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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt hur en spelares spelupplevelse påverkas av tillgången eller 

frånvaron av diskreta navigationshjälpmedel i en stor, öppen, virtuell 3D-värld. För att 

undersöka detta har en spelmodifikation skapats till spelet The Elder Scrolls: Skyrim, 

som två grupper av testdeltagare har fått spela med olika tillgång till 

navigationshjälpmedel. 8 personer har deltagit i testet och blivit intervjuade angående 

sin upplevda spelupplevelse. Resultatet har därefter analyserats och jämförts med 

hjälp av Grounded Theory. Resultatet har varit oklart men tyder inte på att frånvaron 

av diskreta navigationshjälpmedel markant förbättrade spelupplevelsen. Vidare 

undersökning skulle kunna ske med bredare målgrupper under en längre tidsperiod. I 

framtiden skulle detta kunna leda till mera skräddarsydda spelupplevelser där 

spelarna själva bestämmer sin nivå av utmaning genom att manipulera de diskreta 

navigationshjälpmedlen. 

Nyckelord: navigation, användbarhet, spelupplevelse 
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1 Introduktion 

I detta examensarbete har jag undersökt skillnader i spelupplevelsen för spelare som 

använder respektive inte använder sig av diskreta och omslutande navigationshjälpmedel (se 

kapitel 2.2) för att navigera genom en 3D-miljö. Då äldre spel var mycket små och ofta 

rymdes på en enda skärm krävdes inte mycket för att spelarna skulle lyckas navigera rätt. 

Med tidens gång och teknikens utveckling har spel dock blivit allt större och fått mer 

utbredda och detaljerade spelvärldar. För att hjälpa spelarna att navigera genom dessa stora 

och komplexa miljöer har flera olika variationer av navigationssystem utvecklats. Risken är 

dock att detta sker på bekostnad av spelupplevelsen i fråga om omslutenhet (se kapitel 2.4.1) 

samt spelarnas upplevda känsla av valfrihet och kontroll. Genom denna studie har jag 

försökt finna konkreta svar på hur huruvida navigationshjälpmedlen i ett datorspel med en 

stor, öppen spelvärld generellt påverkar spelupplevelsen positivt eller negativt. 

Utvecklingen av navigationshjälpmedel i spel har skett i direkt samband med utvecklingen 

av användbarhet, både i spel och i nyttoprogram. Utvecklare av mjukvara strävar hela tiden 

efter att göra sina program mer tillgängliga för användarna och på så sätt även bredda sin 

målgrupp. För att skapa ett ordentligt underlag för denna studie har begreppet 

användbarhet undersökts, med diskussion kring vad begreppet står för, vad som krävs av ett 

system för att hög användbarhet ska uppnås samt hur detta begrepp definieras i samband 

med spel. 

Som nämndes tidigare finns det många olika typer av navigationshjälpmedel. I denna studie 

undersöks diskreta navigationshjälpmedel, sådana som är en del av spelets grafiska 

användargränssnitt och ofta består av kartor, kompasser eller uppdragsmarkörer. Det är 

dock möjligt att denna typ av navigationshjälpmedel kan ha en direkt negativ påverkan på 

spelarens omslutenhet, beroende på spelets miljö och hur de är konstruerade. Detta kan ske 

genom en onödigt komplicerad eller utstickande design eller genom att de tvingar spelaren 

att göra avbrott i sitt spelande. Den andra typen av navigationshjälpmedel som undersöks i 

rapporten kallas för omslutande navigationshjälpmedel. Dessa hjälpmedel är ofta förlagda i 

spelvärlden och fokuserar på att använda spelvärldens design för att visa spelaren vägen eller 

påkalla dennes uppmärksamhet utan att spelaren ska behöva göra ett avbrott i sitt spelande, 

och på så vis bevara upplevelsen av omslutenhet. En fråga som ställs är dock hur väl dessa 

kan fungera vid frånvaron av kompletterande, diskreta navigationshjälpmedel. Då 

människan använder sig av flera olika perceptuella ledtrådar för att ta sig fram vid 

navigation i den verkliga världen redogörs även kort för vad perception är och hur mänsklig 

navigation fungerar. 

Det är inte alltid självklart vad en spelupplevelse är eller vad det är som ingår i en sådan. 

Därför ingår ett avsnitt där detta begrepp tas upp och tidigare definitioner diskuteras, 

tillsammans med begreppet omslutenhet som är en viktig del av studiens frågeställning och 

hypotes. 

För att genomföra undersökningen har en spelmodifikation till spelet The Elder Scrolls V: 

Skyrim skapats, i formen av ett klassiskt speluppdrag. Testdeltagare har sedan fått spela 

igenom detta uppdrag indelade i två grupper; Grupp DN som spelar med tillgång till diskreta 

navigationshjälpmedel; samt Grupp ON som enbart har haft tillgång till omslutande 

navigationshjälpmedel. Testdeltagarna har därefter intervjuats med hjälp av den valda 

metoden och deras svar har analyserats och jämförts för att undersöka eventuella skillnader.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel behandlas bakgrundsinformation som är relevant för undersökningen, med 

förklaringar till de olika teorier och begrepp som lagt grunden för denna studie. Först 

diskuteras begreppet användbarhet, vad det är och hur begreppet skiljer sig när man talar 

om nyttoprogram och spel. I avsnittet efter följer en redogörelse av olika 

navigationshjälpmedel, med beskrivningar på skillnaden mellan ”diskreta” och ”omslutande” 

navigationshjälpmedel och hur dessa används i spel. Dessa tydliggörs med hjälp av relevanta 

exempel på spel som använder sig av de båda typerna. För att få en grundläggande förståelse 

för de processer som pågår då en person navigerar, både genom den verkliga och virtuella 

världen, har även navigation i samband med mänsklig kognition granskats. Avslutningsvis 

följer en redogörelse för vad en spelupplevelse är och hur detta begrepp används i 

undersökningen. 

2.1 Användbarhet 

Användbarhet är ett begrepp som man ofta hör nämnas i sammanhang med 

systemutveckling av olika former. Användbarhet är ett av de grundläggande koncepten 

bakom Människa-Dator Interaktion och är något som utvecklare av systemmjukvara allt mer 

strävar efter att uppnå i sina system. David Benyon (2010) räknar upp följande egenskaper 

hos ett system med hög användbarhet:  

 Det ska vara effektivt på så sätt att det är enkelt att utföra rätt handlingar utan att 
kräva för stora ansträngningar.  

 Det ska vara effektivt på så sätt att det innehåller lämpliga funktioner och 

information organiserad på ett lämpligt vis. 

 Det ska vara enkelt att lära sig använda programmet och komma ihåg hur man 

använder det, även efter en viss tidsperiod av frånvaro. 

 Det ska vara säkert att använda under de varierande omständigheter som det kan 

komma att användas. 

 Det ska vara praktiskt och kunna utföra de handlingar som användaren vill göra. 

Sammanfattningsvis går alltså att säga att ett användbart system ska kunna göra det som det 

är designat för, samt att det ska gå snabbt och enkelt att göra detta, även efter att 

användaren varit frånvarande ifrån systemet under en period.  

Det går tydligt att se hur detta stämmer överens med hur en användare vill att ett 

nyttoprogram bör fungera. En användare av t.ex. en ordbehandlare eller en bankomat vill 

kunna utföra de handlingar som denne är ute efter så effektivt och intuitivt som möjligt 

(Isbister & Schaffer, 2008). För att kunna göra detta är det viktigt att utvecklaren designar 

sitt system med användaren i åtanke och tar hänsyn till de färdigheter eller brister som 

denna användare kan tänkas ha. Benyon (2010) föreslår användandet av PACT – People, 

Activities, Contexts och Technologies – som ett ramverk för att designa system med 

människan i fokus. Olika människor har olika fysiska drag och kan vara olika långa eller 

tunga, ha olika god syn eller hörsel, sitta i rullstol eller ha svårt att röra sina fingrar korrekt. 

Det är mycket troligt att dessa personer använder samma system som alla andra för olika 

aktiviteter, under olika förutsättningar och på olika platser. Det är alltså viktigt att en 

utvecklare av ett system som ska användas av många olika typer av människor tar hänsyn till 

detta när de utvecklar sina system. 
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Att användaren vill ha någonting som gör det möjligt att uppnå ett önskat resultat med så 

lite ansträngning som möjligt är något som tydligt är applicerbart på nyttoprogram, men 

skiljer sig något när man talar om spel. 

2.1.1 Användbarhet i spel 

Inom området spel talar fler och fler spelutvecklare om vikten av god användbarhet och 

framför allt en god användarupplevelse (Isbister & Schaffer, 2008). Utvecklare försöker hela 

tiden nå ut till en bredare publik och att undersöka hur användbarhet i spel påverkar 

användarupplevelsen blir allt viktigare när utvecklarna försöker designa spel för en publik 

som inte liknar dem själva. 

När man talar om Människa-Dator Interaktion och användbarhet i samband med spel 

brukar man först och främst tala om spelets användargränssnitt (Saunders & Novak, 2007). 

Jesse Schell (2008) delar in termen i tre delar; fysisk input, som är hur spelaren använder 

t.ex. en spelkontroll eller mus och tangentbord för att manipulera spelvärlden; fysisk output, 

som är hur spelaren uppfattar världen genom exempelvis ett spelbräde, en bildskärm och 

högtalare; samt det grafiska användargränssnittet som består av spelets kamera och den 

information som ligger mellan spelaren och spelvärlden. Utvecklare såsom Ernest W. Adams 

(2010) menar att det är genom användargränssnittet som spelupplevelsen förmedlas till 

spelaren och att det har en stor påverkan på hur spelaren upplever spelet. 

Användargränssnittet ligger alltså mellan spelaren och spelet och är det som medlar mellan 

spelaren och spelets kärnmekanik. I en jämförelse mellan användargränssnittet av ett spel 

och ett nyttoprogram säger han: 

A game’s user interface plays a more complex role than does the UI of most 

other kinds of programs. Most computer programs are tools, so their 

interfaces allow the user to enter and create data, to control processes, and to 

see the result. A video game, on the other hand, exists to entertain and, 

although its user interface must be easy to learn and use, it doesn’t tell the 

player everything that is happening inside the game, nor does it give the 

player maximum control over the game. It mediates between the internals 

and the player, creating an experience for the player that feels to him like 

gameplay and storytelling. 

(Adams, 2010, s. 201) 

Även om spel i stort alltså följer samma kriterier för användbarhet som andra 

mjukvarusystem så skiljer de sig främst genom sitt huvudsakliga syfte. Rent praktiskt måste 

användargränssnittet i ett spel vara funktionellt, enkelt att lära sig och lätt att komma ihåg. 

Då syftet dock är att medla mellan spelaren och spelmekaniken, och genom dessa förse 

spelaren med en god spelupplevelse baserad på utmaning, så är det viktigt att det endast 

förser spelaren med en lagom mängd information och kontroll över spelet. Ett spel som går 

att klara med ett enda knapptryck eftersom det är det slutgiltiga målet i spelet skulle istället 

misslyckas med att förse spelaren med anledningen till varför denne spelar spelet – att ta del 

av en positiv och njutbar spelupplevelse. 

2.2 Navigationshjälpmedel i spel 

En viktig del av det grafiska användargränssnittet för många spel är deras navigationssystem 

och de navigationshjälpmedel som finns tillgängliga. Spelaren använder dessa för att 
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navigera genom spelvärlden och hitta till viktiga platser och mål. Eftersom spel och deras 

världar blir allt större och mer komplexa i takt med att spelmediet utvecklas finns det även 

ett behov av att använda sig av välfungerande navigationshjälpmedel (Nerurkar, 2009). 

Dessa bör vara tillräckligt detaljerade och informationsrika för att hjälpa spelaren, men 

samtidigt inte kännas för utstickande i spelvärlden och riskera att bryta spelarens 

omslutenhet (se kapitel 2.4.1). 

Det finns många olika typer av navigationshjälpmedel som används i spel. Martin Nerurkar 

väljer i sin artikel No More Wrong Turns (Nerurkar, 2009) att dela in dessa i två kategorier; 

diskreta samt immersiva (immersiva benämns hädanefter som omslutande (Linderoth, 

2007)) hjälpmedel. Till diskreta hjälpmedel räknas främst sådana som inte är en del av 

spelvärlden utan istället en del av det grafiska användargränssnittet, såsom karta, kompass 

och uppdragsmarkörer. De omslutande hjälpmedlen består av användning av form, färg, 

ljus, kontraster och komposition i bandesignen för att dra till sig spelarens uppmärksamhet. 

Flera spel använder kombinationer av olika navigationshjälpmedel. 

2.2.1 Diskreta navigationshjälpmedel 

Det absolut vanligaste navigationshjälpmedlet är kartan. En karta i ett spel är ofta abstrakt 

och/eller förenklad för att kunna ge en bra överblick över omgivningen. Detta är något som 

är väldigt användbart i stora, komplexa spel med många spretande korridorer. Ofta visas 

spelarens position samt positionen av andra viktiga platser på kartan. I vissa spel, såsom 

Doom (id Software, 1993) ritas kartan ut allteftersom spelaren undersöker världen, medan i 

andra spel, såsom Far Cry 2 (Ubisoft Montreal, 2008), visas hela världen redan från början. 

När spelens världar blir större och mer öppna blir kartan en allt större nödvändighet för att 

spelaren ska veta vart denne ska. Det är även relevant för spelaren att veta var denne redan 

har varit, vilket ofta sker med hjälp av markörer eller kommentarer. 

Uppdragsmarkörer (eller endast markörer) används i många typer av spel. En markör drar 

spelarens uppmärksamhet till viktiga platser. Markörer används ofta i kombination med en 

karta, men kan även vara mer avancerade och synas direkt för spelaren i världen, lite som i 

en utökad verklighet [eng. augmented reality] (NE, 2013). World of Warcraft (Blizzard 

Entertainment, 2004) använder sig exempelvis av markörer som svävar ovanför datorstyrda 

karaktärers huvuden för att markera att det finns ett uppdrag tillgängligt. En del 

markörtyper visar även avståndet mellan spelaren och målet eller syns genom väggar och 

andra hinder. Markörer är väldigt användbara då spelaren kan följa dem medan denne rör 

på sig och eftersom de lätt drar till sig spelarens uppmärksamhet. Spel som Dead Space (EA 

Redwood Shores, 2008) och Unreal Tournament 3 (Epic Games, 2007) använder sig av en 

markörtyp där spelaren kan aktivera animerade pilar som syns på skärmen för att hjälpa 

spelarna att navigera rätt (se Figur 1). 
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Figur 1 Figuren visar vilken väg som leder till målet med hjälp av animerade 
linjer mellan markörer i Dead Space (EA Redwood Shores, 2008) 

Den tredje typen av diskreta navigationshjälpmedel är kompassen. Kompassen kan fungera 

på lite olika sätt; i vissa spel pekar kompassen mot norr, precis som i verkligheten, medan 

den i andra spel pekar mot nästa mål för spelaren. Call of Duty 4: Modern Warfare (Infinity 

Ward, 2007) har t.ex. en mycket enkel kompass som alltid pekar mot nästa mål. Far Cry 2 

(Ubisoft Montreal, 2008) använder sig av en typ av kompass som i spelet kallas för Jewel 

Detector. En lampa börjar blinka snabbare och snabbare ju närmare spelaren kommer vissa 

viktiga föremål. Många förstapersonsskjutspel använder sig av en typ av kompass som visar 

ifrån vilken riktning spelaren blir träffad under ett anfall för att lättare kunna hitta fienden. 

