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Sammanfattning  

 
För att kunna anpassa ett spel så bra som möjligt för den tilltänkta målgruppen är det 

viktigt för speldesigners att förstå vad som motiverar spelare till att spela. Huvudsyftet 

med detta arbete är att undersöka hur olika spelare utformar sina rollspelskaraktärer 

och hur dessa spelare skiljer sig åt trots att de spelar samma spel. För att undersöka 

detta har testdeltagare fått skapa rollspelskaraktärer och sedan motiverat sina val. Ur 

studien framkom det att spelare prioriterar olika aspekter av sitt karaktärskapande 

samt att de inte bemödar sig med delar som de finner ointressanta. Fortsatt forskning 

skulle kunna titta närmare på huruvida kosmetik och immersion hör ihop med tanke 

på att vissa testdeltagare uppgav att immersion var en stark motivation för dem 

samtidigt som de inte lade något värde i de kosmetiska aspekterna.  

Nyckelord: Motivation, Rollspel, Karaktärsskapande 
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1 Introduktion 

Inom rollspelsgenren är karaktärsskapandet en stor aspekt av spelupplevelsen då det är i 

denna del spelarens avatar tas fram, och det är med denna karaktär spelaren interagerar 

med spelvärlden. Det är via denna karaktär spelaren får en chans att uttrycka sig själv och 

anpassa sin karaktär efter sina prioriteringar och önskningar. 

Genom att förstå vad olika spelare tittar på när de skapar sina karaktärer kan själva 

spelupplevelsen anpassas bättre för den tilltänkta målgruppen. 

I detta arbete kommer olika motivationskategorier att undersökas i samband med 

karaktärsskapande inom rollspel. Undersökningen kommer att utgå från Yees (2005) 

motivationskategorier, en bakgrund om hans forskning kommer att ges. Även en bakgrund 

kommer att ges om rollspel och karaktärsskapande att ges. 

Huvudsyftet med denna undersökning är att försöka utröna om spelare inom vissa 

motivationskategorier har samma aspekter i åtanke när de skapar sina karaktärer. Genom 

att undersöka detta kan även visa sig huruvida spelare från olika motivationskategorier tittar 

på olika aspekter i sitt karaktärsskapande.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer begrepp och områden som berör detta arbete att introduceras och 

förklaras. Detta för att se till att läsaren i fråga har den bakgrund som krävs för att få en 

djupare förståelse i arbetes syfte och hypotes.  

Först kommer spelaravatarens innebörd och dess vikt att presenteras. Därefter kommer 

Bartles (1996) spelararketyper att introduceras då de är grunden till Yees (2005) 

motivationskategorier och underkategorier. Även Yees (2005) motivationskategorier 

kommer att förklaras på en djupare nivå, detta är viktigt då Yees (2005) undersökning är 

central för detta arbete. Då detta arbete kretsar kring karaktärsskapande i rollspel kommer 

först ett stycke att introducera rollspelsgenren och sedan kommer ett stycke som förklarar 

mer ingående på skapandeprocessen av spelarens karaktär. 

2.1 Spelaravatarer 

En avatar i ett digitalt spel har som syfte att vara spelarens verktyg för att interagera med 

den virtuella världen (Boberg, Piippo & Ollila, 2008). Avataren har en central roll i 

spelupplevelsen då det är genom den spelaren blir förkroppsligad i spelvärlden och utför 

rollen som spelets protagonist (Burn, 2006; Kromand, 2007). Spelarens avatar har även en 

stor påverkan på spelupplevelsen då spelaren använder sig av sin karaktär igenom hela 

spelet och fungerar även som en förmedlare av berättelsen till spelaren (Boberg, Piippo & 

Ollila, 2008; Kromand, 2007). 

Precis som i film, där åskådarna får följa filmens protagonist, får spelaren följa spelets 

protagonist. Det är dock en stor skillnad mellan film och datorspel då spelare får interagera 

med den fiktiva världen, i film kan åskådarna bara följa protagonistens historia och 

handlingar (Campbell, Carr & Ellwood, 2006). Vad än åskådarna gör kommer inte 

protagonistens handlingar att förändras. Dessutom refererar inte filmens åskådare till 

filmens protagonist som ”jag”, vilket spelare gör i dataspel.  

Det är inte ovanligt att människor använder ”jag” i vardagssammanhang där personen i fråga 

snarare syftar till en förlängning av sig själva genom redskap än det bokstavliga jaget. 

Linderoth (2007) ger som exempel när ryttare galopperar med sina hästar. När en ryttare 

säger ”jag galopperade” menar de oftast inte bokstavligen att ryttaren själv gick runt och 

galopperade, utan snarare att dennes häst galopperade med ryttaren på, trots att ryttaren 

använde uttrycket ”jag” i sammanhanget. Denna typ av formulering och uttryck kan även ses 

i dataspel i hur spelare förhåller sig till sina avatarer. Linderoth (2007) tar upp ett exempel 

från en av sina studier där han observerar barn medan de spelar. Under en spelsession 

refererar en av testpersonerna till att hon ”dör”. Självfallet menade hon inte att hon dog, 

utan att hennes avatar i spelvärlden dog under den aktuella rundan. 

Många avatarer i dataspel är oftast förutbestämda karaktärer, där utseende, personliga och 

övriga egenskaper redan är satta. Burn och Carr (2006, s. 20) skriver: 

In action adventure games such as Tomb Raider or Oddworld: Abe’s Oddysee 

(1997) the avatar is provided by the game. He or she is characterized by the 

game’s backstory, and their physical capabilities (strength or speed, for 

example) are, to a large extent, predetermined. 
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Rollspelsgenren skiljer sig dock från de flesta andra genrer i denna aspekt. Burn och Carr 

(2006, s. 20) skriver sedan: “In contrast to this, in a computer RPG the protagonist[…]is 

likely to be constructed or at least developed by the player”.  

Kromand (2007) kategoriserar rollspelsavatarer som en ”Open avatar” (öppen avatar, egen 

översättning) vilket innebär att avataren inte har några personlighetsdrag utan spelarens 

involvering i form av handlingar och dialogval utformar karaktärens personlighet, 

tillskillnad från en ”Closed avatar” (stängd avatar, egen översättning) där spelarens inte har 

någon kontroll över avatarens personlighet då den är förutbestämd.  

Boberg, Piippo och Ollila (2008) understryker ytterligare hur viktig avataren är då den 

tillåter spelaren att uttrycka en form av identitet genom avatarens utseende, namn och 

handlingar. En del spelare kan vara så pass investerade i sina avatarer att de till en viss mån 

skapar avatarer som reflekterar det verkliga jaget (Fedorovskaya & Neaustaedter, 2009). 

Detta arbete kommer i huvudsak fokusera på avatarer i den digitala rollspelsgenren. Senare i 

detta arbete kommer en diskussion om hur olika sorters spelare väljer att utforma sina 

karaktärer och varför.  

Typiska komponenter i rollspel och dess karaktärsskapande kommer att förklaras mer 

ingående i senare kapitel.  

2.2 Bartles spelararketyper 

Trots att flera spelare spelar samma spel betyder det inte att de är ute efter samma sorts 

spelupplevelse. Spelare kan skilja sig åt i vad de vill få ut av ett spel och vad deras egna satta 

mål är. Bartle (1996) har identifierat fyra sorters olika spelararketyper i Multi User 

Dungeon-spel; Killers (dräpare), Explorers (utforskare), Socializers (sällskapliga spelare) och 

Achievers (målmedvetna spelare) (egen översättning på samtliga spelararketyper).  

