellt med en konfrontation skalas även ikonen för 

begreppet från vanlig storlek till större på ett jämnt sätt, så att det ser ut som att ikonen 

”pulserar”. Hur dess storlek förändras exemplifieras i Figur 7. 

 

Figur 7 Skärmdump som visar hur ikonen för vanlig attack (M1, alltså vänstra 
musknappen) växer och blir större. Skillnaden i storlek är tydlig om ikonen jämförs 

mot närliggande ikoner. 
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Instruktionerna är mer kortfattade i uppdragslistan i jämförelse med hur instruktionerna är i 

textrutorna. De har formulerats för att ge en generell bild av vad spelaren ska göra, utan att 

ge ingående instruktioner för vad det den ska göra innebär. Ikonerna förändras på detta sätt 

så länge det de representerar är aktuellt för den nuvarande konfrontationen. Ikonen för 

vanlig attack pulserar exempelvis fram till dess att den sista konfrontationen med två fiender 

ägt rum. Undantaget i detta fallet är ikonerna för förmågorna, som enbart pulserar under 

den första konfrontationen. I och med att ikonerna är så stora och det innebär att fyra ikoner 

pulserar samtidigt för att dra uppmärksamhet till dem så hade det antagligen enbart varit 

frustrerande om de fortsatte att pulsera till efter den andra konfrontationen för förmågor 

utspelat sig. Se Figur 8 för hur storleken på ikonerna som representerar förmågorna blir. 

 

Figur 8 Skärmdump vilken påvisar storleken på ikonerna för förmågorna. 

Eftersom det inte existerar någon ikon för att enbart röra på sig pulserar det inte heller 

någon. Det finns inte heller något uppdrag med instruktioner för hur spelaren rör sig. När 

spelaren får mindre än 50% liv meddelas denne även i denna version, via pulserande 

tillhörande ikon och instruktioner via uppdrag. 

4.4.1 Designbeslut 

Med de verktyg som fanns tillgängliga för arbetet valdes ett utnyttjande av uppdragssystemet 

för att förmedla information, då det är ett viktigt element inom spelets huvudläge, som 

hjälper spelare att hålla koll på de olika taktiska val de kan använda sig av. Eftersom det 

redan är textbaserat är det en bra grund för att ge lämpliga om än kortfattade instruktioner. 

Detta är också något som Adams (2011) tar upp, att en spelare ska behöva läsa så lite som 

möjligt i en tutorial. Det används som komplement till banans och konfrontationernas 

upplägg och är ämnade för att både ge spelaren vägledning men också uppmuntra denne att 

testa saker på egen hand. Detta uppnås i och med att instruktionerna som ges överlag inte är 

särskilt djupgående utan mer allmänt beskriver hur spelaren bör gå tillväga. Detta möjliggör 

återigen att sonderingscykeln (Gee, 2003) kan används mer ingående av spelaren. 

Ikonernas skalning används för att dra uppmärksamhet till de relaterade begreppen som 

spelaren uppmanas att använda. Genom att exempelvis spelaren instrueras i att använda 

vänster musknapp och ikonen som det står M1 på pulserar gör denne förhoppningsvis en 

anknytning mellan de båda. Detta är viktigare i samband med M2, och mellanslag, vilka är 

mer beroende på vissa kriterier för att de ska kunna utföras. Genom att först gå via den allra 

första instruktionen spelaren får blir det en naturlig övergång när nästa nya begrepp som 

introduceras får en annan ikon att pulsera. Att använda sig av de existerande ikonerna och 

manipulera dessa gör också att instruktionen blir mer integrerad i spelet, vilket är målet med 

denna version av stridssystemets tutorial, men också något som Smith (2009) aktivt 
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uppmanar till. Om detta hade inkluderats även i den explicita versionen av spelets tutorial är 

det möjligt att inlärningen hade kunnat styrkas ytterligare hos spelare. Dock bedömdes 

denna teknik som inte lika passande för en explicit tutorial i och med att det mer utnyttjar 

inneboende element i spelet (det existerande gränssnittet). Genom att endast använda den 

tekniken i den integrerade särskiljdes även de olika versionerna sig mer ifrån varandra. Den 

explicita versionen förklarar även mer detaljerat exakt vilka tangenter och knappar som ska 

användas, vilket gör att pulserandet inte blir lika nödvändigt för att förklara hur 

funktionerna används. 

Som tidigare nämnt pulserar ingen ikon för att lära ut hur spelaren rör på sig och det ges 

heller inget uppdrag för detta. Något som både Smith (2009) och Adams (2011) betonar är 

att en tutorial inte bör vara nedlåtande till spelaren på något vis. Att ge ett uppdrag för att 

enbart röra på sig skulle lätt kunna uppfattas som nedlåtande mot en spelare, speciellt om 

det är en van spelare. En tutorial brukar dock i första hand vara ämnad för nya spelare, vilket 

kan göra det viktigt att designa den på ett sådant vis att den förklarar de mest grundläggande 

sakerna. Idealiskt ska en tutorial kunna göra det samtidigt som även vana spelare kan spela 

igenom den och få ut något av det. En avvägning får göras baserat på vad som ska 

prioriteras. Som nämnt tidigare får spelaren lära sig gå i ett område där han inte hotas av 

några faror och kommer heller inte komma någonstans innan denne klurat ut hur rörelser 

funkar. Genom att helt enkelt testa lite olika tangenter och knappar kommer troligtvis 

spelaren att snabbt hitta hur den ska röra på sin spelkaraktär. 

4.5 Övergripande designbeslut 

Övergripande designbeslut som tagits och berört hela arbetet är exempelvis det faktum att 

funktionen för att springa inte berörs alls i någon av de versioner av stridssystemets tutorial 

som framarbetats. Genom att hålla ner vänster skifttangent kan spelaren förbruka energi 

från samma mätare som används för rullning för att röra på sig snabbare. Detta kan vara 

användbart i strider men har sin huvudsakliga betydelse i strider mellan olika spelare och 

har inte särdeles stor inverkan i när en spelare slåss mot de datorstyrda fienderna.  

Något som också fick vägas emot var hur de olika uppdragen och textrutorna faktiskt skulle 

fungera. I och med den ovan nämnda bristen på verktyg finns det inget effektivt sätt att hålla 

spelaren till ett uppdrag/en textruta i taget. Det är möjligt för spelaren att springa förbi 

konfrontationer och därmed samla på sig flertalet uppdrag men också textrutor. Detta hade 

kunnat hindras till viss del genom utplaceringar av flertalet barrikader, men en 

överanvändning av barrikader skulle troligtvis innebära att en spelare skulle uppleva den 

tutorial de spelar igenom som extremt repetitiv. Den enda tillgängliga lösningen hade varit 

att placera ut barrikader efter varje konfrontation med en fiende, ett mönster som en spelare 

snabbt genomskådat. Ett genomskådat mönster är som Koster (2005) nämner ett tråkigt 

mönster och något personer gärna lämnar bakom sig.   

Versionerna av stridssystemets tutorial uteslöt helt andra spelare. Flera spelare är en central 

del för spelets fullständiga omfattning och är ett viktigt moment som stridssystemet används 

i. Dock skulle med största sannolikhet andra spelare endast innebära störningsmoment för 

varandra medan de försöker lära sig de mest grundläggande handlingarna i spelet. I och med 

att olika spelare skulle ligga på olika nivåer av erfarenhet samt olika snabbt anamma olika 

begrepp skulle det innebära att de förstör för eller påskyndar andra spelare som inte lärt sig i 

samma takt. Genom att låta spelaren vara själv i denna miljö får den på egen hand lära sig 
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hörnstenarna för hur denne ska interagera med spelet, vilket är något både Gee (2003) och 

Adams (2011) rekommenderar. 

Resonemanget bakom att ha mindre antal konfrontationer för de två sista begreppen 

gentemot de två första (två respektive ett mot tre vardera) är att när förmågor introduceras 

börjar antalet fiender att skalas upp högt. Att ha ytterligare konfrontationer mot flera fiender 

efter den andra skulle troligtvis endast resultera i att spelaren upplever det som enformigt. 

Större mängder fiender ökar inte nämnvärt på svårighetsgraden heller, eftersom det är 

begränsat i hur många det är som kan slå på en spelarkaraktär samtidigt. Det får till slut inte 

plats fler runt spelarkaraktären. Sista begreppet får endast en för att det på det stora hela 

fungerar som ett slutgiltigt prov för spelaren. Om den inte tagit till sig de saker som lärs ut 

innan dess blir det mycket svårt att besegra specialfienden. Rullningen introduceras mot 

specialfienden också eftersom det är i den konfrontationen som dess användning blir mest 

tydlig. Det har sitt värde att rulla undan ifrån vanliga fiender, men att kunna undvika en 

projektilattack som gör stora mängder skada är ett extremt tydligt applikationsområde för 

rullningen. 

4.6 Heuristisk utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen har utförts under arbetets gång för att försöka framställa så 

väl designade tutorial-versioner som möjligt. Den har utförts kontinuerligt av författaren till 

arbetet och vid vissa tillfällen har utvecklare ifrån studion som arbetet görs i samarbete med 

även deltagit för att peka ut problem eller fel. Ett av de tidigaste problemen som 

identifierades under utvärderingen var det faktum att den första versionen av det 

grundläggande banupplägget resulterade i att spelaren rörde sig åt fel håll. Detta gjordes i 

samarbete med en av utvecklarna på studion och under diskussion togs beslutet att området 

som användes från den ursprungliga banan borde bytas ut till ett mer passande. Detta 

eftersom att röra sig från höger till vänster ger mer av en känsla av regression än 

progression.  

Med hänsyn till Schaffers (2007, s. 20) heuristik “Don’t make it easy for players to get stuck 

or lost” gjordes banan linjär, så att det är tydligt var spelaren ska ta vägen härnäst. Samtidigt 

korresponderar det till den linjära progression spelarens förståelse fördelaktigt får i och med 

sättet som begrepp introduceras till denne. Hänsyn har också tagits till heuristiken “Players 

should feel in control, so they need the time and information to respond to threats and 

opportunities. That is, players should see enemies, obstacles, and power-ups coming.” 

(Schaffer, 2007, s. 16), då de första fienderna är synliga innan de attackerar på banan. I båda 

versionerna av spelet kommer även ett meddelande (”transmission” ) från karaktären Steve 

som ger förvarningar om att fiender väntar längre fram, samtidigt som deras närvaro även 

blir känd via uppdragssystemet. Likaså beaktas heuristiken ”Give players the feeling they can 

make a few mistakes by giving some room for error.” (Schaffer, 2007, s.15) i och med att det 

är först i mot slutet av banan som fiender  i antal som kan orsaka stora mängder skada stöts 

på. Spelaren blir första gången den får mindre än 50% liv meddelad om detta och hur den 

ska åtgärda det. Om spelaren skulle dö kommer den att efter en kort väntetid komma 

tillbaka på samma plats som innan den dog med hjälp av ett tryck på musknappen. 

Andra saker som uppmärksammades under den heuristiska utvärderingen var avsaknad av 

viss information, vilket uppdagades även det med hjälp av utvecklare ifrån studion. 

Informationen om att det är möjligt att hålla ner vänster musknapp för att kontinuerligt 
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attackera förmedlades ingenstans, vilket snabbt korrigerades. Likaså försvagades 

specialfienden lite då den ursprungligen hade mer liv och gjorde mer skada än i den 

slutgiltiga versionen. Då det krävdes större mängd skicklighet än vad som kan förväntas 

ifrån en ny spelare, samt att en tutorial ska vara en positiv upplevelse och inte färgas för 

mycket av frustration gjordes specialfienden enklare att besegra. 

En heuristik som inte riktigt följts i den explicita versionen och till viss del inte heller i den 

integrerade versionen är ”Avoid large blocks of text” (Schaffer, 2007, s. 5). I den mån det var 

möjligt reducerades texten så gott det gick, men det finns fortfarande vissa textrutor som 

innehåller större mängd text än önskvärt. 
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5 Genomförande av studie 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som användes för att utvärdera materialet som 

producerades unden genomförandet. Det redovisar även den information som samlades in 

om testdeltagarna inför själva studien för att identifiera möjliga faktorer som kunde påverka 

resltatet.  

5.1 Insamlad data 

De data som har samlats in har bland annat berört information om testpersonerna i sig för 

att bättre kunna utvärdera de data som genereras senare i undersökningen (exempelvis fakta 

som ålder, kön, genomsnittlig speltid per vecka och dylikt).  Utöver det har filmmaterial 

framställts då testdeltagarnas spelsessioner spelades in, vilket sedan använts både för att 

analyseras i efterhand men också för att generera mer kvalitativ data. Detta genom att 

testdeltagarna direkt efter spelsessionen med testaren tittade igenom det inspelade 

materialet och så gott som möjligt beskrev den tankeprocess de hade under tiden. Slutligen 

genererades både kvantitativ och kvalitativ data i en efterenkät som testdeltagarna fick 

besvara. Kvantitativ data samlades in i form av frågor som eftersökte att testdeltagarna 

betygsatte sin upplevelse samtidigt som kvalitativ data samlades in genom att testdeltagarna 

fick beskriva hur de upplevt vissa delar av sin tutorial. 

5.2 Förenkät 

Förenkätens syfte var att samla in den mest centrala informationen som kunde påverka de 

data som genererades under testningen. Förenkätens utformning i dess helhet återfinns i 

Appendix A. Det som samlades in med förenkäten var följer: 

 Ålder. 

 Kön. 

 Genomsnittlig speltid per vecka. 

 Om testdeltagaren var bekant med spel till pc som liknar spelet de skulle testa i styr- 

och stridssystem. 

 Till vilken grad testdeltagaren spelade med andra människor med avseende på 

flerspelarspel. 

 Vilken inställning testdeltagaren har när den spelar med andra människor. 

Ålder och kön efterfrågas i och med att de båda är faktorer som kan påverka hur 

inlärningsprocessen sker hos en testdeltagare. Genomsnittlig speltid efterfrågas för att 

försöka få en uppfattning om hur stor spelvana testdeltagaren har; om den genomsnittsigt 

spelar mycket per vecka är det rimligt att anta att personen i fråga har en god spelvana. 

Huruvida testdeltagaren har har spelat ett liknande spel tidigare kan kraftigt påverka hur 

snabbt och vad de lär sig när de spelar igenom sin version av spelets tutorial. Till vilken grad 

testdeltagaren spelade själv samt vilken inställning den har när den spelar med andra hade 

potential att påverka hur rolig och hur mycket immersion de skulle uppleva under sin 

spelsession. Detta i och med att om de är vana vid att spela med andra och främst gör det 
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tävlingsinriktat kan det påverka hur de upplever spelsessionen, exempelvis kan kanske en 

testdeltagare tycka den är tråkig utan att versionen den spelar har någon inverkan på det just 

för att den helst spelar med andra människor. Likaså är det svårt att spela tävlingsinriktat. 

Dock är det oklart om dessa två sista faktorer faktiskt påverkade det resultat som 

genererades på något vis, i synnerhet den sista faktorn, vilket gör att de bortses ifrån vid 

utvärderandet. 

Härunder beskrivs de data som de båda testgrupperna, som tillsammans uppgick till 14 

personer, genererade i detta avseendet. 

5.2.1 Testgrupp av explicit tutorial 

Denna testgrupp består av sju personer, med den första personen refererad till som E01 och 

den sista som E07. Deras information såg ut som följande: 

 E01: Är en 20 år gammal kvinna som lägger ner i genomsnitt 4-8h på spel i veckan. 