Den fjärde och sista typen av diskreta navigationshjälpmedel som studerats är minikartan. 

Minikartan är vanlig i många spel och visar ofta den närmaste omgivningen för spelaren. I 

spel där spelaren har tillgång till en minikarta används ofta inte en kompass då spelarens 

riktning istället visas på minikartan (se Figur 2). 

 

Figur 2 Minikartan i spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) 
visar den närmaste omgivningen, spelaren (mittenpilen) och dennes nuvarande 
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riktning, intressanta platser (gravstenen) samt riktningen mot spelarens nästa 
uppdragsmål (ovanliggande pilen). 

2.2.2 Omslutande navigationshjälpmedel 

Omslutande navigationshjälpmedel är, till skillnad från diskreta hjälpmedel, en del av 

världen som spelaren befinner sig i. Dessa ligger alltså under ansvaret för spelets bandesign 

snarare än dess gränssnittsdesign och har ofta en direkt användning i omgivningen. Dessa 

hjälpmedel består av material och föremål som befinner sig i spelet och används för att 

subtilt vägleda spelaren genom spelet utan att bryta spelarens omslutenhet (se kapitel 2.4.1). 

Ett sätt att använda sig av omslutande hjälpmedel är genom attraktion; genom att använda 

sig av ljuskällor, färgkompositioner och unika former så försöker man dra spelarens 

uppmärksamhet mot specifika platser. Figur 3 visar hur ljus och kontrast drar spelaren mot 

ett område i spelet Left 4 Dead (Turtle Rock Studios, 2008). Det är också möjligt att placera 

ut objekt i världen på ett sätt som automatiskt leder spelarens blick mot målet genom sina 

färger och former, något som t.ex. används flitigt i Mirror’s Edge (EA Digital Illusions CE, 

2009). 

 

Figur 3 Ett starkt ljus används för att dra till sig spelarens uppmärksamhet och 
visa att det här finns något av intresse. Skärmdump ifrån Left 4 Dead (Turtle Rock 

Studios, 2008) 

Något annat som är vanligt i spel är användandet av landmärken som står ut ifrån 

omgivningen. I Mirror’s Edge är röda objekt viktiga för spelaren och visar vart spelaren ska 

gå, och genom att ha ett stort, rött radiotorn i bakgrunden (se Figur 4) så vet spelaren direkt 

att det är dit denne bör försöka ta sig. Vid användandet av landmärken är det lämpligt att de 

placeras så att de kan synas tydligt från många olika platser inom området. Detta hjälper 

spelaren genom att dra till sig dennes uppmärksamhet samt ge denne en tydligare känsla för 

sin nuvarande position i förhållande till landmärket varje gång spelaren ser det. 
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Figur 4 Exempel på användande av landmärken (fyrkanten) i Mirror’s Edge 
(EA Digital Illusions CE, 2009). Landmärket ger spelaren både en känsla för sin 

nuvarande position samt vilken riktning målet ligger. Den röda färgen används även 
för att dra till sig spelarens uppmärksamhet. 

2.3 Kognitiv Perception 

Smith och Kosslyn (2009) talar om hur en människa inte medvetet kan ta in all perceptuell 

information som denne får genom sina sinnen. För en människa som plötsligt drar upp 

rullgardinen och tittar ut genom fönstret skickas enorma mängder information om det som 

upplevs genom människans sinnen. Även om människan kan bilda sig en uppfattning om 

vad det är denne ser inom mindre än en sekund så kan denne endast se relativt fina detaljer 

inom det lilla område där blicken fixeras. Mycket av den information som tas in kastas direkt 

bort för att inte överlasta sinnet. Människan har istället färdigheten att flytta sin 

fixeringspunkt och selektivt välja vart denne vill rikta sin uppmärksamhet. 

Kopplar man detta till navigationshjälpmedel är det alltså rimligt att förmoda att detta 

innebär att en spelare som har tillgång till en minikarta eller kompass återkommande 

kommer fokusera sin uppmärksamhet på detta hjälpmedel. Spelaren riskerar alltså att missa 

mycket av det som ligger utanför fokus och filtreras bort. 

2.3.1 Mänsklig navigation 

Med spatial navigation menar man processen som handlar om hur människor försöker 

bestämma vart de och saker kring dem är samt hur man kan ta sig till andra platser (Jul & 

Furnas, 1997). Människor kan använda sig av både externa representationer av 

omgivningen, som kartor, och interna representationer som individen själv skapar genom 

perceptuell erfarenhet (Wolbers & Hegarty, 2010). Landmärken och geometriska skillnader i 

miljön är något som ofta används i samband med individens förmåga att kunna behålla sin 

orientering i förhållande till omgivningen. Förmågan att navigera spatialt är dock något som 

varierar stort mellan individer. 

Det har gjorts flera studier som visar på vissa skillnader mellan män och kvinnor och hur de 

går till väga vid navigation (Moffat, Hampson, Hatzipantelis, 1998; Astur, Ortiz, Sutherland, 
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1998). Män har visat sig använda mycket av både landmärken och geometriska ledtrådar vid 

navigation i en virtuell miljö medan kvinnor främst använder sig av landmärken 

(Sandstrom, Kaufman, Huettel, 1997). Dessa undersökningar tydde på att män i allmänhet 

gjorde bättre ifrån sig vid navigation i områden utan eller med väldigt få landmärken. I en 

studie för att tolka anledningen till dessa skillnader (Schmitz, 1997) visade det sig att flickor i 

åldrarna 10-18 år ofta visade en högre nivå av rädsla eller ängslan av att röra sig genom 

främmande områden och alltså ofta rörde sig långsammare genom området än pojkar i 

samma ålder.  

2.4 Spelupplevelse 

En speldesigners uppgift är att skapa en god spelupplevelse (Schell, 2008). Det kan dock 

vara svårt att säga exakt vilka egenskaper som ingår i en god spelupplevelse, då den kan te 

sig på många olika sätt beroende på kontext. Genom kvalitativa studier har man identifierat 

och beskrivit flera olika aspekter av vad det är som bygger upp en god spelupplevelse, såsom 

omslutenhet (Brown & Cairns, 2004), flow (Csikszentmihalyi, 1990), och andra centrala 

delar (Gámez, 2009). I detta avsnitt diskuteras begreppet spelupplevelse och några av de 

aspekter som kan ingå i en sådan. 

Salen och Zimmerman (2004) väljer att definiera spelupplevelsen som något som uppstår 

via interaktionen mellan spelaren och spelets kärnmekanik samt de regler som driver denna. 

Genom användargränssnittet tar spelaren emot sinnesintryck från datorns output och förser 

sedan datorn med input baserat på de beslut som tagits utifrån dessa intryck. Detta är något 

som är intressant även i koppling till navigationssystem; när en människa navigerar så 

kräver denne någon form av feedback för att veta att den är på rätt spår, för att denne ska 

kunna ta någon form av beslut. Just detta är anledningen till att navigationshjälpmedel 

används i spel. En fråga som ställs i förhållande till detta är huruvida omslutande 

navigationshjälpmedel i sådana fall kan förse spelaren med den feedback som är nödvändig 

för att spelaren ska kunna navigera rätt, utan att det har en negativ påverkan på 

spelupplevelsen. I Figur 5 ses den modell som Salen och Zimmerman ställer upp för att 

illustrera relationen mellan spelaren och spelarens interaktion med spelets kärnmekanik. 

 

Figur 5 Salen och Zimmerman (2004) ställer upp en abstrakt modell som visar 
hur spelaren upplever ett spel genom interaktion med spelets kärnmekanik. 

Genom denna interaktion skapas något som Salen och Zimmerman definierar som 

”meningsfullt spelande” vilket de menar är ett av de stora målen med god speldesign. 

Meningsfullt spelande handlar om den emotionella och psykologiska upplevelsen av att leva 

sig in i ett väldesignat spel. För att en spelare ska kunna känna mening med sitt spelande så 
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är det viktigt att resultatet av dennes handlingar tydligt meddelas till spelaren. På så vis vet 

denne att dennes handling har haft en önskad eller åtminstone märkbar effekt. Spelaren 

behöver denna feedback för att veta att den gör något rätt, annars försvinner meningen med 

handlingen för spelaren. En annan viktig del av meningsfullt spelande är hur resultatet av 

dessa handlingar är integrerade i spelet över en längre tid. För att en handling ska kännas 

meningsfull så är det viktigt att denna handling även påverkar det som händer i ett senare 

skede av spelet. Om ingenting som spelaren gör tidigare i spelet har någon påverkan på det 

som händer senare känner spelaren att det inte finns någon direkt anledning till att göra den 

tidigare delen överhuvudtaget. Vikten av meningsfullt spelande sammanfattas av Salen och 

Zimmerman som skriver: ”Every action a player takes is woven into the larger fabric of the 

overall game experience: this is how the play of a game becomes truly meaningful.” (Salen & 

Zimmerman, 2004, s. 35). 

I Post-Game Commentaries (Gow, Cairns, Colton, Miller & Baumgarten, 2010) beskivs en 

metod för att kunna bryta ned och få reda på detaljerad och tillförlitlig data om vad som 

ingår i en spelupplevelse. Spelupplevelsen representeras här som resultatet av spelarnas 

uppfattning av sina handlingar, reaktioner och spelets feedback. Ytterligare information om 

denna metod presenteras i under rapportens metodbeskrivning (se kapitel 3.2). 

2.4.1 Omslutenhet 

När Salen och Zimmerman (2004) talar om hur en spelare upplever ett spel talar de främst i 

tekniska termer, där spelupplevelsen är något som spelaren fysiskt upplever genom 

användandet av olika typer av input och output. En spelupplevelse är också något som kan 

visa sig på ett mer emotionellt sätt. Begreppet omslutenhet brukar ofta användas i samband 

med upplevelsen av ett spel. Janet Murray (1997) talar om omslutenhet som känslan av att 

stiga in i mediet och känna sig som att man faktiskt är en annan person som är en del av 

världen i mediet, och att den känslan i sig är något som är njutbart. En del användare kan 

vara så ”inne” i mediet att de inte ens märker vad som pågår omkring dem, hur mycket tid 

som har passerat eller om någon ropar deras namn (Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, 

Tijs, & Walton, 2008). 

Adams (2010) menar att omslutenhet är känslan av att vara fullständigt koncentrerad och 

uppslukad av mediet i fråga. En spelare har vid detta stadie helt tappat förankringen till 

verkligheten, och den virtuella världen som spelaren befinner sig i kan kännas minst lika 

meningsfull som den verkliga världen. I motsatts till det som tidigare nämnts påstår dock 

Adams att omslutenhet inte är något som alla spelare njuter utav. En del spelare föredrar 

istället att inte känna sig för insatta i spelvärlden och dess regler. 

Omslutenhet är annars något som ofta anses vara en kritisk del för nöjet av att spela ett spel. 

Brown och Cairns (2004) genomförde en kvalitativ studie där de intervjuade 7 spelare och 

bad dem tala om sina erfarenheter av att spela datorspel. Målet med studien var att utforma 

ett robust koncept som beskriver vägen till en omslutande upplevelse. Det som Brown och 

Cairns kom fram till är att omslutenhet visar sig i tre steg; engagemang, fördjupning och 

slutligen total omslutenhet. För att uppnå dessa steg måste spelaren ta sig igenom ett visst 

antal ”barriärer”. Barriärerna består av olika saker, såsom hur komplicerade spelets 

kontroller är, mycket tid spelaren måste lägga ned för att bli duktig på spelet, hur väl dess 

narrativ och miljöer är utformade, o.s.v. Total omslutenhet nås när spelaren måste (och 

väljer att) rikta all sin uppmärksamhet mot att spela spelet. I och med att spelet kräver att 
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mer uppmärksamhet riktas mot det och från den riktiga världen så blir spelaren mer och 

mer omsluten och känslomässigt involverad i spelet. 

2.5 Genusperspektiv 

I ett tidigare avsnitt lades det fram exempel på studier som indikerade vissa skillnader 

mellan hur män och kvinnor går tillväga då de navigerar (se kapitel 2.3.1). Där visade det sig 

att män och kvinnor ofta använder sig av olika ledtrådar när de tar sig fram genom världen, 

och att kvinnor i många fall gjorde sämre ifrån sig vid navigation i ett område utan några 

specifika landmärken än män (Sandstrom, et al., 1997). En studie av Sigrid Schmitz (1997) 

visade att flickor i åldrarna 10-18 ofta tar sig fram långsammare, och att flickor oftare 

beskrev sig själva som osäkra eller ängsliga i ett främmande område, än pojkar i samma 

åldersgrupp. 

Då denna studies fokus ligger på att ta reda på hur spelare upplever ett spel där navigation 

sköts via navigationshjälpmedel såsom karta och kompass, kontra det enskilda användandet 

av landskapet och omgivningen så kan det vara relevant att även ta reda på hur upplevelsen 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Tidigare studier i området indikerade främst 

skillnader mellan könen i fråga om tidsåtgång då individer navigerat från en punk A till en 

punkt B. Förutom att ha undersökt spelupplevelsen såsom den representeras i studien har 

hänsyn även tagits till faktorer såsom testdeltagarnas tidsåtgång och förmåga att navigera 

rätt. Utgår man från de tidigare studiernas resultat så bör man alltså kunna förutsätta att 

vissa skillnader har uppstått även här. 
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3 Problemformulering 

På samma sätt som att den huvudsakliga poängen med att spela ett spel är att få en god 

spelupplevelse, så är det huvudsakliga syftet med speldesign att förse spelaren med de 

aspekter som bygger upp en sådan. Genom design av spelmekaniken försöker speldesignern 

skapa en dynamisk upplevelse, som presenteras för spelaren genom spelets estetik. En 

spelupplevelse kan visa sig på många olika sätt och förutsättningarna för en god 

spelupplevelse kan skilja sig stort mellan olika typer av spel. Något som kan ha en stor 

påverkan på spelupplevelsen är spelets användargränssnitt och mer exakt, spelets 

navigationssystem. Den här studien har fokuserat på att jämföra diskreta 

navigationshjälpmedel (se kapitel 2.2.1) med omslutande navigationshjälpmedel (se kapitel 

2.2.2) med avseende på spelarnas upplevelse. Studien riktar sig främst mot spel med fokus 

på utforskande i stora, öppna världar, såsom spelen i Far Cry- (Crytek, 2004; Ubisoft 

Montreal, 2008, 2012) eller The Elder Scrolls-serien (Bethesda Game Studios 2002, 2007, 

2012). 

3.1 Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie har varit att göra en likhetsgranskning av insamlad, kvalitativ data 

för hur en spelare upplever en bana i ett spel, mellan en version med och en version utan 

tillgång till diskreta navigationshjälpmedel. I versionen utan diskreta navigationshjälpmedel 

användes - tillsammans med uppdragsbeskrivningar - uteslutande omslutande 

navigationshjälpmedel som feedback för spelarens navigation. Undersökningen har inte 

bortsett från - men samtidigt inte nödvändigtvis försökt nå ett resultat som går att placera 

inom - de ramar av begreppet spelupplevelse som tidigare har identifierats. De egenskaper 

som utgör den övergripande upplevelsen och som varit relevanta för arbetet har istället 

utarbetats induktivt under analysen. Studien har alltså inriktat sig på att undersöka och 

jämföra hur spelupplevelsen påverkas av att spelaren har/inte har tillgång till diskreta 

navigationshjälpmedel som förses via spelets användargränssnitt. 

