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Sammanfattning 
Hur kan svårighetsprogression användas i skapandet av Puzzlehunts med syfte att 

uppnå en ökad upplevd känsla av flow hos spelaren? Denna frågeställning behandlas 

i uppsatsen och problemet som måste lösas är hur man kan bygga upp en 

ackumulerad kunskap om något vars syfte är att hela tiden tvinga dig att hitta nya 

lösningar på problem. I mer traditionella spel kan upprepning lära spelaren hur 

spelmekaniken fungerar. I puzzlehunts kan upprepning av spelmekanik inte 

användas eftersom målet för varje pussel är att hitta mekaniken som löser problemet. 

Uppsatsen visar att man genom inlärning av hur man skall tänka för att hitta 

lösningarna till pusslen kan bygga upp en ackumulerad kunskap hos spelaren och 

därmed även ha en svårighetsprogression och öka upplevd nivå av flow hos spelaren. 

Nyckelord: Svårighetsprogression, Flow, Pervasive games, Puzzlehunt 
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1 Introduktion 

När man spelar spel är det inte ovanligt att man ställs inför utmaningar som till en början 

kan tyckas omöjliga att ta sig förbi. Kanske mindre vanligt är att du spelar ett spel utan att du 

känner att det ger dig någon form av utmaning alls, men även detta händer. Om spelet går för 

mycket åt det ena eller det andra hållet kommer du sannolikt att tröttna och kanske, om det 

blir för extremt, även sluta spela. Detta är ett misslyckande för spelets utvecklare och kanske 

framför allt för den som har ansvar för just balanseringen av spelet eftersom målet ofta är att 

få spelarna att uppleva flow (Csikszentmihalyi, 1990), det vill säga en kombination av 

psykiska tillstånd som tillsammans ger en känsla av djup tillfredställelse som gör att man vill 

fortsätta att, i detta fall, spela spelet bara för att stanna kvar i känslan av flow. Detta är ofta 

lättare sagt än gjort. Olika spelgenres för med sig olika inbyggda grundkoncept som gör att 

man måste anpassa hur man skall göra för att undvika att spelet blir ointressant och istället 

få spelare att uppleva exempelvis flow. Ett exempel på hur man kan uppnå detta är att ha en 

välbalanserad Gameplay Progression (Lopez, 2006). Detta innebär att man på ett 

strukturerat sätt portionerar ut information till spelaren i en takt som gör att spelaren känner 

att det är utmanande men ändå inte omöjligt, vilket i förlängningen kommer få spelaren att 

fortsätta spela exempelvis för att stanna kvar i känslan av flow. 

Kan teorierna för Gameplay Progression även användas för mindre traditionella spelgenres 

så som Pervasive Games (Montola, Stenros, & Waern, 2009)? Det som är gemensamt för 

spel i denna genre är att de har framträdande spelmoment som tänjer på spelvärldens 

gränser antingen rumsligt, tidsligt eller socialt. Denna typ av spel skiljer sig ganska mycket 

från mer traditionella genres i hur själva spelandet ser ut. Men det finns fortfarande ett 

”Gameplay” som spelaren tar del av och rimligtvis borde detta gameplay även kunna ha en 

välbalanserad progression. Hur detta kan göras är vad denna uppsats handlar om. 

För att undersöka detta har två pappersprototyper om 9 nivåer tagits fram. Båda delvis 

designade efter mer specifika riktlinjer som presenteras för pervasive games men endast en 

av prototyperna har balanserats utifrån teorier för gameplay progression med fokus på 

svårighetsprogression, se tabell 9. Dessa prototyper har testats av två olika grupper om 5 

personer per grupp. Resultaten har utvärderats utifrån The Pervasive Gameflow model 

(Jegers, 2007) vilket är en precisering, för pervasive games, av de mer generella teorierna för 

GameFlow (Sweetser & Wyeth, 2005) där flowbegreppet (Csikszentmihalyi, 1990) anpassas 

för spelmediet. 

En studie kring hur flowteori bör användas i speltestning genomfördes med syfte att utforma 

ett mätinstrument som sedan skulle kunna användas för att undersöka om upplevd nivå av 

flow var olika beroende på vilken av de två prototyperna man spelade. Vanligt förekommande 

tillvägagångssätt för att mäta flow samt exempel på hur ett mätinstrument för utvärdera 

upplevd nivå av flow hos deltagarna i en aktivitet identifierades (Kiili, 2006). Detta ligger till 

grund för den metod som användes för att mäta flow hos deltagarna i denna studie.  

Resultatet av testningen visade att de som spelade den prototyp som hade en balanserad 

svårighetsprogression också märkbart upplevde en högre nivå av flow än de som spelade den 

andra prototypen. 
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2 Bakgrund 

De tre begreppen Flow Theory, Gamplay Progression och Pervasive games lägger grunden 

för den frågeställning som i nästa del har formulerats.  

2.1 Flow Theory 

Flow Theory handlar, bokstavligt talat, om hur vi känner oss när allt flyter på. Det finns olika 

aktiviteter som kan få oss att uppleva så kallat flow och att spela olika typer av spel är en av 

dessa. Csikszentmihalyi menade (1990) att denna typ av sinnesstämning har åtta 

huvudsakliga beståndsdelar. Dessa är:  

1. En uppgift som du upplever att du kan utföra. 

2. Möjlighet att koncentrera dig på uppgiften. 

3. Uppgiften har tydliga mål. 

4. Uppgiften ger dig omedelbar feedback. 

5. Ett djupt men obesvärat engagemang som får dig att glömma vardagens problem.    

6. En känsla av att man har kontroll over sina handlingar. 

7. Under tiden som man upplever flow försvinner självuppfattningen men efter 

upplevelsen blir självuppfattningen förhöjd. 

8. Tidsuppfattningen förändras. 

Csikszentmihalyi menar (1990) att dessa i kombination ger en djup känsla av njutning. I 

undersökningar om flow är dessa beståndsdelar återkommande då det är vanligtvis är genom 

att på olika sätt mäta dem som man kan närma sig vad som för olika typer av aktiviteter ger 

en känsla av flow. För aktiviteten spel har en modell för GameFlow (Sweetser & Wyeth, 

2005) sedermera tagits fram utifrån dessa åtta beståndsdelar. 

Målet med denna modell är att kunna kartlägga njutbarhet (enjoyment) i spel. Modellen 

består av åtta så kallade element vilka är concentration (spel skall kräva koncentration och 

spelaren skall kunna koncentrera sig på spelet), challenge (spel skall vara tillräckligt 

utmanande och matcha spelarens färdighet), player skills (Spel skall kunna hantera att 

spelare ökar sin färdighet och skicklighet), control (spelare skall ha en känsla av kontroll över 

det dem gör i spelet), clear goals (spel skall vid lämpliga tidpunkter förse spelaren med 

tydliga mål), feedback (spelarna skall få vettig feedback vid lämpliga tidpunkter), immersion 

(spelarna skall uppleva ett djupt men obesvärat (effortless) engagemang i spelet) och social 

interaction (spel bör stödja och skapa möjligheter för social interaktion). Till varje element 

finns det sedan tillhörande kriterier som skall kunna användas för design av spel men även 

för utvärdering av njutbarhet i spel. (Sweetser & Wyeth, 2005) 

Sweetser och Wyeth avslutar (2005) med att klargöra att kriterierna som de ser ut idag inte 

är till för att användas i utveckling av spel utan snarare som ett utvärderingsverktyg att 

använda för att identifiera problem och hur dessa problem påverkar njutbarheten i spel. De 

öppnar dessutom för att deras modell inte täcker alla spelgenres men att fortsatt forskning 

kommer att vidga begreppet och även göra det användbart för andra genres (2005). 

Det finns även olika sätt att gå till väga då man sedan skall mäta de olika beståndsdelarna för 

flow. Kiili presenterade (2006) två olika tillvägagångssätt som han menar att flow tidigare 

har studerats genom:  
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1. “The activity–measurement method”, TAM, (min förkortning) där man börjar med att 

låta deltagarna utföra aktiviteten i fråga och efter att aktiviteten är över får deltagarna 

värdera sina upplevelser, antingen genom intervjuer eller genom ett frågeformulär 

eller liknande. 

2. “The Experience Sampling Method”, ESM, där man samlar in information under 

tiden som deltagarna utför aktiviteten. Deltagarna avbryts från uppgiften under en 

kortare tid under aktiviteten för att utvärdera deras upplevelse med någon typ av 

mätinstrument. 

Kiili (2006) menar att även om båda tillvägagångssätten har mött kritik så har de använts 

framgångsrikt i olika typer av undersökningar. I denna undersökning kommer i huvudsak 

TAM att användas som tillvägagångssätt men metoden har även inslag av ESM. Detta 

beskrivs mer under 3.2 Käll- och metoddiskussion. 

2.2 Gameplay Progression 

I 2.1 beskrevs begreppet flow, hur det kan översättas i spelsammanhang samt hur man kan 

bära sig åt för att mäta huruvida spelarna upplever så kallat flow då de spelar ett spel. Här 

beskrivs hur en design kan tas fram för ett spel med målet att få spelarna att uppleva detta 

omtalade flow. 

I artikeln Gameplay Design Fundamentals: Gameplay Progression (2006) beskriver Lopez att 

det inte bara handlar om att ha en välbalanserad progression i spelets svårighetsnivå utan att 

det finns fem viktiga delar av spelets gameplay att ta hänsyn till då balansering skall göras för 

ett spel. Dessa är: 

1. Game Mechanics – Hur spelaren interagerar med spelet på olika sätt. 

2. Experience Duration – Hur lång tid olika delar av spelet (ex. en bana) tar att klara av. 

3. Ancillary Rewards (visual, aural, decorative, etc.) – Upplevelsebaserade belöningar. 

4. Practical Rewards (gameplay relevant) – Att få tillgång till nya användbara verktyg. 

5. Difficulty – Svårighetsnivån och riskelement kopplade till olika utmaningar. 

Begreppet ”Game Mechanics” är inte helt problemfritt att använda sig av. Det finns en hel del 

olika förklaringar till termen och för att den skall vara användbar i detta sammanhang bör 

det förtydligas hur det kommer att användas i denna uppsats. Järvinen ger (2008) ett förslag 

på hur Game Mechanics kan beskrivas: “Game mechanics describe one possible means with 

which the player can interact with the game elements as she is trying to influence game states 

in order to complete a goal”. Denna definition är den som har använts för begreppet “Game 

Mechanics” i denna uppsats.   

När det gäller progression av spelets grundmekanik menar Lopez (2006) att det finns två 

olika tillvägagångssätt på vilka innehållet kan portioneras ut till spelaren. Dessa är Gated 

Access och Directed Gameplay. Gated Access handlar om att spelaren under spelets gång får 

tillgång till fler och fler möjligheter att interagera med spelvärlden. Exempelvis kan det vara 

att spelaren få möjlighet att springa eller kanske hoppa lagom till att detta behövs i ett 

uppdrag eller liknande. Directed Gameplay bygger istället på att spelaren från början har 

tillgång till alla möjligheter att interagera med spelvärlden men att spelaren efter hand blir 

uppmuntrad att spela på sätt som gör att spelaren får användning för dem. Exempelvis 

kanske spelaren kan springa hela tiden men användning för det får spelaren först på bana 3. I 
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vissa spel menar Lopez (2006) även att dessa två på olika sätt blandas. I Tabell 1 visas ett 

exempel, hämtat från artikeln, på progression som kan förekomma i spel.      

Tabell 1 Spelmekanisk progression med Gated Access till färdigheter.  
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Nivå 1 O                 

Nivå 2 X O               

Nivå 3 X X O             

Nivå 4 X X X O           

Nivå 5 X X X X O         

Nivå 6 X X X X X O       

Nivå 7 X X X X X X O     

Nivå 8 X X X X X X X O   

Nivå 9 X X X X X X X X O 

Nivå 10 X X X X X X X X X 

O = Nyintroducerat spelmekaniskt element X = Tidigare introducerat och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

Experience duration (Lopez, 2006) handlar inte bara om hur lång tid varje bana tar för 

spelaren av klara av i ett spel utan även hur lång tid olika delar av banan i spelet tar. Det kan 

vara viktigt att se till att spelaren känner att den har en jämn progression i tidsåtgång för att 

det skall kännas naturligt hur långt man har kommit och hur mycket som återstår att göra. 

Med Ancillary Rewards avser Lopez (2006) belöningar som gör att spelaren tycker att det är 

estetiskt intressant att fortsätta spela och att estetiska belöningar så som filmer skall 

portioneras ut för att hålla uppe detta intresse. Practical Rewards avser Lopez (2006) 

belöningar som är användbara för spelarens fortsatta spelande. Exempelvis kan det vara ny 

utrustning i form av vapen, skydd, verktyg eller transportmedel men även nya delar av 

världen så som nya banor etc. Lopez menar att det är viktigt att denna typ av belöningar delas 

ut på ett sätt som gör att spelaren förstår belöningssystemet. Exempelvis genom att få betalt 

efter ett utfört uppdrag eller vinner en ny bil i slutet av ett race.  

Sist behandlar Lopez (2006) svårighetsnivåns progression i spelet. Han menar att de bäst 

balanserade spelen är mycket enkla i början så att alla spelarna får ta del av utmaningarna 

och belöningarna av att klara av utmaningarna i spelet. Sedan ökar spelens svårighetsgrad 

successivt. Svårighetsökningen kan följa antingen en linjär kurva eller en krökt exponentiell 

kurva. Den förstnämnda ger en mer jämn svårighetsökning spelet igenom men har en 

snabbare svårighetsökning i början vilket kan göra att den krökta varianten snarare är att 

föredra. Lopez menar (2006) att eftersom vi ju vill göra spel som når ut till så många som 

möjligt bör vi undvika att alienera spelare. Därför är det viktigt att se till att så många som 

möjligt kan fortsätta spela så länge som möjligt. Sammanfattningsvis är det alltså att föredra 

att ha en exponentiell svårighetsökning eller i alla fall en ökning med en lång startsträcka. I 

Tabell 2 visas ett exempel på svårighetsprogression som Lopez (2006) tar upp i sin artikel. 
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Tabell 2 Ett exempel på svårighetsprogression i ett påhittat FPS. 
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Nivå 1 O           5 8 0 

Nivå 2 X           5 7 1 

Nivå 3 X           4 6 2 

Nivå 4 X O   O     4 5 2 

Nivå 5 X X     O   3 5 3 

Nivå 6 X X     X O 3 4 3 

Nivå 7 X X O O   O 2 4 4 

Nivå 8 X X X X O   2 3 4 

Nivå 9 X X X   X X 1 3 5 

Nivå 10 X X X X   X 0 3 8 
O = Nyintroducerat spelmekaniskt element X = Tidigare introducerat och nu återkommande spelmekaniskt element 

2.3 Pervasive games 

I 2.2 har Gameplay Progression förklarats och, även om det inte är explicit uttryckt, är det 

Gameplay Progression för mer traditionella spelgenres som åsyftas. I denna del beskrivs den 

mer otraditionella spelgenren Pervasive Games för att ge en grund till vilka skillnader man 

kan se mellan de olika speltyperna. 

I boken “Pervasive Games: Theory and Design” används följande definition på begreppet 

Pervasive games: “A pervasive game is a game that has one or more salient features that 

expand the contractual magic circle of play spatially, temporally or socially” (Montola, 

Stenros, & Waern, 2009, s. 12). Med detta menar man att åtminstone ett framträdande 

karaktärsdrag hos spelet skall tänja på spelvärldens gränser antingen rumsligt, tidsligt eller 

socialt. Denna definition har även använts i denna uppsats. Nedan presenteras ett exempel 

på sådana spel som går under namnet Puzzlehunts.   

2.3.1 Puzzlehunts 
Vad menar man när man pratar om ”Puzzlehunts”? Här ges en kortare beskrivning av 

spelformen och även två exempel på hur puzzlehunts kan se ut. Massachusetts Institute of 

Technology anordnar varje år ett Puzzlehunt som ständigt återkommer när man söker på 

Puzzlehunt. På deras sida finns en hel del skrivet om deras tradition men även en del texter 

ämnat för dem som vill börja med puzzlehunts. Artikeln “The Great Annual MIT Mystery 

Hunt” (Albert, 1991) som publicerades i ”Games Magazine” och sedermera även på MIT’s 

hemsida. Artikeln berättar om den årliga skattjakten som utspelar sig på campus och 

intervjuar några viktiga personer som tidigt var inblandade i att skapa dessa puzzlehunts. 

Varje år under studenternas ”independent Activities Period” gömmer man ett speciellt mynt 

någonstans på campus. Studenterna delas in i olika lag som sedan tävlar om att vara först att 

hitta myntet. För att hitta myntet måste de lösa en serie pussel som kräver att olika 

kunskapsområden tillämpas (ofta kopplade till undervisningen på MIT) men även att olika 

mer eller mindre tillgängliga utrymmen i skolans lokaler utforskas. Priset till den grupp som 

vinner är att de får designa nästa års puzzlehunt. Artikeln ”MIT Mystery Hunt” (Rabinovich, 
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2012), även den tillgänglig via MITs hemsida, beskriver denna typ av pussel mer generellt 

och är tänkt att fungera som en inledning för de som är intresserade av att börja med 

puzzlehunts. Rabinovich börjar (2012) med att ställa sig frågan vad ett pussel är och kommer 

fram till att ett pussel i grund och botten är ett problem och att det du gör när du löser ett 

pussel därmed handlar om problemlösning. Att lära sig hur man skall gå tillväga för att delta 

i ett puzzlehunt handlar därför om att lösa det problem som problemlösandet i sig innebär. 