Hon har inte tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och spelar för det 

mesta själv. När hon spelar med andra människor är det främst för ”skojs skull”. Hon 

ger själv exemplet ”party spel” i samband med det sistnämnda. 

 E02: Är en 27 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 8-12h på spel i veckan. 

Han har ingen tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen 

större skillnad mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När 

han väl spelar med andra människor spelar han tävlingsinriktat. 

 E03: Är en 25 år gammal kvinna som lägger ner i genomsnitt 16-20h på spel i veckan. 

Hon har enligt egen utsago provat på den presenterade genren på pc vilket inom 

undersökningen klassificeras som erfarenhet av det, samt spelar för det mesta själv. 

När hon väl spelar med andra människor är det främst för ”skojs skull”. 

 E04: Är en 21 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 20+h på spel i veckan. 

Han har tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och spelar främst med 

andra människor. Han spelar både för ”skojs skull” och tävlingsinriktat när han 

spelar med andra människor. 

 E05: Är en 23 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 20+h på spel i veckan. 

Han har tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större 

skillnad mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När han väl 

spelar med andra människor spelar han tävlingsinriktat.  

 E06: Är en 25 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 12-16h på spel i veckan. 

Han har tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större 

skillnad mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. Han spelar 

både för ”skojs skull” och tävlingsinriktat när han spelar med andra människor. 

 E07: Är en 24 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 16-20h på spel i veckan. 

Han har tidigare erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större 

skillnad mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När han väl 

spelar med andra människor spelar han tävlingsinriktat. 

Testdeltagarnas svar sammanfattas nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1 Fullständig data för den explicita testgruppen ifrån förenkäten 

Testdeltagare Ålder 

Genomsnittlig 

speltid/vecka 

Spelat 

innan? 

Spelar med andra 

människor? Inställning 

E01 20 4-8 h Nej Främst själv Skojs skull 

E02 27 8-12 h Nej Blandat 

Tävlings-

inriktat 

E03 25 16-20 h Ja  Främst själv Skojs skull 

E04 21 20+ h Ja Främst med andra Blandat 

E05 23 20+ h Ja Blandat 

Tävlings-

inriktat 

E06 25 12-16 h Ja Blandat Blandat 

E07 24 16-20 h Ja Blandat 

Tävlings-

inriktat 

Genomsnitt 23,57 - 

   Standardav-

vikelse 2,26 - 

   Lägst/Högst 20/27 4-8/20+    

 

5.2.2 Testgrupp av integrerad tutorial 

Testgruppen bestod av totalt sju personer, med den första personen refererad till som I01 

och den sista personen som I07. Deras information såg ut som följande: 

 I01: Är en 21 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 16-20h på spel i veckan. 

Han har erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större skillnad 

mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När han väl spelar 

med andra människor spelar han tävlingsinriktat. 

 I02: Är en 22 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 8-12h på spel i veckan. 

Han har erfarenhet av den presenterade genren på pc och spelar för det mesta själv. 

När han väl spelar med andra är det främst för ”skojs skull”. 

 I03: Är en 22 år gammal kvinna som lägger ner i genomsnitt 16-20h på spel i veckan. 

Hon har erfarenhet av den presenterade genren på pc, enligt utsago åtminstone med 

en del av spelen som nämns som exempel, och det är ingen större skillnad mellan 

tiden hon spelar med andra människor eller för sig själv. När hon väl spelar med 

andra människor är det främst för ”skojs skull”. 

 I04: Är en 26 år gammal man som lägger ner i genomsnitt mer än 20+h på spel i 

veckan. Han har erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större 
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skillnad mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När han 

spelar med andra människor är det främst för ”skojs skull”.   

 I05: Är en 22 år gammal kvinna som lägger ner i genomsnitt 16-20h på spel i veckan. 

Hon har erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större skillnad 

mellan tiden hon spelar med andra människor eller för sig själv. När hon väl spelar 

med andra människor är det mer tävlingsinriktat. 

 I06: Är en 27 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 8-12h på spel  i veckan. 

Han har erfarenhet av den presenterade genren på pc och spelar främst med andra 

människor. När han spelar med andra människor så är det blandat och han uttrycker 

det som att han ”vill vinna, men satsar inte på att nå en topprankning”.  

 I07: Är en 22 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 12-16h på spel i veckan. 

Har han erfarenhet av den presenterade genren på pc och det är ingen större skillnad 

mellan tiden han spelar med andra människor eller för sig själv. När han väl spelar 

med andra människor uttrycker han det som att han gör det ”främst för nöjet, till del 

för tävling”.  

Testdeltagarnas svar i förenkäten sammafattas nedan i Tabell 2 

Tabell 2 Fullständig data för den integrerade testgruppen ifrån förenkäten 

Testdeltagare Ålder 

Genomsnittlig 

speltid/vecka 

Spelat 

innan? 

Spelar med andra 

människor? Inställning 

I01 21 16-20 h Ja Blandat 

Tävlings-

inriktat 

I02 22 8-12 h Ja Främst själv Skojs skull 

I03 22 16-20 h Ja Blandat Skojs skull 

I04 26 20+ h Ja Blandat Skojs skull 

I05 22 16-20 h Ja Blandat 

Tävling-

sinriktat 

I06 27 8-12 h Ja Främst med andra Blandat 

I07 22 12-16 h Ja Blandat Blandat 

Genomsnitt 23,14 - 

   Standardav-

vikelse 2,17 - 

   Lägst/Högst 21/27 8-12/20+    
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6 Resultatgenomgång och analys 

Detta kapitel presenterar de data som samlades in under studien och analyserar samt 

diskuterar det erhållna resultatet. Först beskrivs det som observerades under testdeltagarnas 

spelsessioner, följt av vad de beskrev i efter-spel kommentarer i efterhand och därefter det 

som testdeltagarna redovisade i efterenkäten. Resultatet för de olika grupperna presenteras 

först var för sig varpå kapitlet avslutas med att resultatet ifrån de olika  testgrupperna ställs 

mot varandra. 

6.1 Genomspelning 

Under genomspelningarna där testdeltagarnas spelsession spelades in tog även testaren 

diverse kortare anteckningar baserat på vad testdeltagaren gjorde  i realtid, som reaktioner 

och fraser som de sa för sig själva. Spelsessionerna har även analyserats i efterhand för att 

tillföra ytterligare data och observationer. Detta redovisas övergripande nedan, specifikt för 

de båda testgrupperna. Stenciler för hur anteckningar togs under testdeltagarnas spelsession 

återfinns i Appendix B. 

6.1.1 Explicit tutorial 

Testdeltagarna i den explicita testgruppen hade inte några problem med att röra sig runt i 

spelvärlden. Det hände att en del spelare först klickade någonstans på spelfältet, men när de 

märkte att spelarkaraktären då inte rörde på sig så använde de sig omedelbart av WASD för 

att röra sig. Ingen spelare demonstrerade heller några problem med att slå med vanliga lösa 

slag, alla testdeltagare använde sig av vänsterklick för att attackera. Tre stycken klickade vilt 

på vänsterknappen men E04, E05, E06 och E07 testade att hålla nere vänster musknapp till 

och från men klickade mest. Till skillnad från andra gruppen dock var det inte alla 

testdeltagare som använde sig av högerklick för den hårdare attacken, E01 spelade igenom 

hela banan utan att en enda gång använda sig av den högra musknappen.  

I den explicita gruppen lyckades samtliga testdeltagare med att använda sig av förmågorna 

någon gång under sin spelsession. E03 var den enda testdeltagaren som framgångsrikt 

använde sig av en av sina förmågor först efter att information om hur det genomförs getts. 

Dock tittade E03 lite på sina förmågor och gjorde ett försök på att försöka välja en förmåga 

men lyckades alltså inte med detta. Hon demonstrerade liknande problem med att förstå hur 

det fungerade som I01, I02 och I03 gjorde i sina genomspelningar, i den mening att hon 

klickade på rutan flertalet gånger, utan att placera ut poäng korrekt förrän information getts 

via den tillhörande textrutan. Dock så verkade inte E03 till en början koppla att så länge 

rutan fanns uppe så hade hon fler poäng att sätta ut på sina förmågor. Detta eftersom hon 

endast satte ut ett poäng på en förmåga och sen fortsatte spela första gången hon lyckades 

sätta ut sina poäng, trots att hon hade ett poäng kvar. I slutet av banan efter att hon besegrat 

den sista fienden satte hon dock ut alla sina poäng. Flertalet av de andra spelarna valde sina 

förmågor så fort spelet började, även om de flesta väntade med att använda dem tills en strid 

med lite fler fiender.  

Endast tre av fyra testdeltagare genomförde rullningen under sin spelsession. E03, E06 samt 

E07 var de tre spelare som demonstrerade den manöver under sin spelsession. Samtliga 

spelare som genomförde rullningen gjorde så innan indikation om hur det görs getts till 

dem,  E06 samt E07 dock efter att information om att de kan behöva rulla getts via en 

överföring från karaktären Steve, medan E03 gjorde det långt i förväg. Det var även dessa 
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personer som demonstrerade flest antal funktioner totalt under sin spelsession i den 

explicita testgruppen. Eftersom E06 samt E07 framgångsrikt utförde rullningen efter att de 

fått kännedom om att de skulle behöva det var det antagligen med hjälp av tidigare 

erfarenhet eller vana. Mellanslag är en ofta använd tangent i samband med spel på PC, även 

om det inte är en typisk tangent använd i spel som ses snett uppifrån. Eftersom de inte 

använde mellanslag till något innan är det möjligt att de hypotiserade att den var det 

troligaste alternativet för rullning. Varför E03 använde sig av mellanslag och så tidigt är 

svårt att säga. Mellanslag är en stor tangent som används väldigt ofta och det är möjligt att 

den helt enkelt upplevdes som något som borde användas av henne. Uppenbarligen var det 

ingen av de andra testdeltagarna som kände samma sak, åtminstone inte till den grad att de 

testade tangenten. Med de tillgängliga data som finns är det dock inte möjligt att besvara 

varför dessa tre använde mellanslag och de övriga inte. 

I den explicita testgruppen var det fyra spelare som inte fick indikationer om hur de helar 

sig, i och med att de inte fick tillräckligt låg hälsa för att indikationen skulle ges. De tre 

spelare som fick indikationerna var E01, E03 samt E06. De var också de enda testdeltagarna 

i den explicita testgruppen som använde sig av helningsfunktionen. Av de fyra som inte fick 

någon indikation om helningsfunktionen använde E02, E05 och E07 sig flertalet gånger av 

förmågan ”Infectious Roar” som helar spelarkaraktären en bestämd mängd hälsa på egen 

hand. Detta bidrog antagligen till stor del till det faktum att de inte fick tillräckligt låg hälsa 

för att få indikationen om funktionen. E04 använde sig aldrig av den förmågan men lyckades 

ändå hålla sin hälsonivå över 50%. 

I den explicita testgruppen fanns det testdeltagare som lyckades byta till olika vapen. Det var 

dock endast två testdeltagare som lyckades med detta, E02 och E05. I detta fallet är det 

möjligt att de därigenom fick en lättare upplevelse än tänkt, i synnerhet med tanke på att de 

båda flertalet gånger använde sig av förmågan som tillät dem att hela sig själva. E07 och E04 

lyckades båda undvika att bli av med stora mängder hälsa dock utan att byta vapen en enda 

gång. 

Deltagarna i denna testgrupp har betygsatts på samma sätt som den andra gruppen baserat 

på de funktioner de demonstrerade under sin spelsession. Nedan i Tabell 3 återfinns 

poängfördelningen för dessa testdeltagare. Den kommer jämföras med data från 

efterenkäten. 
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Tabell 3 Tabell över vilka funktioner testdeltagarna för den explicita versionen använde sig 

av under sin spelsession. 1 innebär demonstrerad, 0 ej demonstrerad. 

Demonstrerad Kunskap E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 

WASD (rörelse) 1 1 1 1 1 1 1 

Vänster musknapp 1 1 1 1 1 1 1 

Höger musknapp 0 1 1 1 1 1 1 

QERF (förmågor) 1 1 1 1 1 1 1 

Mellanslag (rullning) 0 0 1 0 0 1 1 

F1 (helning) 1 0 1 0 0 1 0 

Totalt: 4 4 6 4 4 6 5 

Genomsnitt: 4,71 

Standardavvikelse: 0,88 

 

Trots att både E01 och E02 informerat om att de inte spelat liknande spel på pc förut så 

visade ingen av dem några som helst problem med att greppa kontrollerna och börja spela. 

Efter endast ett par sekunders testande hade de snabbt kommit underfund med hur de 

styrde och hur de anföll med vanliga attacken. De lyckades båda två också snabbt att välja 

och använda sig av sina förmågor. Övriga testdeltagare hade allihop testat liknande spel 

tidigare och det märktes överlag, även om vissa verkade vara mer vana och greppade 

mekaniken samt hur allting funkade lite mer instinktivt, vilket inbegriper de flesta av de som 

inte fick en indikation om helning. 

6.1.2 Integrerad tutorial 

Överlag så var det ingen testdeltagare i denna grupp som hade någon som helst problem 

med att börja röra sig. En del gick direkt till WASD för att börja gå medan vissa personer 

började med att klicka med musen och när de sedan märkte att spelkaraktären slog 

omedelbart därefter provade att manövrera sig med WASD. Ingen av testdeltagarna verkade 

ha problem med att greppa hur det fungerade att använda sig av vanliga slag, även om de 

flesta helt enkelt klickade om och om igen istället för att hålla inne knappen. I01 och I04 är 

de enda som observerades hålla nere musknapparna någonting, men i regel klickade de helt 

enkelt flera gånger om. Alla testdeltagare använde någon gång under spelsessionen sig av 

den högra musknappen för att använda den hårdare attacken, och de flesta använde den 

flertalet gånger under spelsessionen.  

Gällande förmågor så lyckades ingen av I01, I02 eller I03 att välja sina förmågor och 

lyckades på så sätt inte heller använda dem. De var allihop tydligt medvetna om att förmågor 

existerade, demonstrerat speciellt av I01 och I03 i och med att de pratade för sig själva 

medan de spelade (”Men jag har inte levlat!” och ”Varför funkar det inte? Q!”), men de 

lyckades helt enkelt inte med att välja vilka förmågor de skulle använda. Alla var nära på att 

lyckas och tryckte korrekt på rutan som en spelare först måste trycka på för att sedan placera 
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ut poäng på sina förmågor, men lyckades inte klicka helt rätt på förmågorna eller 

misslyckades med att märka att de tryckt på rutan. När det inte fungerade första gången de 

testade verkade det som att de utgick ifrån att det inte funkade att gå upp i nivå eller att de 

inte förstått hur det skulle ske. I02 klickade flera gånger på rutan vilket fick förmågorna att 

lysa upp flertalet gånger (när rutan klickats på lyser bilderna på ikonerna upp för att indikera 

att de nu är interagerbara, se  Figur 9), men han verkade inte lägga märke till detta. Övriga 

testdeltagare hade dock inga problem med att både finna och använda sig av sina förmågor, 

de flesta innan det hade indikerats att spelaren skulle göra det i banan. 

 

Figur 9 Skärmdump som till vänster visar hur ikonerna för förmågorna samt 
muspekaren ser ut innan “Level Up!”-rutan klickats på, och till höger hur det ser ut 

efter att den klickats på. 

Alla förutom två spelare, I04 och I05, genomförde rullningen någon gång under banan. 