Bartles (1996) spelararketyper har stått till grund för Yees (2005) undersökning, vilket detta 

arbete baseras på. Nedan kommer en djupare beskrivning av Bartles (1996) spelararketyper 

att ges och vad deras motivation till att spela är.  

Killer:  

Dessa spelare finner nöje i tävlingsaspekten av spelandet, att dominera andra spelare. Att 

besegra andra mänskliga spelare är något de föredrar gentemot att strida mot datorstyrda 

karaktärer. Spelare inom denna motivationskategori är även de som är troligast att 

trakassera och störa andra spelare med detta som uppsåt. Dessa spelare har även störst 

tendens att gå emot normen när det kommer till vad som anses vara den så kallade goda 

sidan, och tar ofta, det som anses i spelvärlden, den onda sidan.  

Explorer: 

Spelare av denna arketyp finner utmaning i att utforska och få reda på mer om spelvärlden. 

De tenderar att uppskatta spelvärldens bakgrundshistoria och upptäcka saker som de flesta 

spelare kan ha missat, bland annat så kallade Easter Eggs, små detaljer och belöningar som 

spelets utvecklare har placerat på obskyra ställen i spelvärlden för att låta spelare upptäcka 

om de tar sig dit. Explorers finner även nöje i att upptäcka saker utanför spelets avsiktliga 

ramar, till exempel nya okonventionella sätt att ta sig till en viss punkt i spelvärlden.  
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Achiever: 

Målet för dessa spelare är att samla mätbara saker, som poäng eller ovanliga vapen. Detta för 

att visa deras framgång. De lägger mycket vikt i att ha en elitstatus bland andra spelare. Att 

se sitt namn högt upp på poängtavlor eller turnéträd är något de finner mycket 

tillfredsställelse i.  

Socializer: 

Denna spelararketyp är mer ute efter den sociala aspekten av spelandet än själva spelet i sig. 

De finner mer tillfredsställelse i att umgås och socialisera sig med andra spelare än att till 

exempel utföra de uppdrag som spelet förser spelarna med. 

2.2.1 Kritik 

Bartles (1996) spelarketyper har fått en del kritik då de inte är empiriskt testade, och enligt 

Yee (2005), inte tillräckligt mångfacetterade. I sitt arbete kritiserar Yee (2005) Bartles  

(1996) spelararketyper då Bartle (1996) menade att en typ av motivation undertrycker en 

annan typ, till exempel att desto mer av en Achiever en spelare är, desto mindre av en 

Socializer är denne. Yees (2005) undersökning påvisade att detta inte nödvändigtvis stämde, 

utan att spelares motivationer till att spela är mer mångfacetterat än så. För att komplettera 

Bartles (1996) arketyper utvecklade Yee (2005) egna kategorier med tillhörande 

underkategorier.  

2.3 Yees motivationskategorier och underkategorier 

Yee (2005) utförde en empirisk undersökning där flera tusentals MMORPG-spelare 

(Massive Multiplayer Online Rollplaying game) fick svara på ett antal frågor angående deras 

mål och motivation när de spelar MMORPG-spel. Testdeltagarna kunde få olika höga poäng 

inom olika motivationskategorierna som Yee (2005) hade identifierat med hjälp av Bartles 

(1996) spelararketyper. I motsats till vad Bartle (1996) menade, underminerar en 

motivationskategori eller en spelartyp inte en annan. Detta fann Yee (2005) stöd för i sin 

empiriska undersökning, som han bland annat presenterar i sin publikation Motivations of 

Play in MMORPGs (2005). För att kunna läsa av resultaten hade Yee (2005) delat in 

motivationerna i tre kategorier med tillhörande underkategorier. Desto mer poäng en 

testdeltagare fick inom en kategori på testet desto mer indikerade det på vilken typ av 

motivation spelare hade när de spelade. Nedan kommer Yees (2005) motivationskategorier 

med tillhörande underkategorier att presenteras. 
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The Achievement Component 

 Advancement 

Känslan av progression är vad som driver dessa spelare. Att se att sin karaktär 

bli kraftfullare, helst på så kort tid som möjligt, är något dessa spelare strävar 

efter.  

 

 Mechanics 

Dessa spelare intresserar sig främst för att förstå spelets underliggande 

mekanik i form av spelets siffror. Att räkna ut vilket vapen som är mest 

effektivt med de förmågor karaktären besitter, eller hur stor sannolikheten är 

att ens karaktär faktiskt kan undvika motståndarens slag, och så vidare är 

aspekter som kan vara intressanta för dessa spelare. 

 

 Competition 

Som titeln antyder är den största motivation för denna underkategori 

tävlingsmomentet gentemot andra spelare. Detta kan ske som rumsrena 

dueller, men kan också bestå av oprovocerat våld eller förnedring. Detta för 

att dessa spelare finner nöje i att besegra och dominera andra spelare.  

The Social Component 
 

 Socializing 

Spelare som påvisade höga resultat i denna motivationstyp gillar att småprata 

med andra spelare och hjälpa till i generellt. De dras till stora spelargillen där 

fokus inte ligger på spela väldigt seriöst, utan på en mer avslappnad nivå.  

 

 Relationship 

Spelare inom denna underkategori gillar också den sociala aspekten av 

spelandet. Dock söker dessa spelare mer långvariga och meningsfulla 

relationer. Till skillnad från ovanstående underkategori är det inte 

småpratande och de ytliga kontakterna som lockar, utan djupare relationer, 

där de bland annat kan prata om saker som rör deras liv utanför spelet. 

 

 Teamwork 
Spelare som tenderar att dra sig till denna underkategori får mest ut av ett 

spel när de får samarbeta med andra spelare. De spelar hellre i grupp än 

ensamma.  

The Immersion Component 

 Discovery 

Att utforska spelvärlden, hitta platser som de flesta spelare inte har sett är det 

som driver spelare som tenderar att få höga poäng i denna underkategori. 

Dock är det inte bara begränsat till platser, även föremål och information som 

de flesta spelare inte har upptäckt är utav intresse.  
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 Role-Playing 

Dessa spelare är insatta i spelvärlden och dess bakgrundshistoria. När de 

skapar sina karaktärer skapar de oftast en bakgrundshistoria för karaktären 

som passar in i spelvärlden. De integrerar gärna karaktären in i spelvärlden 

och de pågående händelserna.  

 

 Customization 

Att spelet erbjuder möjligheten att kunna skräddarsy sin karaktärs utseende 

är viktigt för spelare inom denna underkategori. Att deras karaktär har ett 

unikt utseende och enligt spelarens önskningar är viktigt.  

 

 Escapism 

Dessa spelare använder datorspelandet som ett sätt att slippa verkliga livet. 

De finner det befriande att kunna slappna av i den virtuella miljön ett litet tag 

och inte tänka på problemen som finns i den verkliga världen. 

Enligt Yee (2005) ska underkategorierna inte läsas som separata spelararketyper, utan 

snarare som beståndsdelar som är starkt korrelerade med varandra och därmed avslöjar 

spelarens motivation till att spela.  

Det finns tydliga samband mellan Yees (2005) motivationskategorier och Bartles (1996) 

spelararketyper, detta kan ses till exempel i jämförelsen mellan spelararketypen Socializer 

och motivationskategorin The Social Component då båda kretsar kring den sociala aspekten 

av rollspelandet. Trots att Yee (2005) har baserat sina motivationskategorier på Bartles 

(1996) spelarketyper finns det skillnader. Den största skillnaden mellan Yees (2005) verk 

och Bartles är att, som tidigare nämnt, en motivationskategori inte underminerar en annan. 