Studien utgick från hypotesen att även om det är möjligt att navigationen blir mer 

utmanande för en spelare som navigerar utan några diskreta navigationshjälpmedel, 

kommer den totala spelupplevelsen att bli mer njutbar för spelaren utan dem. Grunden till 

denna hypotes ligger i att spelarens uppmärksamhet hela tiden dras från spelvärlden till 

navigationshjälpmedlet i spelets gränssnitt. Det ansågs som möjligt att detta kunde påverka 

spelupplevelsen negativt genom att bryta spelarens omslutenhet eller få spelaren att känna 

att den inte har någon egentlig kontroll över vart den är på väg. Detta är även något som 

stöds av Fagerholt och Lorentzon (2009) i deras studie om omslutenhet i FPS-spel med 

avseende på spelets gränssnitt. Det visade sig där att alla 5 testdeltagare utryckte åsikten att 

de, vid spelandet av Mirror’s Edge (2009), upplevde den bästa spelupplevelsen då de inte 

hade tillgång till några [diskreta] navigationshjälpmedel alls, eftersom de då upplevde en 

större känsla av frihet och möjlighet till utforskning. Det är dock värdefullt att notera 

skillnaden mellan Mirror’s Edge som är ett någorlunda linjärt spel, och de spel med öppna 

spelvärldar som främst varit i fokus vid denna studie.  

Arbetets problemfrågeställning lyder alltså: hur skiljer sig/påverkas spelarens upplevelse av 

ett spel där spelaren har tillgång till diskreta navigationshjälpmedel tillsammans med 

omslutande navigationshjälpmedel, i jämförelse med en version av samma spel där spelaren 

enbart har tillgång till  de omslutande navigationshjälpmedlen? 
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3.2 Metodbeskrivning 

En spelupplevelse är någonting som känns och upplevs av spelaren. För att samla in och 

analysera data baserad på människors uppfattningar, värderingar och handlande så 

rekommenderas användandet av kvalitativa metoder (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). För att ta reda på kvalitativ data om spelupplevelsen för en spelare måste man förmå 

denne att tala om sin upplevelse.  

För att kunna göra en kvalitativ undersökning av testdeltagarnas spelupplevelse användes 

metoden Post-Game Commentaries (Gow, Cairns, Colton, Miller & Baumgarten, 2010) som 

en metod för datainsamling. Post-Game Commentaries är en variant av ”tänka-högt”-

metoden. Under den klassiska ”tänka-högt”-metoden ombeds testdeltagarna att tala högt om 

sin upplevelse, sina känslor, tankar och handlingar kring denna samtidigt som de utför en 

specifik uppgift. Post-Game Commentaries skiljer sig från denna metod främst genom att 

förskjuta testdeltagarnas beskrivning av sin upplevelse till efter uppgiften har utförts. 

Testdeltagarna får istället tänka högt om sin upplevelse samtidigt som de observerar en 

inspelning av den utförda uppgiften, vilken i denna studies fall varit en spelsession. Detta 

bör ske direkt efter spelsessionen för att testdeltagaren ska kunna minnas så mycket som 

möjligt av sitt agerande i spelet och sina mentala processer under spelsessionen. 

Anledningen till att kommentarssessionen sker efter spelandet är för att testdeltagaren kan 

ha problem med att spela och prata samtidigt, och för att undvika att avbryta testdeltagaren 

med frågor och göra uppehåll i dennes spelupplevelse. Till skillnad från ”tänka-högt”-

metoden så kan utvärderaren av Post-Game Commentaries även vid behov ställa neutrala 

frågor eller uppmuntra testdeltagaren för att se till att denne fortsätter tala högt om sin 

upplevelse. Det är viktigt att dessa frågor förblir neutrala (såsom ”Hur tänkte/kände du 

här?”) för att i största möjliga mån undvika att testdeltagaren blir vinklad av utvärderaren. 

Genom denna metod går det att erhålla kvalitativ data baserad på testdeltagarnas 

beskrivning av upplevelsen, som sedan struktureras, tolkas och analyseras. Post-Game 

Commentaries specificerar ingen metod för analys av insamlad data. I denna studie används 

därför, i likhet med flera andra studier om spelupplevelsen och aspekter av denna (Gow, et 

al,. 2010; Brown & Cairns, 2004), Grounded Theory (Bryman, 2011) som en kvalitativ metod 

för dataanalys. Vidare beskrivning av dataanalysen följer i ett senare stycke (se kapitel 3.2.4). 

Det finns flera anledningar till varför Post-Game Commentaries valdes som 

datainsamlingsmetod framför andra metoder såsom strukturerade intervjuer, enkäter, osv. 

Med hjälp av denna metod är det möjligt att genom ett kvalitativt tillvägagångsätt ta reda på 

vilka delar av spelupplevelsen testdeltagarna upplevde som mer positiva eller negativa, samt 

få en skildrad förklaring till varför dessa upplevelser uppstod. Många personer tycker 

dessutom att det är svårt att koncentrera sig på att utföra en handling och samtidigt tala 

beskrivande om sina tankeprocesser. Med hjälp av Post-Game Commentaries får 

testdeltagarna uppleva spelsessionen utan några avbrott vilket undviker risken att 

spelupplevelsen skulle påverkas av denna anledning. Tanken var att testdeltagarna genom 

denna metod inte skulle behöva känna sig stressade över sin prestation, utan att de istället i 

lugn och ro kunde berätta om sin upplevelse med egna ord. Datainsamlingen är placerad 

direkt efter spelsessionen för att testdeltagarna fortfarande ska ha den i färskt minne, 

samtidigt som den tillåter dem att tala om det som händer utan att distraheras. Genom att 

undvika att ställa ledande frågor gick det att sträva efter att minimera risken att 

testdeltagarnas svar ska vinklas av sättet som frågorna ställs på, något som ofta kan vara en 
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större risk vid andra typer av intervjuer. Metoden förutsattes även ge ett mer detaljerat och 

nyanserat resultat än vas som kan uppnås via enkäter. 

Det finns dock vissa risker med metoden som varit viktiga att notera. Även under den korta 

tid som gått mellan spel- och kommentarsessionen har testdeltagarna haft tid att reflektera 

över sin spelupplevelse. Detta kan alltså betyda – trots alla förutsättningar för motsatsen – 

att testdeltagarna inte nödvändigtvis minns eller väljer att beskriva sina mentala processer 

på exakt samma sätt som de skulle ha gjort om de hade beskrivit upplevelsen under 

spelsessionen. Trots att möda har lagts på att hålla frågorna så neutrala som möjligt finns 

det dock en risk att testdeltagarnas svar har blivit vinklade av utvärderaren och dennes 

förhållande till uppgiften. Metoden ansågs trotts detta som mindre riskbenägen än många 

andra typer av intervjuformer. Det har dock varit viktigt att hålla dessa risker i åtanke under 

analysen av insamlad data. 

3.2.1 Spelprototyp 

För att kunna utföra en utvärderingsbar undersökning skapades en ’mod’ – kort för 

modifikation [eng. modification] (Wikipedia, 2013) – till spelet The Elder Scrolls V: Skyrim 

(Bethesda Game Studios, 2012) med hjälp utav Skyrims Creation Kit (Bethesda Softworks, 

2012). Vid ett tidigt skede av undersökningen valdes först CryEngine 3 Free SDK (Crytek, 

2013) som spelmotor för att skapa en undersökningsbar prototyp, men på grund av tidsbrist 

och tekniska problem så övergavs denna motor i förmån för Creation Kit. Genom att 

använda Creation Kit var det möjligt att använda sig utav den redan existerande spelvärlden 

i Skyrim som spelmiljö i undersökningen. Skyrims grafiska gränssnitt innehåller dessutom 

ett flertal diskreta navigationshjälpmedel – världskarta, lokal karta, kompass samt 

uppdragsmarkörer - som kan ses som allmänt representativa för den typ av spel som är mest 

relevanta för undersökningen, spel med stora öppna världar som kan spelas i 

förstapersonsläge. Tack vare Skyrims tillgänglighet för användandet av modifikationer var 

det även enkelt att aktivera och/eller inaktivera de delar av det grafiska användargränsnittet 

som behövde synas eller döljas under undersökningen. Detta ledde till att mer fokus kunde 

läggas på att implementera de omslutande navigationshjälpmedlen som skulle användas i 

spelvärlden. 

Undersökningsmodden bestod av ett klassiskt speluppdrag, placerat inom ett relativt stort 

område i Skyrims spelvärld, där spelaren kunde navigera omkring. Uppdraget innehöll ett 

visst antal delmålplatser dit testdeltagarna ombeddes förflytta sin karaktär. Banan innehöll 

stora mängder objekt som används som omslutande navigationshjälpmedel, såsom 

landmärken, stigar, floder och olika form- och färgkombinationer i terrängen för att försöka 

leda spelaren i rätt riktning. Något som dock var viktigt var att dessa inte överdrevs på ett 

sätt som hade fått miljön att se opassande ut och på så sätt indikera för tydligt vart 

testdeltagaren skulle gå, utan jag var tvungen att ta hänsyn till att de skulle vara estetiskt 

tilltalande och upplevas relevanta i spelvärlden. För att hålla uppdragets storlek och 

genomspelningstid på en rimlig nivå designades banan så att den inte skulle ta mer än 5 – 10 

minuter att springa igenom för en spelare som vet vart den ska, några minuter längre för en 

spelare som tidigare inte spelat igenom banan. 

3.2.2 Spelsession 

Åtta personer blev inbjudna för att delta i undersökningen med den slutgiltiga produkten. 

Alla testdeltagarna var mellan 20 och 26 år med en jämn könsfördelning på fyra män och 

fyra kvinnor. De flesta av testdeltagarna var studenter från dataspelsprogrammet på 



 14 

Högskolan i Skövde och/eller hade i hög utsträckning en liknande mängd erfarenhet av 

dataspel. Urvalet skedde främst genom bekvämlighetsurval. Det var dock viktigt att gruppen 

testdeltagare skulle vara någorlunda homogen för att undvika att allt för stora skillnader i 

resultat skulle uppstå på grund av testdeltagarnas spridda bakgrunder och erfarenheter av 

spel. Då alla testdeltagare hade någon form av erfarenhet av spel kunde mindre tid läggas på 

att testdeltagarna skulle lära sig hur man spelar och styr en karaktär genom en 3D-miljö. Då 

både män och kvinnor som deltog i undersökningen hade liknande bakgrunder i fråga om 

spel var det även enkelt att jämföra skillnader i resultat och prestation mellan könen. Det var 

dock viktigt att hålla i åtanke att en sådan homogen grupp kan ha lett till ett resultat som 

inte är direkt representativt för andra grupper av människor med andra bakgrunder, 

erfarenheter och preferenser. 

Testdeltagarna delades in i två grupper – Grupp DN samt Grupp ON – med två kvinnor och 

två män i vardera grupp. Undersökningen började med en spelsession där testdeltagarna 

från varje grupp ombads spela genom den färdiga produkten. Testdeltagarna från Grupp DN 

hade tillgång till diskreta navigationshjälpmedel tillsammans med omslutande 

navigationshjälpmedel och en uppdragsbeskrivning som uppdaterades vid varje delmål i 

uppdraget. De diskreta navigationshjälpmedlen bestod av en överblickande världskarta samt 

en lokal karta som visar det närliggande området, en kompass som visade väderstrecken och 

närliggande viktiga platser/mål, samt uppdragsmarkörer som visade positionen för varje 

delmål av uppdraget. Uppdragsmarkörerna var synliga på kartorna, i kompassen samt 

svävande i spelvärlden. Testdeltagarna från Grupp ON hade ej tillgång till några diskreta 

navigationshjälpmedel, utan hade enbart de omslutande navigationshjälpmedlen samt 

uppdragsbeskrivningen till hjälp för att navigera rätt. 

Innan testdeltagarna började spelsessionen vart de instruerade om hur testet skulle gå till. 

De vart ombedda att spela så naturligt som möjligt och att de inte behövde oroa sig över hur 

väl de presterade. Det viktigaste var istället att de tog det lugnt och försökte spela som de 

brukar och komma så långt de klarade av. Varje testdeltagare fick några minuter på sig att 

vänja sig vid kontrollerna innan de började spela och fick instruktioner om att spela så länge 

som de kände för och att de när som helst var fria att avsluta spelsessionen. Spelsessionen 

avslutades när testdeltagaren nådde det sista delmålet i uppdraget eller när en förutbestämd 

tid på 15 minuter passerat. Testdeltagarna fick dock fortsätta spela om de var nära det sista 

målet och ville avsluta efter att ha nått detta. Alla testdeltagare spelade modden enskilt i en 

folktom miljö. All utdata som visades på skärmen (hela spelsessionen) spelades in med hjälp 

av Fraps (Beepa, 2012) för att kunna användas under kommentarsessionen. 

3.2.3 Kommentarsession 

Direkt efter att varje testdeltagare avslutade sin spelsession började kommentarsessionen. 

Testdeltagarna fick då se på den video som tagits av deras spelsession. Under tiden som de 

tittade blev testdeltagarna ombedda att tala högt om hur denne tänkte vid olika tillfällen 

under spelsessionen, varför det agerade som de gjorde och hur de kände vid olika händelser. 

För att uppmuntra testdeltagarna att tala om sin spelupplevelse fick de tillgång till en 

ordlista med beskrivande ord. Denna lista användes som rekommenderat av Post-Game 

Commentaries (Gow, et al., 2010) för att hjälpa testdeltagarna att hitta ett passande adjektiv 

för att beskriva sin upplevelse och på så sätt förhindra avbrott i kommentarerna. Dessa ord 

valdes inte bara för sina upplevelsebeskrivande egenskaper, utan även för att förenkla 

kategoriseringen av insamlad data för analys. Alla kommentarer spelades in digitalt för att 

vid ett senare tillfälle transkriberas. Det är dock viktigt att notera att dessa ord endast 
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existerade som ett stöd och att testdeltagarna hade full valfrihet i att använda sig av dem 

eller inte. 

Tabell 1 – Ordlista med upplevelsebeskrivande adjektiv som kan användas som stöd under 

kommentarsessionen. 

FÖRVIRRAD UPPRYMD 

KREATIV ÖVERRASKAD 

NÖJD MÄKTIG 

UTMANAD SJÄLVSÄKER 

UTTRÅKAD BESTÄMD 

HAR KONTROLL NYFIKEN 

FÖRSJUNKEN BESVIKEN 

SPÄND INTRESSERAD 

AVSLAPPNAD IRRITERAD 

FRUSTRERAD LÄTTAD 

 

3.2.4 Analys 

Analysen utfördes iterativt utefter att kommentarerna från kommentarsessionen blev 

transkriberade. I likhet med många andra kvalitativa metoder för analys använder sig 

Grounded Theory (Bryman, 2011) av kodning för att bryta ned, strukturera och tolka 

insamlad data. Genom iterativ genomgång av insamlat material kan man identifiera koder 

som används för att benämna, jämföra och sammanställa data som kan tänkas vara av 

betydelse för det ämne som studeras. Dessa koder används för att i slutändan generera en 

teori som kan användas för att besvara den tänkta problemställningen. 