Samtliga av testdeltagarna som genomförde rullningen  gjorde det innan instruktioner via 

spelet gavs om det. I01 gjorde det först i samband med att information om att han skulle 

behöva rulla gavs från karaktären Steve via en överföring, men innan instruktioner om hur 

det går till kommit, medan de övriga använde sig av manövern i förväg innan dess funktion 

indikerats på annat sätt än att ikonen för den fanns närvarande vid nederkanten av skärmen. 

Eftersom indikation om hur en spelare helas endast ger om en spelare får mindre än 50% 

hälsa så var det inte garanterat att en spelare skulle få detta. I den integrerade testgruppen 

fick dock alla testdeltagare indikation om detta förutom I07. Trots detta så använde sig 

varken I04, I05 eller I06 sig av helningsfunktionen inom spelet. I07, som inte fick någon 

indikation om det, hittade funktionen på egen hand och utförde den. Likaså lyckades I01 

hitta funktionen innan han fått indikation om det. Resterande använde sig av den efter att 

den aktuella striden de var inblandade i som fick deras nivå av hälsa att sjunka så mycket var 

över. 

Flertalet av testdeltagarna upptäckte även att det var möjligt att använda sig av andra vapen 

inom spelet, I01, I03 samt I07 var undantaget. Bytet av vapen var något som den tutorial 

som skapats inte ger någon form av instruktion i. Detta verkade dock inte ha någon större 

påverkan på deras spelupplevelse i jämförelse med hur de som inte bytte vapen hade det, då 

exempelvis svårighetsgraden i stort var oförändrad. I07 var den enda spelaren som inte fick 

indikation om helning, men han bytte å andra sidan inte vapen.  

Baserat på huruvida testdeltagarna demonstrerade användning av de funktioner som är 

relaterade till stridssystemet poängsattes deras kunskap i efterhand. För varje funktion 

(WASD för styrning, vänster musknapp för vanlig attack, höger musknapp för hård attack, 

QERF för förmågor, mellanslag för rullning och F1 för helning) delades en poäng ut för ett 

maximalt antal av sex poäng. Dessa poäng fungerar som en checklista för att se huruvida en 

testdeltagare faktiskt genomförde en funktion eller inte och därmed har demonstrerat en 

åtminstone temporär kunskap om funktionens existens. Poängfördelningen testdeltagarna 



 37 

emellan går att se nedan i Tabell 4. Denna information jämförs sedan mot de data som gavs 

via efterenkäten. 

Tabell 4 Tabell över vilka funktioner testdeltagarna för den integrerade versionen använde 

sig av under sin spelsession. 1 innebär demonstrerad, 0 ej demonstrerad. 

 Demonstrerad Kunskap I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 

WASD (rörelse) 1 1 1 1 1 1 1 

Vänster musknapp 1 1 1 1 1 1 1 

Höger musknapp 1 1 1 1 1 1 1 

QERF (förmågor) 0 0 0 1 1 1 1 

Mellanslag (rullning( 1 1 1 0 0 1 1 

F1 (helning) 1 1 1 0 0 0 1 

Totalt 5 5 5 4 4 5 6 

Genomsnitt 4,86 

Standardavvikelse 0,64 

 

Alla i den här testgruppen hade testat liknande spel tidigare men ändå demonstrerade I01, 

I02 samt I03 problem med att använda sig av förmågor. Allihop är dessutom vad som kan 

definieras som vana spelare, så anledningen till att de inte fick det att funka är svår att 

identifiera.  Dock lyckades de allihop med att demonstrera resterande funktioner i spelet 

utan problem. Varför I04, I05 samt I06 inte använde sig av F1 trots att de allihop fick 

indikationer om det är även det svår att avgöra. Allihop är personer med god spelvana som 

demonstrerade relativt goda färdigheter i hur spelet fungerade medan de spelade. De hade 

vid slutet dock allihop tillgång till förmågan som tillät dem att hela sig själva till viss del och 

eftersom det också var i slutet som de fick indikation om hur de helade sig kan det vara 

därför de inte följde uppmaningen. Chansen finns att de allihop tyckte sig redan förstå hur 

de helade sig på ett effektivt sätt och brydde sig därmed inte om att leta efter alternativa sätt 

att hela sig, trots att de fick detta som ett uppdrag. I06 tryckte visserligen ner F1 för att 

påbörja helning, men eftersom han rörde sig då så avbröts det omedelbart och han använde 

istället sin förmåga för att hela sig. Ingen av dem helade sig dock till full hälsa, trots att de på 

så vis inte slutförde uppdraget, vilket innebar att texten fortfarande fanns kvar. Antagligen 

bedömde de att de fick upp hälsan till en nivå de ansåg vara ”godtagbar”. Detta är antagligen 

den huvudsakliga skälet till att I04, I05 samt I06  inte använde F1 medan I01, I02 samt I03, 

gjorde det. De förstnämnda hade lärt sig att använda sig av förmågorna och kände sig 

därmed mer kompetenta till att hantera farliga situationer. De sistnämnda använde sig inte 

av förmågor och ansåg kanske därför att det var viktigt att få tillbaka så mycket hälsa som 

möjligt för att kunna hantera situationerna.  I07 fick ingen indikation på helningen men 

lyckades ändå använda sig av den, i början av sin spelsession där han troligtvis testade på de 

olika ikonernas benämningar i mitten av nederkanten av skärmen. 
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6.2 Efter-spel kommentarer 

När testdeltagarna slutfört sin version av den tutorial som spelades igenom såg utvärderaren 

och de tillsammans genom inspelningarna samtidigt som testdeltagarna fick beskriva sin 

tankeprocess under speltiden. Detta resulterade i en del kvalitativ data som hjälpt till att 

identifiera vilka element som hjälpte eller inte hjälpte testdeltagaren under dess spelsession. 

Härunder beskrivs detta för de båda testgrupperna. 

6.2.1 Explicit tutorial 

Följande är en generell beskrivning av vad testdeltagarna sa efter sin spelsession i samband 

med att de tittade genom en  inspelning av den.  

Alla testdeltagare förutom E05 kommenterade till en början på att de försökte hitta 

kontrollerna, det var dock ingen som uttryckte att det var någon form av svårighet för att 

förstå dem. Det var ett fåtal testdeltagare som påpekade att de först testade musen för att gå, 

men när det inte funkade gick de naturligt över till WASD. E05 berättar att han istället till en 

början kollade de olika vapnen som fanns och förmågorna, samtidigt som han på en gång 

funderade över skillnaden mellan höger och vänster musknapp. E01, E04 samt E07 kollade 

även de igenom sina skills så fort de förstått hur de skulle röra på sig. E07 påpekade även att 

de påminde honom väldigt mycket om sättet han valde förmågor på i andra spel. 

En del testdeltagare hade till viss del förstått att det var med hjälp av musen de slogs, i och 

med att de först testat att gå med den, men en del fick det tydliggjort i och med 

instruktionerna som gavs. E01 uttryckte det som att hon helt enkelt ” följde instruktioner” 

och antog att det bara var att fortsätta klicka för att attackera barrikaden. E02 testade att 

attackera med både och samtidigt som han funderade om det kunde vara en starkare attack 

på höger, men han var inte säker. E04 funderade en kort stund över vad han skulle göra efter 

att han valt sina förmågor men när han kom fram till barrikaden och slog på den gjorde han 

en omedelbar koppling till ett annat spel vilket ledde till att han upprepat började slå med 

vänstra musknappen. E06 säger som E01 att han följde de instruktioner som gavs i början 

helt enkelt, vilket antyder att det var via instruktionerna som han fick information om hur 

det fungerade att attackera. E07 nämner inget om instruktionerna i sig men nämner helt 

enkelt att han inte heller riktigt förstod skillnaden mellan högra och vänstra musknappen. 

Först när instruktioner gavs om den hårdare attacken var det ett par spelare som till viss del 

förstod sambandet mellan dem. E02 nämner att det var otydligt fram till dess att det 

förklarades i textrutan. E03 förstod hur hårda och vanliga slag faktiskt funkade i samband 

med att den andra textrutan visades. E04 nämner även han att det var vid den andra rutan 

han kopplade de båda attackernas funktion och sammanhang. Det var även då som han 

associerade de tillhörande ikonerna samt mätarna med funktionerna. E07 anmärkte även 

han att han märkte att hårda slag gjorde mer skada i samband med att den informationen 

presenterades i rutan. 

Gällande förmågorna så var det endast en testdeltagare som inte lyckades med att välja en 

förmåga innan informationen om den förmedlades i en textruta, E03. Hon nämner dock inte 

specifikt att textrutan hjälpte henne på något sätt, bara att hon väntade med att fixa sina 

förmågor till efter striden när det var mindre hektiskt. Striden hon nämner är alltså den 

första striden avsedd att lära ut förmågorna. E03 hade tittat på förmågorna innan, mellan 

andra och tredje konfrontationen för den vänstra musknappen, men förstod vid det laget 

inte hur det fungerade. Hon uttryckte det som att ”Jag funderade lite över ’level up’-rutan, 

om den på något vis refreshade skills eller så, eftersom ikonerna ibland var gråa och ibland 
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inte.” Detta antyder att det var efter att informationen till första konfrontationen för 

förmågor förmedlats som E03 greppade hur rutan skulle användas. E02 och E06 nämner 

båda två att de märkte rutan för att välja förmågor vid ungefär samma tillfälle som E03 

tittade på förmågor, men lyckades båda lägga ut poäng vid det tillfället.  

När det gällde rullandet var det flertalet som poängterade i efterhand att de missade 

informationen om det. E01, E02, E04 och E05 berättade allihop att de missade rutan och 

allihop sa att det var för att de var för koncentrerade på fienden de just då slogs mot. E01 

berättar att hon kände sig stressad i och med att spelkaraktären blev förgiftad och förlorade 

hälsa kontinuerligt över tid. Hennes högsta prioritet var att ställa sig bakom fienden och slå 

på den. E02 och E04 säger snarare att de bara ”körde på” för att försöka besegra fienden så 

snart som möjligt. E02 anmärkte helt enkelt att ”Jag missade den rutan, men det gjorde 

ingenting för rullning behövdes ändå inte”. E04 ville bara fortsätta ”slåss” och la därför 

ingen vikt vid rutan som dykte upp. E05 läste en del av texten i rutan, men eftersom det var 

en fiende som gjorde mer skada så slutade han läsa efter informationen om att fienden 

spottade. Längst ner i rutan finns informationen ”Try using space to roll out of the way from 

it!”, vilket då missades av E05. E03, E05 och E07 anmärkte att de upptäckte rullningen i 

förväg, E03 och E07 bara av en händelse medan E06 gjorde det i samband med att han fick 

information om att han skulle behöva rulla undan. E07 anmärkte på att han inte använde det 

så mycket i strid däremot. 

Det var tre testdeltagare, E02, E03 och E05, som påpekade att texten från Steve i 

överföringarna var svårläslig. E03 gjorde dock mer en jämförelse och sa att ”Texten i rutan 

var lättare att läsa i och följa än den text som kom ifrån Steve”, medan E02 samt E05 helt 

enkelt konstaterade att det var svårt att läsa det som Steve sa. Utöver det var det många av 

testdeltagarna som helt enkelt missade många textrutor som de sedan såg när de iakttog sin 

genomspelning i efterhand. E01 antydde att hon inte såg en enda textruta efter den första, 

även om hon märkte av att det kom upp text i uppdragslistan. E02 säger bara uttryckligen att 

han missade den sista rutan, men sa också att han i första hand följde den text som kom 

ifrån Steve, vilket kan betyda att han inte lade så stor vikt vid övrgia textrutor. Han tog dock 

även fram att när texten som förklarade förmågor kom fram så hade han redan förstått det, 

vilket fick det att verka lite onödigt. E03 säger att hon i vissa fall prioriterade fienderna över 

rutorna med information, eftersom fienderna anföll henne. E04 missade som ovan nämnt 

åtminstone uttryckligen den sista rutan. E05 tyckte i allmänhet att det var för mycket text i 

rutorna och att den relevanta informationen i dem oftast var längst ner, vilket gjorde att även 

om han kanske uppmärksammade merparten av rutorna läste han inte all information i 

dem. E06 och E07 verkar vara undantaget, då ingen av dem nämner något om en missad 

ruta. Det var endast tre testdeltagare totalt som fick någon indikation om hur de helar, E01, 

E03 samt E06. Två av dem verkar inte ha haft något problem med att uppmärksamma 

informationsrutan, medan E01 till en början inte märkte av den alls, trots att det inte var 

något annat som hände samtidigt.   

Det var även tre testdeltagare i testgruppen som reagerade på att den andra barrikaden tålde 

mer än den tidigare. E01 funderade mest varför det tog så lång tid att slå ner den, vilket till 

viss del var förklarligt eftersom hon aldrig använde den högra musknappen. E03 regerade 

inte direkt negativt på den, utan undrade mest om det hände något eller inte när hon slog på 

den eftersom hon inte fick någon omedelbar återkoppling på att något hände. E05 upplevde 

att det mest kändes som ett slöseri på tid att det tog så lång tid att slå sönder den andra 

barrikaden. 
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6.2.2 Integrerad tutorial 

Följande är en generell beskrivning av vad testdeltagarna sa efter sin spelsession i samband 

med att de tittade genom en  inspelning av den.  

Eftersom det saknades indikation för hur en spelare rör sig var det några testdeltagare som 

kommenterade att de till en början kände sig förvirrade eller åtminstone fundersamma över 

hur spelet styrdes. Många provade först musen, men när det inte resulterade i att spelaren 

rörde sig tyckte alla att nästa logiska steg var att använda sig av WASD. Testdeltagare I06 

beskrev det som att han ”Testade de vanliga knapparna” för att börja röra sig och de som 

nämnde styrsystemet påpekade liknande saker. I02 nämnde specifikt att han till en början 

kände sig ”förvirrad” när hans spelsession startade. Dock nämnde merparten ingenting 

särskilt om styrsystemet i sig i efterhand, utan nämnde ofta att de helt enkelt testade att 

attackera allmänt innan de fortsatte spela. I01 nämnde redan här att han sett och identifierat 

förmågorna och att han skulle använda rutan som dykt upp för att få tillgång till dem, men 

då han inte fick det att funka gav han upp. Även I03 försökte kolla på sina förmågor till en 

början och förstå exakt hur det funkade att sätta ut poäng på dem men hon kunde inte räkna 

ut hur. I05 anmärkte på att när hon startade spelet så ”blinkade” (pulserade) rutan som 

måste klickas ner för att välja förmågorna, vilket omedelbart påkallade hennes 

uppmärksamhet. Det ledde sen till att hon klickade på den och läste igenom sina förmågor 

samt valde en. Både I02 och I04 kommenterade på att det var uppenbart att barrikaden 

skulle slås på, samtidigt som I04 identifierade det som en grundläggande introduktion till att 

lära sig attackera. 