Yee (2005) nämner att en spelare som får höga poäng inom Achievement och lågt på 

Socializing är en helt annan typ av spelare än den som får höga poäng inom Achievement och 

högt Socializing.  Ytterligare en skillnad mellan dessa två är att Yee (2005) har 

underkategorier till sina motivationskategorier som är mer detaljerade, medan Bartle (1996) 

endast har huvudkategorier.  

2.4 Rollspel 

I detta kapitel kommer spelgenren rollspel att förklaras i generellt. Genretypiska exempel 

från båda äldre analoga bordsrollspel och nyare digitala rollspel kommer att användas 

ytterligare förtydliga dem starka sambanden som finns mellan moderna digitala rollspel och 

äldre bordsrollspel.  

Värt att nämna är att i detta stycke kommer västerländska rollspel att vara i fokus. Japanska 

rollspel tillhör självfallet också den digitala rollspelsgenren, men dessa två typer av digitala 

rollspel är två olika tolkningar på de äldre bordsrollspelen. Därav skiljer sig de båda från 

varandra i många avseenden (Burn & Carr, 2006). 

Digitala rollspel som Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) och många andra titlar i den digitala 

rollspelsgenren har sina rötter i de klassiska bordsrollspelen (Burn & Carr, 2006). 

Likheterna syns väldigt tydligt i de äldre digitala rollspelen som Baldur’s Gate (1998) och 

Icewind Dale (2000), då båda spelen är baserade på en modifierad version av 

bordsrollspelet Advanced Dungeons and Dragons: 2nd edition (1989). 
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Huvudaspekterna med rollspel är, som namnet på genren antyder, att spelaren får ta på sig 

en roll. Genretypiskt är att det sker i en fantasivärld där spelaren får spela igenom ett antal 

uppdrag och till slut nå det slutgiltiga målet. Genom alla dessa äventyr finns det en 

progression hos spelarens karaktär, dennes förmågor och krafter blir starkare desto längre in 

i spelet denne kommer (Adams & Rolling, 2007).  

Även om mycket har förändrats inom rollspelsgenren och det finns en hel del spelvarianter 

som avviker i många genretypiska punkter, har dagens digitala rollspel behållit många utav 

de klassiska rollspelsaspekterna. I detta stycke kommer några av likheterna mellan 

bordsrollspel och digitala rollspel att tas upp, för enkelhetens skull kommer detta arbete att 

använda sig av digitala spel där det bara finns en mänsklig spelare.   

 I början av ett rollspel brukar spelaren få skapa sin karaktär, detta då inom spelets regler 

och ramverk. I denna del av spelet gör spelaren en serie val som definierar spelarkaraktären. 

Aspekter som vilken klass, ras, förmågor, hårfärg och så vidare denne har (Hallford & 

Hallford, 2001). Därefter försätts karaktären i spelkontexten. I bordsrollspel förmedlas detta 

genom att spelledaren berättar bakgrundshistorian, hur spelsituationen ser ut och vad 

spelarens första mål är. I digitala rollspel görs detta oftast genom så kallade cutscenes, 

förrenderade cinematiska filmklipp som har som syfte att introducera spelaren till 

spelvärlden. I dessa sekvenser har spelaren ingen kontroll över sin karaktär, utan är snarare 

en åskådare (Adams & Rollings, 2007).  

Efter att spelaren har introduceras till spelvärlden och vad spelarens första mål är börjar 

spelet. Allt eftersom spelare besegrar fiender och avslutar uppdrag för att komma närmare 

slutmålet blir spelarens karaktär kraftfullare. Detta kan ses då spelarens karaktär har nya 

och starkare förmågor och nya vapen bland annat (Adams & Rollings, 2007). Ofta får 

spelaren poäng genom att besegra motståndare eller avsluta uppdrag som denne sedan kan 

distribuera mellan sin karaktärs förmågor, och på så sätt ”uppgradera” sin karaktär (Burn & 

Carr, 2006). 

En annan genretypisk aspekt av rollspel är spelarens kompanjoner. I analoga rollspel brukar 

spelsessionerna oftast bestå av ett flertal mänskliga spelare där gruppmedlemmarna har som 

mål att klara av uppdraget tillsammans genom att respektive karaktärer de har skapat (Burn 

& Carr, 2006). I digitala enspelarrollspel som till exempel Dragon Age: Origins (2009) 

förser spelet spelaren med ett antal färdiga kompanjoner som spelare möter på under sina 

uppdrag. Spelaren kan därefter välja vilka denne ska ha med sin grupp och utveckla olika 

förhållanden med sina kompanjoner. I onlinespel brukar dessa kompanjoner bestå av andra 

spelare i så kallade guilds (gillen, egen översättning). 

2.5 Karaktärsskapande i rollspel 

Då detta arbete i huvudsak kommer att behandla karaktärsskapande är det lämpligt att 

behandla bakgrunden för karaktärsskapande i rollspel, både analoga och digitala då systemet 

som många digitala rollspel använder sig av är starkt baserade på de analoga. I detta stycke 

kommer paralleller mellan bordsrollspelet Drakar och Demoner4.0 (1991) och det digitala 

rollspelet Dragon Age: Origins (2009) att dras för att demonstrera likheter. Dessutom 

introduceras aspekter som spelaren måste ta hänsyn till i sitt karaktärskapande. För 

undersökningens och tydlighetens skull kommer spelarkaraktärens egenskaper att delas in i 

två olika kategorier, funktionella och kosmetiska. 
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2.5.1 Funktionella egenskaper 

Med funktionella egenskaper menas det egenskaper som påverkar utkomsten i spelvärlden 

(Adams, 2010). Till exempel vilken klass en spelare väljer att spela som eller vilka förmågor 

spelaren väljer att lägga sina färdighetspoäng på. Väljer en spelare att spela som till exempel 

en alv kan det påverka spelet på så sätt att vissa attacker och förmågor låses upp som bara är 

tillgängliga för den rasen, vissa karaktärer i spelet kan även reagera olika gentemot olika 

raser, därav blir dialogerna och utkomsterna olika. Detta kan ses i bland annat Dragon Age: 

Origins (2009) och Mass Effect (2008). 

Grundegenskaper 

I rollspel får spelaren oftast en förutbestämd mängd poäng som spelaren får distribuera 

mellan olika grundegenskaper (Adams, 2010). Dessa grundegenskaper påverkar i sin tur hur 

stor effekt en handling har eller hur stor sannolikheten är för att spelaren kan utföra 

handlingen ifråga överhuvudtaget. De kan även påverka vilka förmågor som spelarens har 

tillgång till. Ponera att spelaren väljer att distribuera väldigt lite poäng i egenskapen 

intelligens, i spelet Neverwinter Nights (2002) påverkar detta spelet på så sätt att 

karaktären inte kan läsa och därmed inte lära sig nya magiska attacker. Exempel på 

grundegenskaper i ett analogt bordsrollspel och i ett digital rollspel kan ses i Figur 1.  

  

Figur 1 Grundegenskaperna i Drakar och Demoner (1991) till vänster och i 
Dragon Age: Origins (2009) till höger. 

Klass 

Väldigt ofta inom rollspelsgenren får spelaren välja en klass som denne ska spela som. 