Koderna uppstår induktivt genom tolkning av det insamlade materialet och är ständigt 

föränderliga vartefter att ny data identifieras och omvärderas. Kodningen utförs i tre nivåer 

som benämns följande: öppen kodning, axial kodning samt selektiv kodning.  

”Öppen” kodning är den första processen, som går ut på att analysera, jämföra och 

kategorisera insamlad data. Detta kan ske genom att utvärderaren rad för rad går igenom en 

text för att identifiera nyckelord eller tematiska antydningar som beskriver något relevant för 

problemrymden. Dessa data kan vartefter grupperas och omformuleras till kategorier av 

koder med liknande – eller motsatta – betydelser.  

”Axial” kodning betyder att utvärderaren för samman de koder som genererats under öppen 

kodning för att hitta kopplingar mellan kategorier. Detta görs genom att man kopplar 

koderna till fenomen, kontext, mönster, konsekvenser och andra orsaker. 
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”Selektiv” kodning innebär att man ”väljer ut en kärnkategori och systematiskt relaterar den 

till andra kategorier, validerar dessa relationer och fyller på med kategorier som behöver 

bearbetas och utvecklas ytterligare” (Strauss & Corbin, 1990, i Bryman, 2011, s. 514). Vid 

detta stadie har man alltså identifierat de viktigaste koderna och fokus ligger på vidare 

analys av de koder som det är troligt kan ge mest information. 

Med hjälp av Grounded Theory kan man sedan sätta etikett på urskiljbara företeelser inom 

ämnet som undersöks och i slutändan generera tillämpbara begrepp, kategorier, egenskaper 

och teori som kan användas för att fastställa eller förkasta problemställningen och hypoteser 

om denna. 
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4 Genomförande 

För denna undersökning har en mod skapats till spelet The Elder Scrolls V: Skyrim 

(Bethesda Game Studios, 2012) med hjälp av Skyrims Creation Kit, det officiella 

utvecklingsverktyget framtaget av Bethesda Softworks (2012) för att utveckla och lägga till 

nytt material till Skyrim. Detta verktyg har använts av flera anledningar. För det första 

innehåller spelet Skyrim redan ett grafiskt gränssnitt av diskreta navigationshjälpmedel som 

i hög grad stämmer överens med de krav som tidigare har ställts för undersökningen, såsom 

världskarta, kompass och uppdragsmarkörer. Det är även enkelt att modifiera spelet så att 

det går att stänga av dessa hjälpmedel, något som är nödvändigt för den del av 

undersökningen som går ut på att spela spelet utan dessa hjälpmedel. För det andra ger det 

oss tillgång till en redan extremt detaljerad, stor och öppen spelvärld. Tack vare detta har 

mer tid varit möjlig att lägga på att inkorporera olika typer av omslutande 

navigationshjälpmedel – såsom de tidigare identifierats av Martin Nerurkar (2009) - på ett 

sätt som inte bryter den genomgående stilen i spelet. 

I det kommande avsnittet följer beskrivningen av den förstudie som genomfördes innan 

arbetet för att undersöka hur två spel – som anses vara relevanta för studien – använder sig 

av navigationshjälpmedel. Efter detta följer en genomgående beskrivning av den använda 

arbetsprocessen vid utvecklingen av produkten, med de designval och avvägningar som har 

gjorts. 

4.1 Förstudie 

Som förstudie till produktionen har två spel spelats för att undersöka hur de arbetar med 

spelarens navigation genom spelvärlden och hur de använder sig av diskreta samt 

omslutande navigationshjälpmedel. De två valda spelen är det tidigare nämnda The Elder 

Scrolls V: Skyrim som även används i undersökningen, samt ett av de föregående spelen i 

samma spelserie, The Elder Scrolls III: Morrowind (Bethesda Game Studios, 2002). Dessa 

spel valdes eftersom att båda två innehåller stora, öppna spelvärldar med ett starkt fokus på 

utforskning. En viss vikt måste alltså läggas på att se till att spelaren kan navigera rätt utan 

komplikationer. Trots att dessa spel ligger inom samma spelserie och är försatta i liknande 

områden i samma spelvärld skiljer de sig i hur de använder sig av navigationshjälpmedel.  

4.1.1 The Elder Scrolls III: Morrowind 

I Morrowind har spelaren tillgång till en världskarta där spelarens position, stora städer och 

andra viktiga platser finns utsatta redan i början av spelet. Nya platser markeras på kartan 

allt eftersom spelaren besöker dem i världen. Spelaren har även tillgång till en minikarta 

som används för att visa det närliggande området samt vilket väderstreck spelaren står vänd 

åt. 

För att leda spelaren till en viss plats, såsom ett mål för ett uppdrag, använder sig 

Morrowind av beskrivande uppdragstexter och omslutande navigationshjälpmedel i 

kombination med diskreta navigationshjälpmedel. Platser som redan är utsatta på kartan 

används som utgångspunkt för att beskriva vägen till de olika uppdragsmålen. Ett exempel 

på detta går att se i beskrivningen till ett av Fighter’s Guild-uppdragen, där en del av 

uppdragsbeskrivningen lyder: 
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”Eydis Fire-Eye tells me that the eggmine is located a short distance 

southwest of Balmora, in the bluffs west of the Odai River. The old suspension 

bridge across the Odai is just southeast of the mine entrance. I'm to follow the 

river south of Balmora until I see the bridge overhead.”1 

(Bethesda Game Studios, 2002) 

I detta exempel använder sig utvecklarna av positionen av en stad (Balmora) som finns 

utsatt på världskartan för att ge spelaren en utgångspunkt att starta ifrån. Spelaren får veta 

att dennes mål (”eggmine”) ligger sydväst om staden, bland kullarna väster om Odai-floden, 

som även denna är utsatt på kartan. Om spelaren följer floden söderut så bör den till slut se 

en hängbro som indikerar att dennes mål är nära. Genom att använda sig av omslutande 

navigationshjälpmedel, såsom spelvärldens geometri och landmärken, i kombination med 

diskreta navigationshjälpmedel och uppdragsbeskrivningar, försöker utvecklarna ge 

spelaren en känsla för sin egen orientering i förhållande till olika platser i spelvärlden. 

Denna typ av navigation kräver ofta att spelaren noggrant läser uppdragsbeskrivningen för 

att veta vart denne ska och vad denne behöver hålla utkik efter. Detta är något som ofta kan 

ta lång tid och möjligtvis ha en påverkan på spelarens flow (Csikszentmihalyi, 1990). 

4.1.2 The Elder Scrolls V: Skyrim 

Till skillnad från Morrowind använder sig Skyrim av ett lite annorlunda tillvägagångssätt för 

att ge spelaren direktiv. Även här har spelaren tillgång till en världskarta där spelarens 

position, de största städerna och andra viktiga platser redan är markerade, och nya platser 

markeras på kartan allt eftersom de besöks i spelvärlden. Skyrim använder sig också av en 

kompass istället för en minikarta för att visa väderstreck. Den största skillnaden mot 

Morrowind är dock att Skyrim i hög utsträckning använder sig av uppdragsmarkörer, som 

visas både på världskartan, på kompassen samt svävande direkt i 3D-världen för att visa 

exakt vart spelaren ska gå. Eftersom spelaren lätt kan hitta till sitt mål genom att följa dessa 

markörer är uppdragsbeskrivningarna i Skyrim ofta mycket vagare i fråga om platsdirektiv. 

Citatet nedan är ett exempel från Companions-uppdrag, Skyrims motsvarighet till Fighter’s 

Guild: 

”I have ascended to the Circle which leads the Companions, and now share 

their blood as a werewolf. To celebrate my new status, Skjor and Aela have 

invited me to attack a Silver Hand camp nearby.”2 

(Bethesda Game Studios, 2012) 

Som det går att se i exemplet beskrivs inte platsen eller vägen till platsen över huvud taget i 

detta uppdrag. Uppdragstexten är istället mer eller mindre fullständigt kosmetisk och 

existerar bara i stämning- och instruktionssyfte. Spelaren har därför inget annat val än att 

blint följa uppdragsmarkörerna som dyker upp när uppdraget börjar. Därmed blir 

omslutande navigationshjälpmedel i många fall rudimentära för uppdragens skull. 

                                                        
1 ”Eydis Eldöga har berättat att ägg-gruvan är lokaliserad en kort distans sydväst om Balmora, bland 
kullarna västerut om Odai-floden. Den gamla hängbron över Odai-floden ligger precis sydöst om 
gruvans ingång. Jag ska följa floden söderut från Balmora tills jag ser bron hänga ovanför.” 
 
2 ”Jag har upphöjts till den Krets som leder Följeslagarna, och delar nu deras varulvsblod. För att fira 
min nya status har Skjor och Aela bjudit in mig till att anfalla ett närliggande Silverhandläger.” 
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Det finns ytterligare en anmärkningsvärd skillnad mellan Morrowind och Skyrim. I 

Morrowind är alla uppdragen skapade för hand, där varje uppdrag alltid leder till samma 

ställe, och inga nya uppdrag skapas under spelets gång. För många uppdrag använder 

Skyrim sig av någonting som kallas för Radiant Quests System, som slumpmässigt genererar 

ett uppdrag baserat på en mall. Dessa uppdrag har alltså möjligheten att alltid ha en ny 

uppdragsplats. På så vis är det förståeligt varför utvecklarna har valt att använda sig av 

uppdragsmarkörer så mycket som de gör, snarare än beskrivande uppdragstexter. 

4.2 Arbetsprocess 

För att kunna påbörja produktionen av modden så var det först nödvändigt att sätta sig in i 

hur Creation Kit (Bethesda Softworks, 2012) fungerar, vad som är möjligt att åstadkomma 

med det och vilket som skulle vara det bästa tillvägagångssättet för att skapa en 

undersökningsbar produkt. Efter att ha testat verktyget och det unika scriptspråket Papyrus 

som det använder togs beslutet att inte skapa en helt ny världszon för undersökningen, då en 

begränsning var nödvändig på grund av projektets tidsram. Istället valdes ett område ut i 

den existerande spelvärlden som var tillräckligt stort och relativt öppet. På så vis blev det 

möjligt att till stor del använda sig av den existerande terrängen, där det var enkelt att 

placera ut nya eller modifiera redan existerande landmärken så att de skulle passa bättre 

med undersökningen. För att få testdeltagarna att ”frivilligt” navigera från plats till plats på 

ett fördelaktigt sätt skapades ett uppdrag som testdeltagarna fick spela igenom. På så vis 

minskades risken att testet skulle kännas malplacerat i spelvärlden och försämra 

testdeltagarnas spelupplevelse. 

4.2.1 Första iterationen 

Under den första iterationen av modden valdes först de platser som skulle agera som 

uppdragsmål ut inom det område som avgränsats sedan tidigare. Uppdraget skulle ske i flera 

steg, så sju platser valdes ut en bit ifrån varandra, inklusive den plats där spelaren startar 

uppdraget. Vid fem av de utsatta platserna placerades en viss typ av helgedom ut för att vara 

delmålet som spelaren skulle behöva hitta. På figur 6 nedan går det att se ett exempel på hur 

helgedomen ser ut. För att hålla det hela konsekvent togs beslutet att alla helgedomar skulle 

se likadana ut. Spelaren aktiverar helgedomen för att uppdatera uppdraget. I närheten av 

varje helgedom placerades en lapp med en text, i form av en kort gåta, som beskriver vägen 

till nästa helgedom och de omslutande navigationshjälpmedel (Nerurkar, 2009) på vägen 

som spelaren bör hålla utkik efter. 
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Figur 6 En av helgedomarna + lapp med gåta som skapades under första 
iterationen. 

Mellan de olika helgedomarna placerades olika typer av omslutande navigationshjälpmedel 

ut för att agera som vägvisare, attraktioner (se kapitel 2.2.2) och landmärken, för att visa 

spelaren att det här fanns någonting av intresse. I det första steget av uppdraget ombeds 

exempelvis spelaren att följa den intilliggande floden nedströms västerut. Spelaren måste 

hålla utkik efter en liten ö som är placerad där floden delar sig i två, där denne kan hitta den 

första helgedomen.  

Landmärken har använts flitigt under projektet. Tanken är att spelaren använder sig av 

landmärkena för att skapa en mental karta över området där de befinner sig. Genom att lära 

känna landmärkena och deras position i förhållande till varandra så kan spelaren bygga upp 

en mental rutt, där landmärken representerar de olika punkterna/platserna som bygger upp 

rutten (Parush & Berman, 2004). Det finns flera studier som har visat att frånvaron av 

landmärken i en miljö försämrar möjligheten för en människa att navigera och orientera sig 

korrekt (Vinson, 1999; Waller, et al., 1998). 

Ett problem med undersökningen har varit att från början av spelet ge spelaren en känsla för 

väderstrecken utan att denne har tillgång till någon karta eller kompass. Möjlighet eller 

färdighet att orientera sig i rätt riktning kan ses som ett krav för att en människa ska lyckas 

navigera rätt (Parush & Berman, 2004). Genom att nämna att floden rinner västerut så kan 

spelaren snabbt lista ut de andra väderstrecken som sedan kan användas för att förklara 

vidare vart spelaren bör bege sig. 

För att ytterligare dra spelarens uppmärksamhet till den lilla ön som är placerad i floden har 

en särskild växt vid namn Nirnroot placerats längs vattnet vid den. Denna växt finns med i 

Skyrim från början och växer nära vatten, men det som är mest intressant med den för 

undersökningens syfte är att den lyser och ger ifrån sig ett litet ljud. Detta gör att även om 

växten inte nämns i uppdragsbeskrivningen ger den ifrån sig en stark attraktion som leder 

spelaren till ön, samtidigt som den passar in som ett omslutande hjälpmedel i Skyrims värld. 
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Andra exempel på omslutande navigationshjälpmedel som jag valt att använda kan ses i 

figur 7 nedan. Till vänster går det att se en liten pelare med en eld ovanför som kan synas 

från mycket långt håll. I moddens fall markerar pelaren en position halvvägs till nästa 

helgedom. Till höger kan man se en annan blomma som spelaren måste följa för att nå nästa 

uppdragsmål. 

 

Figur 7 Till vänster syns en stenpelare med en liten eld ovanpå som markerar 
att man har nått halvvägs till sitt mål. Till höger ser man hur en viss typ av blomma 

leder spelaren vidare i en viss riktning. 

4.2.2 Första pilottestet 

Efter att ha placerat ut de fem helgedomarna och olika navigationshjälpmedel mellan dem 

gjordes ett första pilottest, för att se hur väl spelaren skulle hitta till dessa redan vid detta 

stadium. Testpersonen hade vid detta test ingen tillgång till någon uppdragsbeskrivning, 

utan all vägbeskrivning skedde genom gåtorna på lapparna som var placerade vid varje 

helgedom, med undantag från den första helgedomen, vars vägbeskrivning kom i form av 

dialog med en karaktär. 

Testpersonen blev instruerad att följa instruktionerna, försöka lista ut gåtorna och på så vis 

ta sig vidare till varje helgedom. Testpersonen gjorde testet utan tillgång till några diskreta 

navigationshjälpmedel. Testet resulterade i att testpersonen hade väldigt svårt att hitta rätt 

redan efter första helgedomen, då testpersonen inte nödvändigtvis tolkade gåtorna på 

samma sätt som varit tanken bakom dem. Testpersonen hamnade även vid flera tillfällen 

under anfall av olika fiender på väg mot nästa mål, vilket testpersonen beskrev som mycket 

desorienterande. Då ingen direkt feedback förutom ett kort meddelande visades då 

testpersonen aktiverade helgedomarna hände det även att testpersonen missade eller 

ignorerade helgedomarna och istället endast gick efter lapparna med gåtor. 