I01 och I03 reagerade även på att ikonerna för vänster och höger musknapp (utöver rutan 

för förmågorna) som de kallade det ”blinkade” och berättade att de kopplade det till att det 

var just den som då skulle användas. Inga övriga anmärkte på det i sig, men många uttryckte 

funderingar över hur den normala och den hårdare attacken hängde ihop. I06 funderade 

omedelbart över huruvida det var någon skillnad på attackerna mellan den vänstra och den 

högra musknappen Det var endast han som uttryckligen hade en gissning som stämde 

överens med verkligheten, I06 berättade att ”Här funderade jag på om den ena attacken 

laddade upp den andra, men var inte helt säker” tidigt i spelsessionen, vid den första striden 

som introducerade den funktionen. De flesta andra uttryckte mest en undran om huruvida 

det faktiskt var någon skillnad mellan dem. I01 berättar att han försökte kolla om det gick att 

använda den hårda och normala attacken på något vis i kombination med varandra. I02 

påpekade att han förstod att den faktiskt var en hårdare attack i den andra striden som 

introducerade den, men nämnde inget om sambandet mellan de båda attackerna. I03 

märkte att det var skillnad mellan vänster och höger musknapp först när hon använda höger 

musknapp först när hon högerklickade utan att träffa en fiende. Detta eftersom att 

karaktären då hoppar en bit framåt. Det gjorde dock henne förvirrad de gånger det inte 

skedde, vilket var de gånger då hon inte fyllt mätaren för höger musknapp tillräckligt och 

endast vanliga attacker skedde. I05 fastnade vid ett stängsel som avgränsar banan och 

trodde att det var den andra barrikaden, i samband med det testade hon flertalet gånger att 

använda sig av både höger och vänster musknapp. Hon berättade om att hon trodde att det 

först var tvunget att använda dem i kombination med varandra för att ha sönder den, varpå 

hon provade att hålla inne för att se om det blev någon skillnad. Hon teoriserade om att det 

kanske blev ”starkare” attacker om hon höll knapparna inne men kom inte fram till nåt till 

slut och identifierade inte heller vad skillnaden faktiskt var mellan dem. 
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Gällande förmågorna så anmärkte de övriga tre (I04, I06, I07) som använde dem men inte 

gjorde något åt dem på en gång att systemet för att välja förmågor var naturligt och logiskt 

samtidigt som de relaterade till andra spel med liknande system. I06 nämnde specifikt att 

”Level up var tydligt när det hände”, ”level-up” betyder alltså i sammanhanget de gånger 

spelaren fick mer poäng att sätta ut på förmågor. Det händer  i samband med att en text 

dyker upp ovanför spelkaraktären där det står ”Level up!” samtidigt som textrutan med 

samma text även dyker upp igen och pulserar. I02 berättade att han fann rutan för att klicka 

ut förmågor som ”förvirrande, den verkade inte funka”.   

Rullningen var det bara tre som anmärkte något på; I01, I03  och I06. I01 förklarade att när 

överföringen berättade för honom att han skulle behöva rulla ur vägen så testade han om det 

var mellanslag som skulle tryckas ner för att rulla då han sa att ”det brukar vara space för att 

använda dodge i sådana här spel” (”space” är det engelska namnet för mellanslag, samtidigt 

som ”dodge” innebär att undvika). I03 testade den mot bossen för att hon fått information 

om det, men beskrev det inte mer ingående än så. I06 nämner helt enkelt att han, i första 

striden ämnad att lära ut förmågor,”testade att rulla och springa runt lite” och beskrev det 

inte mer ingående än så. Både I02 och I07 rullade som tidigare nämnt men berättade inget 

om det i efterhand. I04 märkte ikonen som det står ”Sp” på, vilket alltså är ikonen för 

rullning och nämner att han funderade över vad det var. Han uttryckte det som ”Jag 

funderade över vad Sp var för nåt och testade mitten musknapp, men det hände inget.” Efter 

detta verkade inte han ha brytt sig om det något mer. 

Både I05 samt I06 anmärkte på att texten som kom ifrån Steve, via överföringar, var 

svårläslig. I05 var orolig över att hon missade någon viktig information från den när den 

kom i samband med fiender, men hoppades helt enkelt att den inte var det. Rörande 

teknikerna som användes för att förmedla information i den integrerade versionen var det 

några kommentarer. I02 och I05 kommenterade båda två på att de missat instruktioner i 

uppdragslistan. I02 berättade att han inte alls såg några av dem överhuvud taget, medan I05 

berättade att hon missade den helt i samband med instruktionerna som gavs för rullning. 

Vid det tillfället var hon helt fokuserad på specialfienden och la därför inte märke till den. 

I01 kommenterade att det var via uppdragslistan han fick information om hur han skulle 

hela sig.  I02 berättade däremot att pulserandet (eller ”blinkandet”, som han och många 

andra kallar det) gav han ledtrådar för vad han skulle göra och hur saker funkade. I01 

berättade också att han drog en koppling till att högra musknappen skulle användas i och 

med att dess ikon pulserade. I03 märkte också att den ikonen pulserade och det var det som 

fick henne att pröva den, även om hon inte förstod vad skillnaden var varken då eller senare. 

Hon kopplade även vänstra musknappen till när dess ikon pulserade. Det var också via 

pulserandet som hon la märke till F1 och att hon med hjälp av F1 kunde hela sig själv. I06 

kommenterade även på detta, men till skillnad från I03 märkte han att F1 pulserade men 

förstod inte varför då den enligt honom ”Inte verkade göra något”, så han använde en 

förmåga för att hela sig i stället. Att han upplevde det som att den inte gjorde något har med 

största sannolikhet att göra med att han inte stod stilla när han tryckte på den utan 

omedelbart fortsatte röra på sig. Det avbröt helningen och gjorde att den speciella 

animationen som sätter igång när en spelare helar sig inte hann komma igång.  

I04 och I06 kommenterade båda på den andra barrikaden. I04 använde en förmåga som gör 

att en karaktär hoppar över en längre distans och lyckades komma förbi barrikaden innan 

han förstört den på detta vis. Att det var möjligt var en oförutsedd bugg som rättades till 

senare, även om en del testdeltagare hann uppleva den. När han kommit förbi barrikaden 
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sprang han vidare då han bedömde att det var bättre istället för att ”slösa tid”. I06 

kommenterade på att det tog lång tid att slå sönder den andra barrikaden, vilket gjorde att 

han tröttnade temporärt och gick runt och kollade efter föremål att plocka upp (”Så jag 

kollade efter loot!” som han uttryckte det). 

6.3 Efterenkät 

Slutligen fick testdeltagarna fylla i ännu en enkät vars syfte var att samla ytterligare 

information om hur de upplevde den version de spelat igenom. De fick betygsätta hur väl de 

känner att information som rörde stridssystemet förmedlades till dem på en skala från ett till 

tio, samt försöka att själva identifiera på vilka sätt de fick informationen på. Detta för att ta 

reda på hur väl den explicita gentemot den integrerade versionen av spelets tutorial 

förmedlade information, samt att ta reda på huruvida testdeltagarna fick information via de 

tekniker som använts eller inte. Därefter betygsatte de även hur rolig de upplevde sin 

spelsession, på samma skala från ett till tio samt huruvida de tyckte att de erfor någon 

immersion. Om de gjorde det ombads de att försöka betygsätta hur djup denna immersion 

var samt motivera varför om så möjligt. Om de inte upplevde någon immersion ombads de 

även att försöka motivera detta om de kunde. Genom att de besvarade detta kunde hypotes 

två som ställdes upp i problemformuleringen antingen styrkas eller förkastas, samtidigt som 

det kanske kunde identifieras exakt vad det var i de båda versionerna som främjade eller 

förhindrade immersion. Därefter ombads de att med egna ord beskriva stridssystemet i 

spelet så ingående som möjligt. Baserat på vad de tog upp tilldelades sedan deras svar poäng 

grundat på om de tog upp viss fakta i samband med att de förklarade systemet. Detta för att 

på så sätt kunna identifiera vad de lärt sig om det. Funktionernas beskrivningar poängsattes 

enligt följande: 

 Rörelse (WASD): En poäng om det omnämns i förklaringen. 

 Vanlig attack (vänster musknapp): Maximalt tre poäng. En poäng för att säga att den 

används med musen (vänsterklick), en poäng för att säga att den kan hållas in och en 

poäng för att den genererar energi till högra musknappen. 

 Hård attack (höger musknapp): Maximalt tre poäng. En poäng för att säga att den 

används med musen (högerklick), en poäng för att säg att en mätare måste fyllas upp, 

en poäng för att säga den går att hålla in eller för att nämna att den fungerar som 

vanliga attacker tills mätaren fyllts upp tillräckligt. 

 Förmågor (QERF): Maximalt två poäng. En poäng för omnämnande av förmågorna, 

en poäng för "alla rätt" (att förmågorna används med Q, E, R, F). 

 Rullning (mellanslag): Maximalt två poäng. En poäng för omnämning, en poäng för 

att nämna att den bara kan användas igen efter ett visst tidsintervall. 

 Helning (F1): Maximalt två poäng. En poäng för omnämnande, en poäng för att den 

avbryts vid slag/rörelse/användande av förmågor. 

En fullständig redovisning enligt denna poängsättning skulle resultera i totalt 13 poäng. 

Slutligen fanns ett fält där de kunde lämna övriga kommenterar på sin testsession om de så 

önskade. De flesta testdeltagarna lämnade dock ingen övriga kommentar och av de som 

gjorde det var det endast två stycken som på något vis var relevanta för arbetets 
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frågeställning. E01 påpekade att hon inte märkte textrutorna, speciellt  i samband med strid. 

I05 påpekade också, vilket många andra även gjorde, att det var svårt att läsa texten från 

Steve. 

Härunder beskrivs de data som genererades för varje testgrupp. Efterenkätens utformning 

återfinns i Appendix C. 

6.3.1 Explicit tutorial 

Nedan i Tabell 5 redovisas hur testdeltagarna i den explicita testgruppen betygsatte hur bra 

de upplevde att information rörande stridssystemet presenterades för dem. De fick 

betygsätta hur väl de tyckte att informationen förmedlades på en skala på 1-10, där ett var 

väldigt dåligt och tio väldigt bra. 

Tabell 5 Visar hur väl testdeltagarna i den explicita testgruppen upplevde att information 

förmedlades till dem på en skala från 1-10. 

Testdeltagare Förmedlad information 

E01 8 

E02 4 

E03 8 

E04 10 

E05 8 

E06 9 

E07 7 

Genomsnitt: 7,71 

Standardavvikelse: 1,75 

 

Till skillnad ifrån den andra gruppen upplever de flesta testdeltagarna i denna grupp att 

information till dem förmedlades på ett mer än godtagbart sätt, med genomsnittstvärdet på 

ganska bra. Enda undantaget är synligen E02, som tyckte att informationen förmedlades på 

ett strax under godtagbart sätt. Övriga var överlag positiva, med E04 som till och med 

bedömde det som att informationen förmedlades väldigt bra. Det är uppenbart att 

testdeltagarna upplever det som att information som presenteras direkt i större omfattning 

är bättre förmedlad.  

I Tabell 6 visas hur hur rolig de olika testdeltagarna i den explicita testgruppen upplevde att 

den version av spelets tutorial som de spelade var. Testdeltagarna fick bedöma utifrån en 

skala på 1-10, där ett var väldigt tråkig och tio väldigt rolig. 
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Tabell 6 Tabell som illustrerar hur rolig den explicita testgruppen upplevde sin spelsession, 

på en skala från 1-0. 

Testdeltagare Hur rolig versionen bedömdes vara, 1-10 

E01 6 

E02 8 

E03 8 

E04 10 

E05 8 

E06 7 

E07 6 

Genomsnitt: 7,57 

Standardavvikelse: 1,29 

 

Återigen så är värdena för hur rolig spelsessionen upplevdes vara högre än för den andra 

gruppen. Samtliga testdeltagare bedömde det som mer än bara roligt, med avsaknad av 

någon testdeltagare som drog ner värdet. E04 bedömde här att han hade väldigt roligt under 

sin spelsession och tre andra testdeltagare var nära att ha lika roligt under sin spelsession. 

Standardavvikelsen är rätt låg för testdeltagarna som deltog i den explicita versionen.  

Den explicita testgruppens bedömning om huruvida de upplevde någon immersion beskrivs 

nedan i Tabell 7. Om de upplevde någon immersion ombads de bedöma till vilken grad de 

upplevde immersion med hjälp av en skala på 1-10, där ett står för väldigt låg nivå och tio 

väldigt hög nivå. 
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Tabell 7 Illustrerar om testdeltagarna i den explicita gruppen upplevde någon immersion 

och i sådana fall till vilken grad, på en skala från 1-10. 

Testdeltagare Immersion? Nivå av immersion 

E01 Ja 5 

E02 Ja 7 

E03 Ja 5 

E04 Ja 8 

E05 Ja 6 

E06 Ja 6 

E07 Ja 8 

Genomsnitt   6,43 

Standardavvikelse   1,18 

 

I denna testgrupp upplevde samtliga deltagare immersion och alla till en relativt hög grad, 

med de lägsta på fem. Testdeltagarna ombads även att motivera varför de upplevde eller inte 

upplevde immersion om möjligt. En diskussion kring deras motivationer återfinns senare i 

avsnittet. 

Poängsättningen för testdeltagarnas redogörelse för hur de uppfattade att spelets 

stridssystem återfinns nedan i Tabell 8. 

Tabell 8 Poängsättning av den explicita gruppens beskrivning av stridssystemet. 

 Förklarad kunskap E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 

WASD (rörelse) 1 1 0 0 0 0 1 

Vänster musknapp 1 1 2 1 1 1 2 

Höger musknapp 0 2 2 1 1 1 2 

QERF (förmågor) 2 1 1 1 1 0 1 

Mellanslag (rullning) 0 0 0 0 0 0 1 

F1 (helning) 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt: 4 5 5 3 3 2 7 

Genomsnitt total kunskap: 4,14 

Standardavvikelse: 1,55 
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Endast en av testdeltagarna lyckades med att nå över hälften av den maximala poängen (13), 

E07. I övrigt var det endast E07 som omnämnde rullningsförmågan, trots att det var två 

stycken till som under sin spelsession använde sig av förmågan. Ingen av testdeltagarna 

nämnde heller helningsfunktionen, trots att det var tre stycken som använde sig av den 

under sin spelsession. Det finns en stor möjlighet till att viss information inte redovisas, som 

av författaren anses vara en del av stridssystemet men av testdeltagarna sågs som orelaterat. 

Vissa testdeltagare hade också sämre chanser att kunna redogöra för helningen i och med att 

de inte fick någon indikation om förmågan. E01, E02 och E07 listade upp funktioner eller 

tillhörande knappar och förklarade vad de innebar helt enkelt i sin redogörelse för hur 

stridssystemet fungerade. E03 berättade på ett liknande sätt även om hon inte radade upp 

alla funktioner för sig utan sammanfattade sin förståelse för hård respektive vanlig attack i 

en mening, gick vidare till att berätta lite kort om förmågor och avslutade genom att säga att 

det var via musen man slog på fiender. E04, E05 och E06 relaterade allihop till andra spel i 

olika omfattning. E04 nämnde en spelserie med liknande system för att attackera med 

musen och nämnde sedan förmågornas antal, vilket gjorde att han fick tre poäng totalt. Även 

här är det osäkert exakt hur mycket förståelse han hade för systemet. E05 menade på att 

stridssystemet kändes ”lättstyrt och logiskt” och relaterade till samma samma spel som E04 

samt ett annat liknande, samtidigt som han nämnde att det gick att använda olika 

”specialattacker” vilket tolkades som förmågorna. Utöver det kommenterade han sin 

upplevese av stridssystemet. E06 var precis som E04 väldigt kortfattad och jämförde det 

med samma spel, men sa även att det fanns ”vissa variationer.” Han avslutade dock sin 

beskrivning med ”Men det mesta gick på[sic] att markera fienden och klicka ihjäl dom”. 

Återigen var det en testdeltagare som tog upp att det var möjligt att byta vapen, E05 men i 

övrigt höll sig de mesta till grundfunktionerna när de beskrev spelets stridssystem.  