Klasser, eller yrken, avgör bland annat vilka förmågor som spelarens karaktär har tillgång 

till. Väljer spelaren till exempel att spela som klassen magiker får denne tillgång till olika 

magiska attacker och förmågor. Men väljer spelaren att spela som krigare istället kan spelets 

ramverk inte förse spelaren med samma förmågor som en magiker skulle ha fått. Istället får 

spelaren tillgång till andra förmågor, som till exempel att kunna använda tvåhandssvärd, då 

detta är mer relaterat till krigarklassen (Adams & Rolling, 2007). På så sätt påverkar detta 

spelandet i sig. Olika förmågor kan vara olika effektiva gentemot olika fiender. I vissa spel 

kan vilken klass spelaren har valt att spela som påverka hur andra karaktärer i spelvärlden 

behandlar och reagerar gentemot spelarens karaktär. I Dragon Age: Origins (2009) till 

exempel, väljer spelaren att spela som magiker finns det en del karaktärer i spelet som 

kommer reagera fientligt eller skeptiskt gentemot denne då magi är ett väldigt politiskt 

laddat ämne inom denna värld.  
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Ras 
 
Vilken ras en karaktär har fungerar i många avseenden som att välja klass. Vissa förmågor är 

bara tillgängliga för vissa raser, dessutom är det inte ovanligt att rasen påverkar karaktärens 

grundegenskaper (Adams & Rollings, 2007). Väljer spelaren att spela som till exempel dwarf 

(dvärg) i Dragon Age: Orgins (2009) får karaktären ett extra poäng i 

grundegenskapen ”Strength” (styrka), ”Dexterity” (smidighet), två extra poäng 

i ”Constitution” (kroppsfysik) bland annat (egen översättning på samtliga termer).  

Nedanstående bilder (Figur 3) är exempel på de stora likheterna som finns mellan moderna 

digitala rollspel, och i detta fall Dragon Age: Origins (2009) och förhållandevis gamla 

bordsrollspel som Drakar och Demoner 4.0 (1991). I båda fallen kan spelaren välja vilken 

ras, kön, klass och socialt stånd för sin karaktär.  

  

Figur 2 Skärmdump från karaktärsskapandet i Dragon Age: Origins (2009) 
och ett urklipp från karaktärsbladet för Drakar och Demoner 4.0 (1991). 

Förmågor 
När spelare skapar sin karaktär får de ett begränsat färdighetspoäng att dela ut mellan de 

olika förmågor som finns tillgängliga (Adams & Rollings, 2007). De kan välja att dela ut 

poängen mellan många olika förmågor, men då är chansen att spelaren lyckas att utföra 

förmågan liten eller att den är väldigt svag. Spelare kan även välja att fokusera på ett fåtal 

förmågor. På detta sätt blir förmågor som spelaren väljer väldigt kraftfulla men inte lika 

många och varierade. Skillnaden mellan förmågor och grundegenskaperna är att 

grundegenskaperna, då kombinerat med vilken klass och ras karaktären har avgör vilka 

förmågor spelarens karaktär har tillgång till.   

2.5.2 Kosmetiska egenskaper 

Aspekter som vilket namn en spelare har valt till karaktär eller hur denne ser ut är 

egenskaper som inte påverkar vilka möjligheter eller förmågor spelarkaraktären har i 

spelvärlden. De kosmetiska egenskaperna finns där för att spelaren ska kunna sätta en 

personlig prägel på sin karaktär (Adams, 2010). Oavsett vad spelaren har döpt sin karaktär 

till eller förändrat utseendet på sin karaktär kommer det inte att påverka vilka förmågor 

spelaren har tillgång till eller hur kraftfull karaktären är (Adams & Rollings, 2007). Dessa 

egenskaper är bara kosmetiska, men som kan tillföra en större känsla av immersion för 

spelaren. 
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Utseende 

I digitala rollspel brukar spelaren kunna ändra utseende på sin karaktär genom att antingen 

välja mellan färdiga utseenden eller justera olika delar av karaktärens kropp och ansikte 

(Hallford & Hallford, 2001). Hur mycket en spelare kan ändra sin karaktärs utseende 

varierar mellan olika spel. I vissa spel är det begränsat till att ändra frisyr, hårfärg, ögonfärg, 

hudfärg med mera. I andra spel finns möjligheten att justera detaljer, som till exempel 

förhållandet mellan näsan och ögonen på karaktären. I analoga rollspel finns det ofta en ruta 

där spelaren kan teckna sin karaktär direkt på karaktärsbladet. Som tidigare nämnt påverkar 

inte karaktärens faktiska utseende utkomsten i spelvärlden. Skulle en spelarkaraktär till 

exempel försöka förföra eller övertala någon spelar det faktiska utseendet ingen som helst 

roll i spelvärlden (Adams & Rollings, 2007). Utan det finns egenskaper, som karisma eller 

övertalningsförmågor, inbyggda i spelet som avgör huruvida spelaren lyckas eller inte.  

Värt att nämna är att det självfallet finns undantag. I det digitala rollspelet Dragon’s Dogma 

(2012) påverkar karaktärens utseende hur mycket denne orkar bära. När spelaren skapar sin 

karaktär kan denne justera bland annat karaktärens längd och kroppsbyggnad. Detta 

påverkar karaktärens vikt och därmed hur mycket denne orkar bära.  

Kön 

Trots att det finns generella skillnader mellan män och kvinnor i den verkliga världen är det 

något som de flesta rollspel inte gör skillnad på (Adams & Rollings, 2007). Vilket kön 

spelaren väljer att ha på sin karaktär påverkar inte spelet på en mekanisk nivå. Karaktären 

har tillgång till samma förmågor och egenskaper oavsett om denne väljer att spela som man 

eller kvinna (Adams & Rollings, 2007). Dock i vissa fall där spelare kan välja att påbörja 

romantiska förhållanden med andra karaktärer i spelvärlden kan skillnaden ligga i 

karaktärernas sexuella läggning, detta kan bland annat ses i Dragon Age: Origins (2009).  

Vilket kön spelaren väljer att ha på sin karaktär påverkar däremot den kosmetiska aspekten 

av karaktärsskapandet. Kroppsbyggnad, frisyr, kläder och dylikt skiljer sig mellan de olika 

könen i digitala rollspel. Detta kan bland annat ses i Mass Effect (2008), Dragon Age: 

Origins (2009) och The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006), väljer spelaren till exempel att 

spela som man får denne bara tillgång till de friyser, kroppsbyggnader och ansikten som är 

skapade för manliga karaktärer i spelet. I Figur 4 syns urvalskillnaden beroende på om 

spelaren väljer att spela som man eller kvinna. 

 

Figur 3 Figur 4 Frisyrer för kvinnliga, respektive manliga, karaktärer i Mass 
Effect (2008). 
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Socialt stånd 

När det kommer till aspekten socialt stånd i rollspel kan det skilja sig väldigt mycket från 

spel till spel. I de klassiska bordsrollspelen är det inte ovanligt att det är slumpen som avgör 

vilken socialt stånd en karaktär får. I Drakar och Demoner 4.0 (1991) får spelaren slå två 

sexsidiga tärningar, dessa kombinerat med antalet bakgrundspoäng (BP) avgör vilket socialt 

stånd spelarens karaktär får. Skulle karaktären till exempel bli tilldelad det sociala ståndet 

”högre medelklass” har denne en större chans att få mer guld i början av spelet att spendera 

än om denne hade fått ett fattigare stånd, som till exempel ”egendomslös”. Då spelarens 

karaktär har mer guld att spendera kan denne köpa bättre utrustning och på så sätt påverka 

spelmekaniken. 