Därefter gör Rabinovich (2012) en uppdelning mellan klassisk problemlösning och just att 

lösa pussel. Rabinovich (2012) menar att den första stora skillnaden ligger i att pussel 

tenderar att ha vissa mer självklara steg du kan ta men att den fullständiga vägen till 

lösningen är mycket svårare att nå. Den andra viktiga skillnaden är att det ibland är ganska 

lätt att få tag på den viktiga informationen för att lösa pusslet men mer ofta är denna process 

ett pussel i sig. Den tredje och sista skillnaden som Rabinovich lyfter fram (2012) är att alla 

pussel är designade av människor och att de därför har en hel del mänskliga drag som man 

kan se som spelare. Därefter går Rabinovich (2012) igenom hur man som spelare bör tänka 

när man skall lösa denna typ av pussel. För denna uppsats är det dock mer intressant att 

istället tolka dessa i motsatt riktning och på så vis härleda hur man som skapare av denna typ 

av spel bör tänka när man tar fram dessa pussel. Den första frågan man bör ställa sig är vilket 

medium pusslet är förmedlat genom. Varje medium har vissa speciella egenskaper som kan 

berätta något om pusslet. Vidare menar Rabinovich (2012) att det är viktigt att tänka på 

vilken struktur pusslet har. Alla strukturer har olika pusseltyper kopplade till sig som man 

genom strukturen kan ge ledtrådar till spelarna genom. Om man presenterar data i ett 

rutsystem om 19x19 rutor kan man hinta om att det handlar om spelet Go (Go (game), 2013). 

När man konstruerar ett pussel skall man alltid vara noga med vad man gör tillgängligt för 

spelarna men även vad man medvetet gör otillgängligt. Att ha med saker som spelarna kan 

tycka verkar underliga kan i sig användas som ledtrådar och om du har med saker som kan 

tyckas verka underliga men som inte har någon relevans alls kan spelarna bli missledda. Se 

till att använda dig av obskyritet på ett sätt som gör att spelarna måste behandla det som en 

möjlighet. Om de inte kan få ut någonting av den information som pusslet förmedlar skall 

man genom att fråga andra som tänker annorlunda kunna få ut något intressant. Man skall 

även se till att all den information som spelarna kan få ut ur pusslet är användbar på något 

sätt. Som skapare till pussel måste man förstå begränsningar. Morse-kod som saknar 

skiljetecken är i princip omöjligt att avkoda. Om ett spel innehåller detta betyder det 

antingen att det saknas just skiljetecken, vilket spelarna kan se som en uppmaning till att leta 

efter denna typ av information, alternativt tolkar spelarna det som att det inte är Morse-kod 

som de har hittat. Man måste, enligt Rabinovich (2012), här vara noga med att peka spelarna 

i rätt riktning och så att säga räkna med att folk är dumma, se till att du som författare inte 

gör onödiga missar i dina pussel, dubbelkolla alltid det du har gjort, flera gånger. Man skall 

även försöka få in humor i sitt pussel. Det är väldigt viktigt att se till att spelarna har roligt 

när de spelar, annars blir det lätt ointressant att fortsätta (Rabinovich, 2012).  

För att ge en bättre bild av vad det innebär att delta i ett puzzlehunt tas två exempel på 

puzzlehunts upp nedan. Det första exemplet är det kanske mest välkända exemplet på 

internetbaserade puzzlehunts – Notpron. 

Exempel 1 – Notpron   

Notpron (http://notpron.org/notpron/) är ett puzzlehunt som enligt skaparen själv är ”The 

hardest riddle available on the internet”. Sidan som spelet utspelar sig på har haft 15,990,131 

besökare sedan 2004 och endast 28 av dessa har klarat av spelets 140 nivåer. Spelet bygger 



 

7 

på att ta sig vidare till nästa nivå genom att på olika sätt interaggera med sidan på alla sätt 

som mediet tillåter. Det innefattar även saker som att leta i källkoden och så vidare. Här 

presenteras spelets första 4 nivåer för att ge en bättre bild av hur spel ur denna spelgenre är 

utformade och vilken typ av utmaningar som spelaren ställs inför.  

Nivå 1 heter ”Welcome” och är en bild med en dörr och texten ”Enter the door!”. Om man 

håller musen på dörren ser man att den är ”klickbar” och om man trycker på den kommer 

man vidare till nivå 2. 

Nivå 2 heter ”something was in his way” och är en bild med en hissdörr samt en hand som 

pekar upp mot adressfältet på web-läsaren. Man befinner sig nu på URL-adressen 

http://notpron.org/notpron/not/level2.htm. För att komma vidare till nivå 3 skall man i 

adressfältet ändra till http://notpron.org/notpron/not/level3.htm. 

Nivå 3 ligger på URL-adressen www.deathball.net/notpron/false/gototheothersite.htm och 

heter ”Turn me ON!”. För att komma vidare till nivå 4 skall man ändra i adressfältet till: 

http://www.deathball.net/notpron/true/gototheothersite.htm. 

Nivå 4 heter ”Look in the dark…” och visas i figur 1. 

 

Figur 1 Bild hämtad från nivå 4 i Notpron. 

Genom att trycka på det runda objektet på sängen får man upp en ruta där man kan fylla i två 

fält och sedan trycka sig vidare. På byrålådan ser man något som ser ut som Morse-kod i två 

rader. Genom att Googla på dessa får man upp det som skall fyllas i fälten.  

Exempel 2 – Dropquest 

“Dropquest” var ett puzzlehunt som anordnades av företaget Dropbox Inc. för att promota 

sin molnlagringstjänst ”Dropbox”. Enligt Dropbox Inc. var “Dropquest” inspirerat av det 

tidigare nämnda puzzlehunt som MIT årligen anordnar fast i något mer enkel tappning. 

Spelet visar på olika pusseltyper som kräver olika mycket av spelaren. 
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I spelets första nivå skall man utifrån 5 ledtrådar lista ut ett 5-siffrigt lösenord som man 

sedan skriver in i ett svarsfält och sedan trycker man på en knapp för att skicka in svaret. Om 

svaret är korrekt kommer man vidare till nivå 2. Ledtrådarna som ges är:  “The product of the 

first two digits is 24”, “The fourth digit is half of the second digit”, “The sum of the last two 

digits is the same as the sum of the first and the third digits”, “The sum of all the digits is 26” 

och “The second and the third digits add up to the last digit”. För att lösa detta pussel 

behöver man kunna grundläggande matematiska kunskaper och sedan använda sig av logisk 

slutledningsförmåga. 

Spelets andra och tredje nivå hade inte samma form som första nivån utan var snarare 

uppgifter som skulle utföras på ”Dropbox” hemsida. 

Spelets fjärde del handlar om att man skall utifrån en beskrivning av en persons aktiviterer 

under en vecka och rita ut personens färdväg på google maps vilket gav bokstäver som 

tillsammans bildade ett ord som man sedan skriver in i ett svarsfält och sedan trycker man på 

en knapp för att skicka in svaret. Om svaret är korrekt kommer man vidare till nivå 5. 

Nivå fem presenterade följande symboler och ett svarsfält att fylla i ett lösenord i med 

tillhörande knapp för att skicka in svaret. Rätt svar gjorde att man kom vidare till nivå 6.      

 

Figur 2 Bild från nivån 5 i “Dropquest”. 

På nivå 6 fick man en introduktionstext i vilken textbiten ”listing of events” fanns med. Den 

länkade till en funktion i dropbox som är en lista av händelser (filer som läggs upp/ändras) 

på användarens konto. Utöver denna korta introduktion fick man ett rutmönster med olika 

färglagda rutor och texter i varje ruta. På nivå 6 fanns ingen svarsruta att fylla i svaret i.  

 

Figur 3 Bild från nivån 6 i “Dropquest”.  

I MIT’s årliga Puzzlehunt är det en naturlig del av spelandet att man letar efter ledtrådar etc. i 

verkliga miljöer på skolområdet (Albert, 1991). Detta gör att man tydligt kan se att den 

rumsliga delen av definitionen av Pervasive games (Montola, Stenros, & Waern, 2009) tycks 

vara uppfylld för den typen av Puzzlehunts. Man kan även se en tydlig social komponent där 

spelarnas samarbete skall vara centralt och utbytet mellan spelarna ses som en naturlig del i 

spelandet. Även den tidsliga delen kan identifieras även om den är svårare att se i just de 

exempel som presenteras här. Då två av tre delar kan identifieras bör man kunna sluta sig till 

att Puzzlehunts är att betrakta som ”Pervasive”.    
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2.3.2 Gameflow hos pervasive games 
I 2.1 beskrevs flow mer generellt som det formulerades av Csikszentmihalyi (1990) med 8 

beståndsdelar. Därefter presenterades Sweetser och Wyeths modell för gameflow (2005) 

vilket är en samling element med tillhörande kriterier utifrån vilka man kan mäta flow. 

Utifrån dessa har The Pervasive gameflow model formulerats (Jegers, 2007). The Pervasive 

GameFlow model bygger på Sweetser och Wyeths modell för gameflow men tillför vissa 

kriterier som är mer anpassade för just pervasive games. Översatt version ges i tabell 3. 

Tabell 3 The Pervasive Gameflow Model 

 
Element: Spelarens Färdigheter - Spel måste stödja att spelare blir bättre efter hand 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelaren bör kunna börja spela utan att läsa en manual 
2. Att lära sig spelet bör inte vara tråkigt 
3. Spel bör ha hjälp online så att spelaren inte behöver lämna spelet 
4. Spelare bör bli inskolade genom introduktionsbanor som en naturlig del av spelandet 
5. Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling av färdigheter 
6. Spelets gränssnitt och mekanik skall vara lätt att lära sig och använda 
7. Pervasive Games bör vara flexibla och låta spelaren utveckla sina färdigheter i sin egen takt 

 

 Element: Mål – Spel skall förse spelaren med tydliga mål 

K
ri

te
ri

er
 

1. Tvingande mål bör framgå tydligt och presenteras tidigt 

2. Pervasive Games bör stödja att spelare själva formar och kommunicerar egna delmål 

 

 Element: Social Interaktion – Spel skall stödja och ge upphov till social interaktion 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spel bör stödja tävling och samarbete mellan spelare 
2. Spel bör stödja social interaktion mellan spelare ex. via chat 
3. Spel bör stödja sociala mötesplattser både i och utanför spelvärlden 
4. Pervasive Games bör stödja & uppmuntra meningsfull & målenlig social interaktion i spelet 
5. Pervasive Games bör använda sig av händelser och strukturer (uppdrag/lag) som ger spelarna 
anledning att kommunicera och interagera med varandra 

 

 Element: Koncentration – Spel skall kräva och hjälpa spelaren att koncentrera sig 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spel bör ha flera kanaler för att stimulera spelaren på 
2. Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på 
3. Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns viktiga 
4. Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än spelaren kan hantera perceptivt och kognitivt 
5. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta koncentration mellan uppgifter i spelet och andra 
för spelet viktiga faktorer 

 

Element: Kontroll – Spelare skall uppleva att de har kontroll över sina handlingar i spelet 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelare bör uppleva att de har kontroll över karaktärer eller enheter och deras förflyttning och 
handlingar i spelvärlden 
2. Spelare bör uppleva att de har kontroll över spelets interface och styrenheter 
3. Spelare bör ha kontroll över funktioner så som att starta, stoppa, spara etc. 
4. Spelare bör inte kunna göra för spelet förstörande fel som spelet inte kan återhämta sig från  
5. Spelare bör uppleva att de kan påverka spelvärlden  
6. Spelare bör uppleva kontroll över handlingar/strategier i spelet & kunna spela som man önskar 
7. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att delta i spelandet iom att spelet är ständigt pågående 

  

 Element: Feedback – Spelare skall få bra feedback 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelare bör få feedback om sin framgång (mot sina mål) i spelet  

2. Spelare bör få direkt feedback på sina handlingar i spelet 

3. Spelare bör alltid vara informerade om sin status eller poäng 
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 Element: Immersion – Spelare skall uppleva djupt engagemang i spelet utan ansträngningar 
K

ri
te

ri
er

 

1. Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva och mindre oroad över vardagen 

2. Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras 

3. Spelare bör kännas sig känslomässigt involverade i spelet 

4. Spelare bör känna sig fysiskt involverade i spelet (ex. ökad puls?) 

5. Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan olika vardagliga kontexter och inte 
antyda eller kräva av spelaren att göra saker som strider mot sociala normer i dessa kontexter 

6. Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från virtuella till fysiska speldelar utan förlust av 
immersion 

 
 Element: Utmaning – Spelet skall vara tillräckligt utmanande och matcha spelarens färdigheter 

K
ri

te
ri

er
 1. Utmaningar i spelet bör matcha spelarens färdighetsnivå  

2. Spel bör innehålla olika nivåer av utmaningar för olika spelare  

3. Pervasive Games bör stimulera spelare att skapa scenarios och så kallad pacing 

4. Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat skapande av olika vägar i spelvärlden med få 
begränsningar på pacing och utveckling av utmaningar 

 

The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 2007) är alltså en samling element med tillhörande 

kriterier utifrån vilka man kan mäta gameflow hos pervasive games. Med det skall inte i sig 

ses som ett mätinstrument utan snarare som en beskrivning av flow hos pervasive games som 

i sin tur gör det möjligt att mäta upplevd flow hos dem som deltar. I 2.1 presenterades det två 

olika tillvägagångssätt som har använts för att studera flow, “The activity–measurement 

method” (TAM) och “The Experience Sampling Method” (ESM) (Kiili, 2006). Den första gick 

ut på att fråga deltagarna efter genomförd aktivitet och den andra att fråga deltagarna under 

aktiviteten. De är generella metoder som kan tillämpas för att mäta flow. Men, för att kunna 

göra någon form av mätning behövs det som Kiili benämner som ”a survey instrument” 

(2006, s. 190). Kiili använder i sin artikel “the Flow State Scale (FSS)” (2006) som har 

utvecklats av Jackson och Marsh (1996) och är en uppsättning av 36 frågor där ett värde 

mellan 1 och 5 skall anges som svar. Frågorna är kopplade till de dimensioner som 

Csikszentmihalyi tagit fram för flow (1990). Efter den utförda aktiviteten fick deltagarna 

värdera de 36 frågeställningarna och resultatet blev ett mått på upplevd nivå av flow under 

aktiviteten. Detta är precis som Kiili säger en metod som faller under “The activity–

measurement method” (TAM) (2006). 

Även i denna undersökning kommer en metod som i huvudsak faller under TAM att 

användas. Metoden har dock inslag även av ESM. FSS är utformat med dimensionerna för 

flow som tagits fram av Csikszentmihalyi (1990) som utgångspunkt. I denna undersökning 

kommer ett liknande instrument att tas fram men som istället har elementen och kriterierna 

som presenteras i The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 2007) som utgångspunkt. Därtill 

kommer en uppsättning kontrollpunkter att tas fram som används för att samla in data under 

aktiviteten. Detta ihop med tidtagning och noteringar av relevanta händelser under 

aktiviteten utgör de inslag av ESM som den använda metoden har. Mer om metoden i 3.1 

Metodbeskrivning samt 4.1.1 Ett verktyg för att mäta flow.   
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3 Problemformulering 

Flow är något som tycks vara eftersträvansvärt att spelarna upplever då de spelar spel av 

olika slag eftersom det gör att man fortsätter spela. Sweetser och Wyeth hävdar att “Player 

enjoyment is the single most important goal for computer games” (2005, s. 1).  

Det finns teorier för hur man skall tänka som designer för att balansera progressionen i sina 

spel vilket tycks vara knutet till att väcka en känsla av flow hos spelaren och ett exempel på 

detta som tas upp i bakgrunden är balans av ”Gameplay Progression” (Lopez, 2006). Men, 

denna teori tycks inte vara möjlig att direkt applicera på spel av genren Pervasive Games 

(Montola, Stenros, & Waern, 2009) där puzzlehunts är ett exempel. Eftersom puzzlehunts är 

en serie av pussel måste varje ny nivå bygga på en ny mekanik som skiljer sig från föregående 

nivå. Det finns en del vedertagna principer för pusseltyper som brukar återkomma men 

själva spelet består endast av någon form av information till spelaren och sedan eventuellt en 

möjlighet till att skriva in svaret. I vissa fall är det ännu mindre än så. Man skulle rent av 

kunna säga att målet för varje pussel är att lista ut vilken spelmekanik man skall använda sig 

av och när man har gjort det så skall man följa den. Om man har valt rätt spelmekanik så 

kommer man ganska snart hitta rätt svar och komma vidare till nästa nivå. Man kan inte 

berätta vilka verktyg spelaren skall använda sig av för att lösa ett pussel, då finns det ingen 

mening att lösa det, det är att hitta verktyget som är utmaningen. Det man kan göra är att 

med olika ledtrådar peka spelaren i rätt riktning. Detta utesluter ”Gated Gameplay” (Lopez, 

2006) i den meningen att man introducerar ett spelmekaniskt element som sedan 

återkommer spelet igenom. Eventuellt kan man använda sig av ”Directed Gameplay” (Lopez, 

2006) men även det är problematiskt att använda mellan nivåer det vill säga att man pekar ut 

en riktning som sedan kan användas på andra nivåer. Hela poängen är som sagt att lista ut 

hur man skall lösa pusslet, så det blir problematiskt att ha en progression som bygger på de 

verktyg man kan använda sig av. Om man i pussel 1 skulle få reda på att man skall använda 

sig av exempelvis en funktion i google maps för att hitta svaret så blir det ointressant om 

samma funktion används i kommande pussel. Det blir ingen utmaning om samma "nyckel" 

återanvänds på samma sätt i flera nivåer. Den typen av progression tycks inte vara användbar 

för just puzzlehunts. Istället kan man få hitta spelmekaniska egenskaper som är mer specifika 

för puzzlehunts som man använder sig av för att skapa en progression för ”Game Mechanics” 

(Lopez, 2006). Design av upplevelsens omfattning är helt klart användbart för Puzzlehunts. 