När den förklarade kunskapen jämförs med den demonstrerade kunskapen går det att se att 

de som använde sig av helningsfunktionen inte ansåg den som en del av stridssystemet. E01, 

E03 och E06 använde allihop sig av F1 för att hela sig men ingen av dem omnämner detta. 

E01 och E03 hade båda relativt metodiska beskrivningar av det som de tog upp då de 

ombads att beskriva stridssystemet så att de lämnade helningen utanför beror antagligen på 

det också. Möjligheten finns fortfarande att de helt enkelt glömde det dock. E06 hade 

överlag en väldigt kortfattad beskrivning så det är svårt att avgöra om det var för att han 

ansåg att helning inte tillhörde stridssystemet som han inte nämnde det eller ej. I övrigt var 

det endast tre stycken som omnämnde rörelseförmågan i efterenkäten, trots att samtliga 

använde sig av det för att ta sig genom spelet. Det finns en sannolikhet att de såg 

styrssystemet som skiljd från stridssystemet och därmed inte omnämnde det. Bland dem 

som omnämnde det var det endast E02 som poängterade att styrningen används för att 

positionera sig i strider. Utöver det var det endast en person, E07 som lyfte fram rullningen i 

efterenkäten, trots att det var två ytterligare som använde sig av den. Det var även den 

testdeltagare som synbarligen lärde sig mest om spelet enligt de uppsatta kriterierna. Varför 

E03 lämnade det utanför sin redogörelse är oklart, E06 var som tidigare nämnt väldigt 

kortfattad vilket helt enkelt skulle kunna vara skälet till att det inte nämndes. 

Testdeltagarna ombads att redogöra för vilka sätt informationen förmedlades till dem. 

Samtliga testdeltagare nämnde textrutorna som källor till information för dem och E04, E06 

samt E07 nämnde textrutorna (av många testdeltagare beskrivit som ”pop-up rutor” i och 

med att de dyker upp vid vissa tillfällen) i första hand när de benämnde informationskällor. 
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Utöver det anmärkte också E01 på att vissa relaterade funktioner ”blinkade” (pulserade) när 

de skulle användas. I det här fallet relaterar hon helt enkelt till rutan som måste klickas i för 

att välja förmågor. När den trycks i pulserar även bilderna inuti ikonerna för förmågorna 

(alltså inte ikonerna i sig, som i den integrerade versionen). E02, E03 och E06 benämner 

även texten ifrån Steve som en källa till information utöver textrutorna. E04 samt E07 

poängterade även att de via tidigare erfarenhet med liknande spel på så vis förstod mycket av 

hur stridssystemet fungerade. E02 samt E07 nämner även texten som dyker upp när 

muspekaren vilar över någon av ikonerna för förmågorna som källor till information. E05 

nämner hur de förmågor som var användbara efter att de valts var ifyllda med färg som ett 

sätt han förstod sig på mer om hur stridssystemet funkade. Han la också fram att det var 

tydligt under vilka tidsperioder det inte var möjligt att använda en förmåga för tillfället. Det 

är tydligt att textrutorna fyllde sitt syfte som informationsförmedlare i denna version av 

spelets tutorial i och med att alla spelare lade märke till dem samt nämnde dem som en källa 

till information. Detta trots att många av dem nämnde i efterhand att de hade missat en del 

eller flertalet av rutorna. 

Alla testdeltagare som spelat igenom den explicita versionen uppgav att de upplevde 

immersion. Deras motiveringar till detta var lite olika för de olika personerna. E05 och E07 

nämnde specifikt hur lätt de kom in i att kontrollera sin karaktär i spelet samt att det var det 

som tillät dem att uppleva immersion. E05, som betygsatte sin immersion som sex, 

påpekade dock att han nog skulle levt sig in mer i sin spelupplevelse om grafik och ljud varit 

mer finputsat. E02 anmärkte på att miljön samt stilen på karaktären gjorde honom nyfiken 

och intresserad, vilket ledde till att han blev mer engagerad och betygsatte det 7. Han 

poängterade dock att eftersom han spelade i en testmiljö så försvårades hans möjlighet till 

att leva sig in i det. E01 och E03 betygsatte nivån på sin egen immersion med fem med lite 

olika motiveringar; E01 menade helt enkelt hon upplevde immersion i den mån att hon kom 

igång med spelet och att det kändes som en ”ganska standard tutorial, man känner igen det 

från tidigare spel” (i detta fallet avses troligtvis ”tidigare spel” som andra liknande spel eller 

dylikt, då Mutation inte direkt har någon föregångare). E03 tyckte att det kändes ganska kul 

att spela igenom banan, men nämnde att hon ofta har det svårare att uppleva immersion i 

spel som ses uppifrån. Hon tog dock specifikt upp att hon inte tyckte att informationen i 

textrutorna störde immersionen något särskilt. E04 bedömde sin egen immersionsnivå rätt 

hög, åtta, men sa ”det är svårt att veta i vilken riktning spelet vill ta mig som spelare[...]” 

men poängterade att det fortfarande engagerade honom väldigt mycket. E06, som bedömde 

sin immersionsnivå som sex, anmärkte att det ofärdiga grafiken gjorde att han hade svårare 

att leva sig in i spelet mer. Överlag verkar det inte som att närvaron av textrutor som inte hör 

hemma i spelmiljön eller gränssnittet som spelet använder störde testdeltagarna nämnvärt. 

Om det fanns faktorer som påverkade deras immersion negativt var det istället sådant som 

var inneboende i spelet, som utformningen av karaktärerna, eller omgivningen (det faktum 

att spelsessionen genomfördes i en testmiljö). 

6.3.2 Integrerad tutorial 

En mängd kvantitativ data genererades i samband med att testdeltagarna ombads betygsätta 

sin upplevelse i olika aspekter. Nedan i Tabell 9 redovisas hur testdeltagarna i den 

integrerade testgruppen betygsatte hur bra de upplevde att information rörande 

stridssystemet presenterades för dem. Ett står för väldigt dåligt och tio för väldigt bra. 
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Tabell 9 Redovisar hur väl den integrerade testgruppen bedömde att information rörande 

stridssystemet förmedlades till dem, på en skala mellan 1-10 

Testdeltagare  Betygsatt förmedlad information, 1-10 

I01 4 

I02 3 

I03 6 

I04 4 

I05 5 

I06 7 

I07 6 

Genomsnitt: 5 

Standardavvikelse: 1,31 

 

Tabellen visar att de flesta testdeltagarna tyckte att information förmedlades på ett 

godtagbart sätt. Tre stycken betygsätter denna version av spelets tutorial som strax under 

godtagbart medan tre stycken betygsatte det som lite över godtagbart eller till och med 

började närma sig bra. Resultatet tyder på att de inte upplevde det som att informationen var 

öppen och lätt att komma åt, men att den som presenterades åtminstone räckte för att de 

skulle få en grundläggande förståelse för hur stridssystemet fungerade. Testdeltagarna 

ombads även  nämna på vilka sätt informationen förmedlades till dem, vilket redovisas 

längre ner i avsnittet.  

Tabell 10 redovisar till vilken grad testdeltagarna upplevde sin spelsession som rolig, på en 

skala mellan 1-10 där ett var väldigt tråkig och tio väldigt rolig. 
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Tabell 10 Tabell vilken illustrerar hur rolig den integrerade testgruppen upplevde sin 

spelsession. 

Testdeltagare Hur rolig versionen bedömdes vara, 1-10 

I01 6 

I02 5 

I03 6 

I04 3 

I05 8 

I06 7 

I07 8 

Genomsnitt: 6,14 

Standardavvikelse:  1,64 

 

Enligt tabellen anser de flesta av testdeltagarna att det var roligt att spela igenom 

spelsessionen, även om graden varierar lite. Endast en person ansåg att sin spelsession var i 

det närmaste tråkig, I04. De övriga upplevde den som rolig eller närmade sig väldigt rolig. 

Något som påverkar den här bedömningen till stor del är hur rolig testdeltagaren fann spelet 

i sig och inte endast hur denna version av spelets tutorial var utformad. 

Testdeltagarna ombads att bedöma huruvida de själva upplevde någon form av immersion. 

Ifall de upplevde någon form av immersion ombads de att betygsätta sin nivå av immersion 

på en skala mellan 1-10 där ett innebär väldigt låg nivå och tio väldigt hög nivå. Deras svar 

illustreras på nästa sida i Tabell 11. 
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Tabell 11 Redovisar huruvida deltagarna i den integrerade testgruppen upplevde immersion 

under spelsessionen och i sådana fall till vilken grad, på en skala av 1-10 

Testdeltagare Immersion? Nivå av immersion 

I01 Ja 6 

I02 Nej - 

I03 Ja 52 

I04 Ja 6 

I05 Ja 2 

I06 Ja 3 

I07 Ja 8 

Genomsnitt: 

 

5 

Standardavvikelse:   2,00 

 

Endast en person rapporterade att denne inte upplevde någon form av immersion, vilket då 

inte räknas med för att bedöma den genomsnittliga nivån av immersion. Detta resulterar i 

ett högre värde för genomsnittet i och med att det är färre värden det beräknas på. Dock 

väger det faktum att en testdeltagare inte alls upplevde immersion tung och är något som 

betydelsefullt att hålla i åtanke. Testdeltagarna ombads även att motivera, om de kunde, 

varför de upplevde eller inte upplevde någon form av immerson. Dessa svar återfinns längre 

ner i kapitlet.  

Testdeltagarna ombads att redogöra så ingående de kunde för hur stridssystemet fungerade. 

I efterhand har författaren av arbetet poängsatt deras svar baserat på vissa kriterier för att se 

hur väl de beskrev spelets stridssystem efter sin spelsession. Testdeltagarnas poängsättning 

återfinns nedan i Tabell 12. 

                                                        
2 Testdeltagaren delade upp sin betygsättning i ”Narrativt immerserad: 7, performativt/gameplay 

immerserad: 5”. För att få ett värde att räkna med lades poängen ihop och delades på två för att få 

fram fem. Hennes kommentar tas dock i beaktande för vidare utvärdering. 
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Tabell 12 Poängsättning av den integrerade gruppens beskrivning av stridssystemet 

 Förklarad kunskap I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 

WASD (rörelse) 0 0 0 0 0 0 1 

Vänster musknapp 1 1 1 1 2 1 2 

Höger musknapp 1 1 1,5 1 0,5 1 1 

QERF (förmågor) 1 0 1 0 2 2 2 

Mellanslag (rullning) 1 1 2 0 0 2 0 

F1 (helning) 1 1 0 0 0 0 0 

Totalt: 5 4 5,5 2 4,5 6 6 

Genomsnittlig total kunskap: 
4,71 

            

Standardavvikelse: 
1,31 

      
 

Inte en enda av testdeltagarna lyckades få över hälften av den maximala poängen (6,5). Två 

stycken av testdeltagarna har belönats med en halv poäng då deras svar har ansetts ”delvis 

korrekta”. Detta för att deras beskrivning har bedömts som inte helt rätt men inte heller helt 

fel. Den genomsnittliga kunskapen hamnar på strax över en tredjedel av den maximala 

mängden poäng. Ett möjligt skäl till att poängen blev så pass låg kan vara att testdeltagarna 

endast ombads redovisa för hur stridssystemet fungerade. Detta kan ha påverkat deras svar 

och också deras betygsättning, eftersom de då endast svarade på vad de själva ansåg ingå i 

stridssystemet. Dessutom fanns det flertalet testdeltagare som drog paralleller till andra spel, 

vilket försvårade betygsättningen. Därtill var det inte heller alla som fick indikationer om 

hur det gick till för att hela sig, vilket också kan ha påverkat resultatet. Endast en person 

omnämnde hur det fungerade att röra sig i spelet och endast två personer förklarade att 

helning fanns med i spelet, trots att fyra testdeltagare använde sig av det inom sin 

spelsession. I01, I02, I03, I05 och I06 strukturerade upp sina svar allihop på så sätt att de 

tog upp en funktion eller en tillhörande knapp och förklarade vad den gjorde. I04 och I07 

refererade helt enkelt till liknande spel för att förklara stridssystemet vilket gjorde det 

problematiskt att betygsätta. Vid efterforskning av de spel de refererade till framgick det att 

de hade liknande styrsystem med musen i fallet för I04, vilket resulterade i ett poäng för 

både vänster och höger musknapp. Huruvida han hade en djupare förståelse för det är svårt 

att avgöra. I07 refererade till samma spel men även ett till som använder sig av närmast 

identiska kontroller för förmågor kombinerat med styrsystem, vilket gjorde att fler poäng 

belönades. Det är dock fortfarande osäkert hur ingående kunskap han faktiskt hade efter sin 

spelsession.  I03 och I05 fick halva poäng i och med att de som ovan nämnt inte hade riktigt 

rätt eller riktigt fel. I03 gissade på att de hårdare attackerna antingen hade ett tidsintervall 

de inte kunde användas på direkt efter eller att de laddades upp med hjälp av den andra 

attacken men sa att hon inte kunde avgöra vilket. Eftersom hon var nära svaret poängsattes 

hon med en halv poäng (i och med att hon redan nämnt att det var en annan attack på höger 
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musknapp fick hon totalt 1,5 poäng). I05 beskrev att det med höger och vänster musknapp 

utfördes en vanlig attack, vilket gjorde att hon poängsattes med en halv poäng i och med att 

hon tog med att det gick att använda höger musknapp men inte särskiljde den ifrån den 

vänstra. Många av testdeltagarna tog även upp att det gick att byta vapen med 1-2-3-4 och 

någon nämnde även att det gick att välja flera nivåer på sina förmågor, men då detta inte var 

del av det som bedömdes så bortsågs det från vid poängsättningen. 

Om den förklarade kunskapen hos den integrerade testgruppen jämförs med deras 

demonstrerade kunskaper märks det genast att de flesta inte ansåg rörelsesystemet via 

WASD vara en del av stridssystemet. Endast I07 omnämnde WASD, vilket var indirekt via en 

jämförelse till ett annat spel som använder samma styrsystem. Likaså var det endast I01 

samt I02 av de fyra som använde sig av helningen som skrev ut det som en del av 

stridssystemet. I03 kan ha ansett att det inte var en del av stridssystemet och därmed 

utelämnat det, eller så kan det ha förbisetts då hon la ner mycket tid på att spekulera kring 

förmågorna samt hur den hårdare attacken användes. I07 använde helningen på egen hand 

utan att ha fått indikation om det, men använde det så kort stund att det är möjligt att han 

inte till fullo förstod vad den innebar. Chansen finns även här att han helt enkelt inte ansåg 

det vara del av stridssystemet. Något annat som är noterbart är även att förmågornas del i 

stridssystemet var mycket tydlig för både I01 och I03, trots att de inte lyckades använda sig 

av några förmågor. Rullningen var också omnämnd av alla som använde sig av den förutom 

I07, som främst drog paralleller till andra spel vid förklarandet av spelets stridssystem. 