I de flesta moderna digitala rollspel som The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) och Dragon’s 

Dogma (2012) finns oftast inte egenskapen socialt stånd att välja, och i de fall där 

egenskapen finns får spelaren oftast välja själv. I Biowares digitala rollspel Dragon Age: 

Origins (2012) och Mass Effect (2008) väljer spelaren vilken social bakgrund dennes 

karaktär får. Vilket socialt stånd en karaktär har påverkar inte spelmekaniken. Denne får 

inga för- och nackdelar i form av mer eller mindre poäng att dela ut mellan grundegenskaper 

eller förmågorna. Snarare påverkas karaktärens personliga berättelse mest, vissa 

bakgrundsberättelser blir tillgängliga för spelaren baserat på karaktärens bakgrund. Därför 

har jag valt att klassa denna egenskap som kosmetisk, då denna undersökning kommer att 

basera sig på digitala rollspel där socialt stånd oftast inte spelar in på den spelmekaniska 

aspekten. 
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3 Problemformulering  

Bartle (2004) menade att med hjälp av information om vad användaren vill ha kan 

speldesigners bättre anpassa upplevelsen efter deras önskningar och som tidigare nämnt vill 

olika spelare få ut olika upplevelser från sitt spelande.  

Yees (2005) och Bartles (1996) arbeten fokuserade på spelares motivationer och vad de ville 

få ut av sitt spelande. Till skillnad från deras arbeten, som observerade själva spelandet, 

fokuserar detta arbete på själva karaktärsskapandet, eftersom karaktärsskapandet har en 

framträdande roll inom rollspelsgenren. Det är i denna del som spelaren får skapa sin roll, 

sitt jag i den virtuella världen, för resten av spelet och skräddarsy sin karaktär efter sina 

önskningar och prioriteringar. Genom att observera vilka aspekter vissa typer av spelare 

fokuserar på och vill ha, kan speldesigners bättre anpassa upplevelsen efter sin tilltänkta 

målgrupp. Undersökningen i detta arbete utgick huvudsakligen från Yees (2005) 

motivationskategorier, och den huvudsakliga frågeställningen lyder: 

Vilka är skillnaderna mellan spelare från olika motivationskategorier när de skapar sina 

rollspelskaraktärer? 

För att kunna besvara frågeställningen presenteras två hypoteser där antaganden är 

baserade på Yees (2005) arbete.  

Hypotes 1: 

Spelare som får höga poäng i motivationskategorin Immersion tenderar att lägga mer tid 

på de kosmetiska aspekterna i sitt karaktärsskapande än de inom motivationskategorin 

Achievement.  

Hypotes 2: 

Spelare som får höga poäng inom kategorin Achievement tenderar till att fokusera mer på 

de spelmekaniska elementen än de kosmetiska aspekterna. 

Skälet till varför just dessa två motivationskategorier valdes för denna undersökning berodde 

på att Yees (2005) beskrvingar av dessa motivationskategorier föreslog att Achievement-

spelare och Immersion-spelare fokuserar på motsatta aspekter av karaktärsskapandet. 

Achievement-spelare fokuserar mer på funktionella egenskaper eftersom de är ute efter en 

spelupplevelse som går ut på att få så starka och optimerade karaktärer som möjligt, därmed 

blir de funktionella egenskaperna mer aktuella än de kosmetiska då de påverkar utkomsten 

ur ett spelmekaniskt perspektiv. Spelare inom motivationskategorin Immersion är ute efter 

en mer uppslukande spelupplevelse i form av estetik, miljö och rollspelande. Därför var 

antagandet att dessa spelare spenderar mer tid på de kosmetiska egenskaperna än spelare 

inom Achievement-kategorin då dessa egenskaper endast finns till för att spelaren ska kunna 

sätta en personlig prägel på sin karaktär och därmed höja sin immersion.  

 

  



 13 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta stycke kommer metoden, urvalsgruppen och verktygen för denna undersökning att 

presenteras.  

3.1.1 Urval 

Då undersökningens syfte var att utröna vad spelare från olika motivationskategorier 

fokuserar på när de skapar sina karaktärer var det viktigt att testpersonerna kunde göra 

motiverade val. Därför bestod testgruppen av vana spelare inom digitala rollspelsgenren då 

de har en bakgrund i vad de olika aspekterna i karaktärskapandet innebär, dessutom har de 

egna preferenser i vad som är viktigt i sitt karaktärsskapande, vilket var vad hela studien 

handlade om.  

Testgruppen bestod av spelare som åtminstone hade avslutat två olika digitala rollspel eller 

spenderat mer än 30 timmar på minst två olika digitala rollspel. Detta för att testdeltagarma 

bör ha upplevt mer än ett rollspelssystem då en sådan situation tvingar spelaren till att 

anpassa sig till den nya miljön och bilda nya uppfattningar om hur denne ska gå tillväga för 

att skapa en karaktär efter sina önskningar. 

Alla testdeltagare fick utföra ett motivationstest efter karaktärsskapandet för att ta reda på 

vilken/vilka motivationskategorier de tillhör. Därefter var tanken att testenheten skulle delas 

in i två olika grupper, de som påvisade högst resultat inom motivationskategorin Immersion 

och de som hade högst resultat inom Achievement.   

För att få representativ statistik var det fördelaktigt om hälften av testpersonerna påvisade 

höga resultat inom motivationskategorin Achievement och den andra hälften Immersion. 

Dock uppstod en konflikt då vissa testdeltagare fick höga resultat inom de båda 

motivationskategorierna. Som Yee (2005) påpekade, underminerar en motivationskategori 

inte en annan, och därmed kan testpersoner tillhöra båda kategorierna samtidigt.  Tanken 

var att dessa testpersoner skulle delas in i en tredje grupp då deras perspektiv fortfarande 

skulle kunna vara intressant för undersökningen. Att undersöka hur denna  grupp resonerar 

och prioriterar var högst relevant för denna undersökning då syftet var att utröna och förstå 

hur spelare inom dessa motivationskategorier tänker när de skapar sina karaktärer. På detta 

sätt skulle nya infallsvinklar och perspektiv kunna presenteras. Dessutom skulle denna 

eventuella grupp kunna användas som kontrollgrupp. Om hypoteserna stämde skulle 

testpersoner inom denna grupp spendera lika mycket tid på både funktionella och 

kosmetiska egenskaper då de påvisar höga resultat inom både Immersion och Achievement. 

I den faktiska studien blev fördelningen av testdeltagarna annorlunda från den fördelning 

som beskrivs ovan, en mer ingående beskrvning om detta finns i kapitel 5.   

När det kom till könsfördelningen och åldersfördelningen var tanken att den skulle vara 

spridd för att se till att inte få en homogen grupp. Problemet med att bara undersöka en viss 

målgrupp var att data bara skulle kunna säga något om den specifika målgruppen, det skulle 

inte gå att göra generaliseringar över rollspelare i allmänhet (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2003).  