Om man lyckas bygga upp en naturlig progression här kommer man som spelare kunna 

känna av om man är fel ute enbart på att det ”tar för lång tid”. Men även här blir det 

problematiskt att rakt av applicera de traditionella teorierna. I Puzzlehunts är det inte alltid 

helt självklart hur en indelning i ”banor” kan göras på samma sätt som i traditionella spel. I 

de exempel som presenterades hade man använt sig av kapitel men inom varje kapitel visade 

det sig att det fanns olika steg som i sig kan ses som banor och varje kapitel kan tänkas ingå i 

ett större så kallat ”meta-pussel”. Det blir därför inte helt oproblematiskt att rakt av applicera 

”Experience Progression” (Lopez, 2006) på spel av typen puzzlehunts. För spel av typen 

Puzzlehunts kan det vara svårt att se hur upplevelsebaserade belöningar kan vara givande att 

använda sig av. I speltypen är det snarare så att överflödig information kan störa eftersom 

man då kan luras att tro att det är viktig information vilket man uppmuntras att göra i 

vanliga fall enligt det som presenterats gällande vad man skall tänka på då man gör ett 

puzzlehunt. Det kan därför vara problematiskt att rakt av använda sig av denna typ av 

belöningar som en del ”Gameplay Progression” (Lopez, 2006). ”Practical rewards” (Lopez, 

2006) kan vara användbara men det är en svår balansgång att dela ut användbara verktyg 
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utan att de blir för tydliga ledtrådar. Det kan vara problematiskt att använda sig av denna typ 

av belöning i speltypen puzzlehunts eftersom det blir en direkt upplysning om vad man skall 

göra i kommande pussel. När det gäller svårighetsprogression i puzzlehunts blir det genast 

väldigt intressant men samtidigt också problematiskt. Man skulle absolut kunna 

implementera en krökt kurva som svårighetsökningsmodell men frågan är hur man skall 

styra detta. I Tabell 2 listas aspekter som antal olika svåra fiender per bana och hur mycket 

ammunition och hälsa du har på olika svåra banor. På samma sätt som för spelmekaniken 

blir det svårt att hitta vilka spelmekaniska byggstenar man kan använda sig av för att styra 

svårighetsgraden här. Om man utgår från det som sagts gällande traditionella spel skulle 

man kunna tänka sig att man har en viss uppsättning med olika pusseltyper exempelvis 

sudoku, korsord och ordflätor. Man skulle då kunna säga att svårighetsgraden styrs av hur 

många av dessa som krävs att man klarar av för att klara en bana men då uppstår istället två 

nya problem. Det första är hur man mäter svårighetsnivån på de olika pusslena. Det andra 

problemet är igen att man inte kan använda samma byggstenar för varje bana i sitt 

puzzlehunt eftersom det då blir uppenbart vad man skall göra vilket förstör hela tanken 

bakom denna typ av spel. För att man skall kunna använda sig av denna typ av progression 

för spel av typen puzzlehunts måste man alltså hitta andra spelmekaniska byggstenar att 

laborera med på det sätt som görs hos traditionella spel.          

Det går alltså inte att rakt av applicera de teorier som Lopez (2006) presenterar för design av 

”Gameplay Progression” på puzzlehunts. I alla fall är det inte oproblematiskt. Men även om 

det vid en första anblick verkar svårt att applicera dessa principer på puzzlehunts så bör det 

ändå vara görbart efter anpassning för den givna genren. Dessutom bör det vara önskvärt att 

hitta sätt på vilka man kan få spelarna av Pervasive games att uppleva samma nivå av flow 

som man i vissa fall gör då man spelar spel från andra genres. Detta leder fram till min 

frågeställning som kan formuleras på följande sätt: Hur kan teorier för design av ”Gameplay 

Progression” i form av svårighetsprogression användas i skapandet av Pervasive Games av 

typen Puzzlehunts med syfte att uppnå en känsla av flow hos spelaren? 

3.1 Metodbeskrivning 

Det första som gjorts är en mer omfattande förstudie kring hur puzzlehunts designas. Detta 

för att kunna isolera vilka aspekter man kan och bör laborera med för att balansera 

”Gameplay Progression” (Lopez, 2006) i puzzlehunts. Denna förstudie resulterade i ett 

underlag för att kunna ta fram liknande modeller som Tabell 2 för ett puzzlehunt. I 

förstudien ingick även att ta fram ett mätinstrument som skall användas i undersökningen 

för att mäta upplevd nivå av flow hos deltagarna. Efter dessa förstudier togs två 

pappersprototyper om 9 nivåer fram. Båda prototyperna har samma typ av uppgifter som 

båda ligger inom ramen för vad ett pervasive game är. Den ena har dessutom en balanserad 

svårighetsprogression utifrån det underlag som har tagits fram i förstudien. 10 testpersoner 

delades sedan slumpmässigt in i två grupper. Grupperna har spelat var sin av de två 

prototyperna. Deltagarna utrustades med en penna, ett block att kladda på och en laptop stod 

även utplacerad på bordet och de informerades innan aktiviteten började att de fick ta hjälp 

av dessa under spelsessionen. Undersökningen för att mäta upplevd nivå av flow hos 

deltagarna gjordes med hjälp av ett verktyg med tre delar. Den huvudsakliga delen var 

betygsättning av kriterier för flow. För detta användes 22 intervjufrågor som var kopplade till 

specifika kriterier ur ”The Pervasive Gameflow Model” (Jegers, 2007). Efter att deltagarna 

utfört aktiviteten fick de möjlighet att med egna ord uttrycka sig kring intervjufrågorna. 

Därefter fick de värdera hur väl respektive kriterium är uppfyllt med ett värde mellan 1 och 5. 
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På så vis fick man fram ett liknande mått på flow som med FSS (Jackson & Marsh, 1996), 

verktyget som Kiili använde sig av i sin artikel (2006). Denna del av mätinstrumentet faller 

under det Kiili beskriver som “The activity–measurement method” (2006). Den andra delen i 

verktyget var en uppsättning kontrollpunkter som fylldes i av testledaren under tiden som 

aktiviteten utfördes. Dessa gjorde att en del av kriterierna för flow även kunde kontrolleras 

genom objektiva iakttagelser under aktivitetens gång. Den tredje och sista delen i 

mätinstrumentet var tidtagning av hur lång tid det tog för deltagarna att utföra nivåerna i 

prototyperna och även andra saker som efter hur lång tid de fastnade på en specifik nivå, hur 

lång tid det tog innan de kom vidare etc. Det var också användbart att dokumentera frågor de 

ställde under spelandet och hur deras sinnesstämning förändras under spelets gång. Den 

andra och tredje delen av mätinstrumentet faller under det som Kiili beskriver som “The 

Experience Sampling Method” (ESM) (2006). Valet att kombinera de båda 

tillvägagångssätten är grundat i att det finns brister med båda tillvägagångssätten som 

beskrivs mer i 3.2. Den första delen av mätinstrumentet användes för att få fram ett mått på 

flow hos deltagarna, de övriga delarna användes endast som referenspunkter till 

diskussionen. Det vill säga, deltagarnas betygsättning var denna studies motsvarighet till FSS 

(Jackson & Marsh, 1996) hos Kiili (2006) och utgjorde själva mätinstrumentet för flow. 

Tidtagningen och kontrollpunkterna användes sedan i analysen av resultaten för att 

eventuellt kunna ge mer tyngd åt de betyg som deltagarna satte utifrån intervjufrågorna.    

Slutsatsen av testningen är om den prototyp för vilken klassiska verktyg för balansering av 

svårighetsprogression användes gav de positiva flow-effekterna även för pervasive games av 

typen puzzlehunts.  

3.2 Käll- och metoddiskussion 

Den kanske viktigaste delen att diskutera i min metod är hur väl teorierna för GameFlow 

(Sweetser & Wyeth, 2005) kan användas på den valda spelgenren, puzzlehunts. I den form 

som Sweetser och Wyeth formulerade modellen (2005) var den egentligen riktad mot så 

kallade ”Real Time Strategy”-spel. Även om de menade att den även skulle vara möjlig att 

använda i olika bra utsträckning på andra spelgenres så är det inte självklart att det fungerar 

för just puzzlehunts. Till viss del har The Pervasive GameFlow modell (Jegers, 2007) 

underlättat utvärderingen av testerna. Om så inte hade varit fallet hade diskussionen slutat i 

att teorierna för utvärdering av flow i spel inte var applicerbara på spel av typen puzzlehunts 

som en anledning till att testerna inte gav förväntat resultat. The Pervasive GameFlow Modell 

(Jegers, 2007) täckte dock upp där den ursprungliga versionen brast. 

En annan viktig del i metoden är det tillvägagångssätt för att mäta upplevd flow hos 

deltagarna som använts. Kiili presenterade (2006) två tillvägagångssätt “The activity–

measurement method”, TAM (min förkortning) och “The Experience Sampling Method”, 

ESM. En viktig problematik med det första tillvägagångssättet, TAM, är huruvida deltagarnas 

bedömning av sina upplevelser i efterhand är lika pålitliga som den bedömning de hade gjort 

under aktivitetens utförande, vilket hade varit fallet om man använde sig av det andra 

tillvägagångssättet, ESM. Problematiken med ESM är dock att man då avbryter deltagaren i 

aktiviteten vilket i sig kan anses göra att deltagarnas svar gällande sina upplevelser ändå 

tappar trovärdighet. Av den anledningen används i denna undersökning inslag av båda 

tillvägagångssätten. Den aktivitet som deltagarna skall utföra är både mentalt krävande och 

tenderade att ta lång tid att utföra. Detta gör att det vore högst olämpligt att, i enlighet med 

ESM, avbryta deltagarna under aktiviteten eftersom de då hade störts i sin mentalt krävande 
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uppgift. Men även TAM blir problematisk att uteslutande använda sig av eftersom deltagarna 

efter den utförda aktiviteten förväntas ge svar gällande sina upplevelser under ett ganska 

långt tidsspann vilket inte är optimalt för pålitligheten i svaren. Därför har en medelväg 

använts där TAM används som huvudsakligt tillvägagångssätt i form av intervjufrågor efter 

utförd aktivitet och ESM tas in i form av tidtagning av olika delar i aktiviteten samt att 

anteckningar förs och kontrollpunkter stäms av underaktiviteten.       

En annan viktigt del att diskutera gällande metoden är mitt urval i testgruppen. När det 

handlar om just puzzlehunts kan det vara missvisande om testgruppen är för homogen. Detta 

på grund av att spelgenren bygger på problemlösning vilket, enligt Rabinovich (2012), ofta 

bygger på att ha olika infallsvinklar eftersom olika personer tolkar saker på olika sätt. Om 

testpersonerna då är för likriktade i sitt tankesätt kan man få missvisande resultat. Detta har 

hanterats genom att försöka ha så jämn fördelning mellan de två grupperna som möjligt och 

att inom varje grupp ha en så stor spridning mellan personlighetstyper som möjligt. Utöver 

det har detta funnits med i åtanke då analys gjorts för resultaten av testerna.  

De prototyper som har tagits fram är så kallade pappersprototyper. Detta innebär att det 

framtagna puzzlehunt som sedan har testats är i pappersformat och testpersonerna hade 

tillgång till penna men även en laptop för att leta information som krävdes. Tanken var 

tidigare att göra prototyper av en weblösning i Game Maker. Att istället använda sig av 

pappersprototyper innebar inte några större följder. Det är inte helt ovanligt att puzzlehunts 

är i pappersformat med kopplingar till andra digitala medier på samma sätt som för de 

prototyper som har tagits fram. Det underlättade snarare för spelarna att de kunde anteckna 

på papper och liknande, något de inte hade kunnat göra lika obesvärat i en digital prototyp.  

Den typen av spel som här har använts, en typ av puzzle hunt, kan vara väldigt svåra att 

komma in i då formatet är ganska annorlunda från andra speltyper, även annorlunda från de 

pussel som de består av. Detta eftersom alla inte är vana vid just dem delarna av puzzle hunts 

som gör att de faller under pervasive games, det vill säga att man skall röra sig mellan olika 

medieformat för att hämta info, att man skall återanvända information från tidigare nivåer 

och så vidare Detta innebar att testpersonerna hade en ganska lång inlärningskurva och de 

som spelade den obalanserade prototypen kan ha haft det väldigt kämpigt. Först och främst 

skall det sägas att även om denna typ av ovana påverkar resultatet så var alla deltagare lika 

ovan. Det fanns alltså inte någon deltagare som tidigare deltagit i ett puzzle hunt. Om så inte 

hade varit fallet hade det helt klart varit en orättvis fördel som också hade varit missvisande 

för resultatet. Givet att alla börjar på 0 i förkunskap gällande spelformatet bör detta kunna 

undvikas. Men utöver att spelformatet kan vara ovant och svårt att sätta sig in i finns även 

problematik kopplad till att de pusslena som används kan vara svåra i sig och skillnader i 

förkunskap gällande dessa bör också kunna vara problematiskt för resultatet. Av de som 

deltog i studien kan inga direkta ojämnheter gällande detta identifieras. Det var ingen som 

”brukar” göra denna typ av pussel och det fanns ingen som ”aldrig” har gjort dem heller. 

Förkunskapen kan därför anses vara förhållandevis jämn. 

Avslutningsvis bör det klargöras hur interaktionen mellan testledaren (mig) och deltagarna i 

testen hanterades under aktiviteten. Under testningen användes över lag principen att inte 

hjälpa till om spelaren inte uttryckligen bad om det och det var uppenbart att det skulle 

behövas för att komma vidare. Om detta hade förekommit hade rimligtvis resultatet för 

denna nivå, kanske även efterföljande nivåer, behövts strykas och ersättas med att ta in en till 

testperson. Som tur var inträffade inga sådana fall. 



 

15 

4 Genomförande 

Två prototyper har tagits fram och testats med avseende på gameflow. Den ena prototypen 

har ett försök till balans av svårighetsprogression. Den andra prototypen saknar denna typ av 

balansering. Det som har undersökts är om upplevd nivå av gameflow är kopplat till vilken av 

de två prototyperna man spelade. Förhoppningen var att testningen skulle visa att prototypen 

med balanserad svårighetsprogression gav spelarna en förhöjd upplevd känsla av flow. 

4.1 Research/Förstudie 

Innan produktionen påbörjades behövde två viktiga områden kartläggas. Dessa var hur man 

bör gå tillväga när man skall mäta upplevt flow hos spelare och vilka element hos spelformen 

puzzlehunts som kan användas vid balansering av svårighetsprogression. Det första behövdes 

då testningen sedan genomfördes och det andra behövdes för att ta fram prototyperna.  

4.1.1 Ett verktyg för att mäta flow 
För att utvärdera försöket att med hjälp av gameplay progression, svårighetsprogression, 

skapa ett puzzlehunt som gör att spelaren upplever en högre nivå av gameflow än om samma 

puzzlehunt hade saknat en balanserad svårighetsprogression behövdes kriterier att utgå 

ifrån. Detta för att ta fram testmaterial i linje med ”Flow State Scale” (Jackson & Marsh, 

1996) som används av Kiili (2006) i sin studie där intervjuer med testpersonerna om deras 

upplevelser under spelsessionen skall ge information om upplevt flow. För detta användes i 

denna studie The Pervasive GameFlow model (Jegers, 2007) och i tabell 4 presenteras en 

sammanfattad och översatt version.  

Tabell 4 Kriterier som spel bör uppfylla för att spelaren skall uppleva flow. Röd/Blå-

markerade kriterier behandlas nedan. 