4.2.3 Andra iterationen 

Efter att ha fått ett resultat ifrån det första pilottestet togs beslutet att det var nödvändigt att 

göra en del ändringar för att underlätta uppdraget för testpersonerna. Lapparna med gåtor 
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togs bort och ersattes med att gåtan meddelas i samband med att spelaren aktiverar 

helgedomen. En del av de omslutande navigationshjälpmedlen som tidigare satts ut 

omarbetades. Testpersonen ombeds till exempel vid ett tillfälle att följa ett spår av blomman 

”Dragon’s Tongue”, som ska leda denne till nästa uppdragsmål. Tidigare så var denna 

blomma utsatt på många ställen för att minska risken att spelaren skulle missa den – detta 

ledde istället till att testpersonen blev förvirrad över vart blommorna pekade. De flesta 

blommorna togs därför bort till förmån för att ha färre blommor koncentrerade på en 

mindre yta.  

Under denna iteration lades uppdragsbeskrivningarna samt möjligheten att använda 

uppdragsmarkörer för att nå helgedomarna till, såsom tanken hade varit redan från början. 

Spelarna får inte längre bara ett meddelande då de aktiverar helgedomarna, utan en tolkning 

av gåtan skrivs även in i spelarens uppdragsjournal. På så vis minimeras risken för att 

gåtorna ska missuppfattas och testpersonerna ska springa iväg åt helt fel håll. Ett exempel på 

en gåta och uppdragsbeskrivning visas i figur 8 nedan.  

Under denna iteration gjordes även en renovering av startområdet, där ett litet läger byggdes 

ihop åt den uppdragsgivande karaktären för att förbättra omslutenheten. De allra flesta av de 

fiender som tidigare existerade i området blev raderade för att undvika att de skulle störa 

testet för mycket. I slutet används en skatt (ett magiskt svärd) som mål för det sista steget av 

uppdraget istället för ytterligare en helgedom, även om detta mest var av kosmetiska 

anledningar.  

 

Figur 8 Den övre textrutan visar en gåta som ges spelaren vid aktivering av en 
helgedom. Den nedre visar en mer beskrivande tolkning av gåtan i spelarens 

uppdragsjournal. 

4.2.4 Andra pilottestet 

Efter att den andra iterationens ändringar var färdigställda utfördes ytterligare ett pilottest 

för att se vilken nytta dessa ändringar hade gjort. Testpersonen lyckades denna gång med att 

navigera från uppdragets början till slut utan att förvilla sig nämnvärt. Det är alltså troligt att 
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de förändringar som gjordes – tillagda uppdragsbeskrivningar, tydligare användning av de 

omslutande navigationshjälpmedlen – gjorde nytta. Testpersonen stötte denna gång på färre 

fiender och lyckades orientera sig rätt efter varje anfall. Utifrån denna testsession blev 

bedömningen att modden var redo att användas i undersökningen. 

4.3 Diskreta navigationshjälpmedel i examensprodukten 

Då denna studie framförallt går ut på att jämföra skillnader i spelupplevelse mellan 

omslutande och diskreta navigationshjälpmedel så har det varit nödvändigt att se till att de 

diskreta navigationshjälpmedlen går att manipulera. Här följer ett kort avsnitt som beskriver 

vilka diskreta navigationshjälpmedel det är som används i speltesterna, samt hur nödvändig 

modifiering av dessa har möjliggjorts. 

Hälften av testdeltagarna i denna undersökning har haft tillgång till diskreta 

navigationshjälpmedel. De navigationshjälpmedel som har varit tillgängliga är världskartan, 

en lokal karta, en kompass samt uppdragsmarkörer. Dessa är de navigationshjälpmedel som 

en spelare har tillgång till i originalspelet Skyrim. I figuren (Figur 9) nedan visas 

världskartan med spelarens position samt uppdragsmarkören för nästa mål. Efter att 

spelaren har nått denna plats och uppdaterar sitt uppdrag så flyttas uppdragsmarkören till 

positionen för nästa uppdragsmål. 

 

Figur 9 Världskartan visar uppdragsmål nr 1 och spelarens position i 
förhållande till denna. Genom att hålla musen over uppdragsmålet så kan spelaren se 

en beskrivande text för varje typ av markör. 

Spelaren har som sagt även tillgång till en kompass i kombination med uppdragsmarkörer 

som går att se i Figur 10. För att göra det möjligt att utföra testet så användes en tredjeparts 

modifiering vid namn iHUD (kort för Immersive HUD). Denna gör det möjligt att med ett 

knapptryck gömma kompassen och alla uppdragsmarkörer för spelaren, inklusive de som 

visas på världskartan. För att undvika att testdeltagarna av en olyckshändelse aktiverar 
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några av dessa diskreta navigationshjälpmedel flyttades alla snabbkommandon till knappar 

som det var mindre troligt att testdeltagarna skulle komma åt. 

 

Figur 10 Kompassen visar väderstrecken (N, S, W, E) i kombination med 
uppdrag- och platsmarkörer. Svävande uppdragsmarkörer syns direkt i spelvärlden 

och svävar över uppdragsmålet. 

4.4 Slutprodukt 

Slutresultatet av det praktiska arbetet blev ett uppdrag/en mod till spelet The Elder Scrolls 

V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2012) skapat med Skyrims Creation Kit (Bethesda 

Softworks, 2012). Modden gör det möjligt att spela igenom uppdraget med/utan diskreta 

navigationshjälpmedel. För att göra uppdraget undersökningsbart så har en del av den 

existerande spelvärlden modifierats för att göra det möjligt att klara uppdraget endast 

genom att följa omslutande navigationshjälpmedel. Uppdraget består utav sju platser, 

utspridda på en relativt stor yta som till mestadels består utav steniga kullar, slätter och 

bergig terräng. En helgedom är placerad vid fem av de sju platserna och uppdraget går ut på 

att spelaren ska hitta och aktivera varje helgedom i ordning. När en helgedom aktiveras visas 

ett meddelande för spelaren som bekräftar att helgedomen blivit aktiverad och att uppdraget 

har uppdaterats. Meddelandet innehåller även instruktioner om hur spelaren bör gå tillväga 

för att nå nästa helgedom, skrivet i form av en gåta. Varje gång spelaren aktiverar en 

helgedom så uppdateras även spelarens uppdragsjournal, som innehåller en förtydligande 

tolkning av gåtan spelaren får vid varje helgedom. Uppdragsbeskrivningen pekar ut olika 

omslutande navigationshjälpmedel som leder spelaren vidare till nästa helgedom, samt de 

olika väderstrecken i förhållande till navigationshjälpmedlen. I början av uppdraget får 

spelaren instruktioner genom en karaktär i spelet och inte en helgedom. Uppdragets sista 

mål är inte heller en helgedom, utan presenteras istället som en skatt i form av ett svärd. 
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Figur 11 Figuren föreställer en bredvinklad överblick av den första helgedom 
spelaren når samt uppdragstexten och vägen mot nästa helgedom. 

Det finns fortfarande en del brister med produkten. Om spelaren inte är uppmärksam nog så 

kan det vara svårt för denne att inse att väderstrecken faktiskt pekas ut åt denne, och det kan 

ändå vara lätt att bli desorienterad. En del fiender vandrar fortfarande in i spelarens väg, 

men under testet så kör spelaren på en ytterst enkel svårighetsgrad för att inte riskera 

komplikationer med testet pga. att spelaren dör. Fienderna har dock inte tagits bort helt då 

konflikter med dessa är en relevant del av spelupplevelsen. 
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5 Analys och resultat 

I likhet med Post-Game Commentaries (Gow, et al., 2010) har resultatet från den inspelade 

kommentarsessionen kodats och delats in i kategorier för att kunna ge en förståelig bild av 

testdeltagarnas spelupplevelse. Det första som gjordes efter att alla kommentarsessioner 

transkriberats var att identifiera alla de citat som refererade till någon form av upplevelse. I 

enlighet med den valda metoden (Grounded Theory, se kapitel 3.2.4) markerades de 

identifierade citaten med en kod, ett ord som nära matchar och/eller sammanfattar deras 

betydelse. Vid tillfällen då inga existerande koder passade valdes nya. Koder som hade 

liknande betydelse sammanställdes därefter i kategorier. Med inspiration från Post-Game 

Commentaries utvecklades även här två typer av kategorier; upplevelsekategorier, som 

består av koder som beskriver spelupplevelsen; samt objektkategorier, som består av koder 

som beskriver vad upplevelsen handlar om. Varje citat fick alltså både en upplevelsekod och 

en objektkod. 

5.1 Upplevelse- och objektkategorier 

Av praktiska skäl användes samma format som Post-Game Commentaries (Gow, et al., 

2010) exempelkategorier där det passade för att arrangera de 14 framställda 

upplevelsekategorierna i dimensioner. Dimensionerna bestod av ett sammanfattande ord 

som ger en övergripande beskrivning av vad kategorierna handlar om. Dimensionerna och 

deras betydelser blev sammanfattade på följande sätt:  

 Utmaning beskriver spelarnas upplevelse om spelsessionens svårighetsgrad 

 Valfrihet beskriver spelarnas upplevelse av hur fria de var att bestämma vad de ville 

göra i spelvärlden (Fri/Kontrollerad) 

 Engagemang beskriver spelarnas fokus, omslutenhet och intresse av spelet 

(Intresserad/Uttråkad) 

 Kunskap beskriver spelarnas förståelse av spelet och deras egen situation i 

spelvärlden (Förstående/Osäker) 

 Nöje beskriver spelarnas upplevelse av hur nöjda eller missnöjda de blev av olika 

aspekter i spelet (Nöjd/Missnöjd) 

 Förmåga beskriver spelarnas upplevelse av deras förmåga att lyckas i spelet 

(Självsäker/Orolig) 

 Syfte beskriver spelarnas upplevelse av deras mål i spelet (Målmedveten/Planlös) 

Varje dimension bestod av två typer av kategorier som stod i motvikt till varandra. 

Kategorierna var alltså indelade i olika valens som visade om de indikerade en Positiv eller 

en Negativ upplevelse. Kategorier som ingick i dimensionerna Utmaning och Förmåga 

delades istället i valenserna Klara och Kämpa, som istället för att indikera om upplevelsen 

var positiv eller negativ antydde om testdeltagarna upplevde olika aspekter av 

spelupplevelsen som mer eller mindre utmanande. I Tabell 2 finns en sammanställning av 

alla dimensioner, koder och kategorier med tillhörande valens som togs fram under 

analysen. 
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Tabell 2 – Sammanställning av upplevelsekoderna och deras värdering i undersökningen 

Dimension Kategori Valens Kod 

Utmaning 
Svårt Kämpa Utmanande, Svårt 

Enkelt Klara Lätt, Enkelt, Simpelt 

Valfrihet 
Fri Positiv Fri 

Kontrollerad Negativ (Ingen kod) 

Engagemang 
Intresserad Positiv 

Nyfiken, Intresserad, Engagerad, Suspekt, Lockad, 

Spännande 

Uttråkad Negativ Händelselöst, Uttråkad 

Kunskap 
Förstående Positiv Förstår 

Osäker Negativ Osäker, Förvirrad, Förstår-ej, Undrande, Tveksam 

Nöje 
Nöjd Positiv Nöjd, Glad, Kul, Upprymd, Bra, Cool 

Missnöjd Negativ Jobbigt, Besviken, Ledsen, Hemskt, Frustrerad, Irriterad 

Förmåga 
Självsäker Klara 

Självsäker, Grym, Mäktig, Framgångsrik, Inget-Problem, 

Avslappnad 

Orolig Kämpa Försiktig, Hotad, Orolig, Överraskad, Obehagligt 

Syfte 
Målmedveten Positiv Målmedveten, Viktigt, Bestämd, Säker 

Planlös Negativ Vilse, Planlös, Osäker-Plan 

Alla upplevelsekategorier betraktades som i praktiken likvärdiga i fråga om deras relevans 

för studien, då alla kategorier spelade en viktigt roll för att beskriva den övergripande 

spelupplevelsen. Extra hänsyn har dock tagits till de kategorier som blev indelade i 

dimensionerna Utmaning, Engagemang och Valfrihet, då dessa kategorier handlade om 

testdeltagarnas upplevelser av omslutenhet, frihet och utmaning och var viktiga för att 

kunna testa hypotesen (se kapitel 3.1). Resultat med totalt fler upplevelsekategorier av 

Positiv än Negativ valens tolkades som att spelupplevelsen över lag varit mer positiv. De 

kategorier som innehöll valenserna Klara eller Kämpa tolkades inte som att vara mer 

positiva eller negativa i förhållande till varandra, utan dessa har enbart använts för att ge en 

indikation till hur hög utmaning testdeltagarna upplevt under spelsessionen. 

Varje upplevelsekod parades även ihop med en objektkod, som beskriver vad det var 

testdeltagarna angav låg i fokus för den enskilda upplevelsekoden. Dessa koder blev indelade 

i 12 objektkategorier. Genom att studera trenderna inom objektkoderna var det möjligt att se 

vilka aspekter av spelupplevelsen som legat i fokus hos testdeltagarnas under spelsessionen. 

I kombination med upplevelsekategorierna gjordes sedan jämförelser av dessa trender 

mellan testdeltagarna. Detta gjorde det möjligt att se vilka aspekter av spelupplevelsen 

testdeltagarna uppfattat som mer positiva eller negativa, mer eller mindre utmanande, samt 

vad det varit som gett upphov till den angivna upplevelsen. 

 Audio-Visuellt: Upplevelser som handlar om spelets grafik eller ljud 

 Strid: Upplevelser som handlar om stridsaspekten av spelet 

 Kontroll: Upplevelser som handlar om spelets kontroller för att röra sig, anfalla, 

etc. 

 Generellt: Upplevelser som inte har någon uppenbar referens mer än den generella 

upplevelsen av tillfället, t.ex. ”Jag är glad.” 

 Karaktär: Upplevelser som handlar om karaktärens förmåga och styrka, såsom 

dennes hälsa eller färdigheter 



 28 

 Uppdragsmål: Upplevelser som handlar om uppdragsmålen och spelarens 

förståelse angående dessa 

 Gränssnitt: Upplevelser som handlar om detaljerna i spelets grafiska gränssnitt 

(hälsa, karta, kompass, markörer, textmeddelanden) 

 Navigation: Upplevelser som handlar om spelarens förståelse till sin position och 

orientering i förhållande till spelvärlden 

 Narrativ: Upplevelser som handlar om spelets narrativ som berättas genom 

handling och bakgrundsbeskrivningar 

 NPC: Upplevelser som handlar om spelarens upplevelse av spelets AI-styrda 

karaktärer och monster 

 Samlande: Upplevelser som handlar om spelarens upplevelse av att hitta, plocka 

upp och manipulera föremål i världen 

 Övrigt: Upplevelser som är alla aspekter av spelet som inte tas upp under någon 

annan kategori (t.ex. bandesign) 

Det har varit svårt att bedöma vilka objektkategorier som varit viktigare än andra när man 

talar om en god spelupplevelse. Detta är något som kan vara väldigt subjektivt, beroende på 

vad det är som spelarna och utvecklarna anser är viktigast för varje enskilt spel. Denna 

studie har främst handlat om att undersöka testdeltagarnas spelupplevelse vid tillgången 

eller frånvaron av diskreta navigationshjälpmedel. Det ansågs därför lämpligt att identifiera 

de objektkategorier som närmast berör hypotesen och bedöma dessa som mer relevanta. 