I den första iterationen i utformningen av denna studie var tanken att ett bekvämlighetsurval 

skulle väljas där testgruppen skulle bestå av studenter på Högskolan i Skövde som studerar 

dataspelsutveckling. Detta för att de genom sitt val av utbildning redan har påvisat ett stort 

intresse för dataspel och sannolikheten att hitta vana rollspelare skulle vara stor. Dock fanns 
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det en problematik men denna urvalsgrupp då många av dessa studenter kan känna till Yee 

(2005) och hans arbete och därmed ha en indikation om vad undersökningen handlade om, 

vilket i sin tur skulle kunna påverka resultatet. Därför var tanken att i så hög utsträckning 

som möjligt att använda sig utav testpersoner som inte har studerat dataspelsutveckling.  

I den faktiska undersökningen bestod testenheten endast av studenter som studerade 

dataspelsutveckling och könsfördelningen var ojämn då åtta av elva testdeltagare var män. 

Det uppstod även ett problem när det kom indelningen av testdeltagarna, skälet till detta 

problem redovisas i kapitel 5. 

3.1.2 Forskningsetik 

För att hitta lämpliga testdeltagare ställdes frågan ”Har du spelat klart minst två digitala 

rollspel, alternativt spenderat mer än 30 timmar på två olika digitala rollspel?”. Därefter blev 

testdeltagarna informerade om undersökningens upplägg, det vill säga att de först skulle 

skapa en karaktär i en modifierad version av Neverwinter Nights 2 (2006) samtidigt som 

allt de gjorde på skärmen spelades in för senare mätning. När detta var färdigt skulle de fylla 

i en undersökningsenkät och därefter delta i  en intervju och att intervjuerna spelades in. 

Testdeltagarna blev även informerade om att de när de ville kunde avbryta undersökningen 

och att deras identiteter skulle hållas konfidentiella. Om de frågade vad undersökningen 

handlade om gavs svaret karaktärsskapande i digitala rollspel. 

3.1.3 Karaktärsskapande 

För att kunna observera vad spelare tenderar att fokusera på när de skapar sina karaktärer 

fick testpersonerna skapa en egen karaktär i en modifierad version av Neverwinter Nights 2 

(2006) till PC. Huvudtanken med den modifierade versionen var att det skulle finnas lika 

många spelmekaniska egenskaper som kosmetiska. Detta för att se till att testpersonerna har 

friheten att kunna spendera sin tid på den typ av egenskaper denne känner är viktigt, och 

därmed mer representativ data. Skulle det till exempel finnas mer spelmekaniska egenskaper 

än kosmetiska faller det sig naturligt att mer tid spenderas på de spelmekaniska 

egenskaperna då de tar upp mest av skaparytan.  

I början var tanken att karaktärsskapandet skulle utformas på ett sådant sätt att 

testdeltagarna skulle bli tvungna att prioritera mellan antingen spelmekaniska egenskaper 

eller kosmetiska egenskaper. Detta för att se huruvida spelare som primärt tillhör 

Achievement-kategorin faktiskt prioriterar spelmekaniska egenskaper över de kosmetiska. 

Men som tidigare nämnt påvisar Yees (2005) undersökning att spelares motivationer är mer 

mångfacetterade än så, och med hänsyn till detta kommer denna undersökning hålla alla 

alternativ öppna under karaktärsskapandet.    

Under tiden som testdeltagarna genomgick sitt karaktärsskapande observerades de av 

testledaren, detta för att kunna ställa eventuella frågor som kan uppstå under 

skapandeprocessen.  
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3.1.4 Motivationstest 

För att utröna vilken motivationskategori testpersonerna huvudsakligen tillhörde fick de 

utföra ett motivationstest efter att de har skapat sin karaktär. Skälet till att testpersonerna 

utförde motivationstestet efter karaktärsskapandet var för att se till att testet inte färgade 

testpersonernas skapandeprocess under undersökningen. Tanken var att testpersonerna 

skapar sin karaktär precis som de gör i normala fall. 

Testet var baserat på frågeformuläret som Yee (2005) tog fram för sin undersökning. Detta 

innebar att de flesta frågor som finns i Yees frågeformulär användes i denna undersökning, 

ytterligare frågor kunde läggas till för att utröna testpersoners motivationskategori om de 

befintliga frågorna inte var tillräckligt utförliga. I sitt test lät Yee (2005) testdeltagarna läsa 

ett antal frågor, som till exempel ”Hur ofta finner du dig i meningsfulla konversationer med 

andra spelare?” (egen översättning). Därefter kunde testdeltagarna välja mellan svaren: 

Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid (egen översättning).  I denna undersökning användes Yees 

frågeformulär för att placera testdeltagare i respektive motivationskategori. Frågorna i Yees 

frågeformulär har alltid fem olika alternativ som låter testdeltagarna värdera hur viktiga de 

olika aspekterna är för dem när de spelar. Då det alltid finns fem olika alternativ med olika 

värden var det lätt att utvärdera vilken motivationskategori en spelare tillhör. Genom att ge 

de olika svaren ett värde på 1-5, då ett lågt värde motsvarar ”aldrig” eller ”inte alls viktigt”, 

kunde svarens summa adderas ihop. Desto högre värde desto viktigare var just den aspekten 

av spelandet, och indikerar därmed vilken motivationskategori en spelare tillhörde. 

För att kunna jämföra de olika värdena från de olika kategorifrågorna behövde minimum- 

och maximumsumman vara densamma för alla kategorier. Ponera att det finns fem frågor 

angående motivationskategorin Achievement, med fem svaralternativ per fråga, då innebär 

det att det måste finnas fem frågor var för de övriga motivationskategorierna med lika 

många svarsalternativ per fråga. I detta exempel kan en testdeltagare alltså få mellan 5-25 

poäng i varje motivationskategori.  

3.1.5 Inspelning 

Genom att använda mjukvaran Fraps(2013) som spelar in det som händer på användarens 

skärm kunde testdeltagarnas skapandeprocess spelas in och på så sätt kunde mätningar 

göras på hur mycket tid testdeltagarna spenderade på de olika aspekterna av 

karaktärsskapandet. Genom att mäta hur mycket tid testdeltagarna i motivationskategorin 

Immersion spenderade på respektive steg i karaktärsskapandet kunde sedan ett 

genomsnittsvärden tas fram för just den gruppen och därefter jämföras med Achievement-

gruppen.  

Värt att ha i åtanke är att en förskjutning i tiden kunde uppstå mellan de kosmetiska och 

funktionella egenskaperna. Det kan till exempel ta mer tid att dela ut slumpmässiga värden 

till de olika grundegenskaperna, vilket är en funktionell egenskap, än vad det tar att välja ett 

slumpmässigt utseende för sin karaktär, som är en kosmetisk egenskap. Denna eventuella 

förskjutning var viktig att ta hänsyn till då utfallet annars skulle kunna påvisa att alla 

spelare, oavsett vilken motivationskategori de tillhör, lägger mest tid på de funktionella 

egenskaperna då de, även i slumpmässig distribuering, tar mer tid än de kosmetiska. 

Det gick att observera vilken del av skärmen som testpersonen fokuserade mest på då stegen 

ras, underras och klass presenterade karaktärens utseende på den vänstra delen av skärmen 

medan den spelmekaniska informationen presenterades på den högra sidan. Skulle 
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testpersonen till exempel bläddra ner i informationsrutan skulle detta kunna vara en 

indikation på att denne är en Achievement-spelare då informationen behandlar 

spelmekaniska aspekter, men om denne bara klickar igenom de olika raserna lite snabbt och 

vänder på spelarkaraktären för att kunna se karaktärsmodellen i olika vinklar skulle detta 

kunna vara en indikation på att tespersonen är en Immersion-spelar. 