Som tidigare omnämnt ombads testdeltagarna också att redovisa för hur informationen som 

de bedömde förmedlades till dem. Fyra stycken av testdeltagarna, I01, I03, I05 samt I06 

nämner uttryckligen att de fick information antingen via pulserande ikoner (”blinkande” 

som de uttryckte det) eller med hjälp av det de kunde läsa i uppdragslistan. Några ytterligare 

beskrev texten som tillhörde förmågorna som något som förmedlade information samt hur 

den skiftade färg när den var möjlig att använda. Även ikonernas funktion samt utformning i 

sig sågs som en källa till information om systemet. I02 och I04 nämner att de främst använt 

sig av andra sätt för att förstå systemet. I02 skriver ”Jag testade mig fram medan jag 

spelade.”, men också att han senare i sin spelsession märkte att informationen längst ner 

visade att han hade tillgång till flera vapen och förmågor. I04 menar att hans främsta källa 

till information om systemet var erfarenhet av spel med liknande kontroller. Han skrev även 

”Fick inte direkt någon exploderande tydlig feedback om vad man kunde trycka på förutom 

’level up’ som tog mer plats av min uppmärksamhet”. Detta antyder att han märkte rutan för 

förmågorna som pulserade men inte fäste någon större uppmärksamhet till när de övriga 

gjorde samma sak. I07 nämner endast den tillhörande texten till förmågorna som en källa till 

information; ”Levlande kändes givande och tooltip3[sic] djupgående”. Det var alltså fyra av 

totalt sju testdeltagare som bedömde att de verktyg som användes för att skapa den 

integrerade versionen på något vis bidrog till deras inlärning. Dock är det möjligt att det 

även gjorde det för de tre andra om än inte på ett sätt som fick det att fastna i deras minne.  

Likaså ombads även spelarna att motivera varför de upplevde den grad av immersion de 

betygsatte eller inte varför de inte upplevde immersion. Många av dem passade på att 

förklara lite extra när de svarade på huruvida de alls upplevde någon immersion eller inte. 

Tre av testdeltagarna, I01, I03 samt I06, fokuserade på eller relaterade till miljön och hur de 

                                                        
3 Med ”tooltip” menas i det här fallet troligtvis den förklarande textruta som dyker upp när 

muspekaren placeras över en förmåga. 
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upplevde den som skäl till varför eller hur de upplevde immersion. I01 lyfte fram Steve, 

”berättaren”, som ett nyckelelement för hans upplevelse av immersion. I detta fallet fyllde 

texten som överfördes sitt syfte i och med att den skänkte en kontext samt känsla som 

förstärkte immersionen hos I01. I03 tyckte att miljön i sig var väldigt intressant vilket tog in 

henne i upplevelsen eftersom hon ville se mer och fick henne att uppleva en narrativ 

immersion. Hennes problem med att förstå hur systemet med förmågorna fungerade gjorde 

dock att hon fick problem med att leva sig in i det performativt/spelmässigt (vilket alltså är 

avhängigt av hur väl hon tyckte sig bemästra spelets system). I06 skrev att han till viss del 

upplevde immersion men att ”mer ljud/musik hade kunnat förhöja upplevelsen”. I01 och I03 

hade relativt likvärdig bedömning, sex respektive fem, även om femman från I03 bedömdes 

utefter de två betyg hon gav (sju och tre). Att hon bedömde sin performativa immersion som 

lägre tyder på att den version hon spelade misslyckades med att förmedla information på ett 

sådant sätt att hon tydligt förstod spelets mekaniker. Om detta berodde på att den var för 

otydlig eller dåligt formulerad är dock osäkert. Samtidigt skulle det faktum att hon blev så 

insvept av miljön kunna vara till följd av att information presenterades på ett sätt som inte 

fick hennes fokus att skifta från den. I06 betygsatte sin immersion med tre och hänvisade till 

att det fanns sådant som inte verkade klart som en motivation till varför den var så låg. Han 

tog även upp att texten (antagligen den från Steve) var svår att läsa vilket tog honom ur 

upplevelsen då han var tvungen att koncentrera sig på den för att läsa. Han behövde alltså då 

sluta med att helt enkelt ”spela” för att aktivt fokusera på att läsa. I kontrast till hur det 

fungerade för I01 förstörde istället texten från Steve immersionen. 

I05 var den enda andra personen som gav ett lågt värde, vilket hon motiverade med att ”Det 

var för kort spelsession för att man skulle hinna immerseras.” Uppenbarligen upplevde hon 

någon immersion eftersom hon kunde betygsätta den, men inga faktorer hos vare sig spelet 

eller den tutorialversion hon spelade bidrog eller förtog ifrån immersionen. Enligt henne 

själv var det helt enkelt så att hon inte hade tillräckligt mycket tid för att hinna uppnå en 

form av immersion.  I04 och I07 hade liknande upplevelser med varandra, de sjönk in i en 

form av immersion associerad med andra liknande spel. I04 motiverade sin sexa med att det 

inte tar mycket för att han ska komma in i sin ”farming4-immersion”. I07 motiverade sin åtta 

med att de olika elementen i spelet flöt ihop bra samt att kontrollerna funkade som han ville. 

Antagligen kom de in i den här känslan av immersion för att de utan större problem kunde 

komma in i en aktivitet de var vana eller bekväma vid, utan att de upplevde att kontrollerna 

eller något annat kom i vägen för denna upplevelse. Den enda i testgruppen som svarade nej 

på huruvida han upplevde immersion, I02, gav förklaringen att han mest försökte lära sig 

hur spelet fungerade och inte försökte leva sig in i det. Gissningsvis innebär detta att när I02 

går in för att lära sig saker fokuserar han på den aspekten så mycket att han inte får någon 

form av immersion. Detta är något som de övriga testdeltagarna inte verkade behöva göra en 

sådan avskiljning mellan, eller så gick de inte in lika hårt med inställningen att de skulle lära 

sig något. 

 

                                                        
4 ”Farming” är ett begrepp som namnger den aktivtet en spelare utför när den i en lång session 

besgrar en stor mängd fiender för att samla ihop resurser i spelet, som pengar, erfarenhetspoäng eller 

föremål, alternativt endast samlar ihop resurserna över en längre tidsperiod. 
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6.4 Explicit gentemot integrerad tutorial 

Eftersom de två testgrupperna i ålder, kön, spelvana och tidigare erfarenhet av liknande spel 

är relativt likvärdiga varandra kan de båda gruppernas genererade data jämföras direkt mot 

varandra. Med hjälp av detta bör det gå att göra en bedömning på huruvida 

problemställningen som ställts upp i detta arbete går att besvara. Den explicita testgruppens 

genomsnittsliga betygsättning ställs emot den integrerade testgruppens i Tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Tabell som jämför de genomsnittsliga värdena från den explicita testgruppen med 

den integrerade. 

Datatyp 

Explicit testgrupp 

genomsnitt (SA) - 

Minst, Högst 

Integrerad testgrupp 

genomsnitt (SA) - 

Minst, Högst Maxvärde 

Väl förmedlad information 7,71(1,75)  - 4, 10 5 (1,31) - 3, 7 10 

Hur rolig spelsessionen 

upplevdes 7,57 (1.29) - 6, 10 6,14 (1,64) - 3, 8 10 

Nivå av immersion 6,43 (1,18) - 5, 8 
5 (2) - 2, 8 (en icke 

applicerbar) 10 

Demonstrerad kunskap 4,71 (0,88) - 4, 6 4,86 (0,64) - 4, 6 6 

Förklarad kunskap 4,14 (1,55) - 2, 7 4,71 (1,31) - 2, 6 13 

 

Baserat på detta går det att utläsa att den explicita testgruppen upplevde det som att 

information förmedlades till dem bättre, att de hade roligare under sin spelsession och 

kunde uppnå en djupare nivå av immersion än hur den integrerade testgruppen upplevde 

det. Den integrerade testgruppen å andra sidan både demonstrerade fler funktioner under 

sin spelsession samt förklarade hur funktionerna fungerade på ett bättre sätt i efterhand. 

Testdeltagarna av den explicita gruppen verkar ha upplevt det som att den information de 

fick tillgänglig till sig, vilket till stor del var via textrutor, var förmedlad på ett bra sätt 

överlag. I den integrerade testgruppen upplevdes det alltså som att informationen, som de 

främst fick ifrån pulserande ikoner, överföringar från Steve och uppdragstexten, endast 

förmedlades på ett godtagbart sätt. Likaså hade testdeltagarna av den explicita versionen 

märkbart roligare än testdeltagarna av den integrerade versionen. Det är även en synbar 

skillnad mellan hur djup nivå av immersion de båda grupperna upplevde, vilken blir ännu 

större i och med att det bland den integrerade testgruppen fanns en person som inte 

upplevde det alls. Anledningarna till att personerna upplevde immersion skiljde sig inte så 

mycket åt grupperna emellan. En påtaglig skillnad däremot är att två personer i den 

integrerade gruppen påpekade att deras immersion försämrades i och med att de inte 

klarade av att bemästra alla spelets funktioner. I den explicita gruppen omnämns detta inte 

alls som något problem. De personer som nämnde att deras immersion kunnat höjas om de 

lyckats bemästra spelets funktioner bättre var dock inte de som betygsatte sin 

immersionsnivå som lägst i den integrerade gruppen. De två som satte det lägsta värdet, 

utöver den person som inte alls upplevde någon immersion, baserade dock detta på 
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spellängden respektive på att material verkade ofärdigt och att texten från Steve var 

svårläslig. Testdeltagaren som inte upplevde någon immersion alls benämnde detta som en 

följd av att han försökte lära sig hur spelet fungerade snarare än att han försökte leva sig in i 

det. Det är möjligt att han, om information förmedlats till honom bättre, inte skulle lagt lika 

mycket vikt på att lära sig om det inte var lika ”svårt” att lära sig och därmed kunnat leva sig 

in i det. 

För både demonstrerad och förklarad kunskap visar den integrerade gruppen på bättre 

resultat, även om skillnaden grupperna emellan inte är stor. Båda grupperna hade personer 

som lyckades demonstrera samtliga av funktionerna i stridssystemet, men den integrerade 

gruppen hade fler personer som endast missade en funktion än den explicita. Detta skulle 

kunna bero på att de explicita testdeltagarna fick klar samt tydlig information till en början 

och därför kände sig mer förberedda för att möta senare utmaningar. Något sådant skulle 

kunna leda till att de inte kände behov av att få mer information via textrutor eftersom de 

redan kände att de kunde hantera de olika konfrontationerna. Alternativt kan det ha varit så 

att efter att de fått information i  början sedan var fokuserade på att använda den 

informationen istället för att ta till sig ny, vilket verkar ha varit fallet för åtminstone en 

person i den explicita testgruppen. För den förklarade kunskapen verkar de största 

skillnaderna ligga i att det var fler som förklarade helning samt rullning i den integrerade 

gruppen, medan det var rätt jämnt fördelat i de övriga funktionerna. Anledningen till att det 

var fler i den integrerade som förklarade helning var med största sannolikhet för att det var 

fler som fick indikation om det i den gruppen. Det var även fler som använde sig av rullning i 

den integrerade gruppen vilket gör det logiskt att det även var fler som omnämnde det i sin 

förklaring av stridssystemet. Varför detta skedde är oklart, men en tänkbar förklaring är att 

de i den integrerade fått mindre förklarat för sig och därmed ofta tog mer skada vilket ledde 

till att de fick en indikation om helning. Eftersom samtliga lyckades med att använda sig av 

sina förmågor i den explicita gruppen kan det också vara därför det var fler som inte använde 

sig av rullningar; de kände helt enkelt inte samma behov av att akta sig. Det var en vanligt 

förekommande företeelse att de som valt förmågan ”Leap”, vilken tillåter spelarkaraktären 

att hoppa en viss distans och göra skada, inte använde sig märkbart av rullningen. 

Utefter dessa data går det besvara följande frågeställning: 

”På vilka sätt skiljer sig upplevelsen samt inlärningen hos spelare som lär sig Mutations 

stridssystem via en explicit tutorial gentemot spelare som lär sig via en integrerad 

tutorial?” 

På följande vis; upplevelsen hos en spelare som lär sig via en explicit tutorial skiljer sig från 

spelare som lär sig via en integrerad tutorial på åtminstone tre sätt.  

1. Spelares betygsatta uppfattning av hur väl information förmedlas är högre i den 

explicita versionen i jämförelse med den integrerade versionen.  

2. Spelares betygsatta upplevelse av hur rolig deras spelupplevelse var är högre i den 

explicita versionen gentemot den integrerade versionen. 

3. Spelare betygsätter i efterhand sin nivå av immersion som djupare i den explicita 

versionen i jämföresle med den integrerade versionen. 

Inlärningen mellan de olika versionerna skiljer sig åt på så vis att spelare av den integrerade 

versionen upptäcker fler funktioner än spelare av den explicita. Till följd av detta och baserat 
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på Tabell 8 samt Tabell 12 verkar det även som att den integrerade testgruppen i efterhand 

kan förklara eller åtminstone nämner fler funktioner än den explicita testgruppen. Den 

explicita testgruppen verkar istället i vissa fall kunna förklara de funktioner de nämner mer 

komplett än vad den integrerade kan. 

Baserat på dessa data går det även att styrka en av de framlagda hypoteserna samtidigt som 

det ges skäl till att förkasta den andra. Hypotes 1, (”Spelare kommer att lära sig lika mycket 

eller mer av en integrerad tutorial i jämförelse med den explicita versionen”), styrks i det 

här fallet av de data som samlats in. Den integrerade gruppen visar både mer demonstrerad 

kunskap under sina spelsessioner och visar även på att de i efterhand bättre kunde redovisa 

för hur stridssystemet fungerade. Skillnaderna är inte stora, men de finns där och i 

slutändan är det åtminstone likvärdigt. 

Hypotes 2, (”Spelare som spelar den integrerade versionen kommer att uppleva den som 

roligare och mer immerserande i jämförelse med hur de som spelade den explicita 

versionen upplevde sin tutorial.”), får skäl till att förkastas. Detta eftersom den integrerade 

testgruppen bedömde att de hade mindre roligt under sin spelsession än den andra gruppen. 

I den integrerade testgruppen var det även en person som inte upplevde någon immersion 

alls medan de som upplevde det gjorde det på en lägre nivå av immersion. Den explicita 

gruppen upplevde istället alla immersion och till en högre grad dessutom. 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel finns en sammanfattning av de resultat som genererats under arbetets gång, 

både genom framställandet av en produkt samt den efterföljande undersökningen.  Därefter 

diskuteras metoderna som användes för att få fram resultaten av undersökningen och hur de 

användes för att identifiera felkällor. Detta följs av en analys av resultaten som togs fram för 

att försöka utläsa varför just detta resultatet uppstod, samtidigt som resultatet sätts i ett 

större sammanhang. Sedan lyfts de resultat fram som skulle kunna bidra vidareutveckling av 

branschen, följt av en diskussion kring forskningsetik samt genus i relation till arbetet. 

Slutligen teoriseras det även i hur arbetet skulle kunna fortskrida om vidare efterforskningar 

inom arbetet och relaterade områden skulle göras. 

7.1 Resultatsammanfattning 

För detta arbeta har det framställts två olika versioner av en tutorial för stridssystemet i 

spelet Mutation. Den ena baserar sig på att lära ut och förmedla information genom ett 

element som inte är inneboende i själva spelet eller i dess spelvärld, i den meningen att det 

inte är något som hör hemma i spelet i övrigt. Detta kallas inom arbetet för explicit tutorial, 

då det är öppet och tydligt att det är en tutorial ämnad att lära ut något. Den explicita 

tutorial som framställdes i arbetet använder sig av textrutor som dyker upp på skärmen. 

Dessa kommer fram i samband med att en ny funktion inom spelet som är viktig för tillfället 

lärs ut, för att försöka följa Gees (2003) råd om att ny information endast ska presenteras 

när den är nödvändig. Textrutan är endast där så länge den är relevant och försvinner sedan 

när informationen inte längre är relevant. Den andra sortens tutorial baserar sig i kontrast 

till den första på att endast använda sig av element som hör hemma i spelet eller i dess 

spelvärld. Detta kallas inom arbetet för integrerad tutorial. Den tutorial som framställts med 

detta i åtanke använder spelets uppdragslista samt pulserande ikoner för att förmedla 

information om vad som för tillfället är relevant för spelaren att lära sig.  