Navigation, Uppdragsmål, Gränssnitt samt Generellt är alla kategorier som antogs 

direkt riskera påverkas av skillnaden i tillgång av diskreta navigationshjälpmedel. 

Navigation handlar om spelarnas förståelse för sin egen position i världen, i förhållande till 

positionen av andra objekt. Då en del testdeltagare utförde testet utan tillgång till karta, 

kompass eller uppdragsmarkörer är det troligt att de skulle ha mött större utmaning inom 

denna objektkategori. Objektkategorin Uppdragsmål är sammansatt av koder som 

hanterar testdeltagarnas rapportering av deras förståelse – eller oförståelse – av 

uppdragsmålen och dess instruktioner. Testdeltagare som inte har tillgång till diskreta 

navigationshjälpmedel var istället mer beroende av uppdragsbeskrivningarna för att kunna 

hitta rätt. Det var därför troligt att jämförbara skillnader skulle uppstå mellan 

testdeltagarnas rapporter. Kategorin Gränssnitt antogs vara relevant då det verkade troligt 

att frånvaron av navigationshjälpmedel i det grafiskt användargränssnittet skulle noteras av 

testdeltagarna. Generellt markerades som intressant att studera närmare, då den visar hur 

testdeltagarna reagerar på spelupplevelsen i allmänhet, och kan alltså ha påverkats av alla 

möjliga aspekter med upplevelsen, trots att ingen specifik aspekt har nämnts. 

5.2 Enkät och sammanfattning av spelsession 

Varje testdeltagare fick svara på en enkät (Appendix A) innan sitt speltest. Syftet med 

enkäten var att försöka få en förståelse för vad varje testdeltagare letar efter eller uppskattar 

i en spelupplevelse. Svaren har sedan jämförts med de rapporterade resultaten från 

kommentarsessionen, för att se om testdeltagare som svarade liknande på enkäten även har 

fått liknande resultat. Är så fallet bör det vara möjligt att fastställa om spelupplevelsen har 

visat sig vara mer positiv eller negativ hos testdeltagare med ett visst spelintresse. På 

enkäten fick testdeltagarna ange ungefär hur många timmar per vecka de spenderar på spel, 

samt välja max tre svarsalternativ om vad de främst letar efter i en spelupplevelse. Om någon 

testdeltagare inte ansåg att något av de förutbestämda svarsalternativen passade dem fick de 
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även möjlighet att ange sitt eget alternativ. Svarsalternativen togs fram som olika aspekter av 

spelupplevelser baserat på Skyrims spelmekanik. Jag valde att skriva enkäten på engelska för 

att undvika att behöva översätta en massa termer som redan är väl etablerade bland spelare. 

Testdeltagarnas svar på enkäten samt deras sluttid av spelsessionen går att se nedan (Tabell 

3). 

Tabell 3 – Information om testdeltagarna. Deltagarens grupp, vilken ordning deltagaren 

gjorde testet, deras kön, spelvanor i timmar per vecka, spelupplevelsepreferenser, om 

testdeltagaren nådde det sista målet i speltestet, samt hur lång tid testet tog i minuter. 

Av de åtta testdeltagarna tog sig alla utom Testperson 4 till det sista uppdragsmålet. 

Testperson 7 valde att avsluta testet efter att ha nått det tredje uppdragsmålet (Helgedom nr 

3) och därefter irrat bort sig och tröttnat. Testperson 4 var även den testdeltagare som angav 

den minsta mängden spelvana av alla testdeltagare. Något som är intressant med resultatet 

är att trots att Grupp ON har de två långsammaste tiderna samt ett oavslutat test så hör även 

två av de tre snabbaste tiderna till Grupp ON. Grupp DN har dock den snabbaste tiden, och 

båda deras långsammaste tider är betydligt snabbare än de två långsammaste för Grupp ON. 

I fråga om tidsåtgång och slutförandefrekvens verkar det här alltså som att Grupp DN har ett 

fördelaktigt resultat, med en genomsnittstid på 10:35 min mot Grupp ON på 12:44 min, samt 

det faktum att alla deltagare nådde slutmålet, jämfört med tre av fyra deltagare för Grupp 

ON. 

De två vanligaste upplevelsepreferenserna bland testdeltagarna var Exploration (6) och 

Combat (5). Crafting, Lore, Questing och Roleplaying valdes alla av två personer var, 

medan resterande valdes av en eller ingen person. Huruvida det är möjligt att se något 

mönster mellan dessa och de kodade resultaten diskuteras i ett senare avsnitt. 

Med hjälp av metoden Post-Game Commentaries (Gow, et al., 2010) har testdeltagarna 

förmåtts att tänka högt om sin spelupplevelse. För att ta reda på skillnader i testdeltagarnas 

spelupplevelser så har främst två aspekter varit i fokus för undersökningen; hur har 

testdeltagarna valt att beskriva sina upplevelser; samt vilka objekt är det som har stått i 

fokus för upplevelsen? 

Grupp Testperson # Kön Spelvanor Upplevelsepreferenser Når Mål? Tid (min) 

ON Testperson 1 Man 10+ timmar Combat, Crafting, Magic Ja 15:04 

ON Testperson 2 Kvinna 5-10 timmar Combat, Crafting, Exploration Ja 9:42 

ON Testperson 3 Man 5-10 timmar Exploration, Questing, Roleplaying Ja 9:34 

ON Testperson 4 Kvinna 0-1 timme Exploration, Questing Nej 16:35 

DN Testperson 5 Man 10+ timmar Combat, Lore, Tactics Ja 8:20 

DN Testperson 6 Man 2-5 timmar Combat, Cooperation, Exploration Ja 10:25 

DN Testperson 7 Kvinna 10+ timmar Combat, Exploration, Lore Ja 10:25 

DN Testperson 8 Kvinna 5-10 timmar Exploration, Roleplaying, Strategy Ja 13:11 
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5.3 Analys 

Näst intill alla upplevelsekoder som identifierats från kommentarsessionen av varje 

testdeltagare har tilldelats en kategori med antingen en Positiv eller Negativ valens (se 

kapitel 5.1). Undantaget är de upplevelsekoder med en valens av antingen Klara eller 

Kämpa, som istället ger en indikation om hur utmanande testdeltagarna upplevde att 

spelsessionen var. För studiens syfte har fler Positiva och färre Negativa upplevelsekoder 

tolkats som en bättre spelupplevelse. Enligt hypotesen som tidigare utformades för denna 

studie (se kapitel 3.1) bör fler testdeltagare i Grupp ON - som spelade utan diskreta 

navigationshjälpmedel - påvisa ett resultat som indikerar en högre utmaning (fler ”Kämpa”-

upplevelser) men samtidigt en överlag bättre spelupplevelse (fler upplevelser av valens 

Positiv och färre av valens Negativ), framförallt i fråga om valfrihet och omslutenhet. 

Det är viktigt att tänka på att nyanser i formuleringarna av testdeltagarnas upplevelser 

försvinner när man bryter ner meningarna till kvantitativ data såsom skett under denna 

undersökning. Det finns alltid en risk att skillnader i resultatet mellan de olika 

testdeltagarna beror på hur de uppfattat syftet med intervjun, hur frikostiga de vanligtvis är 

med omdömen eller helt enkelt hur deras dag har varit. Det är troligt att under de tillfällen 

av kommentarsessionen då de var tysta eller talade om annat, valt att inte nämna aspekter av 

spelupplevelsen som de ansett mindre viktiga. Det har därför varit tillrådigt att se på de 

kategorier som nämnts som aspekter av den totala spelupplevelsen som har noterats mer än 

andra för testdeltagarna, snarare än som en fullständig redogörelse av allt som de upplevde. 

För att ge en överblick av resultaten presenteras medelvärdena per grupp för alla upplevelse- 

och objektkategorier i Appendix B och C. Ett högre värde indikerar att upplevelser 

förknippade med dessa kategorier var i fokus för testdeltagarnas spelupplevelse oftare under 

spelsessionen. Det går direkt att se många skillnader i resultaten inom och mellan de två 

grupperna, men det går också att se en hel del likheter. Alla testdeltagare har utfört spel- och 

kommentarsessionerna enskilt, utan någon möjlighet att kommunicera med varandra om 

undersökningens innehåll. Ändå så har grupperna förvånansvärt ofta angett liknande 

rapporter om hur de upplevt spelsessionen, med liknande objekt i fokus. Detta ger en ökad 

tilltro att dessa värden faktiskt är direkt jämförbara. 

Osäkerhet tycks vara den upplevelse som framförallt präglat den övergripande 

spelupplevelsen för båda grupperna, tätt följd av upplevelser som gett upphov till Nöje och 

Missnöje. Testdeltagare i Grupp DN rapporterade även en hög nivå av Förståelse under 

kommentarsessionen. Det tycks mycket troligt att detta har att göra med det faktum att lägre 

krav ställts på denna grupp när det kommer till att tolka och förstå uppdragsbeskrivningarna 

jämfört med testdeltagare i Grupp ON. Det går att spekulera om att eventuell förvirring kan 

ha uppstått även för testdeltagare i Grupp DN vid dessa tillfällen, men som inte rapporterats 

då Grupp DN alltid har haft möjlighet att följa uppdragsmarkörerna för att komma rätt. 

Det går att se en markant skillnad i resultat mellan de objektkategorier som främst har varit i 

fokus för de båda grupperna. Medan Grupp DN visar en relativt jämn spridning över objekt 

som varit i fokus för testdeltagarnas upplevelser, rapporterar Grupp ON istället en hög fokus 

på Uppdragsmål, och i mindre mån Navigation. Exakt vilka upplevelser det rör sig om 

varierar mellan testdeltagarna, men resultaten (Appendix D och E) tyder på att 

testdeltagarna främst känt Nöje, Osäkerhet och hög utmaning (Svårt) inför 

Uppdragsmålen. Testdeltagarna uttryckte framförallt Osäkerhet och Svårigheter 

angående Uppdragsmålen i ett tidigare skede av spelsessionen, eller vid tillfällen då det 
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tagit dem längre tid att hitta rätt. Förståeligt har de därför sedan uttryckt Nöje när de väl 

listat ut vad de ska göra eller hittat rätt. Även de upplevelser som berör Navigation är 

spridda mellan de olika testdeltagarna. Dock kommer det inte som en överraskning att 

Navigation ligger relativt högt i fokus för Grupp ON jämfört med andra kategorier och 

resultatet från Grupp DN. Mycket av utmaningen under deras spelsession haft sin grund i 

testdeltagarnas förmåga att förstå sin egen position i förhållande till väderstreck och 

landmärken i världen. 

I appendix D till och med G är det möjligt att se resultaten för varje enskild testdeltagare, 

med vilka upplevelsekategorier som är kopplade till vilka objektkoder. Ovanför det totala 

resultatet är det även möjligt att se fördelningen av Positiva och Negativa samt ”Klara”- och 

”Kämpa”- upplevelser. Trots att en stor del av utmaningen förväntades förknippas med 

Navigationen så har testdeltagarna i allmänhet inte kommenterat Negativt kring denna; 

de flesta testdeltagarna har haft bra koll på vart de befinner sig i världen i förhållande till 

platser där de redan har varit. Istället verkar det som att förståelsen för att tolka 

Uppdragsmålen i kombination med de omslutande navigationshjälpmedlen i många fall 

vart den största bidragaren till svårigheter under spelsessionen. 

Enligt hypotesen för denna studie bör testdeltagarna i Grupp ON som sagt ha erfarit en 

bättre spelupplevelse genom ökad omslutenhet och upplevd kontroll/valfrihet, då spelarens 

uppmärksamhet inte hela tiden bryts från spelvärlden för att dras till det grafiska 

användargränssnittet. Detta tillsammans med risken att utmaningen höjs vid frånvaron av 

diskreta navigationshjälpmedel. Intressant nog har Grupp ON rapporterat många fler fall av 

upplevelser som förknippas med både hög och bruten omslutenhet, som främst delats in 

under kategorierna Intresserad och Uttråkad. Detta skiljer sig markant från 

testdeltagarna i Grupp DN, som endast rapporterade ett fåtal upplevelser som passat under 

dessa kategorier.  

Fördelat på ett liknande vis rapporterade grupperna in erfarenheter angående 

spelsessionens utmaning. Grupp ON angav totalt ett flertal fall av upplevelser med både 

Svårt och Enkelt som valens, medan Grupp DN främst meddelat att utmaningen varit 

Enkel. En intressant faktor av detta resultat uppenbarar sig dock när man ser på det 

tillsammans med kategorierna Självsäker och Orolig, som berör testdeltagarnas 

uppfattning av sin egen förmåga i uppskattning till olika moment under spelsessionen. Trots 

att deltagarna i Grupp DN som sagt meddelat att utmaningen varit låg (Enkel) har de även 

ett förhållandevis högt resultat av Orolig. Även Självsäker har ett högt värde, men det 

motsvarande resultatet för Grupp ON indikerar istället en hög nivå av Självsäkerhet, men 

en väldigt låg nivå av Oro. Det är inte självklart vad detta resultat innebär. Det är möjligt att 

deltagarna i Grupp ON, trots att de upplevt en högre utmaning (Svårt), helt enkelt haft en 

högre tilltro till sina egna förmågor.  

Att resultatet för Grupp DN tyder på att utmaningen upplevts som Enklare är något som 

stöds av hypotesen. Skillnader i resultatet är vid detta tillfälle dock inte tillräckligt 

utmärkande för att någon välgrundad slutsats ska gå att dra. Enligt hypotesen bör även 

testdeltagarnas känsla av Valfrihet och kontroll över sitt spelande öka vid frånvaron av 

diskreta navigationshjälpmedel. Få upplevelser som berör detta har dock angetts av någon 

av grupperna; endast en testdeltagare – från Grupp DN – rapporterade upplevelser som 

berör dessa kategorier under kommentarsessionen. För att få en tydligare bild av vad det är 
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som gett upphov till dessa resultat är det lämpligt att analysera utstickande resultat hos 

testdeltagarna individuellt. 

Flera av testdeltagarna har nämnt Navigationen som den aspekt som legat i fokus under 

deras spelsession. Exakt vad de har nämnt angående detta skiljer sig markant mellan de 

olika testdeltagarna, även om de kan ha haft liknande resultat i fråga om deras förmåga att 

klara uppdraget. Testdeltagare 1 går vid ett flertal tillfällen åt fel håll och irrar runt i flera 

minuter, något som lett till att han blivit Uttråkad och frustrerad. Vid alla dessa tillfällen 

har han dock angett att han aldrig hade några problem med att hitta tillbaka till därifrån han 

kom. Även Testdeltagare 2, som är en av de Testdeltagare med bäst tid har angett att denne 

inte hade några problem med att hitta tillbaka till varifrån denne kom. Faktum är att hon vid 

flera tillfällen påstår att hon blivit något besviken över hur lätt (Enkelt) det var att hitta. Vid 

ett tillfälle säger hon ”…och så tänkte jag att det här var ju enklare än vad jag trodde, för jag 

är ju väldigt dålig på att hitta saker, jag trodde det skulle vara svårare.”. Hon har alltså 

uppfattat sin egen förmåga som låg, troligtvis baserat på tidigare erfarenhet, och har ändå 

klarat att enkelt hitta rätt, trots frånvaron av diskreta navigationshjälpmedel. Testdeltagare 4 

hade dock mycket större problem med sin Navigation. Även om hon inte direkt uttrycker 

att det varit Svårt anger hon flera gånger Missnöje och Osäkerhet över att hon inte vet 

vart hon ska eller vart hon kom från. 