3.1.6 Intervju 

När det kommer till att samla in information om människors värderingar, reflektioner och 

insikter är det lämpligt att använda sig utav en kvalitativ metod (Østbye et al, 2003). Efter 

att testdeltagarna slutförde sitt karaktärsskapande och utfört motivationstestet följde en 

semistrukturerad intervju då syftet med denna undersökning var att utvärdera spelarnas 

prioriteringar i sitt karaktärsskapande. Denna typ av intervjuer används ofta tillsammans 

med observationer (Østbye et al, 2003). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

testpersonerna får en chans till mer öppna svar (Østbye et al, 2003). Detta var viktigt då 

spelares motivationer är så pass mångfacetterade och genom att ha mer öppna svar kunde 

testdeltagarna svara mer fritt om vad de tyckte var viktigt och hur de tänkte när de skapade 

sina karaktärer. Dessutom gav den friare strukturen en möjlighet att ställa, som tidigare 

nämnt, eventuella frågor som kunde uppstå under observationsdelen av undersökningen 

(Østbye et al, 2003).   

Då metoden som användes för intervjun var semistrukturerad ställdes samma frågor till alla 

testdeltagare, men möjligheten fanns att ställa andra frågor om det visade sig vara lämpligt 

under intervjuns gång. Detta var en fördel då det kunde lämpa sig i vissa situationer att ställa 

mer djupgående frågor angående vissa perspektiv som testpersoner delgav (Østbye et al, 

2003).  

Frågorna baserade kring bland hur testdeltagarna tänkte när de skapade sina karaktärer, om 

de kände att något saknades och hur viktiga olika egenskaper är för dem. Frågor angående 

varför vissa aspekter var viktiga ställdes även. Genom att jämföra svar från testpersoner 

inom samma motivationskategori kunde eventuella samband hittas inom en 

motivationskategori. Därefter kunde de olika testgrupperna jämföras gentemot varandra och 

därmed kunde eventuella motivationsskillnader hittas (Østbye et al, 2003). Samtliga 

intervjuer spelades in då det kunde underlätta analysarbetet.  
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4 Genomförande 

Första delen i detta kapitel behandlar vad som krävs för att kunna skapa en utvärderingsbar 

produkt. Därefter beskrivs de verktyg som har använts samt vilka förändringar som har 

gjorts i karaktärsskaparen och varför. Slutligen presenteras de pilotstudier som har 

genomförts och resultatet från dem. 

4.1 Förstudie 

I denna undersökning användes det digitala rollspelet Neverwinter Nights 2 (2006) version 

1.023 med de tillhörande expansionerna Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer 

(2007), Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir (2008) och Mysteries of Westgate (2009). 

För att skapa en utvärderingsbar produkt gjordes en analys av strukturen i 

karaktärsskaparen för Neverwinter Nights 2 (2006) för att därefter kunna göra slutsatser 

om vilka delar som skulle modifieras och varför. Hur karaktärsskaparen i Neverwinter 

Nights 2 (2006) såg ut samt vilka modifieringar som gjordes presenteras i kapitel 4.2.2. 

4.2 Arbetsprocess 

I detta avsnitt kommer en genomgång av hur arbetsprocessen har sett ut för att framställa en 

utvärderingsbar produkt för denna undersökning. Först kommer ett kort avsnitt om vilka 

verktyg som har använts och varför. Därefter följer avsnitt som behandlar 

utvecklingsiterationer med tillhörande pilotstudier. I dessa avsnitt kommer det att 

analyseras och diskuteras vilka modifikationer som har gjorts och varför samt vad 

pilotstudierna har påvisat. 

4.2.1 Verktyg 

För att veta vilka filer som behövde modifieras för att uppnå det önskade resultatet var det 

nödvändigt att läsa på om hur spelet var uppbyggt, en hel del tid spenderades på att läsa på 

olika forum för att se hur personer tidigare hade burit sig åt. Genom dessa efterforskningar 

visade det sig att det var spelets 2da-filer som behövde modifieras för att ändra i spelets 

karaktärsskapare.  

Sedan behövdes rätt verktyg hittas för att kunna modifiera dessa filer. För att framställa 

denna produkt användes den inofficiella mjukvaran TlkEdit2 (2008) som används för att 

göra förändringar i spelets 2da-filer. I början användes NWN2ToolSet (2006) som är den 

officiella mjukvaran för att modifiera spelet, men det visade sig att TlkEdit2 (2008) lämpade 

sig bättre på då NWN2ToolSet (2006) hanterar fler filtyper än 2da-filer vilket var onödigt 

omständligt.   

4.2.2 Första iterationen 

Målet med att modifiera karaktärsskaparen var för att se till att de kosmetiska och de 

funktionella egenskaperna skulle ta upp lika mycket skaparyta. Detta för att se till att 

testpersonen i fråga inte tvingas till att spendera mer tid på till exempel de funktionella 

delarna i karaktärsskapandet på grund av att de fyller ut majoriteten av skaparytan. För att 

se till att spelarens skaparprocess blev så jämnt fördelad som möjligt skapades en version av 

spelet där det i så hög utsträckning som möjligt fanns lika många kosmetiska och 
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funktionella steg och val för testpersonen. I tabellen nedan listas fördelningen mellan de 

olika stegen. 

Tabell 1 Fördelningen mellan de funktionella och kosmetiska stegen. 

Funktionella steg Kosmetiska steg 

4 raser 4 religiösa åskådningar + ingen religion 

3 underraser 3 bakgrunder + ingen bakgrund 

9 klasser 9 moraliska orienteringar 

Grundegenskaper Utseende 

3 packages (förmågor) + default Röst + namn + ålder + biografi 

 

Karaktärsskaparen i originalversionen innehöll tio steg som spelaren gick igenom för att 

färdigställa sin karaktär, av dessa tio steg var fem av dem huvudsakligen inriktade på 

funktionella egenskaper och fem på de kosmetiska. Trots att stegen är uppdelade lika mellan 

de kosmetiska och funktionella egenskaperna är inte skaparytan jämnt fördelad. I de 

funktionella stegen finns det betydligt fler alternativ som spelaren kan gå igenom, dessutom 

finns det kosmetiska inslag i de funktionella informationsrutorna. Detta kan ses i Figur 6 

bland annat, där spelaren måste välja ras. I informationsrutan finns står det vilka för- och 

nackdelar som finns för den aktuella rasen ur ett spelmekaniskt perspektiv, men det finns 

även informationstext om rasens bakgrund, vilken är rent kosmetisk.  

 

Figur 4 Första steget i karaktärsskaparen i Neverwinter Nights 2 (2006). 
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Som tidigare nämnt är syftet med modifieringen att se till att de kosmetiska och funktionella 

egenskaperna får lika mycket plats under karaktärsskapandet. Nedan kommer en 

genomgång av alla steg i karaktärsskaparen följt av vilka modifikationer som har gjorts och 

skälen till dessa, i enlighet med Tabell 1. De olika stegen kommer att delas upp i kategorierna 

kosmetiskt och funktionellt.  

4.2.3 Funktionella steg 

Nedan kommer en genomgång av de steg som enligt Tabell 1 är funktionella steg. För varje 

steg redovisas vad som fanns i originalversion och vilka val spelaren kunde göra. Därefter 

redovisas det vilka förändringar som har gjort och skälen till dessa.  