 
Element: Spelarens Färdigheter - Spel måste stödja att spelare blir bättre efter hand 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelaren bör kunna börja spela utan att läsa en manual 
2. Att lära sig spelet bör inte vara tråkigt 
3. Spel bör ha hjälp online så att spelaren inte behöver lämna spelet 
4. Spelare bör bli inskolade genom introduktionsbanor som en naturlig del av spelandet 
5. Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling av färdigheter 
6. Spelets gränssnitt och mekanik skall vara lätt att lära sig och använda 
7. Pervasive Games bör vara flexibla och låta spelaren utveckla sina färdigheter i sin egen takt 

 

 Element: Mål – Spel skall förse spelaren med tydliga mål 

K
ri

te
ri

er
 

1. Tvingande mål bör framgå tydligt och presenteras tidigt 
2. Pervasive Games bör stödja att spelare själva formar och kommunicerar egna delmål 

 

 Element: Social Interaktion – Spel skall stödja och ge upphov till social interaktion 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spel bör stödja tävling och samarbete mellan spelare 
2. Spel bör stödja social interaktion mellan spelare ex. via chat 
3. Spel bör stödja sociala mötesplattser både i och utanför spelvärlden 
4. Pervasive Games bör stödja & uppmuntra meningsfull & målenlig social interaktion i spelet 
5. Pervasive Games bör använda sig av händelser och strukturer (uppdrag/lag) som ger spelarna anledning att 
kommunicera och interagera med varandra 

 

 Element: Koncentration – Spel skall kräva och hjälpa spelaren att koncentrera sig 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spel bör ha flera kanaler för att stimulera spelaren på 
2. Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på 
3. Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns viktiga 
4. Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än spelaren kan hantera perceptivt och kognitivt 
5. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta koncentration mellan uppgifter i spelet och andra för spelet 
viktiga faktorer 
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Element: Kontroll – Spelare skall uppleva att de har kontroll över sina handlingar i spelet 
K

ri
te

ri
er

 

1. Spelare bör uppleva att de har kontroll över karaktärer eller enheter och deras förflyttning och handlingar i 
spelvärlden 
2. Spelare bör uppleva att de har kontroll över spelets interface och styrenheter 
3. Spelare bör ha kontroll över funktioner så som att starta, stoppa, spara etc. 
4. Spelare bör inte kunna göra för spelet förstörande fel som spelet inte kan återhämta sig från  
5. Spelare bör uppleva att de kan påverka spelvärlden  
6. Spelare bör uppleva kontroll över handlingar/strategier i spelet & kunna spela som man önskar 
7. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att delta i spelandet iom att spelet är ständigt pågående 

 

 Element: Feedback – Spelare skall få bra feedback 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelare bör få feedback om sin framgång (mot sina mål) i spelet  

2. Spelare bör få direkt feedback på sina handlingar i spelet 

3. Spelare bör alltid vara informerade om sin status eller poäng 

 

 Element: Immersion – Spelare skall uppleva djupt engagemang i spelet utan ansträngningar 

K
ri

te
ri

er
 

1. Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva och mindre oroad över vardagen 

2. Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras 

3. Spelare bör kännas sig känslomässigt involverade i spelet 

4. Spelare bör känna sig fysiskt involverade i spelet (ex. ökad puls?) 

5. Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan olika vardagliga kontexter och inte antyda eller 
kräva av spelaren att göra saker som strider mot sociala normer i dessa kontexter 

6. Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från virtuella till fysiska speldelar utan förlust av immersion 

 
 Element: Utmaning – Spelet skall vara tillräckligt utmanande och matcha spelarens färdigheter 

K
ri

te
ri

er
 1. Utmaningar i spelet bör matcha spelarens färdighetsnivå  

2. Spel bör innehålla olika nivåer av utmaningar för olika spelare  

3. Pervasive Games bör stimulera spelare att skapa scenarios och så kallad pacing 

4. Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat skapande av olika vägar i spelvärlden med få 
begränsningar på pacing och utveckling av utmaningar 

 

Kiili pekar (2006) på att alla kriterier för flow inte är lämpliga att använda sig av för alla 

typer av aktiviteter. Han använder inte samma uppsättning av element och kriterier som 

återfinns i The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 2007) ovan utan en uppsättning av 9 

dimensioner för flow som delas in i ”skapare av” (antecedents) respektive ”indikatorer på” 

flow. Av dessa menar Kiili att det inte alltid är relevant att använda alla 9 dimensioner för att 

mäta flow oberoende av vad målet med studien är (Kiili, 2006). Det samma bör sägas 

gällande kriterierna i The Pervasive gameflow Model (Jegers, 2007). Av dessa kriterier var 

endast vissa lämpliga att använda för att ta fram intervjufrågor för utvärderingen av 

testningen av prototyperna. 

De kriterier som i tabellet ovan var röd-markerade är de som i min mening var mindre 

lämpliga just för puzzlehunts eller som rimligtvis inte har med svårighetsprogression att göra 

och som därför inte används. De blå-markerade kriterierna är sådana som kan utvärderas 

endast genom att titta på spelet och behövde därför inte vara direkt kopplade till 

intervjufrågor. Dessa kommer istället kontrolleras med hjälp av kontrollpunkterna. Att spel 

bör ha hjälp online så att spelaren inte behöver lämna spelet är i fallet puzzlehunts mindre 

viktigt då spelandet bygger på att informationen skall hittas på externa platser i de fallen som 

informationen inte är given i pusslet. Pusslen skall inte behöva någon introduktion eller 

extern hjälp utöver diskussion med eventuella lagkamrater. Att spelets gränssnitt och 

mekanik skall vara lätt att lära sig och använda är enligt mig inte lämpligt att sträva efter i 

fallet puzzlehunts. Detta eftersom det ofta handlar just om att klura ut hur mekaniken 

fungerar. När man har förstått hur mekaniken fungerar är själva utförandet ganska enkelt. 

Gränssnittet skall självklart vara lätt att förstå men i de prototyper som har tagits fram består 
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gränssnittet av ett A4-ark med text, någon form av pussel och något utrymme för att fylla i 

lösningen på pusslet, saker som i stort sett alla har använt någon gång tidigare. Utöver detta 

har de externa delarna av pusslet (olika hemsidor, sökmotorer etc.) ett gränssnitt som kan 

variera i användarvänlighet. I vissa fall kan det vara medvetet att välja en sida med sämre 

användargränssnitt än andra alternativ för att öka svårighetsgraden på pusslet. Kort sagt kan 

detta kriterium vara problematiskt att använda för puzzlehunts. Att spelare bör uppleva att 

de har kontroll över karaktärer eller enheter och deras förflyttning och handlingar i 

spelvärlden är i min mening svårt att koppla till puzzlehunts som spelform då det saknas 

relevanta motsvarigheter till karaktärer och enheter. Att spelare bör uppleva att de har 

kontroll över spelets interface och styrenheter är självklart viktigt att ha i åtanke när man tar 

fram även ett puzzlehunt men i de prototyper som tagits fram finns det i princip inte något 

interface eller några styrenheter att uppleva kontroll över förutom möjligtvis en penna som 

används för att anteckna saker samt fylla i svar på pussel. Att spelare bör ha kontroll över 

funktioner så som att starta, stoppa, spara etc. var inte relevanta i de puzzlehunts som tagits 

fram eftersom dessa funktioner inte aktualiserades under testningen. Att spelare bör uppleva 

att de kan påverka spelvärlden är svårt att implementera i ett puzzlehunt som är ganska 

linjärt i sin grundstruktur. Det skulle vara svårt att ha ett puzzlehunt där deltagarna själv kan 

styra vad som skall finnas med. Av den anledningen användes detta kriterium inte. Att 

pervasive Games bör hjälpa spelaren att börja delta i spelandet iom att spelet är ständigt 

pågående är över lag inget problematiskt för puzzlehunts men under testningen kunde detta 

inte testas i och med att det utfördes i en spelomgång. För att man skall kunna utvärdera 

huruvida ett spel innehåller olika nivåer av utmaningar för olika spelare krävs det att man 

har definierat olika spelare och som då har olika mycket erfarenhet av att spela den givna 

speltypen. Testpersonerna har alla en jämn nivå av erfarenhet och därmed kunde detta 

kriterium inte testas. Att pervasive Games bör stimulera spelare att skapa scenarios och så 

kallad pacing är på samma sätt som kontroll över spelvärldens innehåll svårt att uppfylla för 

ett puzzlehunt. Det skulle vara svårt att ha ett puzzlehunt där deltagarna själva kan styra 

vilka scenaros som inträffar under jakten eller i vilken takt jakten skall gå. Speciellt om det är 

en tävling vilket puzzlehunts ofta är och vilka fall tempot sätts av motståndarna. Att hela 

elementet social interaktion är struket beror på två saker. Den första är att ingen skillnad i 

social interaktion fanns mellan de två prototyperna iom att det som skiljer dem åt är att den 

ena har en balanserad svårighetsprogression vilket den andra saknar. Denna skillnad 

påverkade dock inte de kriterier som nämns under social interaktion. Den andra anledningen 

är att testningen gjordes av enskillda personer vilket gör att social interaktion omöjlig.  

Förutom de kriterier som är att betrakta som olämpliga användes kriterierna ur The 

Pervasive GameFlow model (Jegers, 2007) för att ta fram intervjumaterialet för testningen. 

Som tidigare nämnts används främst ett TAM-tillvägagångssätt i undersökningen. För att på 

ett bra sätt kunna fråga deltagarna om deras upplevelser efter att aktiviteten utförts stod 

ganska klart att strukturen på intervjuerna behövde vara av typen djupintervju. Detta då 

aktiviteten ofta tenderade att ta ganska lång tid. Av samma anledning var det viktigt att 

kunna få in data även under aktiviteten och därför behövdes även vissa inslag av ESM 

användas för studien. Detta gjordes genom att under aktiviteten stämma av vissa 

kontrollpunkter som i efterhand sedan lades ihop med resultatet av intervjuerna. Dessa 

punkter är saker som kan observeras under testsessionen och som då direkt kan ge viss 

information om huruvida kriterierna i The Pervasive GameFlow Modell (Jegers, 2007) 

uppfylls. Dessa uppdaterades sedermera och den senaste versionen återfinns i Appendix A – 

Testunderlag.  
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4.1.2 Designelement hos Puzzlehunts 
Det första som gjordes var en mer omfattande förstudie kring hur puzzlehunts kan designas. 

Detta för att kunna isolera vilka aspekter man kan och bör laborera med för att balansera 

”Gameplay Progression” i puzzlehunts. Denna förstudie resulterade i ett underlag för att ta 

fram en liknande modell som den som presenterades för svårighetsprogression se tabell 2. 

För att hitta strukturer som skulle kunna vara användbara för att bryta ner pussel i mindre 

kvantifierbara beståndsdelar sökte jag först efter litteratur som behandlade mer specifikt 

design av puzzlehunts. Detta visade sig dock vara väldigt fruktlöst då man på sin höjd 

verkade kunna få tag på personer som pratar informellt om sin delaktighet i design av 

puzzlehunts och då i mer generella ordalag så som att ”vi hade först för många steg i våra 

pussel”. Sådana iakttagelser är långt ifrån värdelösa eftersom det ger en hint om något som 

skulle kunna styra svårighetsgraden i ett puzzlehunt vilket delvis är jag sökte. Dock är det av 

lätt insedda skäl inte oproblematiskt att använda denna typ av källor som annat än just 

idékällor. För att få mer kött på benen har jag istället använt mig av litteratur som behandlar 

olika typer av pussel mer generellt. Detta har visat sig vara väldigt framgångsrikt för att 

kunna isolera användbara variabler att använda sig av i balansen av svårighetsprogressionen. 

Den bok som jag har hittat större delen av de pusseltyper som återfinns i mina prototyper är 

skriven av Dan Moore (2010) och heter ”Hjärnkraft: Övningar och tankenötter som får dig att 

tänka snabbare och minnas bättre”. Denna bok har som sagt hjälp mig att identifiera olika 

pusseltyper som jag dels i vissa fall har använt mig av rakt av i prototypernas inledande 

nivåer och dels som grund på vilka jag sedan har byggt vidare, midifierat och kombinerat 

olika moment. Efter hand har olika pusseltyper tagits bort och andra har lagts till. 

Sammanlagt har jag laborerat med 7 olika element för att kunna styra och balansera 

svårighetsprogressionen för ett puzzlehunt. Dessa är: ”Logisk slutledning”, ”Spatial 

förmåga”, ”Lateralt tänkande”, ”Problemlösning”, ”Nivå (%) av ledning”, ”Andel (%) givna 

variabler” och ”Antal externa nycklar”. I den senaste versionen av prototypen användes 

endast 4 av dessa element. Dessa är ”Logisk slutledning”, ”Problemlösning”, ”Andel (%) 

givna variabler” och ”Antal externa nycklar”. De är dels vanligt förekommande i 

pusselsammanhang men samtidigt har de visat sig vara lätta att isolera och öka/minska efter 

behov. I 5.2 kommer arbetet med att omsätta dessa i en liknande tabell som tabell 2. Detta 

kommer att utgöra ett förslag på svårighetsprogression för puzzlehunts som sedan kommer 

omsättas i en prototyp som skall testas utifrån teorier för gameflow.  

Logisk slutledning – Logisk slutledning syftar på pussel som kräver någon form av logisk 

slutledning för att man skall kunna komma fram till svaret på den givna nivån. 
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Figur 4 Eftersom alla siffror utom 4 finns representerade i den ljusgråa rad och kolumn 
som den mörkgråa rutan ingår skall det vara just en 4:a i denna ruta. 

På grund av sin stora flexibilitet har denna typ av pussel varit väldigt användbar i 

framtagandet av prototypen. Speciellt intressant blir det när man kombinerar denna 
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pusseltyp med andra pusseltyper som i de senare nivåerna, se Appendix B för de slutgiltiga 

nivåerna. 

Spatial förmåga – Spatial förmåga är att kunna se objekt i relation till varandra, oss själva 

och sedan kunna dra slutsatser. Ett vanligt test på spatial förmåga är att veckla ut sidorna på 

en 6-sidig tärning. Efter hand framgick det att valet av spatial förmåga som en av de element 

som pusslen skulle bygga på var svårt att omsätta i på det sätt som var tänkt. Det gick inte att 

lika framgångsrikt kombinera pusseltypen med andra pusseltyper på lika smidiga sätt. 

Lateralt tänkande – Lateralt tänkande beskrivs i boken Hjärnkraft (Moore, 2010) som 

kreativt tänkande där man tänker runt problemet istället för att fokusera på att dra slutsatser 

från ren data. Gåtor kan vara ett bra exempel på laterala problem. Detta element ströks dock 

i senare versioner av prototypen på grund av att det dels var svårt att få en balanserad 

svårighetsprogression med så många element över så få nivåer och dels att det visade sig vara 

svårt att kombinera så många olika typer av pusselstrukturer med varandra på bra sätt. 

Problemlösning – I boken Hjärnkraft (2010) tar man upp en typ av pussel som kallas för 

”Problemlösning”. Detta är en grupp av mer kombinerande typ av pussel som tangerar 

många olika tankesätt. Den pusseltyp som används uteslutande i prototypen är olika typer av 

”Schack-problem”, på grund av sin stora flexibilitet. Se Appendix B. 

Nivå (%) av ledning – Detta element användes för att kunna skala upp hur mycket 

ledtrådar som gavs i den instruerande texten som tillhör varje pussel. Men detta element togs 

sedan bort. Detta på grund av att det var svårt att kvantifiera på ett bra sätt. Om man satte 

det till en andel blir frågan vad som är 100%. Om man hypotetiskt skulle säga att om en nivå 

är 100% ledande kan man helt och hållet hitta rätt endast genom att läsa texten blir det 

fortfarande problematiskt. Ett exempel med anknytning till det puzzlehunt som togs upp i 

bakgrunden är att man skulle kunna skriva ”detta skulle kunna vara en karta” men man 

skulle istället kunna skriva ”detta verkar ha att göra med Google Maps”. I och med att det 

andra är mer ledande än det första skulle man då kunna säga att man där ger 100% ledning, 

men hur många % ledning ger då det första exemplet?       

Andel (%) givna variabler – Med andel givna variabler menas hur stor del av de variabler 

som man förväntas fyllas i pusslet som från början är angivna. En större andel gör generellt 

att pusslet blir lättare och en mindre andel gör generellt att pusslet blir svårare. Ett sudoku 

består av 9x9 rutor och har alltså totalt 81 variabler.  
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Figur 5 Ett sudoku där 38 variabler av 81 är angivna vilket motsvarar ungefär 37%. 

Svårighetsgraden styrs självklart inte endast av detta element men det påverkar i nästan alla 

lägen svårighetsgraden om man gör ändringar åt ena eller andra hållet. Därmed inte sagt att 

en större andel alltid ger ett lättare pussel än ett med en lägre andel. Dels beror det helt på 
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vilken pusseltyp det gäller. När det gäller sudoku mer specifikt är ändringarna i andel givna 

variabler inte lika stora som för andra pussel. Detta eftersom endast en extra variabel kan var 

skillnaden mellan en låsning och att man löser hela pusslet. För sudoku kan dessutom 

svårigheten styras mycket med vilka variabler som anges och inte anges. Dessa variabler är 

dock svårare att föra in i en tabell för svårighetsprogression, vilket i detta fall är målet. Kort 

sagt kan man säga att detta element inte är heltäckande för att styra svårighetsgraden med 

men det är ändå helt klart användbart i detta syfte.       

Antal externa nycklar – Med antal externa nycklar åsyftas hur många externa platser som 

behöver besökas för att få information som är nödvändig för att lösa en nivå. Ett exempel på 

en nivå med en extern nyckel med anknytning till det puzzlehunt som togs upp i bakgrunden 

är att man där var tvungen att besöka Google Maps för att få fram svaret på den aktuella 

nivån. 

4.2 Progressionsexempel 

Den produkt som tagits fram är en balanserad svårighetsprogression för ett puzzlehunt 

vilken sedan användes för att ta fram ett eget puzzlehunt för testningen. För att ta fram en 

sådan design av svårighetsprogression kommer samma metod att användas som den som 

Lopez använder sig av då han tar fram en svårighetsprogression för ett FPS (2006), se tabell 

2. De progressionsexempel som tas upp kommer därför att börja med rena tabeller som 

beskriver en svårighetsprogression för de 9 nivåer som det puzzlehunt som tagits fram 

omfattar. Gradvis förfinas denna svårighetsprogression och revideringar sker. När 

balanseringen av svårighetsprogressionen blev tillräckligt färdig för implementation (efter 

version 3) tillkom även en översiktlig struktur över vilka pusseltyper som varje nivå skall 

bestå av. De slutgiltiga pusslen återfinns i Appendix B respektive Appendix C.  

Vid framtagandet av pusslen har boken Hjärnkraft (Moore, 2010) varit till stor hjälp. I boken 

presenteras olika typer av pussel som på olika sätt prövar hjärnans förmågor. Under de 

inledande nivåerna har vissa exempelpussel från boken använts eftersom de är rena 

pusseluppgifter med syfte att värma upp tankesättet. I senare nivåer har exempelpussel från 

boken legat till grund och använts som inspiration för pusslen men de har byggts vidare på.    

Tabell 5 Version 1 av svårighetsprogression av puzzlehunt.       

  
Logisk 
Slutledning 

Spatial 
Förmåga 

Lateralt 
Tänkande 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Nivå (%) av 
Ledning 

Antal Externa 
Nycklar 

Nivå 1 O     100 100 0 

Nivå 2   O   100 100 0 

Nivå 3     O 100 75 0 

Nivå 4 O X   75 100 1 

Nivå 5   O X 75 75 1 

Nivå 6 X   O 75 75 1 

Nivå 7 O X X 50 100 2 

Nivå 8 X O X 50 75 2 

Nivå 9 O X O 25 50 2 

Nivå 10 O O O 25 25 3 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

I den första versionen (Tabell 1) av svårighetsprogressionen hade jag med ett till element 

”lateralt tänkande”. Detta element ströks på grund av att det dels var svårt att få en 

balanserad svårighetsprogression med så många element över så få nivåer och dels att det 



 

21 

visade sig vara svårt att kombinera så många olika typer av pusselstrukturer med varandra på 

bra sätt. Detta resulterade i en ny svårighetsprogression som i den nya versionen (Tabell 6) 

ändrades även variablerna en del som ett resultat av att lateralt tänkande togs bort. 