Tabellerna nedan (Tabell 4 och Tabell 5) ger en överblick av resultatet i fråga om de 

rapporterade, enskilda upplevelserna per valens och testdeltagare. I tabellerna visas hur 

många enskilda upplevelser som varje testdeltagare ansett vara Positiva, Negativa, 

utmanande (Kämpa) och inte så utmanande (Klara). För denna studie uppfattas den totala 

spelupplevelsen som det sammanlagda resultatet av alla dessa upplevelser. Det 

sammanlagda resultatet för Grupp ON, som innehåller fler Negativa (43.5%) än Positiva 

(34%) upplevelser, tolkas alltså som att den generellt spelupplevelsen på många sätt varit 

mer negativ än positiv. Att kolla gruppvis på detta sätt kan dock vara något missvisande. Av 

de fyra testdeltagarna så rapporterade två (Testdeltagare 1 samt 3) in flera Positiva 

upplevelser, som alltså bör tolkas som att dessa testdeltagare överlag hade positiva 

erfarenheter av spelupplevelsen. Testdeltagare 4 har dock angett nästan 50% fler Negativa 

än Positiva upplevelser, vilket är något av ett extremvärde jämfört med de andra 

testdeltagarna. Detta sänker stort det sammanlagda resultatet för hela gruppen. 

Tabell 4 – Upplevelse för spelare per valens, Grupp ON 

Grupp ON Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Total 

Positiv 7 (37%) 2 (22%) 9 (53%) 3 (17.5%) 21 (34%) 

Negativ 5 (26%) 5 (56%) 6 (35%) 11 (65%) 27 (43.5%) 

Klara 5 (26%) 2 (22%) 1 (6%) 0 8 (13%) 

Kämpa 2 (11%) 0 1 (6%) 3 (17.5%) 6 (9.5%) 

Total 19 (100%) 9 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 62 (100%) 

Tabell 5 – Upplevelse för spelare per valens, Grupp DN 

Grupp DN Testperson 5 Testperson 6 Testperson 7 Testperson 8 Total 

Positiv 2 (20%) 6 (28.5%) 14 (63.5%) 6 (35%) 28 (40%) 

Negativ 5 (50%) 7 (33.5%) 7 (32%) 9 (53%) 28 (40%) 

Klara 2 (20%) 6 (28.5%) 0 0 8 (11.5%) 

Kämpa 1 (10%) 2 (9.5%) 1 (4.5%) 2 (12%) 6 (8.5%) 



 33 

Total 10 (100%) 21 (100%) 22 (100%) 17 (100%) 70 (100%) 

En jämförelse av detta resultat med Grupp DN gav ytterligare perspektiv. Här indikerade det 

totala resultatet att spelupplevelsen gruppvis bestått av lika många Positiva som Negativa 

upplevelser. Vid en närmare granskning syns det dock att det sammanlagda resultatet även 

här är starkt påverkat av ett extremvärde, denna gång Positivt. Tre av de fyra deltagarna 

angav fler Negativa än Positiva enskilda upplevelser från spelsessionen. Den enda 

testdeltagaren som angav fler Positiva upplevelser var Testdeltagare 7. Återigen har det 

sammanlagda resultatet förändrats för gruppen, vilket gör det svårt att bedöma något från 

detta. Detta gav ytterligare vikt till att titta på de enskilda resultaten. Att resultatet för 

Testperson 7 och Testperson 4 skiljer sig så mycket från de andra testdeltagarna i grupperna 

betyder dock inte att det är lämpligt att bortse från dessa resultat. Alla personer har olika 

åsikter och varje spelupplevelse skiljer sig på många sätt, även inom samma grupp. Det kan 

istället vara intressant att titta på vilka faktorer som kan ligga bakom dessa skillnader. 

Testperson 4 var den testdeltagare som angav den minsta mängden erfarenhet av spel i 

undersökningen, tog längst tid på sig och var den enda testdeltagare som inte avslutade 

speltestet. Hon uttryckte flera gånger under kommentarsessionen osäkerhet om vart hon 

skulle eller vad hon skulle göra, samt frustration då hon tappade orienteringen. Hon var 

även den testdeltagare som uttryckte flest svårigheter med spelet. Ett tag efter helgedom 3 

säger hon exempelvis: 

”Nu var det irriterande, för jag visste inte alls vart det var, eller vilket håll jag 

skulle. Försökte bara springa runt omkring och försöka gissa och chansa på 

vart jag skulle. Det kändes som att det inte kunde vara alldeles för långt… 

Eller jag kunde inte springa alldeles för långt, för… Jag visste att det var 

halvvägs till den [eldpelaren]. Så sprang jag tillbaka till den igen, för att ta en 

ny riktning. Nu mindes jag inte varifrån jag hade kommit egentligen, så jag… 

Visste inte om jag skulle springa tillbaka till samma ställe som jag kom ifrån. 

Eller om det skulle bli ett nytt ställe. Det var också lite drygt, jag mindes inte… 

Bara gissade på vart man skulle och på vart man redan hade varit.” 

(Testperson 4) 

Det är inte otroligt att det är denna testdeltagares brist på erfarenhet av navigering i en 3D-

värld, i jämförelse med de andra testdeltagarna, som starkt påverkat hur Testperson 4 

upplevde speltestet. Detta kan alltså ha gjort speltestet för utmanande, något som ger en 

möjlig förklaring till det negativa resultatet. 

Det var svårare att få reda på en definitiv faktor som gjorde att Testperson 7 rapporterade en 

sådan positiv spelupplevelse. Hon var den testdeltagare som angav flest enskilda upplevelser 

som hon var nöjd med, dessa dock vitt spridda över de olika objektkategorierna. Hon är även 

den enda testdeltagare som kommenterat friheten hon upplevde i spelet. Intressant nog har 

hon angett Exploration (utforskning) som en utav sina upplevelsepreferenser, samtidigt som 

hon kommenterar att: 

”Explorar [utforskar] inte sådär jättemycket faktiskt när jag har en sån 

marker [uppdragsmarkör], utan då gillar jag att gå rakt på målet. Samtidigt 

som jag självklart kollar mig lite runt. Annars så brukar jag vara mer… Av 

explorer-typen. Men, i och med att det här är så öppet, det är inte liksom att 
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det finns olika gångar liksom, ’hitåt ska du gå’ och ’ditåt kan du explora om du 

vill’, utan det är liksom, ’du kan explora vart du vill’.” 

(Testperson 7) 

Det går att begrunda huruvida denna kommentar stärker hypotesen eller inte; testdeltagaren 

väljer uttryckligen pga. de diskreta navigationshjälpmedlen att bortse från någonting som 

hon angett som ett av sina större upplevelseintressen. Samtidigt som hon på grund av dessa 

hjälpmedel avstår från att navigera och utforska på egen hand för att ta sig fram till mål 

verkar hon dock inte se detta som någonting negativt. Istället uppskattar hon det faktum att 

hon har ett tydligt mål i en spelvärld som i övrigt är väldigt stor och öppen. Samtidigt talar 

hon uppskattande om hur hon upplever kontrollen och rörlighetförmågan i spelet, och säger 

vid ett tillfälle: 

”Jag märker att Skyrim är ändå ganska fritt liksom när det gäller hur man kan 

röra sig. Vilket jag gillar. Jag har inte spelat sådär jättemycket open world 

[öppen spelvärld], men jag gillar när man inte är jättehindrad av terrängen. 

Även fast det är hyfsat realistisk, man kan inte gå upp för en bergvägg liksom, 

men man kunde gå upp för en hyfsat steep [brant] kulle liksom. ” 

(Testperson 7) 

Det faktum att ingen annan testdeltagare från någon av grupperna valt att kommentera på 

sin upplevelse av frihet i spelet, samt det faktum att den enda testdeltagaren som uttalade sig 

positivt om denna upplevelsekategori tillhörde Grupp DN gör det alltså svårt att validera den 

del av hypotesen som påstår att tillgången till diskreta navigationshjälpmedel generellt sett 

skulle hämma spelarens känsla av valfrihet och kontroll. 

5.4 Resultat 

I denna studie så räknas spelupplevelsen som den totala summan av alla enskilda Positiva, 

Negativa, ”Klara”- och ”Kämpa”-upplevelser som testdeltagarna rapporterat in. De resultat 

som framtagits i denna studie tyder alltså på att den hypotes som ämnats undersökas inte 

går att styrka; de skillnader i resultaten som finns mellan de båda grupperna är helt enkelt 

inte tillräckligt definitiva. Grupp ON rapporterade totalt ett resultat som påvisade att 

testdeltagarna i allmänhet upplevde en högre nivå av omslutenhet, men även fler fall av 

frustration, tristess och tillfällen av bruten omslutenhet. Ingenting i resultatet tyder heller på 

att Grupp ON skall ha upplevt någon betydande känsla av valfrihet och kontroll i jämförelse 

med Grupp DN. Det enda som på något vis stärker hypotesen är det faktum att Grupp DN 

rapporterade mindre svårigheter när det kommer till utmaningen, även om de också 

rapporterade en större oro över denna utmaning. En högre utmaning var dock endast en 

liten del av hypotesen, och är ingenting som går att tolka som en generellt bättre 

spelupplevelse. Individuellt så har fler testdeltagare som tillhörde Grupp ON rapporterat 

övergripande positiva spelupplevelser än Grupp DN (2 Pos, 2 Neg mot 1 Pos, 3 Neg). Denna 

skillnad är dock så liten att det vore förhastat att påstå att detta betyder att frånvaron av 

diskreta navigationshjälpmedel skulle förbättra spelupplevelsen i denna typ av spel. 

5.4.1 Övriga resultat 

Ytterst få uppenbara skillnader i resultatet påträffades i fallen mellan män och kvinnor av 

vardera gruppen. En av de två kvinnorna i Grupp ON lyckades inte ta sig fram till slutet av 
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uppdraget, medan båda två männen lyckades. Även tidsmässigt var det väldigt liten skillnad 

i resultatet. Intressant nog angav båda männen dock fler positiva upplevelser än negativa, 

medan båda kvinnorna angav fler negativa upplevelser. Båda männen angav även fler 

upplevelser som indikerade omslutenhet än vad de båda kvinnorna gjorde. I övrigt var det 

väldigt liten skillnad i resultat. 

Även för Grupp DN var skillnaderna mellan i resultat mellan könen små. Både män och 

kvinnor klarade uppdraget på liknande tider och alla testdeltagare lyckades ta sig från början 

till slut utan problem. I fråga om spelupplevelse angav alla testdeltagare utom en i denna 

grupp en mer negativ än positiv spelupplevelse. Den enda som angav en positiv 

spelupplevelse, med en stor marginal, var en kvinna, Testdeltagare 7. Utifrån dessa resultat 

verkar det dock troligt att skillnad i erfarenhet och personlig förmåga mellan individer har 

spelat en större roll för resultatet än frågan om genus. Det är dock svårt att se några direkta 

kopplingar mellan spelarnas resultat i fråga om tid och det antal timmar de angett att de 

spelar per vecka. Testdeltagare 1 har t.ex. angett att denne spelar mer än 10 timmar per 

vecka, men är den person som tagit näst längst tid på sig. Mellan de andra testdeltagarna 

varierar resultatet stort. Det enda som uppenbart sticker ut är Testdeltagare 4 som med stor 

marginal angett den lägsta mängden speltid per vecka och även hade det sämsta resultatet 

när det kommer till speltid, samt att denna testdeltagare inte lyckades ta sig till slutmålet. 
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av studiens resultat. Detta följs av en diskussion 

kring de slutsatser som nåtts och de orsaker som lett fram till dessa. Vidare diskuteras även 

vad dessa resultat skulle kunna användas till i framtiden, förslag och spekulationer om 

vidare forskning och arbete. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Huvudmålet med denna studie har varit att undersöka hur spelupplevelsen i en öppen 

spelvärld påverkas av tillgången till diskreta navigationshjälpmedel tillsammans med 

omslutande navigationshjälpmedel, i jämförelse med ett spel där navigation enbart sker med 

tillgång till omslutande navigationshjälpmedel. För att kunna undersöka detta har en 

spelmodifikation i form av ett uppdrag till spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda 

Game Studios, 2012) skapats. Modifikationen skapades med Martin Nerurkars (Nerurkar, 

2009) uppdelning av diskreta samt omslutande navigationshjälpmedel i åtanke med syftet 

att göra en kvalitativ likhetsgranskning av spelarnas upplevelse.  

För att undersöka detta delades testdeltagarna in i två grupper. Den ena gruppen spelade 

igenom uppdraget med tillgång till diskreta navigationshjälpmedel, såsom karta, kompass 

och uppdragsmarkörer. Den andra gruppen hade enbart tillgång till omslutande 

navigationshjälpmedel, och var tvungna att förlita sig på dessa, i kombination med 

uppdragsbeskrivningar, för att navigera rätt. Efter varje spelsession intervjuades 

testdeltagarna med hjälp av metoden Post-Game Commentaries (Gow, et.al., 2010), vars 

resultat sedan bröts ned till mätbar data och analyserades med hjälp av en anpassad version 

av Grounded Theory (Bryman, 2011). Det har varit svårt att dra en definitiv slutsats från de 

resultat som undersökningen gett, då resultaten i många fall varit mångtydiga eller 

motsägelsefulla.  

De framtagna resultaten indikerade inte något större stöd för hypotesen; de skillnader som 

uppstod är inte betydande nog för att påstå att tillgången eller frånvaron av diskreta 

navigationshjälpmedel direkt förbättrade eller försämrade spelupplevelsen för någon av 

grupperna. Fler testdeltagare från Grupp ON rapporterade fler Positiva upplevelser och 

upplevelser som indikerade högre omslutenhet än från Grupp DN. Dock noterades även fler 

fall av bruten omslutenhet för denna grupp. Den enda testdeltagaren som inte slutförde hela 

spelsessionen och dessutom var mest Negativ i sin beskrivning av spelupplevelsen tillhörde 

även Grupp ON. Något som dock är viktigt att ha i åtanke är att denna studie skett i en 

ytterst begränsad skala med få testdeltagare inom en väldigt homogen grupp människor. 

Även om resultatet alltså tyder på att hypotesen inte går att styrka kan det vara lämpligt att 

avvakta med att dra några absoluta slutsatser fram till dess att en mer omfattande studie har 

genomförts. 