Dessa olika tutorialversioner baserar sig på en grundläggande bandesign där konfrontationer 

med passiva barrikader och aktiva fiender placerats ut för att en spelare ska få flertalet 

tillfällen att öva på de funktioner som  lärs ut. Denna har itererats över flertalet gånger med 

hjälp av testning och genom en heuristisk utvärdering. Den är identisk för de olika 

versionerna, i ett försök att säkerställa att det är skillnaderna i teknikerna och inte i 

banupplägget som resulterar i olika data. 

Via de två tutorialversionerna som skapats har sedan en undersökning utförts i syfte att 

besvara den frågeställning som lagts fram i arbetet, samt försökte styrka eller förkasta de 

tillhörande hypoteserna. De resultat undersökningen genererade tyder på att det finns vissa 

skillnader mellan spelares inlärning och upplevelser i de olika versionerna. De som spelade 

den explicita tutorialversionen upplevde att informationen om spelet förmedlades bättre där. 

De bedömde även sina spelsessioner som roligare än vad de som spelade den integrerade 

tutorialversionen gjorde. Slutligen beskrev de att de uppelvde en djupare immersion än vad 

de som spelade den integrerade versionen beskrev att de gjorde. Inlärningen visade sig, trots 

att informationen upplevdes som att den förmedlades sämre, vara mer komplett hos de som 

spelade den integrerade versionen. De både demonstrerade användande av fler funktioner 

under sin spelsession samt redovisade mer kunskap om stridssystemets funktioner i 

efterhand än vad de som spelade den explicita versionen gjorde. 
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Utefter detta styrktes den första hypotesen, då spelarna av den integrerade versionen lärde 

sig inte bara lika mycket utan även mer än vad spelarna av den andra versionen gjorde. Dock 

försvagades den andra hypotesen, i och med att de som spelade den explicita versionen 

upplevde den som roligare och uppnådde en djupare immersion i jämförelse med dem som 

spelade den integrerade versionen. 

Övrigt som resultaten ifrån undersökningen pekade på var att en förståelse för ett spels 

system verkar vara väldigt viktigt för immersion, möjligtvis mer så om spelet saknar ett 

starkt narrativ. Många av de som hade problem med att uppleva immersion kopplade det till 

att de inte förstod eller var upptagna med att lära sig spelets system.  

Samtidigt pekade även resultaten på att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan hur 

immerserad spelaren är i spelet och hur mycket den lär sig. De resultat som gavs pekar 

snarare åt att de som var mer immerserad och hade roligare inte lärde sig lika mycket. 

7.2 Diskussion 

Härunder diskuteras de metoder som använts under arbetet samt hur de använts och hur det 

kan ha lett till att felkällor uppstått. Metoderna utvärderas även och det diskuteras hur 

utvärderingen hade kunnat gjorts annorlunda. Även det resultat som samlats in under 

undersökningen diskuteras för att försöka härleda varför dessa resultat uppnåddes. Därefter 

lyfts erfarenheter som kan vara nyttiga för spelutveckling eller spelforskning i allmänhet 

fram. Avsnittet avslutas med en diskussion kring den forskningsetik som använts i arbetet 

samt huruvida genusaspekter haft någon påverkan i arbetet. 

7.2.1 Metoder 

De metoder som använts i detta arbete har som tidigare nämnts varit heuristisk utvärdering, 

enkäter, videoinspelning och efter-spel kommentarer.  

Heuristisk utvärdering har till viss del bidragit till en bättre produkt och är i sig ett 

användbart verktyg för att se till att hålla nere eventuella fel i en framarbetad digital 

produkt. Dock är en heuristisk utvärdering kraftigt beroende på hur mycket det är som 

faktiskt kan följa heuristiker eller inte. De produkter som framställdes inom arbetet blev i 

slutändan inte särdeles komplicerade och det var svårt att applicera heuristiker på dem. Den 

heuristiska utvärderingen gjorde med största sannolikhet versionerna bättre, men det kan ha 

varit mer värdefullt att lägga tiden som lades på utvärderingen på något annat. Om inte 

annat bör utvärderingarna ha varit mer planerade och utstakade, så att de skedde vid 

regelbundna tillfällen så att produkten stadigt förbättrades. 

Enkäterna fungerade relativt bra för att få ihop en större mängd jämförbar kvantitativ data. 

Dock hade båda två kunnat formuleras på bättre sätt. Vid framarbetningen av den första 

enkäten fanns först en fråga som ställdes för att få reda på vilka spelgenrer en testdeltagare 

föredrog. Den hade den plats som frågan om testdeltagaren har tidigare erfarenhet av 

liknande spel hade i slutändan fick. Vid vidare utveckling av enkäten fastslogs det att det 

som egentligen var intressant var huruvida en testdeltagare spelat liknande spel, i och med 

att det kunde påverka inlärningen. Därmed byttes den ut mot den senare frågan. Efter att 

undersökningen påbörjats uppmärksammades det dock att frågan om spelgenrer faktiskt var 

relevant. Eftersom undersökningen även försökte fastslå hur rolig en testdeltagare 

uppfattade sin tutorialversion så hade det hjälp att veta om den testpersonen alls 

uppskattade spel som Mutation. Om en testdeltagare vanligtvis spelar sådana spel är 
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chanserna högre att denne upplever spelet som roligt. Likväl kan det motsatta också påverka, 

om en spelare inte spelar spel som Mutation annars kan det resultera i att denne upplever 

sin tutorialversion som tråkig, utan att typen av tutorial är den avgörande faktorn. I nuläget 

är detta en potentiell felkälla. Det idealiska hade varit att ha med båda frågorna i den första 

enkäten. Då hade på samma gång frågan om huruvida testdeltagaren spelar främst själv eller 

med andra personer blivit mer relevant, samtidigt som frågan om inställning kanske hade 

kunnat skippas helt. Den frågan åstadkommer i nuläget inte mycket och vad testdeltagarna 

svarat på den verkar inte ha haft någon betydande påverkan på deras övriga svar.  

Den information som samlades in med hjälp av den första enkäten påvisade även att det var 

en väldigt homogen samling testdeltagare. Detta kan också vara en potentiell felkälla 

eftersom sannolikheten ökar att deras reaktioner och beteenden liknar varandra väldigt 

mycket. Det resulterar i att studien bara representerar hur en viss typ av människa reagerar 

på de här teknikerna. I och med att merparten av testdeltagarna dessutom var studenter vid 

de program som fokuserar på dataspelsutveckling påverkas de data som genererades 

ytterligare. Detta för att de som studerar hur spel utvecklas med största sannolikhet kommer 

att se på spel de testar på ett annat sätt än hur en vanlig spelare skulle göra det. Därutöver 

hade det antagligen varit intressantare att bredda urvalet av testdeltagare lite mer. 

Den andra enkäten hade med fördel även den kunnat förändras för att ge tydligare resultat 

och data. Frågorna rörande hur väl information förmedlas och hur den förmedlades hade 

kunnat behållas i den form de är nu, eftersom svaren blir väldigt intressanta. Detta för att de 

kan bekräfta eller dementera hur presentationen av information upplevs samt kan ge 

riktlinjer för var information bör göras mer eller mindre tydlig. Frågorna rörande immersion 

hade kunnat slås ihop till en enda fråga. För att lättare hantera data hade det helt enkelt varit 

bättre att fråga till vilken grad testdeltagaren upplevde immersion på samma skala som 

innan, med den skillnaden att ett skulle innebära ingen immersion. Samtidigt kan den 

frågan även uppmana en testdeltagare att motivera om möjligt. Kompletterande frågor som 

Jennett et al. (2008) hade kunnat varit användbart men hade nog förskjutit 

undersökningens syfte en del, eftersom immersionen i sig inte var det huvudsakliga målet. 

En möjlig felkälla här är att testdeltagarna subjektivt får bedöma hur djup deras immersion 

var, men då det är svårt att staka ut mer exakt vad de olika siffrorna skulle betyda bedömdes 

det som bättre att ändå låta testdeltagarna avgöra. Den sista frågan, utöver övriga 

kommentarer, borde även den formulerats lite tydligare, samtidigt som kanske vissa 

riktlinjer för testdeltagarnas beskrivning borde funnits med. Inte till den grad att det skulle 

styra för mycket, men antagligen hade svaren blivit lättare att utvärdera samtidigt som det 

även blivit mer lättförståeligt för testdeltagarna om frågan justerats en aning. Om frågan 

exempelvis varit formulerad på följande vis ”Förklara hur spelets stridssystem fungerar så 

ingående du kan. Undvik att referera till andra spels system som förklaring:” hade troligtvis 

testdeltagarna förstått bättre vad de skulle svara. Detta utan att någon mer information om 

vad de ska svara på eller påminnelser om vad de kan nämna sker. Dessutom hade det blivit 

mycket lättare att utvärdera då svar som ”Som spel X” försvårade poängsättningen. Det 

innebar extra forskning för att undersöka hur systemen i spel X fungerade och en gissning 

för vilka delar ifrån det som testdeltagaren syftade till.  Detta är en stor potentiell felkälla för 

det resultat som samlats in då det har blivit utvärderarens uppgift att gissa sig till vad exakt 

det är som testdeltagarna har menat. Alternativt hade den frågan kanske fungerat bättre som 

en intervjufråga istället, så att utvärderaren haft möjlighet att ställa följdfrågor för att reda ut 

oklarheter. 
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Videoinspelningarna har fungerat bra och även varit en bra källa för att kunna säkerställa 

eller undersöka saker. Förutom att själva genomspelningen då inspelningen har skett 

resulterat i en del omedelbar data, som hur testdeltagare reagerade för sig själva och vilka 

handlingar de tog i förväg, så har också mycket kompletterade data kunnat tagits ifrån 

inspelningarna. Den största problematiken med inspelningarna har varit att hantera dem på 

ett bra sätt rent organisatoriskt samt att det tagit mycket tid att titta igenom dem. 

Efter-spel kommentarer var i slutändan en metod som i vissa fall gav ganska mycket och i 

vissa fall gav ganska lite. Den hjälpte till på så vis att den i en del instanser fastställde att 

testdeltagarna hade missat något, då de kunde se något de inte sett under sin genomspelning 

och bekräfta att de missat det. I vissa fall kunde de även klara upp hur de tänkte när de 

gjorde vissa val eller varför de struntade i vissa saker. Till stor del anmärkte de dock på saker 

som testaren redan noterat eller sådant som de själva nämnde sen i efterhand i efterenkäten. 

Att testdeltagarna fick titta genom sin egen genomspelning direkt efteråt var även det en 

potentiell felkälla. Detta eftersom de i efterhand kanske förstod saker de inte förstått under 

sin genomspelning. Det hände ett antal gånger under undersökningen, men testdeltagarna 

noterade då att det var något de inte märkte under sin genomspelning. Dock är det inte 

omöjligt att testdeltagarna fick något de funderade på eller hade i åtanke bekräftat och utan 

att inse det själv trodde att det var något de förstått under sin spelsession. Det finns inget bra 

sätt att lösa detta på dock. En framflyttning av efterenkäten till innan efter-spel 

kommentarer skulle leda till att testdeltagarna fick bearbeta sina minnen och inte längre ha 

sina tankar från spelomgången lika färskt i huvudet. Det blir även så att så länge 

efterenkäten sker efter att testdeltagaren tittat igenom sin inspelning så kan den ha fått 

information som den inte hade under sin genomspelning.  

I och med att ingen indikation gavs för hur en spelare rör på sig i varken den explicita eller 

den integrerade versionen är det fullt möjligt att stora skillnader skulle ha uppstått med en 

mindre van testgrupp. De testdeltagare som deltog i undersökningen hade inga problem med 

att identfiera WASD som styrsättet i spelet, men spelare som inte är lika vana hade 

antagligen inte gått direkt dit. Potentiellt hade detta kunnat avskräcka ovana spelare från att 

spela vidare i sin version av spelets tutorial eftersom de kanske inte skulle ha tålamod nog 

för att testa tillräckligt många tangenter. Troligitvis hade piltangenterna varit det självklara 

steget att testa för en ovan spelare efter att ha provat vad musen gör. När detta inte skulle 

resulterat i önskvärda konsekvenser är det fullt möjligt att mängden tillgängliga övriga val 

skulle överväldiga dem. Dock sker det i en miljö inom spelet där ingen tidspress läggs på 

dem så det skulle antagligen varit mer en fråga om tålamod än nåt annat; skulle spelaren 

orka att prova tillräckligt många tangenter för att hitta rätt? Det hade varit mycket intressant 

att ha en mindre van testgrupp för att kontrastera hur de skulle reagera med hur de vana 

spelarna reagerade. 

Det fanns också en risk att testdeltagare i den explicita testgruppen upplevde textrutorna 

som en del av spelet, i och med att många spel som liknar Mutation använder sig av 

textrutor för att förmedla information. Dock skiljer sig textrutorna så pass mycket från det 

övriga gränssnittet att de för de flesta spelare bör ha stått ut ganska mycket, eftersom 

textrutorna varken följer samma färgtema eller använder sig av samma typsnitt för texten. 

Om textrutorna hade gjorts på så sätt att de följt det övergripande temat hade det med 

största sannolikhet  varit en mycket större chans att de upplevdes som en del av spelet. Dock 

har de en något annorlunda funktion och är inget som spelaren kan direkt interagera med på 

samma sätt som övrigt i gränssnittet, vilket fortfarande skulle särskilja dem lite. De skulle 
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däremot uppvisa en stor likhet med hur uppdragslistan fungerar (att text dyker upp och 

försvinner i samband med vissa platser på banan och vissa situationer), så chansen för att de 

skulle upplevas som en del av spelet skulle antagligen fortfarande vara rätt god. 

7.2.2 Resultatanalys 

Det faktum att de spelare som spelade igenom den explicita tutorialversionen upplevde den 

som mer rolig än vad de som spelade igenom den integrerade versionen var något som 

motsade den hypotes som lades fram. Likaså det faktum att de upplevde en djupare 

immersion i jämförelse. Vad exakt detta beror på är inte möjligt att utläsa ifrån de data som 

samlats in; mängden är helt enkelt inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några 

definitiva slutsatser. Däremot går det att spekulera kring det. Detta kanske är något av en 

självklar härledning men resultatet som samlats in tyder på att en spelare har roligare med 

en spelupplevelse när den känner att den är i kontroll och förstår vad som pågår. Det 

verkade vara detta som hände i den explicita tutorialversionen; testdeltagarna fick tillgång 

till information om hur delar av stridssystemet fungerade samlat på ett ställe, komplett och 

tydligt. De började helt enkelt lösa mer av detta spels mönster, vilket som bekant Koster 

(2005) beskriver som det som är roligt med spel. Detta gjorde troligtvis att de inte behövde 

fundera över vad de skulle göra eller hur de skulle göra det utan de kunde således helt enkelt 

utföra det. I och med det kunde de koncentrera sig på att spela spelet mer och involvera sig i 

det som hände. Paradoxalt nog tillät troligtvis element som inte hör hemma i spelet spelarna 

att koncentrera sig ytterligare på spelet. Detta stämmer inte riktigt med vad Smith (2009) 

hävdar om att informationen som lärs ut bör vara så väl integrerad i spelet som möjligt, 

åtminstone om målet är att spelaren ska ha roligt samtidigt. Textrutan verkade fungera som 

en kort distraktion som ökade testdeltagarnas information om spelet innan de snabbt kunde 

återgå till spelet igen. Troligtvis upplevde testdeltagarna i den integrerade testgruppen som 

att de inte riktigt hade koll på allting konstant, vilket kan ha gett en viss frustrationskänsla 

eller känsla av ovisshet. Detta kan ha förhindrat dem från att koncentrera sig på spelet och 

ha roligt med det. Den explicita versionen kan på samma gång ha underlättat uppkomsten av 

flow (Csikszentmihalyi, 1991 i Fullerton et al., 2008), eftersom spelare fick mer kännedom 

om hur spelet fungerade och på samma gång då kände att de kunde tackla spelets 

utmaningar på ett tillfredställande sätt. Eftersom flow kännetecknas av ett en aktivitet 

upplevs som underhållande så kan detta ha bidragit till att de som spelade den explicita 

versionen betygsatte hur roligt de hade högre än den andra gruppen. 