Tabell 6 Version 2 av svårighetsprogression av puzzlehunt. 

  
Logisk 
Slutledning 

Spatial 
Förmåga 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Nivå (%) av 
Ledning 

Antal Externa 
Nycklar 

Nivå 1 O   100 100 0 

Nivå 2 X 
 

75 75 0 

Nivå 3   O 100 100 0 

Nivå 4 
 

X 75 75 0 

Nivå 5  O  75 75 1 

Nivå 6 X   50 50 1 

Nivå 7 
 

O 75 75 1 

Nivå 8 
 

X 50 50 1 

Nivå 9 X X 50 50 2 

Nivå 10 O O 25 25 2 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

I den andra versionen (Tabell 6) av svårighetsprogressionen hade jag med ett element som 

kallades för ”Nivå (%) av Ledning”. Tanken med detta element var att på något sätt kunna 

skala upp hur mycket ledtrådar som gavs i den instruerande texten som tillhör varje pussel. 

Detta element togs sedan bort. Detta på grund av att det var svårt att kvantifiera på ett bra 

sätt. Om man satte det till en andel blir frågan vad som är 100%. Om man hypotetiskt skulle 

säga att om en nivå är 100% ledande kan man helt och hållet hitta rätt endast genom att läsa 

texten blir det fortfarande problematiskt. Ett exempel med anknytning till det puzzlehunt 

som togs upp i bakgrunden är att man skulle kunna skriva ”detta skulle kunna vara en karta” 

men man skulle istället kunna skriva ”detta verkar ha att göra med Google Maps”.  

I och med att det andra är mer ledande än det första skulle man då kunna säga att man där 

ger 100% ledning, men hur många % ledning ger då det första exemplet? På grund av detta 

valde jag att ta bort detta element vilket resulterade i version 3 (Tabell 7) av 

svårighetsprogression för puzzlehunts.       

Tabell 7 Version 3 av svårighetsprogression av puzzlehunt. 

  Logisk Slutledning Spatial Förmåga Andel (%) Givna Variabler Antal Externa Nycklar 
Nivå 1 O   100 0 

Nivå 2 X 
 

75 0 

Nivå 3   O 100 0 

Nivå 4 
 

X 75 0 

Nivå 5 O  75 1 

Nivå 6 X   50 1 

Nivå 7 
 

O 75 1 

Nivå 8 
 

X 50 1 

Nivå 9 X X 50 2 

Nivå 10 O O 25 2 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

Efter version 3 (Version 7) hade en tillräckligt bra design av svårighetsprogressionen för 

puzzlehunts tagits fram för att påbörja appliceringen till faktiska pusseltyper. I den nya 

versionen som togs fram och som visas nedan har pusseltyperna ”Klassiskt sudoku”, ”Den 

felande länken”, ”Korsrefererande problem”, ”Kubism”, ”ABC-problem” samt ”Rotation och 

reflektion” valts. Som en följd av detta var även variablerna tvungna att ändras för att passa 



 

22 

de valda pusseltyperna. För en förklaring av vad de olika pusseltyperna innebär, se Appendix 

B.    

Tabell 8 Version 4 av svårighetsprogression av puzzlehunt nu även med en översiktlig 

struktur över vilka pusseltyper som varje nivå skall bestå av. 

 
Logisk 
Slutledning 

Spatial 
Förmåga 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Antal Externa 
Nycklar 

Pusseltyp 

Nivå 1 O   75 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 2 X   65 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 3 
 

O 75 0 Den felande länken 

Nivå 4 
 

X 65 0 Den felande länken 

Nivå 5 O   75 1 Korsrefererande problem 

Nivå 6 X   65 1 Korsrefererande problem 

Nivå 7 
 

O 75 1 Kubism 

Nivå 8 
 

X 50 1 Kubism 

Nivå 9 X X 60 2 Korsrefererande problem + Den felande länken 

Nivå 10 O O 50 2 ABC-problem + Rotation och reflektion 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

Efter hand framgick det att valet av spatial förmåga som en av de element som pusslen skulle 

bygga på var svårt att omsätta i på det sätt som var tänkt. Istället används ett mer generellt 

element som i boken Hjärnkraft (Moore, 2010) kallas för ”Problemlösning”. Detta är en 

grupp av mer kombinerande typ av pussel som tangerar många olika tankesätt. Den 

pusseltyp som används är ”Schack-problem”, på grund av sin stora flexibilitet. Dessutom har 

de pusseltyper som kräver logisk slutledning reviderats och är nu olika varianter av sudoku. 

Detta för att motverka att produkten spretade för mycket åt olika håll. Antalet externa 

nycklar för nivå 9 sänktes även till 1 för att minska skillnaden i försvårande moment från 

föregående nivå.        

Tabell 9 Version 5 av svårighetsprogression av puzzlehunt. 

 
Logisk 
Slutledning 

Problem- 
lösning 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Antal Externa 
Nycklar 

Pusseltyp 

Nivå 1 O   75 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 2 X   65 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 3 
 

O 75 0 Schack (kungens väg) 

Nivå 4 
 

X 65 0 Schack (kungens väg) 

Nivå 5 O   75 1 Text-Sudoku 

Nivå 6 X   65 1 Text-Sudoku 

Nivå 7 
 

O 75 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 8 
 

X 65 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 9 X X 60 1 Text-Sudoku + Schack (hitta frasen) 

Nivå 10 O O 50 2 Stort Sudoku + Schack (följ springaren) 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

När produkten började ta form framgick det att de uppskattade variablerna under andel (%) 

givna variabler var dåligt anpassade för de olika pusseltyperna. Det var nödvändigt att 

finjustera dessa variabler så att man fick en bra ökning med ändå inte en allt för snabb sådan. 

Av samma anledning blev det tvunget att stryka sista nivån. Den blev helt enkelt för svår och 

omfattande för snabbt. Trots försök att stegvis förbereda för detta under de tidigare nivåerna 

blev det för brant att täcka in det under det antalet nivåer som togs fram. Med en mer 

omfattande produkt hade den kunnat vara med och ändå ha en balanserad 

svårighetsprogression för att göra spelaren redo.    
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Tabell 10 Version 6 av svårighetsprogression av puzzlehunt. 

 
Logisk 
Slutledning 

Problem-
lösning 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Antal Externa 
Nycklar 

Pusseltyp 

Nivå 1 O   45 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 2 X   35 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 3 
 

O 40 0 Schack (kungens väg) 

Nivå 4 
 

X 38 0 Schack (springarens väg)  

Nivå 5 O   38 1 Text-Sudoku 

Nivå 6 X   36 1 Text-Sudoku 

Nivå 7 
 

O 50 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 8 
 

X 40 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 9 X X 28 1 Text-Sudoku + Schack (hitta frasen) 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

Den sjätte och sista versionen av ett puzzlehunt med en balanserad gameplay progression 

med fokus på teorier för svårighetsprogression har en i min mening ganska bra omfattning 

och är uppbyggd på i min mening väl fungerande variabler. Något som avsevärt har 

förbättrats efter hand vilket har resulterat i en produkt som är redo att testas mot de teorier 

för upplevt flow som presenterats. De färdiga nivåerna för denna slutgiltiga version av ett 

puzzlehunt med en balanserad gameplay progression med fokus på teorier för 

svårighetsprogression kan hittas i Appendix B – Puzzlehunt – Balanserad ordning. 

Målet var nu att se om de som testar denna balanserade versionen kommer att uppleva ett 

tydligare gameflow än de som kommer att testa en slumpmässigt sammansatt version av 

samma nio nivåer, dock samma sammansättning för alla som testar den. Det finns en 

bakåtkoppling mellan nivåer där nivå 5 syftar till nivå 2. Därav måste nivå 5 fortfarande 

hamna efter nivå två. Utöver detta är upplägget annorlunda och saknar den progression i 

svårighet som vi såg i version 6. Den slumpmässiga ordningen som testas av grupp 2 visas i 

Tabell 11. 

Tabell 11 Slumpmässigt sammansatt ordning av samma nivåer som i version 6. 

 
Logisk 
Slutledning 

Problem-
lösning 

Andel (%) Givna 
Variabler 

Antal Externa 
Nycklar 

Pusseltyp 

Nivå 1 O   45 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 6 O   36 1 Text-Sudoku 

Nivå 9 X O 28 1 Text-Sudoku + Schack (hitta frasen) 

Nivå 2 X   35 0 Klassiskt sudoku 

Nivå 7 
 

X 50 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 4 
 

O 38 0 Schack (springarens väg)  

Nivå 3 
 

X 40 0 Schack (kungens väg) 

Nivå 8 
 

X 40 1 Schack (hitta frasen) 

Nivå 5 X   38 1 Text-Sudoku 

O: Ny applicering av förmåga i spelmekaniskt element X: Tidigare och nu återkommande spelmekaniskt element 

 

De färdiga nivåerna för denna slumpade ordning av den slutgiltiga versionen av ett 

puzzlehunt med en balanserad gameplay progression med fokus på teorier för 

svårighetsprogression kan hittas i Appendix C – Puzzlehunt – Slumpad ordning. 
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5 Undersökning 

I denna del presenteras först vilka verktyg som har använts i undersökningen och vilken 

förankring dessa har i tidigare studier i ämnet. Därefter presenteras den aggregerade data 

som testningen har resulterat i och som sedan kommer att tolkas i analysen där kopplingar 

till de teorier som har presenterats tidigare även görs. Undersökningen har genomförts 

genom att 10 testpersoner har delats in i två grupper med 5 personer i varje grupp. Ett 

bekvämlighetsurval har tillämpats då testpersoner har valts.  

 Antal deltagare: 10 (5 i varje grupp) 

 Könsfördelning: 2 kvinnor (1 per grupp), 8 män (4 per grupp) 

 Ålder: 20-30 år 

 Utbildning: Samtliga testpersoner har en avslutad eller påbörjad eftergymnasial 

utbildning vid högskola/universitet. 

 Sociokulturell grupp: Samtliga testpersoner är att betrakta som övre medleklass. 

 Övrigt: Valda testpersoner har tillräckliga förkunskaper för den typen av pussel som 

förekom i de framtagna nivåerna.   

Denna testgrupp delades alltså in i två olika grupper där grupp 1 fick spela den balanserade 

versionen av det framtagna spelet och grupp 2 den slumpmässigt ordnade versionen av 

samma spel. Samtliga testpersoner i grupp 2 hade samma slumpmässigt framtagna ordning. 

Under tiden som testpersonerna spelade igenom spelet tog jag tiden och förde även noter i 

det framtagna testunderlaget som finns i sin helhet i Appendix A - Testunderlag. Efter 

testomgången intervjuades testpersonerna för att kunna uppskatta deras upplevelse av 

spelomgången.  

5.1 Testunderlag 

Målet med testerna har varit att kunna uppskatta den nivå av flow som spelarna upplevde 

under spelsessionen. I och med att detta är centralt för att kunna besvara min frågeställning 

har det varit viktigt att inte bara fråga testpersonerna om deras upplevelser efter avslutad 

spelomgång utan även försöka samla in data under tiden som spelandet var igång. Däri ligger 

komplettering av TAM-metoden med hjälp av ESM-inslag (Kiili, 2006). Huvuddelen av det 

testmaterial som tagits fram är en samling intervjufrågor med koppling till The Pervasive 

Gameflow Model (Jegers, 2007) som deltagaren tar del av efter aktiviteten där varje 

påstående betygsätts mellan 1 och 5. Detta utgör TAM-delen av testunderlaget. De inslag av 

ESM som används utgörs av dels en uppsättning kontrollpunkter som även de är kopplade 

till The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 2007) och dels ett tidsschema där tidsåtgång 

har loggats under aktivitetens gång.  

I den modell som presenterades i tabell 4 lyfts ett antal kriterier fram som Kalle Jegers 

(2007) menar skall uppfyllas för att spelaren av ett spel skall uppleva flow. Dessa kriterier 

har legat till grund för dels de kontrollpunkter som har använts och dels intervjufrågorna och 

betygsättningen med tillhörande intervjufrågor. Syftet med detta angreppssätt är att, för de 

kriterier där det är möjligt, komplettera de mer subjektiva intervjufrågorna med objektiva 

iakttagelser under aktivitetens gång. Detta för att ge ytterligare styrka till de svar som ges på 

intervjufrågorna. Det slutgiltiga syftet är att ge en så bra grund som möjligt för 

betygssättningen av uppfyllandet av kriterier. Det samma gäller tidtagningen. Utan att 

faktiskt ta tiden skulle det inte vara möjligt att bedöma många av de kriterier som kommer 
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ligga till grund för besvarandet av den valda problemformuleringen. För att exemplifiera 

detta tas kriterium 1, 2 och 5 ur elementet ”Immersion” (se tabell 4). Kriterium 1 säger att 

”Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva och mindre oroad över vardagen”. Detta hade 

man kunnat mäta genom att endast fråga spelaren efter spelomgången om den upplevde just 

detta fenomen. Dock kan det vara svårt får testpersonen att komma ihåg allt som händer 

under spelomgången och dessutom tenderar testpersoner att göra efterhandskonstruktioner 

när de väl blir tillfrågade. Därmed inte sagt att det inte är givande att ställa frågan men det 

kan behöva kompletteras med något för att ge en mer rättvisande bild. I bedömningen av 

detta kriterium gjordes därför följande: Under spelomgångarna påkallade jag mig 

uppmärksamheten från testpersonen och meddelade denne om att jag får ett kort ögonblick 

skulle lämna rummet och göra något, exempelvis ”se om fönstret var öppet i ett annat rum”. I 

slutet av spelomgången följdes detta upp med intervjufrågan ”Kommer du ihåg vad jag skulle 

göra när jag gick ifrån under sessionen?”. Om testpersonen inte kunde svara på denna fråga 

ger det en högre trovärdighet i ett satt lägre betyg på detta kriterium. Kriterium 2 säger att 

”Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras”. Genom att ihop med loggen över 

tidsåtgång ställa frågor som ” Hur lång tid uppskattar du att detta tog?” kan man ganska bra 

komma åt huruvida tidsuppfattningen har försämrats. Kriterium 5 utgör ett bra exempel på 

något som kan vara svårt att komma åt genom att fråga spelaren i efterhand. Kriterium 5 

säger att ”Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan olika vardagliga kontexter 

och inte antyda eller kräva av spelaren att göra saker som strider mot sociala normer i dessa 

kontexter”. Den sista delen av detta kriterium kan lättast mätas genom att iaktta 

testpersonen under spelandets gång. I detta fall görs detta med hjälp av kontrollpunkt 

nummer 12 ”Uttryckte testpersonen någon önskan att inte utföra en uppgift?”. 

Sammanfattningsvis syftar samtliga av de mätinstrument som har använts i undersökningen 

till att värdera hur väl de kriterier som Jegers (2007) presenterar uppfylls i de två olika 

versionerna av ett puzzlehunt. De skillnader man ser i tidsåtgång och utfall på 

kontrollpunkterna används för att ge tyngd åt betygsättningen av kriterierna efter genomförd 

intervju. Tanken med att på detta sätt kombinera ett TAM-tillvägagångssätt med inslag av 

ESM är att försöka kompensera för i alla fall en del de brister som Kiili (2006) pekat på och 

som presenterats i 3.2 Käll- och metoddiskussion. Själva betygsättningen av kriterierna (se 

Appendix D – Fullständig presentation av testdata) gjordes i samråd mellan testaren (jag) 

och testpersonen utifrån en diskussion kring tidsåtgången och svaren på intervjufrågorna. 

Betygen sattes mellan 1 och 5 efter följande: 1: Kriteriet är inte alls uppfyllt. 2: Kriteriet är i 

lite utsträckning uppfyllt. 3: Kriteriet är över lag uppfyllt. 4: Kriteriet är i stor utsträckning 

uppfyllt. 5: Kriteriet är helt och hållet uppfyllt. Detta sätt att betygsätta till vilken nivå 

kriterierna är uppfyllda är liknande det som används av Sweetser & Wyeth då de genom 

expert-testning betygsätter två spel för att hitta skillnader i upplevd flow (2005). I samma 

text öppnar de för att samma sätt att betygsätta även skulle kunna användas för andra typ av 

tester, såsom användartester, och även för andra speltyper (2005). Sättet att betygsätta 

denna typ av kriterier liknar även det som Kiili använder sig av för att utvärdera upplevd nivå 

av flow hos deltagarna efter utförd aktivitet (2006).          

5.2 Presentation av testdata 

Testningen har gjorts av 10 personer uppdelade i 2 grupper där den ena har testat den 

balanserade ordningen av prototypen och den andra den slumpade ordningen. De 

fullständiga tabellerna med varje grupps resultat kan hittas i Appendix D – Fullständig 

presentation av testdata. Nedan presenteras en övergripande genomgång av vilka mönster 

som kunde identifieras i testresultaten och även likheter/skillnader mellan de två 
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testgruppernas utfall. Gällande kontrollpunkterna (se Appendix D – Fullständig presentation 

av testdata) kunde man se ett ganska tydligt mönster inom de två testgrupperna. De som 

testade den balanserade ordningen följde ett mönster rakt igenom gällande utfallet på 

kontrollpunkterna. Det samma gällde för de som testade den slumpade ordningen. Om man 

jämför de två grupperna i detta avseende hade båda grupperna samma utfall på 

kontrollpunkterna 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 och 12. Det innebär att endast på punkterna 1, 2, 8, 9 

och 13 skilde sig utfallet mellan de två testgrupperna. I tabell 12 visas utfallet för de 

kontrollpunkter där resultatet varierade mellan de två testgrupperna. 