6.2 Diskussion 

Den främsta anledningen till att hypotesen för studien inte kunde strykas var för att 

resultaten var mångtydiga, framförallt för den grupp som inte använde sig av diskreta 

navigationshjälpmedel. Rapporterna från denna grupp indikerade precis som hypotesen 

förutsade en allmänt högre nivå av omslutenhet. Tidigare i rapporten presenterades Brown 

och Cairns (2004) teori om vad som krävs för att omslutenhet ska uppstå, det vill säga att 
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spelaren måste välja att rikta all sin koncentration och uppmärksamhet mot spelet i fråga för 

att bli mer känslomässigt involverad i upplevelsen. Det kan alltså vara möjligt att högre 

koncentration naturligt uppstått under spelsessionen för Grupp ON som en reaktion till den 

högre utmaning som denna grupp har ställts inför, ett fenomen som sammanfattas under 

begreppet flow (Csikszentmihalyi, 1990). Flow kan uppstå då spelarens uppfattning av sina 

egna kunskaper ligger i motvikt till spelets utmaning. Detta flow och den omslutenhet som 

uppstått har dock brutits vid tillfällen då testdeltagarna inte upplevt att de framskridit i sitt 

spelande. När testdeltagarna hamnat vilse och inte fått tillräckligt med feedback för att 

uppnå det som Salen och Zimmerman (2004) kallar för ”meningsfullt spelande” har de 

istället blivit frustrerade och upplevt tristess.  

Det går självklart att diskutera huruvida den metod som använts i denna studie verkligen har 

kunnat mäta omslutenhet på ett bra sätt, eller om omslutenhet är korrekt mätbart över 

huvud taget. Analysen av de data som kommit fram under studien har gett indikationer 

angående spelarnas upplevelse av sitt eget engagemang under spelsessionen, vid enskilda 

händelser. Detta är alltså en relativt ytlig tolkning av begreppet omslutenhet. Dock måste 

man tänka på att det är väldigt svårt att direkt kontrollera om spelarna vid något tillfälle 

upplever total koncentration och inlevelse i spelet. Den del av hypotesen som menar att 

omslutenheten direkt bör höjas vid frånvaron av diskreta navigationshjälpmedel går inte att 

stryka, då den samtidigt även brutits på grund av den allt för höga utmaningen när det gäller 

navigation. 

Denna del av hypotesen har alltså falsifierats på grund av att det inte varit överlagt att påstå 

att omslutenheten har höjts om den samtidigt också regelbundet brutits på grund av 

frånvaron av de diskreta navigationshjälpmedlen. 

Skäligen bör man även vända på resultatet och fundera över varför Grupp DN inte har 

rapporterat lika mycket angående varken omslutenhet eller bristen på sådan under 

spelsessionen. Om utmaningen är något som gav upphov till spelarnas koncentration och 

därigenom omslutenhet för Grupp ON kan det alltså vara så att bristen på utmaning, det 

faktum att spelarna aldrig behöver oroa sig för att hitta vart de ska är vad som gett upphov 

till en mindre nivå av omslutenhet för Grupp DN. Testdeltagarna behöver aldrig ge spelet sin 

fullständiga koncentration under dessa tillfällen då behovet av att navigera efter egen 

förmåga inte finns. På så vis blir deras omslutenhet aldrig tillräckligt hög för att de ska 

nämna den som en stark upplevelse under sin spelsession, och därmed nämns heller inte 

instanser då den blivit bruten på samma sätt. 

Det är svårt att säga exakt vad det är som gett upphov till att resultaten är så spridda. 

Skillnaderna i resultat mellan män och kvinnor är inte tillräckligt stora för att någon direkt 

slutsats ska kunna dras; en del kvinnor har klarat sig bättre och haft en bättre spelupplevelse 

än flera av männen, medan en del män har klarat sig bättre och haft en bättre spelupplevelse 

än flera av kvinnorna. Om något av könen har navigerat med hjälp annorlunda spatiala 

ledtrådar än det andra könet såsom teoretiserats av Sandstrom, Kaufman och Huettel (1997) 

är detta inte något som har varit uppenbart under undersökningen. Detta verkar istället vara 

en individuell skillnad som kan vara grundad i erfarenhet av både verklig och virtuell 

navigation. Det är dock intressant att se vilka ledtrådar de olika individerna lade märke till. 

En del testdeltagare listade direkt ut vilket väderstreck som var vilket i början av uppdraget 

och hade full koll på dessa genom hela uppdraget, baserat på deras position i förhållande till 

de olika landmärkena. Andra ignorerade väderstrecken helt och hållet och använde sig 
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endast av de omslutande navigationshjälpmedlen som visuella ledtrådar tillsammans med 

uppdragsbeskrivningarna för att ta sig vidare i uppdraget. En del lyckades även ta sig i mål 

enbart genom trial-and-error [pröva och gå tillbaka]. 

Erfarenhet verkar vara det som främst haft en påverkan på hur väl testdeltagarna lyckats 

navigera. Den enda testdeltagare som inte nådde fram till mål var personen som angav den 

minsta erfarenheten av spel. Denna person var dessutom den som angav den sämsta 

spelupplevelsen, med hög nivå av frustration. Bristen på erfarenhet verkar ha gjort 

utmaningen för hög för denna person. Det är möjligt att denna person skulle ha klarat sig 

bättre och haft en bättre spelupplevelse om denne deltagit i testet i gruppen med tillgång till 

diskreta navigationshjälpmedel. 

Någonting som denna studie tyder på är att erfarenhet i förhållande till utmaning möjligen 

skulle kunna vara den högst bidragande faktorn till en förbättrad spelupplevelse med ökad 

omslutenhet. Det skulle i framtiden kunna vara relevant att skapa spel där man låter 

spelarna själva välja huruvida de vill ha tillgång till olika typer av diskreta 

navigationshjälpmedel, eller om de föredrar att navigera till så stor mån som möjligt på egen 

hand. På så vis skulle det alltså gå att se till att varje spelare själv kan justera utmaningen när 

det kommer till navigation utefter dennes egen spelstil. Detta är dock något som skulle kräva 

att utvecklarna tar hänsyn till detta under utvecklingen genom hela spelet så att det är 

anpassat efter att kunna spelas både med och utan diskreta navigationshjälpmedel.  

Vidare forskning inom det ämne som denna studie tar upp skulle eventuellt kunna leda till 

en högre förståelse för omslutenhet i förhållande till utmaning inom många olika spel. Med 

en tydligare vetskap om vad olika typer av spelare är ute efter, samt hur man kan uppnå 

detta skulle det vara möjligt att skräddarsy upplevelsen för en viss målgrupp, eller möjligen 

försöka bredda upplevelsen så att den är mer tilltalande till en så stor grupp människor som 

möjligt.  

6.3 Framtida arbete 

Något som snabbt blivit uppenbart under loppet av denna studie är att det är svårt att tydligt 

definiera vad en bra spelupplevelse är samt förmå människor att dela med sig av alla 

relevanta delar av denna. Studien har i praktiken endast ytligt berört ett ytterst brett ämne, 

med många aspekter och individuella åsikter. Både spelutvecklare och spelarna själva vill 

mer än något annat att spel ska utvecklas mot att ge en bättre spelupplevelse. Resultaten för 

denna undersökning är dock inte tydliga nog för att kunna ge ett fastställande ja eller nej 

angående frågeställningen. 

Eftersom resultatet verkar tyda på att skillnaderna är väldigt individuella kan det i framtiden 

vara relevant att tydligare avgränsa vilken typ av spelupplevelse det är man vill uppnå och i 

vilken miljö. Det är fullt möjligt att även om frånvaron av diskreta navigationshjälpmedel 

förhöjer upplevelsen i vissa typer av spel och för vissa typer av spelare så är detta inte något 

för alla. För att kunna se ett tydligare mönster i denna typ av undersökning så kan det i 

framtiden vara relevant att framförallt utföra denna på en mycket större grupp människor, 

med mer varierande bakgrunder, erfarenheter och/eller ålder. Att få svar på den fråga som 

denna studie ämnat besvara är något som skulle kunna vara till stor nytta för framtida 

spelutvecklare, som är intresserade av att skapa den bästa möjliga spelupplevelsen för 

personer inom en viss målgrupp. 
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Vid möjligheten att vidarearbeta denna studie skulle jag vilja förlänga tiden som 

undersökningen bedrivs till inte bara längre spelsessioner, utan även till flera speltillfällen 

än vad som varit möjligt under denna studie. För att uppnå en större datamängd skulle ett 

flertal test med flera olika miljöer och uppdrag vara intressant. På så vis skulle det vara 

möjligt att i många fall eliminera problem med data som beror på testdeltagarnas skillnader i 

erfarenhet, genom att de grundligt får lära sig hur spelet fungerar och utvecklas under en 

längre tid. Då skulle det även bli möjligt att studera hur spelarnas uppfattning av 

spelupplevelsen förändras under en längre tids spelande i takt med deras egna kunskaper. 

Detta är dock något som troligtvis skulle behöva skötas på en professionell forskningsnivå, 

då stora mängder data direkt leder till stora mängder arbete. 

I framtiden skulle denna forskning mycket möjligt kunna leda till att spel utvecklas där 

spelarna har möjlighet att själva skräddarsy sin upplevelse och sin tillgång till diskreta 

navigationshjälpmedel. Baserat på deras spelstil kan de göra ändringar som ger en högre 

utmaning, högre omslutenhet eller istället möjlighet att spela snabbt och effektivt, utan att 

behöva investera för mycket uppmärksamhet i spelet. 
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Appendix A -  Enkät 

Are you Male or Female? 

 Male 

 Female 

How many hours per week do you spend on gaming? 

 None 

 1 – 2 hours 

 2 – 5 hours 

 5 – 10 hours 

 10 + hours 

What part of a game experience do you enjoy the most (Max 3)? 

 Achievements 

 Combat 

 Competition 

 Cooperation 

 Crafting 

 Exploration 

 Lore 

 Magic 

 Puzzles 

 Questing 

 Gathering 

 Roleplaying 

 Stealth 

 Strategy 

 Tactics 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 
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Appendix B -  Medelvärde per kategori – Grupp ON 
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Appendix C -  Medelvärde per kategori – Grupp DN 
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Appendix D -  Grupp ON Individuella resultat (1) 

Testperson 1 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt           II  2 

Enkelt           I  1 

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad            I 1 

Uttråkad       I    I  2 

Förstående           I  1 

Osäker   I          1 

Nöjd I         I   2 

Missnöjd              

Självsäker    I   II    I  4 

Orolig              

Målmedveten       I  I  I  3 

Planlös           II  2 

Pos./Neg. 1/-  -/1    1/1  1/-  2/3  5/5 

Klara/Kämpa    1/-   2/-    2/2 1/- 6/2 

Total 1  1 1   4  1 1 9 1 19 
 

Testperson 2 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt       II      2 

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad              

Uttråkad              

Förstående              

Osäker   I  I        2 

Nöjd           II  2 

Missnöjd        I  I I  3 

Självsäker              

Orolig              

Målmedveten              

Planlös              

Pos./Neg.   -/1  -/1   -/1  -/1 2/1  2/5 

Klara/Kämpa       2/-      2/- 

Total   1  1  2 1  1 3  9 
 

AV = Audio-Visuella 

Ge. = Generella 

Gr. = Gränssnitt 

Ka. = Karaktär 

Ko. = Kontroller 

Nar. = Narrativ 

 

Nav. = Navigation 

NPC = NPC 

Sa. = Samlande 

St. = Strid 

Upp. = Uppdragsmål 

Övr. = Övrigt 
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Appendix E -  Grupp ON Individuella resultat (2) 

Testperson 3 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt          I   1 

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad  III         I  4 

Uttråkad  I           1 

Förstående       I    I  2 

Osäker      I I    III  5 

Nöjd      I     II  3 

Missnöjd              

Självsäker              

Orolig        I     1 

Målmedveten              

Planlös              

Pos./Neg.  3/1    1/1 1/1 -/1   4/3  9/7 

Klara/Kämpa          1/-   1/- 

Total  4    2 2 1  1 7  17 
 

Testperson 4 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt      I     II  3 

Enkelt              

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad              

Uttråkad           I  1 

Förstående              

Osäker       II    I  3 

Nöjd       I    I  2 

Missnöjd  I     II    II  5 

Självsäker              

Orolig              

Målmedveten           I  1 

Planlös       I    I  2 

Pos./Neg.  -/1     1/5    2/5  3/11 

Klara/Kämpa      -/1     -/2  -/3 

Total  1    1 6    9  17 

 

AV = Audio-Visuella 

Ge. = Generella 

Gr. = Gränssnitt 

Ka. = Karaktär 

Ko. = Kontroller 

Nar. = Narrativ 

Nav. = Navigation 

NPC = NPC 

Sa. = Samlande 

St. = Strid 

Upp. = Uppdragsmål 

Övr. = Övrigt 

 



 VI 

Appendix F -  Grupp DN Individuella resultat (1) 

Testperson 5 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt              

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad              

Uttråkad              

Förstående              

Osäker   II  III        5 

Nöjd              

Missnöjd              

Självsäker          II   2 

Orolig          I   1 

Målmedveten         I  I  2 

Planlös              

Pos./Neg.   -/2  -/3    1/-  1/-  2/5 

Klara/Kämpa          2/1   2/1 

Total   2  3    1 3 1  10 
 

Testperson 6 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt       I   I I  3 

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad              

Uttråkad              

Förstående   I        II  3 

Osäker      II II    I  5 

Nöjd        I II    3 

Missnöjd    I        I 2 

Självsäker         I I I  3 

Orolig        II     2 

Målmedveten              

Planlös              

Pos./Neg.   1/- -/1  -/2 -/2 1/- 2/-  2/1 -/1 6/7 

Klara/Kämpa       1/- -/2 1/- 2/- 2/-  6/2 

Total   1 1  2 3 3 3 2 5 1 21 

 

AV = Audio-Visuella 

Ge. = Generella 

Gr. = Gränssnitt 

Ka. = Karaktär 

Ko. = Kontroller 

Nar. = Narrativ 

Nav. = Navigation 

NPC = NPC 

Sa. = Samlande 

St. = Strid 

Upp. = Uppdragsmål 

Övr. = Övrigt 
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Appendix G -  Grupp DN Individuella resultat (2) 

Testperson 7 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt              

Fri            I 1 

Kontrollerad              

Intresserad              

Uttråkad              

Förstående   II        II I 5 

Osäker   I I  I     I  4 

Nöjd I I I  I     I I II 8 

Missnöjd I     I    I   3 

Självsäker              

Orolig       I      1 

Målmedveten              

Planlös              

Pos./Neg. 1/1 1/- 3/1 -/1 1/- -/2    1/1 3/1 4/- 14/7 

Klara/Kämpa       -/1      -/1 

Total 2 1 4 1 1 2 1   2 4 4 22 
 

Testperson 8 AV Ge. Gr. Ka. Ko. Nar. Nav. NPC Sa. St. Upp. Övr. Total 

Svårt              

Enkelt              

Fri              

Kontrollerad              

Intresserad       I      1 

Uttråkad          I   1 

Förstående              

Osäker   I I     I  II  5 

Nöjd II     I I   I   5 

Missnöjd     II     I   3 

Självsäker              

Orolig        I  I   2 

Målmedveten              

Planlös              

Pos./Neg. 2/-  -/1 -/1 -/2 1/- 2/-  -/1 1/2 -/2  6/9 

Klara/Kämpa        -/1  -/1   -/2 

Total 2  1 1 2 1 2 1 1 4 2  17 

 

AV = Audio-Visuella 

Ge. = Generella 

Gr. = Gränssnitt 

Ka. = Karaktär 

Ko. = Kontroller 

Nar. = Narrativ 

Nav. = Navigation 

NPC = NPC 

Sa. = Samlande 

St. = Strid 

Upp. = Uppdragsmål 

Övr. = Övrigt 

 