I samband med immersionen så var det återigen lite paradoxalt att versionen som använder 

element som inte hör hemma i spelet tog ur testdeltagarna mindre från upplevelsen än 

testdeltagarna som endast kom i kontakt med element som var inneboende i spelet. Med 

största sannolikhet har detta en stark sammankoppling med det faktum att spelarna kunde 

koncentrera sig mer på spelandet (förutsatt att föregående spekulation är korrekt) än att 

försöka förstå hur spelandet gick till. När de kunde ge spelet mer av sin uppmärksamhet blev 

det lättare att sjunka in i det på samma gång. Personlig preferens kan dock så klart ha spelat 

stor roll i detta här; kanske var det fler testdeltagare som krävde mer för att uppleva 

immersion i den ena gruppen. Dock så är det inte allt för långsökt att samma skäl som tillät 

testdeltagarna att ha mer roligt med spelet samtidigt främjade immersion för dem. När 

spelare vet vad de gör och inte behöver tänka efter eller fundera över hur de ska utföra en 

uppgift blir det roligare för dem samtidigt som det blir lättare för dem att uppleva 

immersion. Om flow uppnåddes av spelarna i någon form kan även det ha underlättat för 

dem att uppleva immersion, eftersom de i sådana fall fick en känsla av flyt där de inte 
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behövde koncentrera sig på annat.  Det faktum att alla som testade den explicita versionen 

dessutom var vana spelare spelade antagligen en stor roll. Erfarna spelare som har spelat 

många spel innan har antagligen stött på många tutorialversioner som använder mer eller 

mindre textrutor för att förmedla information. I takt med att en spelare upplever fler och fler 

sådana erfarenheter är det oundvikligt att de vänjer sig vid det. Antagligen är det så att mer 

erfarna spelare inte bryr sig lika mycket om textrutor. För dem är textrutor antagligen en 

naturlig del av en tutorial, vilket resulterar i att de inte hakar upp sig på sådant. Således bryts 

inte heller deras immersion när information presenteras med hjälp av en textruta. Det hade 

kunnat bli väldigt intressant om fler testpersoner deltagit med mindre spelvana än det urval 

som användes för att fungera som kontrollgrupp.  

Testdeltagarna som spelade den integrerade versionen fick mindre tydlig information, vilket 

gjorde att de fick testa på och pröva lite själva. Detta möjliggjorde Gees (2003) 

sonderingscykel, vilket tillät spelare att testa vad en funktion gjorde, iaktta resultaten, bilda 

sig en hypotes och sen testa den igen. Detta ledde som sagt till att testdeltagarna inte 

upplevde sin spelsession lika rolig, troligtvis för att de inte kände att de hade full kontroll 

över vad de gjorde. Istället verkade det ha lett till att de fick en djupare eller åtminstone 

bredare kunskap än de som spelade den explicita versionen. Detta i och med att spelarna, 

när de inte fick tydlig information eller tydliga instruktioner, fick testa lite olika saker, 

istället för att bara följa det som förmedlades till dem. Eftersom det inte var särskilt stor 

skillnad mellan den demonstrerade kunskapen grupperna emellan tyder detta på att 

testdeltagarna i den explicita fick mer kortvarig, övergripande information. De som spelade 

den integrerade versionen fick istället information som var lite mer varierad och varade lite 

längre, åtminstone baserat på de resultat som denna undersökning samlade in. 

I och med att ingen indikation gavs för hur en spelare rör på sig i varken den explicita eller 

den integrerade versionen är det fullt möjligt att stora skillnader skulle ha uppstått med en 

mindre van testgrupp. De testdeltagare som deltog i undersökningen hade inga problem med 

att identfiera WASD som styrsättet, men spelare som inte är lika vana hade antagligen inte 

gått direkt dit. Potentiellt hade detta kunnat avskräcka ovana spelare från att spela vidare i 

sin version av spelets tutorial eftersom de kanske inte skulle ha tålamod nog för att testa 

tillräckligt många tangenter. Troligitvis hade piltangenterna varit det självklara steget att 

testa för en ovan spelare efter att ha provat vad musen gör. När detta inte skulle resulterat i 

önskvärda konsekvenser är det fullt möjligt att mängden tillgängliga övriga val skulle 

överväldiga dem. Dock sker det i en miljö inom spelet där ingen tidspress läggs på dem så 

det skulle antagligen varit mer en fråga om tålamod än nåt annat; skulle spelaren orka att 

prova tillräckligt många tangenter för att hitta rätt? Det skulle då vara intres 

7.2.3 Lärdomar 

Sådant som spelutvecklare skulle kunna dra nytta av ifrån detta arbete är i huvudsak kanske 

att en tutorial kanske inte behöver integrera så mycket information som möjligt med övrigt i 

spelet. Smith (2009) uppmuntrar som sagt att baka in det som ska läras ut så att det inte står 

ut för mycket, samtidigt som han hävdar att det blir roligare så. Resultaten ifrån denna 

undersökning visar dock på att så länge spelarna får veta vad det ska göra och hur kommer 

det antagligen att resultera i att spelaren faktiskt har roligt med spelet. Det kan få en tutorial 

att kännas mer separerat ifrån resten av spelet men det kanske kan vara en bra uppoffring 

om det innebär att spelaren snabbare kan ha kul med spelet. Antagligen så kan det 

fortfarande fungera bra att baka in information i spelet, men om en spelutvecklare inte har 

tiden eller resurserna för att ordna det på ett bra sätt kan det fortfarande vara effektivt att 
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använda sig av enklare, tydliga sätt att förmedla information på. En spelare kommer ha 

roligt med ett spel om den finner det som görs i spelet roligt och förstår hur den ska utföra 

det. Erfarna spelare som spelar på PC kommer med största sannolikhet inte ha något emot 

en del text, så länge den är kortfattad, koncis och kommer till poängen snabbt. 

Många av de råd som exempelvis Smith (2009) och Gee (2003) ger är dock fortfarande goda. 

Att dela upp det så att endast en begränsad information ges när det är relevant är ett bra 

verktyg för att lära ut till nya spelare. Gating är även det ett nyttigt koncept. Dock kan det 

vara fördelaktigt att även ge utrymme för spelarna att experimentera och testa hur spelet 

fungerar på egen hand. Genom att stödja sonderingscykeln ökar chanserna att en spelare 

kommer att komma ihåg det den lär sig en längre tid än bara tillfälligt. 

En annan aspekt som kan vara värd att ta i beaktande är att vissa funktioner kan behöva 

tvingas introduceras till spelaren. I detta arbete uppstod problemet med att många 

testdeltagare aldrig fick tillräckligt låg hälsa för att en indikation om hur de helade sig skulle 

dyka upp. Eftersom helning är en viktig beståndsdel av stridande i spelet var det något som 

borde varit omöjligt att undvika. 

7.2.4 Forskningsetik och genusaspekter 

Samtliga testdeltagare som deltog genomförde hela studien. Ingen hade heller något 

problem med att deras spelsession spelades in. 

Koster (2005) nämner att kvinnor och män lär sig på olika sätt. Eftersom totalt fyra kvinnor 

deltog i undersökningen, två på vardera version, blev det möjligt att undersöka huruvida kön 

på något vis spelade in i vid inlärningen samt upplevelsen av tutorialversionerna. I och med 

att alla kvinnor var vana spelare, även om vissa spenderade mer tid på spel än andra, och var 

i ungefär samma ålder som varandra och männen blev chansen större att det skulle vara just 

könet som påverkade en avvikelse i data. Det var ett fåtal saker med kvinnornas 

bedömningar och prestationer som skiljde sig ifrån männens. I den integrerade gruppen var 

det båda kvinnorna som fick en halv poäng tilldelade till sig, den ena för att den gjorde två 

gissningar på hur höger musknapp fungerade, varav den ena i stort var rätt. Den andra fick 

ett halvt poäng för att hon omnämnde att höger musknapp användes för att attackera, men 

särskiljde den inte ifrån den vänstra på något sätt. I den explicita gruppen var det en kvinna 

som var den enda som aldrig lyckades använda sig av den högra musknappen. Om dessa 

aspekter hade något att göra med deras kön är svårt att säga, inget av det som de gjorde 

annorlunda är något som är direkt kopplat till hur kvinnor lär sig. Det är möjligt att dessa 

undantag har att göra med detta, men det är inte mer än så. 

7.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade fortsatt en kortare tidsperiod (exempelvis ett par dagar eller en vecka) hade 

antagligen den tiden spenderats på att utöka testgrupperna för att ytterligare verifiera de 

resultat som samlats in. Beroende på hur lång den tidsperioden var skulle arbetet kunna 

utökas lite; enkäter och dylikt skulle förfinas för att möjliggöra en bättre insamling av 

önskvärd data. Med ytterligare tid skulle resultatet ifrån genomförandet byggas på 

ytterligare och fler tekniker skulle läggas till för att åstadkomma tydligare skillnader mellan 

de båda versionerna som fullt ut utnyttjar de tekniker som tagits upp i bakgrunden. På grund 

av tidsbrist var det mycket som var tänkt att inkluderas i versionerna som inte kom med. För 

den explicita versionen fanns exempelvis pilar som pekade ut fiender och barrikader inom 
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spelet, men också pilar för att peka ut olika element i det grafiska gränssnittet planerade. 

Flytande text var även tänkt att inkorporeras på specifika platser i banan, för att ytterligare 

klargöra och förstärka den information som förmedlades. För den integrerade versionen av 

banan var det tänkt att exempelvis fiender som betedde sig lite annorlunda och inbjöd mer 

till vissa handlingar skulle inkluderas. Även avgränsade områden som en spelare endast 

kunde ta sig ifrån med hjälp av att rätt metod, samt en karaktär med förbestämt beteende 

som kunde exemplifiera vissa av spelets handlingar var inplanerad.  

Med en än längre tidsperiod skulle antagligen den ena versionen utvecklas till att bli en mer 

styrd upplevelse medan den andra skulle rikta sig mot att bli en friare upplevelse, för att 

jämföra på vilka sätt detta bidrar eller inte bidrar till inlärning. Vidare forskning och testning 

för att se om det samtidigt skulle gå att förbättra den integrerade versionen så att den 

upplevs som roligare samt mer främjande av immersion skulle troligtvis också genomföras. 

I och med att tutorialversionerna utvecklats med hjälp av spelet Mutation så skulle 

versionerna kunna finslipas och anpassas mer för spelet som helhet. Det skulle då kunna 

inkludera alla aspekter av spelet, som introduktionen av karaktärer som vanligen är 

kontrollerade av andra spelare, fler fiendetyper och momentet att samla resurser. Efter 

ytterligare testning skulle de effektivare delarna av de båda versionerna kunna slås ihop för 

att skapa en enhetlig tutorial för spelet. 

Ytterligare forskning skulle kunna ske för att verifiera de spekulationer som tas upp i 

diskussionen här. Exempelvis för att undersöka om det faktiskt stämmer att spelare som får 

mer öppen information får en roligare och mer immerserande spelupplevelse i och med att 

de får en bättre omedelbar överblick. 

Det eventuella sambandet mellan immersion och lärande är också ett väldigt intressant 

område som skulle kunna belysas mer i fortsatt forskning. Forskning i det området skulle 

kunna bidra till en bättre förståelse för hur människor lär sig i samband med spel och kanske 

även kunna bidra till pedagogik i allmänhet. Överlag vore det inressant att ställa resultatet 

som uppnås i detta arbete mot forskning om immersion i allmänhet. Det skulle vara fullt 

möjligt att med grund i detta arbete försöka undersöka mer specifikt vilka faktorer det är 

som möjliggör det för spelare att leva sig in i ett spel, samt försöka utveckla bättre sätt för att 

mäta immersion, något som även Jennett et al. (2008) undersökte. 

Att som Andersen et al. (2012) jämföra hur komplexitet i ett spel påverkar nödvändigheten 

av en tutorial skulle även det kunna vara intressant. Detta skulle kunna efterforskas genom 

att skapa flertalet olika versioner av ett spel med olika nivåer av komplexa mekaniker samt 

se hur närvaron av en tutorial påverkar en spelares prestation inom spelet. För att uppnå 

ytterligare resultat skulle de tekniker som används inom detta arbete kunna appliceras, för 

att se vilken påverkan explicita samt integrerade tekniker har på olika komplexitetsnivåer i 

ett spel. 

Att jämföra mer direkt med de olika teorier och tankar som Gee tagit fram skulle även det 

vara ett intressant område att arbeta med. Hans forskning rör mer hur en spelare lär sig i 

allmänhet av spelet men också väldigt mycket hur de lär sig om spelet. Att mer direkt 

utnyttja de teorier som han tagit fram och de sätt han identifierat att spel lär ut på skulle 

kunna generera användbara resultat för spelutveckling i allmänhet, men kanske mer 

specifikt för utformningen av en tutorial. 
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 I 

Appendix A -  Förenkät 

 

Ålder: 

Kön: 

Hur många timmar spenderar du genomsnittligt på spel per vecka? 

0-2 4-8 8-12 12-16 16-20 20+ 

Har du spelat top-down action-spel till PC förut (Exempelvis Lara Croft and the 

Guardian of Light, Bloodline Champions, Bastion, Diablo)? 

 

Till vilken grad spelar du med andra människor (multiplayer)? 

Främst själv ( ) Främst med andra människor( ) Blandat( ) 

När du spelar med andra människor, spelar du då mer tävlingsinriktat eller 

mer  ”för skojs skull”? 



 II 

Appendix B -  Stencil för anteckningar vid 
genomspelning 

 

Barrikad 1: 

M1 E1: 

M1 E2: 

M2 E1: 

M2 E2: 

Barrikad 2: 

Abi 1: 

Abi 2: 

Mad Man: 



 III 

Appendix C -  Efterenkät 

 

Hur bra känner du att information rörande striddssystemet förmedlades till dig 

under spelomgången?   

1 innebär mycket dåligt och 10 innebär mycket bra. 

 

Hur förmedlades den informationen till dig? Ange så gott du kan på vilket sätt. 

 

Till vilken grad upplevde du tutorialnivån som rolig att genomföra?  

1 innebär väldigt tråkig, 10 innebär mycket rolig. 

 

Skulle du säga att du upplevde någon form av immersion under din spelperiod?  

 

Om ja, försök att bedöma till vilken grad: – 1 innebär väldigt låg grad, 10 

innebär väldigt hög grad. Motivera även om möjligt.  

 

Om nej, motivera (om möjligt): 

 

 

Förklara spelets stridssystem så ingående du kan: 
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