Tabell 12 Aggregerade utfall på kontrollpunkter där utfallet skiljer mellan testgrupperna. 

 Testgrupp 1 (Balanserad prototyp) Testgrupp 2 (Slumpad prototyp) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
1 Kunde testpersonen påbörja uppgiften utan att be om hjälp efter introduktion? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
2 Blev spelaren inskolad genom introduktionsbanor? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
8 Formulerade testpersonen någon form av egna målsättningar?  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej 
9 Verkade testpersonen ha svårt att koncentrera sig på uppgiften?  Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

13 Valde testpersonen något alternativt sätt för att lösa en uppgift?  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Tidsåtgången skilde sig mer åt inom grupperna än vad utfallet på kontrollpunkterna gjorde. 

Dock kan man även här se tydliga mönster kopplat till vilken av prototyperna som spelades. 

Testpersonerna från grupp 1 tog generellt sett både kortare tid på sig per uppgift men även 

som grupp presterade de bättre, tidsmässigt, än de från grupp 2. I tabell 13 visas de 

sammantagna resultaten för varje testperson och även snittvärdena för hela gruppen (de gråa 

fälten till höger). Längst till höger visas genomsnittliga värden för samtliga testpersoner. Det 

man kan se tydligt är att den genomsnittliga totala tiden det tog att slutföra skiljer sig mycket 

mellan grupperna. Dessutom tog det i genomsnitt 10 minuter längre tid per uppgift för de 

som spelade det slumpade prototypen. Den kanske viktigaste saken att ta med sig från 

tidsåtgången är att samtliga personer i testgrupp 2 låg över den genomsnittliga tiden för alla 

testpersoner både gällande total tidsåtgång och per nivå. 

Tabell 13 Värden för tidsåtgång (minuter). Rödlagda värden överstiger genomsnittlig. 

 Testgrupp 1 (Balanserad prototyp) Testgrupp 2 (Slumpad prototyp)  
T1 T2 T3 T4 T5 ∩ - gruppen: T6 T7 T8 T9 T10 ∩ - gruppen: 

 

∩ - alla testpersoner: 

∑ 305 222 190 191 294 240,4 335 317 280                             344 306 316,4 278,4 

∩ 33,9 24,7 21,1 21,2 32,7 26,7 37,2 35,2 31,1 38,2 34 35,2 30,9 

 

När allt räknades samman och testpersonerna fick säga sitt om de kriterier som Jegers 

(2007) tagit fram för bedömning av game flow sågs det resultat som visas i tabell 14. 

Tabell 14 Värden från betygsättning av uppfyllande av kriterier för game flow.  

Testgrupp 1 (Balanserad prototyp) Testgrupp 2 (Slumpad prototyp) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Genomsnittligt betyg för alla kriterier per testperson 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 3,5 2,8 3,2 3,2 2,6 

Genomsnittligt betyg för alla kategorier för testgruppen 4,2 3,0 

 

För att kunna ge en mer detaljerad analys kommer en mer djupgående återgivning av 

betygsättningen göras och mönster i de olika gruppernas betygsättning skall försöka 

identifieras och analyseras ihop med data för tidsåtgång och input från kontrolluppgifterna. 
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6 Analys 

Den data som presenterades i föregående kapitel visar att de som spelade prototypen med en 

balanserad svårighetsprogression över lag presterade bättre tidsmässigt och verkar även ha 

upplevt en högre nivå av flow under spelsessionen. Eftersom båda prototyperna bestod av 

samma nivåer bör det rimligtvis finnas kopplingar mellan den tidsmässiga skillnaden och 

upplevt flow som i sin tur bör kunna förklars just med skillnaderna mellan de två 

prototyperna. Eftersom det enda som skiljer dem åt är just den balanserade 

svårighetsprogressionen som fanns implementerad i den ena men inte i den andra 

prototypen bör även denna vara inblandad. I denna del är det detta som kommer att redas ut. 

De betyg som testpersonerna har satt på olika kriterier (se Appendix D – Fullständig 

presentation av testdata) utgör en bra grund för att hitta förklaringar med koppling till 

prototypernas struktur. 

Tabell 15 Betygsättning av T6-T10 med snittbetyg som understiger genomsnittligt betyg för 

alla kategorier markerade med rött. 

Element Kriterier 
Betyg (1-5) 

Snittbetyg 
T6 T7 T8 T9 T10 

Spelarens 
Färdigheter 
 

1. Spelaren bör kunna börja spela utan att läsa en manual 3 3 5 2 3 3,2 
2. Att lära sig spelet bör inte vara tråkigt 4 2 2 4 2 2,8 
5. Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling av färdigheter 3 3 3 3 3 3 
7. Pervasive Games bör vara flexibla och möjliggöra att spelaren 
utvecklar färdigheter i sin egen takt 

4 2 4 4 3 3,4 

Mål 2. Pervasive Games bör stödja att spelare själva formar & 
kommunicerar delmål 

4 3 3 4 2 3,2 

Koncentration 
 

2. Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på 4 3 4 2 2 3 
3. Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns viktiga 3 3 3 3 3 3 
4. Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än spelaren kan 
hantera perceptivt och kognitivt 

3 2 4 2 3 2,8 

5. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta koncentration mellan 
olika uppgifter i spelet och andra för spelet viktiga faktorer 

3 3 3 3 3 3 

Kontroll 
 

4. Spelare bör inte kunna göra fel som är förstörande för spelet och 
spelet skall kunna återhämta sig från fel 

4 3 4 4 3 3,6 

6. Spelare bör uppleva kontroll över handlingar och strategier i spelet 
samt att man kan spela som spelarens önskar 

4 4 5 4 2 3,8 

Immersion 
 

1. Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva & mindre oroad över 
vardagen 

4 3 3 4 2 3,2 

2. Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras 4 4 3 2 2 3 
3. Spelare bör kännas sig känslomässigt involverade i spelet 3 2 2 3 3 2,6 
4. Spelare bör känna sig fysiskt involverade i spelet 4 3 3 4 2 3,2 
5. Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan olika 
vardagliga kontexter och inte antyda eller kräva av spelaren att göra 
saker som strider mot sociala normer i dessa kontexter 

4 3 3 4 3 3,4 

6. Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från virtuella till 
fysiska speldelar utan förlust av immersion 

3 3 3 3 3 3 

Utmaning 
 

1. Utmaningar i spelet bör matcha spelarens färdighetsnivå 2 2 2 2 2 2 
4. Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat skapande av olika 
vägar i spelvärlden med få begränsningar på pacing och utveckling av 
utmaningar 

3 3 2 3 3 2,8 

Genomsnittligt betyg för alla kriterier per testperson ≈ 3,4 2,8 3,2 3,1 2,6 

Genomsnittligt betyg för alla kategorier för testgruppen 3,0 

 

Anledning till att på detta sätt markera vilka värden som understiger det genomsnittliga 

betyget hos testgruppen är att isolera vilka kategorier som över lag har uppfattats som de 

minst uppfyllda. Genom att göra detta och sedan koppla det till tidsåtgång bör man kunna se 

ett mönster i vad som har gjort att prototypen får spelarna att uppleva en lägre nivå av flow 

jämfört med de som spelade den balanserade prototypen. 
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De kategorier som understiger det genomsnittliga betyget hos testgruppen är: 

1. Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling av färdigheter 

2. Utmaningar i spelet bör matcha spelarens färdighetsnivå 

3. Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än spelaren kan hantera perceptivt 

och kognitivt 

4. Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på 

5. Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns viktiga 

6. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta koncentration mellan olika uppgifter i 

spelet och andra för spelet viktiga faktorer 

7. Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras 

8. Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från virtuella till fysiska speldelar 

utan förlust av immersion 

9. Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat skapande av olika vägar i 

spelvärlden med få begränsningar på pacing och utveckling av utmaningar 

Av dessa är de första tre direkt kopplade till avsaknaden av svårighetsprogression i den 

spelade prototypen. En balanserad svårighetsprogression skulle direkt åtgärda dessa tre 

kriterier och sannolikt höja dess betyg från spelarna. De resterande sex är indirekt kopplade 

till avsaknaden av svårighetsprogression. Här kommer den ökade tidsåtgången in. Det tog 

testpersonerna från grupp 2 i snitt 316,4 minuter, ungefär 5 timmar och 30 minuter, att göra 

klart hela omgången. Detta jämfört med grupp 1 som gjorde samma nivåer på 240,4 minuter, 

ungefär 4 timmar och 15 minuter. I snitt lade alltså testpersonerna från grupp 2 mer än en 

timma extra tankekrävande arbete på uppgifterna. Detta kan utgöra en förklaring till de låga 

betygen för de övriga sex punkterna. På grund av att testpersonerna lade så mycket mer tid 

på att lösa pusslen märkte man att de tappade koncentrationsförmåga, motivation och 

kreativitet. 

Utöver detta bör även kontrollpunkterna tas med i beaktande för att se förklaringar till de 

skiljande testresultaten. Det var tydligt att inga stora skillnader kunde ses i dessa inom de två 

grupperna. Dock fanns det några viktiga skillnader att ta upp mellan grupperna. Dessa var:    

1. Kunde testpersonen påbörja uppgiften utan att be om hjälp efter introduktion? 

2. Blev spelaren inskolad genom introduktionsbanor? 

3. Formulerade testpersonen någon form av egna målsättningar? 

4. Verkade testpersonen ha svårt att koncentrera sig på uppgiften? 

5. Valde testpersonen något alternativt sätt för att lösa en uppgift? 

Både nummer 1 och nummer 2 kan förklaras med avsaknaden av en svårighetsprogression 

och nummer 4 är en direkt koppling till det som togs upp gällande den ökade tidsåtgången. 

Nummer 5 kan även det förklaras med den längre tidsåtgången då det var tydligt att man 

efter hand inte orkade med att hitta kreativa sätt att lösa uppgifterna på. 

Genom att använda sig av teorier för design av ”Gameplay Progression” i form av 

svårighetsprogression i skapandet av Pervasive Games av typen Puzzlehunts tycks det vara 

möjligt att få spelaren att uppnå en högre upplevd känsla av flow. De element som man kan 

använda sig av istället för rena gameplay-element kan exempelvis vara olika typer mentala 

övningar (logisk slutledning/problemlösning), olika typer av pussel som faller under dessa 

(Sudoku, Schack), hur stor andel variabler som är givna samt hur många externa nycklar 

man behöver för att lösa pusslet.    
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med detta projekt har varit att hitta en modell som kan användas för att balansera så 

kallade puzzlehunts på ett sätt som får de som spelar att uppleva flow under spelsessionen. 

För att kunna uppnå detta togs en produkt fram, två prototyper till ett puzzlehunt, som sedan 

testades av två grupper. Den ena prototypen var balanserad på ett sätt som förväntade ge en 

högre nivå av flow hos de som spelade än den andra prototypen. Utifrån ett framtaget 

testunderlag gjordes sedan ett försök att iakttas skillnader i utfall mellan de två grupperna. 

I 2.1 reds först klassiska begreppet flow ut (Csikszentmihalyi, 1990) och därefter hur detta 

har används i spelforskning i form av ”The Gameflow Model” (Sweetser & Wyeth, 2005). 

Detta ger en bakgrund till det som i slutändan skall försöka mätas hos testpersonerna. 

Slutligen presenteras två tillvägagångssätt som har använts för att mäta flow hos deltagare 

som utför en viss aktivitet: ”The activity–measurement method” där deltagarna tillfrågas om 

sina upplevelser efter aktiviteten och “The Experience Sampling Method” där deltagaran 

tillfrågas om sina upplevelser under aktiviteten (Kiili, 2006). Denna del ger oss en första idé 

om vad som skall försökas uppnå och hur detta skall mätas. I 2.2 presenteras en modell för 

så kallad Gameplay Progression (Lopez, 2006), ett sätt att bygga upp spel på för att få 

spelarna att uppleva just flow. Detta ger en bakgrund till hur produkten skall det tas fram. I 

2.3 presenteras spelgenren pervasive games vilket är en grupp av spel där puzzlehunts hör 

hemma. Här problematiseras uppgiften genom att visa på hur denna typ av spel på olika sätt 

skiljer sig från den typen av spel som modeller för gameplay progression främst är avsedda 

för. Denna del lyfter fram vad som kännetecknar denna typ av spel samt vad man bör ha i 

åtanke då man designar dessa. The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 2007) pressenteras 

vilket ger de värden som skall uppnås i produkten för att deltagarna skall uppleva en känsla 

av flow. Det skall nu stå klart att om man vill använda sig av en gameplay progression i 

balanseringen av ett puzzlehunt så kan detta inte göras rakt av. Detta ger en bakgrund till 

varför detta projekt har en inneboende problematik som måste angripas. Detta leder fram till 

problemformuleringen som kan sammanfattas till ”Hur kan teorier för design av ”Gameplay 

Progression” i form av svårighetsprogression användas i skapandet av Pervasive Games av 

typen Puzzlehunts med syfte att uppnå en känsla av flow hos spelaren?”. 

För att kunna angripa denna frågeställning gjordes en förstudie för att komma fram till hur 

man skall gå tillväga för att mäta gameflow i pervasive games. Den modell som valdes var The 

Pervasive GameFlow model (Jegers, 2007) som presenteras och diskuteras. Detta är en 

vidareutveckling på det som presenterades i bakgrunden och utgör grunden för det 

testunderlag som sedan kunde tas fram. 

I förstudien identifierades även olika typer av designelement i syfte att ta fram de byggstenar 

som sedan skulle användas för att ta fram produkten. Olika typer av pussel presenterades och 

en kartläggning av vilka typer av utmaningar som kunde varieras mellan gavs. De pussel som 

valdes var hämtade ur boken ”Hjärnkraft: Övningar och tankenötter som får dig att tänka 

snabbare och minnas bättre” (Moore, 2010). Med dessa kunde sedan produkten tas fram. 

Utifrån förstudien togs testunderlaget fram  vilket kom att bestå av en samling 

kontrollpunkter, en tabell för att föra in tidsåtgång, intervjufrågor samt en tabell för 

betygssättning av kriterierna för gameflow. Allt baserat på the Pervasive GameFlow model 

(Jegers, 2007). Efter 6 iterationer fördigställdes även prototypen av ett puzzlehunt och en 
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alternativ version av denna togs fram där nivåernas ordning slumpmässigt kastats om för att 

skapa en bruten svårighetsprogression. I och med detta kunde undersökningen påbörjas. 

Resultatet av testningen pekar på att en balanserad svårighetsprogression applicerad på rätt 

aspekter av puzzlehunts kan göra att spelarna upplever en över lag högre nivå av flow. 

Avsaknaden av en balanserad svårighetsprogression påverkade dels tre av de 20 kriterier för 

flow som betygsattes i testningen direkt i negativ riktning. Detta kunde man även se i den 

ökade tidsåtgången. Att slutföra nivåerna i den obalanserade prototypen tog märkbart 

mycket längre tid vilket i sin tur kan tänkas indirekt gjorde att ytterligare sex av dessa 

kriterier påverkades även dem i negativ riktning. Det genomsnittliga sammanlagda betyget 

för de två olika prototyperna där den en hade en balanserad svårighetsprogression vilket den 

andra saknade var 4,2 respektive 3.0 av 5. För att öka trovärdigheten för dessa betyg och 

även för resultatet för undersökningen kan de olika betygen kopplas till den loggade 

tidtagningen samt det som under testomgången fylldes i för kontrollpunkterna. Den 

genomsnittliga sammanlagda tiden som det tog för testpersonerna att slutföra de två 

prototyperna var 240,4 minuter för den balanserade prototypen respektive 316,4 minuter 

för den obalanserade. Kontrollpunkter användes under testningen för att stämma av mer 

lättobserverade delar av bedömning av upplevt flow. Dessa kontrollpunkter visade att 

avsaknaden av en balanserad svårighetsprogression påverkade spelarnas förmåga att 

självständigt påbörja spelandet utan instruktioner, tillgängligheten på inskolande nivåer i 

spelets början samt spelarnas förmåga att koncentrera sig på uppgifterna.  

7.2 Diskussion      

Slutsatserna som kan dras av denna studie verkar alltså tyda på att svårighetsprogression kan 

användas för att designa Puzzle Hunts och att göra det verkar även leda till att deltagarna i 

detta Puzzle Hunt upplever en högre nivå av flow än om en svårighetsprogression inte hade 

använts. Men det finns en del viktiga aspekter av studien som bör lyftas fram och diskuteras 

för att undersöka hur de kan ha påverkat resultaten.  

I 4.1.1 Verktyg för att mäta flow togs vissa kriterier ur The Pervasive Gameflow Model 

(Jegers, 2007) med olika motiveringar vilket enligt Kiili (2006) är helt i sin ordning eftersom 

alla aspekter av flow inte är tillämpbara på alla aktiviteter. Ett exempel på detta är elementet 

”Social interaktion” som består av fyra kriterier varav två är direkt kopplade till Pervasive 

Games. Ur detta element ströks samtliga kriterier. Detta främst på grund av att prototyperna 

som användes då hade behövt vara väldigt annorlunda och istället bestå av uppgifter som 

lämpar sig mer för grupper vilket hade varit mycket mer komplicerat både i designen av 

själva uppgifterna men även i balanseringen utifrån svårighetsprogression. Dessutom hade 

testningen blivit mycket mer krävande då fler deltagare hade behövts och valet av 

testpersoner samt fördelningen av dessa mellan dels spelgrupper och sedan uppdelningen av 

dessa spelgrupper i två test-grupper hade blivit betydligt mer invecklad. Men frågan man 

måste ställa sig är hur det hade påverkat resultatet om de kriterier som togs bort hade 

lämnats kvar och därmed ingått i det mätinstrument som sedan används för att värdera 

nivån av flow som deltagarna upplevde under aktiviteten. Resonemanget som fördes i 

samband med att kriterierna togs bort var att om detta skulle påverka resultatet så skulle det 

påverka resultatet lika mycket och i samma riktning för båda testgrupperna. Det vill säga, om 

ett kriterium som togs bort istället hade lämnats kvar hade alla deltagare haft samma 

upplevelse gällande huruvida kriteriet var uppfyllt eller ej. Om detta stämmer för samtliga 

kriterier som togs bort skulle förvisso resultatet av testningen se annorlunda ut men 
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skillnaderna mellan de två grupperna skulle vara oförändrade. Min uppfattning är att så 

också är fallet och att man alltså hade kunnat se motsvarande skillnader i upplevd nivå av 

flow mellan de två testgrupperna om de kriterier som togs bort hade lämnats kvar. Men, den 

kanske viktigaste saken att här lyfta fram är att även om resultatet inte påverkades så har 

avsaknaden av just elementet ”Social interaktion” i The Pervasive Gameflow Model (Jegers, 

2007) varit mycket påtaglig under denna undersökning. Detta eftersom social interaktion 

tycks vara en central del i just Puzzle Hunts. I 2.3.1 presenterades Rabinovich beskrivning av 

Puzzle Hunts (2012) och efter att ha klargjort att Puzzle Hunts i grund och botten handlar om 

klassisk problemlösning tar han sedan upp den sociala interaktionen mellan spelarna som en 

viktig del i hur denna problemlösning går till. Om deltagarna inte får tillgång till denna del av 

problemlösningen bör det innebära en begränsning för dem. Denna begränsning har skapat 

problem under undersökningen som annars hade kunnat undvikas eller i alla fall inte hade 

varit lika förekommande.    

Ett första exempel på en viktig problematik som uppstod under testningen som rimligtvis är 

kopplad till denna begränsning på grund av bristande social interaktion är hur man skall 

hantera när testpersoner har fastnat under en nivå och inte kommer vidare under en 

betydande tid. I vissa fall inträffade det att testpersoner stod stilla i lösandet av pussel under 

mer än 30 minuter vilket självklart var frustrerande för personerna i fråga. Detta är 

intressant att diskutera utifrån forskningsetiska aspekter. Eftersom syftet med testningen var 

bland annat att undersöka skillnader i tidsåtgång mellan de två prototyperna hade det inte 

varit hållbart att ohindrat hjälpa deltagarna att komma vidare. Problemet som uppstår är då 

vad som bör göras om man märker att testpersonen håller på att tröttna helt vilket skulle 

kunna leda till att spelomgången måste avbrytas och data för kommande nivåer uteblir. 

Under testningen användes över lag principen att inte hjälpa till om spelaren inte 

uttryckligen bad om det och det var uppenbart att det skulle behövas för att komma vidare. 

Under testningen var det väldigt få gånger som deltagarna uttryckligen bad om hjälp. Totalt 

hände detta 1-2 ggr per deltagare. Dock är det här viktigt att skilja på vilken typ av hjälp som 

efterfrågades. Den vanligaste frågan som ställdes var gällande om de fick söka på internet 

efter saker vilket var nödvändigt för vissa nivåer. Eftersom att denna information gavs till 

samtliga deltagare innan aktiviteten började bör detta inte kunna ses som en orättvis fördel 

för dem som frågade om det och fick svar. En annan typ av vanligt förekommande fråga var 

”Är jag helt fel ute nu?” vilket är ett tydligt tecken på att saknar den sociala interaktionen som 

en del i sin problemlösning. På den typen av frågor behövdes aldrig något svar ges mer än 

”Det kan jag inte säga”. Under testningen behövdes aldrig någon faktisk information ges som 

inte redan fanns tillgänglig för alla. Om detta hade förekommit hade rimligtvis resultatet för 

denna nivå, kanske även efterföljande nivåer, behövts strykas och ersättas med att ta in en till 

testperson. Som tur var inträffade inga sådana fall. Det blev istället under testningen tydligt 

att deltagare kan känna det som ett väldigt stort nederlag om man behöver be om hjälp eller 

behöver ställa frågor. I några fall blev reaktionen då hjälp, efter att en deltagare stått stilla 

med en uppgift under en betydande tid, erbjöds, att man absolut inte ville ha hjälp på grund 

av att man då inte har löst problemet själv. Även om detta är helt förståeligt och i detta fall 

innebar att datan från testningen kunde användas vilket annars inte hade varit fallet, är det 

viktigt att ha en strategi för hur detta skall hanteras så att testningen inte stannar av på 

obegränsad tid vilket inte hade varit hållbart. Speciellt inte vid en mer omfattande studie.   

På grund av denna typ av problem var det väldigt viktigt att kunna kombinera TAM-metod 

med vissa inslag av ESM. Detta gjorde att man kunde få data även tidigare under aktiviteten 

och inte bara från efter aktiviteten då mycket ork försvunnit. Om aktiviteten behövt avbrytas 
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eller om mer omfattande hjälp hade behövts hade en intervju efter aktiviteten inte kunnat 

användas då aktiviteten i dessa fall inte hade överenstämt med övriga deltagares. Vid en mer 

omfattande studie hade då ESM kunnat vara användbart för att inte behöva skrota all data. 

Med det sagt är de inslag av ESM som användes långt ifrån tillräckliga för att täcka upp 

konsekvenserna som svårigheterna med att mäta denna typ av produkt för med sig. En möjlig 

följd av dessa svårigheter kan vara att i de fall där deltagaren hade mycket problem att klara 

av nivåer blev svaren på frågorna efter aktiviteten mer negativa än vad som i realliteten var 

fallet för helheten av spelomgången. Att problemen efter hand ackumulerade en negativ 

inställning hos deltagaren som påverkade svaren som gavs i en överdrivet negativ riktning. I 

värsta fall är detta något som i så fall bör ha skett i större omfattning i den grupp som spelade 

den prototyp som saknade en balanserad svårighetsprogression eftersom tidsåtgången var 

större för denna grupp. Detta är helt klart en möjlig brist i utformningen av metoden som 

eventuellt kan ha bidragit till att resultaten för testgrupp 2 blev mer negativa än vad som 

hade varit fallet med en bättre utformad metod. 

Att kombinera de olika tillvägagångssätten var helt enkelt ett försök till att få en metod som 

kombinerar det bästa av två världar. I viss utsträckning var denna plan också framgångsrik. 

Att använda intervjufrågorna som ett stöd för deltagarna att betygsätta kriterierna fungerade 

över lag bra. Tanken var att sedan använda den loggade tidsåtgången samt kontrollpunkterna 

som ett sätt att stämma av de betyg som sattes, inte att de i sig skulle utgöra en del i 

betygsättningen. I vissa fall visade det si dock att det var svårt att komma åt en del kriterier 

med endast intervjufrågorna. I dessa fall blev betygsättningsprocessen mer en diskussion 

mellan testledaren och testpersonen där tidtagningen och resultatet på kontrollpunkterna 

togs med i själva betygsättningen. Dock var det testpersonen själv som fick sluta sig till vad 

hen tyckte var ett rimligt svar utifrån tidsåtgången och kontrollpunkterna. Att kriterierna var 

svårbedömda i vissa fall kan vara ett tecken på att dessa kriterier egentligen inte var relevanta 

för aktiviteten och borde ha gallrats bort i samband med att andra togs bort. Om 

tidsåtgången och kontrollpunkterna hade behövt användas i själva betygsättningen i större 

utsträckning än vad som var fallet hade trovärdigheten i resultaten påverkats en hel del 

eftersom den använda metoden inte hade ett genomgående och enhetligt tillvägagångssätt för 

att översätta utfallen på kontrollpunkterna samt tidsåtgången till betyg på kriterierna. Detta 

eftersom det inte var på det sättet som de två delarna av metoden var tänkta att användas. 

Detta innebär en brist i metoden som sannolikt har påverkat resultaten för studien, hur 

mycket är dock svårt att uppskatta. I den utsträckning som det förekom i denna studie, 0-3 

kriterier per testperson, var det i min mening hanterbart utan att ha allt för stor inverkan på 

deltagarnas betygsättning och i förlängningen studiens resultat. 

En sista problematik som bör tas upp är gällande genus men kanske framför allt kulturella 

aspekter i urvalet av testpersoner. Av de tio testpersoner som har deltagit i undersökningen 

har endast 2 varit kvinnor. Detta är i sig en snedfördelning som potentiellt kan ha påverkat 

utfallet i testningen. En i min mening ännu större problembild är dock att samtliga 

testpersoner tillhör samma sociokulturella grupp. Alla är övre medleklass och har genomgått 

eller har en eftergymnasial utbildning pågående. Eftersom den speltyp som är vald riktar sig 

just till personer som uppskattar intellektuella utmaningar kan denna grupp vara rätt 

målgrupp. Samtidigt kan den data man sedan får ut av testningen vara väldigt entydig. 

Denna övervägning bör tas i beaktande eftersom det kan vara intressant att även inkludera 

andra sociokulturella grupper för att få en mer heltäckande bild. 
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7.3 Framtida arbete 

Det finns en i min mening väldigt viktig slutsats att dra utifrån denna undersökning: Puzzle 

Hunts är svåra även med en balanserad svårighetsprogression. Detta är grunden till många 

av de problem som uppstod och presenterades i diskussionen. Här kommer förslag på 

framtida arbete som eventuellt kan bemöta problematiken att lyftas fram. 

I denna uppsats tas två mindre omfattande prototyper fram för ett så kallat puzzlehunt. De är 

mindre omfattande och prototyper eftersom det hade varit ett för stort projekt att göra ett 

fullskaligt puzzlehunt i realtid för att testa den problemformulering som har använts i denna 

uppsats. Men på grund av den omfattning som har använts här har viktiga delar av 

puzzlehunts gått förlorad. Främst är det den sociala interaktionen och en större mängd och 

spridning via digitala plattformar som bör utökas för att aktiviteten skall hamna närmare den 

typen av aktivitet som Rabinovich beskriver Puzzle Hunts som (2012). Detta har eventuellt 

inte varit förstörande för studiens slutsatser gällande de prototyper som använts men 

troligtvis är slutsatserna mindre talande för genren i stort. För att kunna nå slutsatser som är 

talande för hela genren Puzzle Hunts och således kunna dra slutsatser även gällande 

Pervasive Games behöver en produkt användas som i större utsträckning är representativ för 

denna genre. Framtida arbete kan innebära att göra just en mer omfattande produkt som 

bättre kan liknas vid riktiga puzzlehunts för att testa dels om det som har visats här stämmer 

även i stor skala men framför allt för att även kunna testa om svårighetsprogression även har 

en påverkan på de sociala delarna av puzzlehunts. Det intressanta med just denna spelgenre 

är den har en stark förankring hos etablerade akademiska institutioner runt om i världen. 

Den beskrivning som ges av Albert (1991) gällande MITs årliga Puzzle Hunt ger en bild av ett 

väldigt välfungerande Puzzle Hunt där grupper med olika expertiser jobbar tillssammans för 

att lösa problemen där alla kompetenser kommer till användning. Kanske är detta en möjlig 

ingång till fortsatt forskning, att i samarbete med ett universitet som arrangerar årliga Puzzle 

Hunts kunna genomföra en studie där man då kan få tillräckligt stora testgrupper som 

dessutom är bekanta med spelformen. 

Vidare vore det intressant att förfina mätinstrumenten som används i denna typ av studier. 

En invändning som ofta riktas mot ESM-tillvägagångssätt vid mätning av flow är att man då 

avbryter deltagaren i aktiviteten för att ställa frågor gällande upplevd nivå av flow vilket gör 

att svaren man får ut inte stämmer överens med den upplevelse deltagaren hade innan han 

eller hon blev avbruten (Kiili, 2006). I denna studie har vissa inslag av ESM-tillvägagångssätt 

använts men då på sätt som inte avbrutit deltagaren under aktiviteten. Det vore givande att 

undersöka på vilka sätt en mer passiv version av ”The Experience Sampling Method” skulle 

kunna användas och vilka fördelar det skulle medföra. Om aktiviteten skulle kretsa kring en 

digital produkt skulle en större del av spelandet och den sociala kommunikationen som då 

sker via digitala plattformar automatisk kunna läsas av och dokumenteras. Eventuellt skulle 

man kunna ta fram programvara som på egen hand samlar in en viss typ av data, avläsa 

trender i deltagarens prestation gällande denna data och utifrån det kunna se mönster och i 

realtid kunna ge information om vilken nivå av flow som spelaren upplever. Detta givet att 

man kan hitta denna typ av variabler som kan kopplas till flow på samma sätt som kriterierna 

i ”The Pervasive Gameflow Model” (Jegers, 2007) eller ”the Flow State Scale” (Jackson & 

Marsh, 1996) som Kiili använder sig av i sin studie (2006). Det är inte säkert att denna typ av 

mätning är möjlig men om så var fallet skulle ESM-tillvägagångssätt kunna användas mycket 

mer problemfritt än vad Kiili menar att man idag kan (2006).    
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Appendix A  - Testunderlag 

Testgrupp:  

Kontrollpunkter JA NEJ 

1 Kunde testpersonen påbörja uppgiften utan att be om hjälp efter introduktion?   

2 Blev spelaren inskolad genom introduktionsbanor?   

3 Framgick tvingande mål tydligt och presenterades de tidigt?     

4 Fans det flera kanaler att stimulera spelaren via?   

5 Fick spelaren feedback om sin framgång (mot sina mål) i spelet?    

6 Fick spelaren direkt feedback på sina handlingar i spelet?   

7 Var spelaren alltid informerad om sin status eller poäng? 
 

 

8 Formulerade testpersonen någon form av egna målsättningar?  
 

 

9 Verkade testpersonen ha svårt att koncentrera sig på uppgiften?  
 

 

10 Gjorde testpersonen fel som inte gick att återhämta sig från?  
 

 

11 Frågade testpersonen någon gång om vad nästa steg var?  
 

 

12 Uttryckte testpersonen någon önskan att inte utföra en uppgift?  
 

 

13 Valde testpersonen något alternativt sätt för att lösa en uppgift?  
 

 

 

Tidsåtgång 

Nivå Tidsåtgång (minuter) Notering 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Summa för hela testomgången  
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Betygsättning 

Element Kriterier 
Betyg 
(1-5) 

Spelarens 
Färdigheter 
Spel måste stödja att 
spelare blir bättre efter 
hand 

1. Spelaren bör kunna börja spela utan att läsa en manual  

2. Att lära sig spelet bör inte vara tråkigt  

5. Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling 
av färdigheter 

 

7. Pervasive Games bör vara flexibla och möjliggöra att 
spelaren utvecklar sina färdigheter i sin egen takt 

 

Mål 
Spel skall förse spelaren 
med tydliga mål 

2. Pervasive Games bör stödja att spelare själva formar 
och kommunicerar egna delmål  

Koncentration 
Spel skall kräva och 
hjälpa spelaren att 
koncentrera sig 

2. Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på  

3. Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns 
viktiga 

 

4. Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än 
spelaren kan hantera perceptivt och kognitivt 

 

5. Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta 
koncentration mellan olika uppgifter i spelet och andra för 
spelet viktiga faktorer 

 

Kontroll 
Spelare skall uppleva att 
de har kontroll över sina 
handlingar i spelet 

4. Spelare bör inte kunna göra fel som är förstörande för 
spelet och spelet skall kunna återhämta sig från fel 

 

6. Spelare bör uppleva kontroll över handlingar och 
strategier i spelet samt att man kan spela som spelarens 
önskar 

 

Immersion 
Spelare skall uppleva ett 
djupt engagemang i 
spelet utan några 
ansträngningar 

1. Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva och 
mindre oroad över vardagen 

 

2. Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras  

3. Spelare bör kännas sig känslomässigt involverade i 
spelet 

 

4. Spelare bör känna sig fysiskt involverade i spelet  

5. Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan 
olika vardagliga kontexter och inte antyda eller kräva av 
spelaren att göra saker som strider mot sociala normer i 
dessa kontexter 

 

6. Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från 
virtuella till fysiska speldelar utan förlust av immersion 

 

Utmaning 
Spelet skall vara 
tillräckligt utmanande 
och matcha spelarens 
färdigheter 

1. Utmaningar i spelet bör matcha spelarens 
färdighetsnivå 

 

4. Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat 
skapande av olika vägar i spelvärlden med få 
begränsningar på pacing och utveckling av utmaningar 

 

Genomsnittligt betyg för alla kriterier   
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Intervjufrågor 

Spelarfärdigheter 

 (kriterium. 1) Känner du att du hade velat ha någon form av manual eller liknande för att 

kunna komma igång bättre? 

 (kriterium. 2) Skulle du säga att det fanns några nivåer i spelet som var tråkigare än de 

andra? 

 (kriterium. 5) Upplevde du att den ansträngning som du lade ned gav utdelning? 

 (kriterium. 5) Upplevde du att det gick bättre när dina färdigheter utvecklades? 

 (kriterium. 7) Upplevde du att du hade möjlighet att utveckla dina färdigheter i din egen 

takt? 

Mål 

 (kriterium. 2) Upplevde du att du kunde sätta upp egna delmål när du spelade? 

Koncentration 

 (kriterium. 2) Tycker du att uppgifterna kändes värda att lägga fokus på? 

 (kriterium. 3) Var det någon uppgift som kändes oviktig? 

 (kriterium. 4) Upplevde du att det ibland var för mycket att hålla i huvudet? 

 (kriterium. 4) Upplevde du att det ibland var för lite att hålla i huvudet? 

 (kriterium. 5) Upplevde du att det ibland var svårt att växla mellan olika uppgifter? 

Kontroll 

 (kriterium. 6) Upplevde du att du hade kontroll över hur du löste problem i spelet? 

 (kriterium. 6) Upplevde du att du hade en frihet i att välja hur du skulle lösa pusslen? 

Immersion 

 (kriterium. 1) Kommer du ihåg vad jag skulle göra när jag gick ifrån under sessionen? 

 (kriterium. 2) Hur lång tid uppskattar du att detta tog? 

 (kriterium. 4) Kände du dig stressad någon gång under sessionen? 

 (kriterium. 5) Var det några förflyttningar i spelet som du kände var osmidiga? 

 (kriterium. 5) Var det något som du tyckte var obekvämt att göra? 

 (kriterium. 6) Upplevde du att förflyttningar mellan några uppgifter gjorde att du tappade 

fokus? 

Utmaning 

 (kriterium. 1) Kände du att spelet var för svårt vid någon tidpunkt? 

 (kriterium. 1) Kände du att spelet var för lätt vid någon tidpunkt? 

 (kriterium. 4) Kände du att du kunde hitta egna sätt att lösa problemen på som inte var 

uppenbart angivna? 
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Appendix B  - Puzzlehunt - Balanserad ordning 

Nivå 1 

 

Lös pusslet! 
 

 

 

9 6   1   4   7 5 

4   2 6   5 1   8 

8 5           4 6 

        4         

  4   2   6   8   

        7         

6 3           2 4 

2   4 3   8 7   9 

5 8   4   7   1 3 
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Nivå 2 

 

 

 

Lös pusslet! 
 

 

 

    9   4         

8               2 

  4         5 9 1 

  1     2 4     9 

    6 8   5 2     

2     1 9     5   

3 2 1         8   

7               3 

        7   9     
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Nivå 3 

Med en spelpjäs skall du förflytta dig från den röda rutan med 1 på till den röda rutan med 49 

på via de gröna rutorna. Siffrorna betyder vilken förflyttning som skall hamna på respektive 

ruta. Eftersom man börjar på 1 skall med två drag hamna på rutan med 3 och så vidare Man 

får endast gå på en och samma ruta en gång. 

 

Flytta kungen! 

  49   39   34   

48   44 40   35   

              

23   28   30 12   

      27       

    21 14 8   5 

17     1   3   
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Nivå 4 

Med en spelpjäs skall du förflytta dig från den röda rutan med 1 på till den röda rutan med 36 

på via de gröna rutorna. Siffrorna betyder vilken förflyttning som skall hamna på respektive 

ruta. Eftersom man börjar på 1 skall med två drag hamna på rutan med 3 och så vidare Man 

får endast gå på en och samma ruta en gång. 

 

Flytta springaren! 

1   19     12 

20 27   11     

9     24   6 

28     15 36   

  32 23   5   

      31     
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Nivå 5 

 

 

Lös pusslet! 
Målet är att hitta ordet som står i den röda kolumnen. För att göra det måste du först lista ut hur 

chiffernyckeln i den gröna kolumnen ser ut. Men det är lättare än vad man kan tro. 

Ett tips: Påminner inte detta väldigt mycket om något du precis gjorde… väldigt mycket. Likheten är 

slående! 

 

Nyckel 
        

1  
 

    D   I         

2  
 

T               R 

3  
 

  I         U D N 

4  
 

  N     R I     D 

5  
 

    C T   U R     

6  
 

R     N D     U   

7  
 

O R N         T   

8  
 

E               O 

9  
 

        E   D     
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Nivå 6 

 

 

Lös pusslet! 
Målet är att definiera chiffernyckeln I den röda kolumnen till vänster. Men för att göra det 

måste du första dels hitta ordet som skall stå på den gröna raden. Jag skulle kunna övertyga 

dig om vikten av denna rad men det skulle bara vara "an attempt to persuade someone of 

something"… eller flera sådana skulle det ju vara förstås. 

 

 

Nyckel 
         

1  
 

6   4   7       3 
2  

 

      2 5     1 9 

3  
 

  2   3 8       5 

4  
 

      6 1 7 3     
5  

 

  G  M  N   
6  

 

  1     3 5 4     

7  
 

    8   4 3     1 
8  

 

7       6 1   2   
9 M 

 

      5 2   9     
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Nivå 7 

Detta känner vi igen, men denna gång gäller det att hålla ögonen öppna från start till 

målgång. För det första så saknas det bokstäver i rutnätet och man kan nog inte lite på hästen 

att hitta vad det är texten försöker säga… Målet är att ta sig från den röda rutan som det står 1 

på till den röda rutan som det står 24 på så få drag som möjligt men givetvis skall man ta sig 

via de utmärkta mellanstoppen. Men som sagt, var uppmärksam på var du sätter fötterna på 

vägen, i detta fall är det resan som är lika med målet. 

 

Flytta springaren! 

P I M P   I E 

S Q 17 14 S   7 

S 19   11 6 15 
 

O B E 18 13   E 

22   20 H 10 5 2 

 F O 23 E     9 

S 24 21 B   T R 4 E 1 
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Nivå 8 

 

Flytta springaren! 

P   31 P L 24 E S 17 

A N   25   E   23 C 

O 32   30 R 22 9 16 19 

E 29 I S 26   20   8 

33 H 27 N   T C   15 

      O G I 12 7   

L 38 C O 35 4 L   11 

E 40 D 36   A 13   M 6 
37 T 39 E 3     S 1 

"the way that denies by denying" 
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Nivå 9 

 

Lös pusslet! 
Nog för att de gamla grekerna kunde sin logik men för mer hands-on vägledning är det ofta 

bättre att söka bland visdomsord från en mer ung ceremoniledare. Låt ett sådant utrop till 

aktion guida dig och vara din nyckel när du löst pusslet nedan. Då är det nämligen dags att 

röra på påkarna!    

            

Nyckel 
         

1  
 

    6     9       

2  
 

7       3         

3  
 

      4           

4  
 

        4   8     

5  
 

    1   5       3 

6  
 

4   2 6   7       

7  
 

                7 

8  
 

      3     9 1 2 

9  
 

9 1     7   3     
 

Applicera förflyttningsmönstret på pusslet ovan för att nå det slutgiltiga målet. Det röda 

guldet gömmer sig under de röda rutorna! 
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Flytta springaren! 

 
26 31 

  
36 

 
46 1 

30 
  

25 
 

47 44 37 
 

27 32 29 40 35 38 
 

2 45 

  
34 

 
24 43 48 

  
33 28 41 

 
39 

 
3 6 49 

   
23 42 7 18 

 
4 

 
10 

  
17 12 5 14 19 

  
22 11 8 15 20 

  
  

9 16 21 
 

13 
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Appendix C  - Puzzlehunt - Slumpad ordning 

Nivå 1 

 

Lös pusslet! 
 

 

 

9 6   1   4   7 5 

4   2 6   5 1   8 

8 5           4 6 

        4         

  4   2   6   8   

        7         

6 3           2 4 

2   4 3   8 7   9 

5 8   4   7   1 3 
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Nivå 6 

 

 

Lös pusslet! 
Målet är att definiera chiffernyckeln I den röda kolumnen till vänster. Men för att göra det 

måste du första dels hitta ordet som skall stå på den gröna raden. Jag skulle kunna övertyga 

dig om vikten av denna rad men det skulle bara vara "an attempt to persuade someone of 

something"… eller flera sådana skulle det ju vara förstås. 

 

 

Nyckel 
         

1  
 

6   4   7       3 
2  

 

      2 5     1 9 

3  
 

  2   3 8       5 

4  
 

      6 1 7 3     
5  

 

  G  M  N   
6  

 

  1     3 5 4     

7  
 

    8   4 3     1 
8  

 

7       6 1   2   
9 M 

 

      5 2   9     
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Nivå 9 

 

Lös pusslet! 
Nog för att de gamla grekerna kunde sin logik men för mer hands-on vägledning är det ofta 

bättre att söka bland visdomsord från en mer ung ceremoniledare. Låt ett sådant utrop till 

aktion guida dig och vara din nyckel när du löst pusslet nedan. Då är det nämligen dags att 

röra på påkarna!    

            

Nyckel 
         

1  
 

    6     9       

2  
 

7       3         

3  
 

      4           

4  
 

        4   8     

5  
 

    1   5       3 

6  
 

4   2 6   7       

7  
 

                7 

8  
 

      3     9 1 2 

9  
 

9 1     7   3     
 

Applicera förflyttningsmönstret på pusslet ovan för att nå målet. Det röda guldet gömmer sig 

under de röda rutorna! 
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Flytta springaren! 

 
26 31 

  
36 

 
46 1 

30 
  

25 
 

47 44 37 
 

27 32 29 40 35 38 
 

2 45 

  
34 

 
24 43 48 

  
33 28 41 

 
39 

 
3 6 49 

   
23 42 7 18 

 
4 

 
10 

  
17 12 5 14 19 

  
22 11 8 15 20 

  
  

9 16 21 
 

13 
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Nivå 2 

 

 

 

Lös pusslet! 
 

 

 

    9   4         

8               2 

  4         5 9 1 

  1     2 4     9 

    6 8   5 2     

2     1 9     5   

3 2 1         8   

7               3 

        7   9     
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Nivå 7 

Detta känner vi igen, men denna gång gäller det att hålla ögonen öppna från start till 

målgång. För det första så saknas det bokstäver i rutnätet och man kan nog inte lite på hästen 

att hitta vad det är texten försöker säga… Målet är att ta sig från den röda rutan som det står 1 

på till den röda rutan som det står 24 på så få drag som möjligt men givetvis skall man ta sig 

via de utmärkta mellanstoppen. Men som sagt, var uppmärksam på var du sätter fötterna på 

vägen, i detta fall är det resan som är lika med målet. 

 

Flytta springaren! 

P I M P   I E 

S Q 17 14 S   7 

S 19   11 6 15 
 

O B E 18 13   E 

22   20 H 10 5 2 

 F O 23 E     9 

S 24 21 B   T R 4 E 1 
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Nivå 4 

Med en spelpjäs skall du förflytta dig från den röda rutan med 1 på till den röda rutan med 36 

på via de gröna rutorna. Siffrorna betyder vilken förflyttning som skall hamna på respektive 

ruta. Eftersom man börjar på 1 skall med två drag hamna på rutan med 3 och så vidare Man 

får endast gå på en och samma ruta en gång. 

 

Flytta springaren! 

1   19     12 

20 27   11     

9     24   6 

28     15 36   

  32 23   5   

      31     
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Nivå 3 

Med en spelpjäs skall du förflytta dig från den röda rutan med 1 på till den röda rutan med 49 

på via de gröna rutorna. Siffrorna betyder vilken förflyttning som skall hamna på respektive 

ruta. Eftersom man börjar på 1 skall med två drag hamna på rutan med 3 och så vidare Man 

får endast gå på en och samma ruta en gång. 

 

Flytta kungen! 

  49   39   34   

48   44 40   35   

              

23   28   30 12   

      27       

    21 14 8   5 

17     1   3   
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Nivå 8 

 

Flytta springaren! 

P   31 P L 24 E S 17 

A N   25   E   23 C 

O 32   30 R 22 9 16 19 

E 29 I S 26   20   8 

33 H 27 N   T C   15 

      O G I 12 7   

L 38 C O 35 4 L   11 

E 40 D 36   A 13   M 6 
37 T 39 E 3     S 1 

"the way that denies by denying" 
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Nivå 5 

 

 

Lös pusslet! 
Målet är att hitta ordet som står i den röda kolumnen. För att göra det måste du först lista ut hur 

chiffernyckeln i den gröna kolumnen ser ut. Men det är lättare än vad man kan tro. 

Ett tips: Påminner inte detta väldigt mycket om något du precis gjorde… väldigt mycket. Likheten är 

slående! 

 

Nyckel 
        

1  
 

    D   I         

2  
 

T               R 

3  
 

  I         U D N 

4  
 

  N     R I     D 

5  
 

    C T   U R     

6  
 

R     N D     U   

7  
 

O R N         T   

8  
 

E               O 

9  
 

        E   D     
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Appendix D  - Fullständig presentation av testdata 

I tabellerna anges de 10 testpersonerna med T1-T10. Testgrupp 1 bestående av T1-T5 testade 

den prototyp som hade en balanserad svårighetsprogression och testgrupp 2 bestående av 

T6-T10 testade den prototyp slumpad ordning på nivåerna. 

Nedan visas resultaten på kontrollpunkterna för var och en av testpersonerna. 

 Testgrupp 1  
(Balanserad prototyp) 

Testgrupp 2  
(Slumpad prototyp) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1 
Kunde testpersonen påbörja uppgiften utan att be om 
hjälp efter introduktion? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

2 Blev spelaren inskolad genom introduktionsbanor? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

3 
Framgick tvingande mål tydligt och presenterades de 
tidigt?   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Fans det flera kanaler att stimulera spelaren via? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

5 
Fick spelaren feedback om sin framgång (mot sina mål) i 
spelet?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 
Fick spelaren direkt feedback på sina handlingar i 
spelet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Var spelaren alltid informerad om sin status eller poäng? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 
Formulerade testpersonen någon form av egna 
målsättningar?  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej 

9 
Verkade testpersonen ha svårt att koncentrera sig på 
uppgiften?  Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

10 
Gjorde testpersonen fel som inte gick att återhämta sig 
från?  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

11 
Frågade testpersonen någon gång om vad nästa steg 
var?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 
Uttryckte testpersonen någon önskan att inte utföra en 
uppgift?  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

13 
Valde testpersonen något alternativt sätt för att lösa en 
uppgift?  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Nedan visas resultaten gällande tidsåtgång för var och en av testpersonerna. Rödmarkerade 

fält har värden som överstiger snittvärdet för alla testpersoner. 

 
Testgrupp 1 

(Balanserad prototyp) 
Testgrupp 2 

(Slumpad prototyp) 
  

T1 T2 T3 T4 T5 
Snitt för 

gruppen: 
T6 T7 T8 T9 T10 

Snitt för 

gruppen: 

 

Snitt för alla 

testpersoner: Nivå: 

1 53 25 16 15 21 26 45 40 35 50 33 40,6 33,3 

2 28 15 13 14 24 18,8 40 45 30 42 30 37,4 28,1 

3 5 8 11 12 11 9,4 12 16 14 23 17 16,4 12,9 

4 12 15 10 13 20 14 16 17 12 20 15 16 15 

5 13 20 15 17 25 18 18 22 20 25 19 20,8 19,4 

6 77 36 25 20 41 39,8 80 70 60 56 71 67,4 53,6 

7 63 40 35 30 46 42,8 62 45 38 48 54 49,4 46,1 

8 19 34 30 35 51 33,8 22 30 32 37 28 29,8 31,8 

9 35 29 35 35 55 37,8 40 32 39 43 39 38,6 38,2 

              

∑ 305 222 190 191 294 240,4 335 317 280 344 306 316,4 278,4 

∩  33,9 24,7 21,1 21,2 32,7 26,7 37,2 35,2 31,1 38,2 34 35,2 31,0 
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Nedan visas den samlade betygsättningen av kriterierna för gameflow. Betygsättningen går mellan 1 och 5. 

Element # Kriterier 
Testgrupp 1 (Balanserad prototyp) Testgrupp 2 (Slumpad prototyp) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Spelarens 
Färdigheter 

1 Spelaren bör kunna börja spela utan att läsa en manual 4 4 5 5 4 3 3 5 2 3 

2 Att lära sig spelet bör inte vara tråkigt 4 3 4 3 5 4 2 2 4 2 

5 Spelare bör belönas efter ansträngning och utveckling av färdigheter 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 

7 
Pervasive Games bör vara flexibla och möjliggöra att spelaren utvecklar färdigheter i sin egen 
takt 

5 5 5 5 4 4 2 4 4 3 

Mål 2 Pervasive Games bör stödja att spelare själva formar & kommunicerar delmål 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 

Koncentration 2 Spel måste ge stimuli som är värd att fokusera på 4 4 5 3 5 4 3 4 2 2 

3 Spelare bör inte utsättas för uppgifter som inte känns viktiga 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 

4 
Spel bör ha en hög arbetsbörda men inte högre än spelaren kan hantera perceptivt och 
kognitivt 

5 4 5 5 5 3 2 4 2 3 

5 
Pervasive Games bör hjälpa spelaren att flytta koncentration mellan olika uppgifter i spelet och 
andra för spelet viktiga faktorer 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Kontroll 
4 

Spelare bör inte kunna göra fel som är förstörande för spelet och spelet skall kunna återhämta 
sig från fel 

5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 

6 
Spelare bör uppleva kontroll över handlingar och strategier i spelet samt att man kan spela som 
spelarens önskar 

4 5 5 5 4 4 4 5 4 2 

Immersion 1 Spelare bör bli mindre medvetna om sig själva & mindre oroad över vardagen 4 5 4 4 3 4 3 3 4 2 

2 Spelare bör uppleva att deras tidsuppfattning försämras 4 5 5 4 5 4 4 3 2 2 

3 Spelare bör kännas sig känslomässigt involverade i spelet 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 

4 Spelare bör känna sig fysiskt involverade i spelet 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 

5 
Pervasive Games bör stödja gränslös förflyttning mellan olika vardagliga kontexter och inte 
antyda eller kräva av spelaren att göra saker som strider mot sociala normer i dessa kontexter 

4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 

6 
Pervasive Games bör möjliggöra att spelare går från virtuella till fysiska speldelar utan förlust av 
immersion 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Utmaning 1 Utmaningar i spelet bör matcha spelarens färdighetsnivå 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 

4 
Pervasive Games bör hjälpa spelaren till balanserat skapande av olika vägar i spelvärlden med 
få begränsningar på pacing och utveckling av utmaningar 

3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 

Genomsnittligt betyg för alla kriterier per testperson avrundat till en decimal 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 3,5 2,8 3,2 3,2 2,6 

Genomsnittligt betyg för alla kategorier för testgruppen 4,2 3,0 

 