Ras 

I det första steget i karaktärsskaparen måste spelaren välja ras och kön på sin karaktär. I den 

aktuella versionen som används för denna undersökning finns det tio olika raser att välja 

mellan. När spelaren klickar på de olika alternativen förändras utseendet på avataren och 

relevant information presenteras i den högra textrutan. Högst upp i textrutan finns det 

information som förklarar för spelaren att rasen denne väljer påverkar avatarens utseende, 

interaktionen mellan andra karaktärer i spelet och spelarkaraktärens förmågor, denna 

information finns där oavsett vilken ras spelaren väljer att titta på.  

Därefter kommer det en bakgrundstext om den aktuella rasen, denna text är rent kosmetisk 

och uppfyller inget spelmekaniskt syfte. Slutligen finns det spelmekanisk information om 

vilka grundegenskaper som förändras om spelaren väljer att spela som denna ras. Spelaren 

kan även när som helst klicka på knappen ”stats” för att se direkt i siffror hur denna ras 

förändrar grundegenskaperna istället för att läsa det i flytande text, en jämförelse kan ses i 

Figur 5. Har spelaren svårt att bestämma sig finns det en ”Recommend”-knapp som 

automatiskt väljer ras åt spelaren.  
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Figur 5 Samma information om rasen presenteras i olika format. 

Då detta steg skulle vara funktionellt togs all informationstext och bakgrundstext som inte 

hade med de spelmekaniska delarna bort. Trots detta påverkar detta steg fortfarande 

spelarkaraktären ur ett kosmetiskt perspektiv då raserna ser olika ut. Detta löstes genom att 

under intervjun fråga testpersonen hur de motiverade sitt val av ras, på så sätt kan det 

utrönas om karaktärens utseende eller rasens egenskaper som var i fokus. I 

originalversionen fanns det som tidigare nämnt tio olika raser som spelaren kunde välja 

mellan, dessa reducerades till fyra raser. Skälet till denna modifiering var för att antalet raser 

skulle matcha antalet religiösa åskådningar (se Tabell 1). Dessutom var det viktigt att se till 

att alla raser hade samma antal underraser då antalet underraser, som är ett funktionellt 

steg, skulle balansera ut antalet bakgrunder, som är ett kosmetiskt steg.   

Underras 

Efter att spelaren har valt sin ras kan denne välja en underras. Dessa underraser varierar 

beroende på vilken huvudras spelaren valde i steget innan. Vissa raser har ett flertal 

underraser med olika för- och nackdelar medan andra, som till exempel rasen ”human” 

(människa, egen översättning), inte har några underraser alls. Precis som huvudrasen 

påverkar underrasen grundegenskaperna, vilka förmågor spelarkaraktären har tillgång till 

samt utseendet på spelaravataren. I den högra textrutan presenteras en kosmetisk 

bakgrundstext om den aktuella underrasen och därefter följer en förklaring på vilka för- och 

nackdelar underrasen ger ur en funktionell aspekt. Även här kan spelaren välja vilket kön 
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karaktären ska ha, och precis som i det föregående steget kan spelaren välja att trycka på 

”Recommend”-knappen som gör att spelet väljer en underras automatiskt åt spelaren.    

Precis som i det föregående steget, raser, togs bakgrundstext bort då detta steg också skulle 

vara fokuserat på funktion. Även här uppstår samma problem då underraser påverkar 

spelarkaraktärens utseende då varje underras är en variation av huvudrasen. Detta löstes på 

samma sätt som tidigare, genom att ha en fråga under intervjun som undersöker vad 

testpersonen grundade sitt val på när det kom till val av underras (se Appendix B). 

Skälet till att det finns just tre underraser per huvudras var för att det fanns minst tre 

underraser för varje huvudras som hade valts ut. Det fungerade även bra då den kosmetiska 

motparten, bakgrunder (se Tabell 1), också hade minst tre bakgrunder tillgängliga.  

Klass 

I detta steg får spelaren tillgång till olika klasser. Klassen påverkar utkomsten ur både ett 

funktionellt och kosmetiskt perspektiv. Beroende på vilken klass spelaren väljer förändras 

kläderna på avataren, och ur den spelmekaniska aspekten får spelaren tillgång till olika 

förmågor. I den högra textrutan informeras spelaren först om att alla raser har tillgång till 

grundklasserna och kan sedan låsa upp olika prestigeklasser senare i spelet. Därefter 

kommer en kort beskrivning av den aktuella klassen i flytande text och slutligen presenteras 

för- och nackdelarna för klassen i punktform. I detta steg finns ”Recommend”-knappen 

tillgänglig för spelaren ifall denne vill att spelet ska välja klassen automatiskt.     

Som i de två föregående stegen, ras och underras, förändrar val av klass både 

spelkaraktärens grundegenskaper och utseende. Då samma problem uppstod löstes det även 

på samma sätt genom att under intervjun fråga testpersonen varför denne valde att spela 

just den klassen.  

Det fanns femton klasser i originalversionen, i modifieringen reducerades antalet till nio 

klasser. Som senare nämnt i underrubriken ”Moraliska orienteringar” ska alla dessa 

orienteringar vara tillgängliga för spelaren, och för att balansera ut de moraliska 

orienteringarna behövde nio klasser finnas i den modifierade versionen.  

Grundegenskaper 

I detta steg får spelaren ett visst antal poäng att dela ut mellan de olika egenskaperna 

”Strength” (styrka), ”Dexterity” (smidighet), ”Constitution” (kroppsfysik), ”Intelligence” 

(intelligens),”Wisdom” (vishet) och ”Charisma” (karisma, egen översättning på samtliga 

termer). Klickar spelaren på de olika egenskaperna får de en förklaring på vad egenskapen 

innebär och i vilka aspekter det gynnar sig att ha höga poäng i den aktuella egenskapen. För 

att ta sig vidare till nästa steg måste spelaren dela ut alla poäng först, vill spelaren inte 

spendera tid på att göra detta finns det en ”Recommend”-knapp som distribuerar poängen åt 

spelaren. Klickar spelaren på ”stats”-knappen kan denne se vilken ras och klass denne har 

valt och hur poängen är utdelade mellan de olika grundegenskaperna.     

I detta steg gjordes inga förändringar alls då alla val som var tillgängliga endast påverkade 

karaktären ur ett spelmekaniskt perspektiv. Det var heller inte nödvändigt att göra 

förändringar i informationstexten då all text endast behandlade spelmekaniska aspekter.  
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Detta steg lämpade sig bra för att vara motparten till det kosmetiska steget ”Utseende” då 

båda av dessa steg har mycket fria val där testpersonen kan välja att att spendera mycket tid 

på att göra små justeringar på sin karaktär om denne vill, eller bara hoppa över detta steg 

genom att trycka på ”Recommend”-knappen och fortsätta vidare. 

Förmågor 

Beroende på vilken klass spelaren har valt finns det olika packages (paket, egen 

översättning) tillgängliga. Dessa paket har olika inriktningar som spelaren kan rikta sig in på 

under spelets gång i form av vilka förmågor som uppgraderas och utvecklas. För klassen 

”Barbarian” (barbar) till exempel finns bland annat paketen default barbarian (standard 

barbar), savage (vilde), slayer (baneman) och brute (best, egen översättning på samtliga 

termer). I textrutan informeras spelaren om vilka vapen och förmågor paketet kommer att 

fokusera på. Skulle spelaren känna att inga av dessa paket passar eller att denne vill ha mer 

kontroll över sin karaktärs utveckling finns ”Customize”-knappen som låter spelaren välja 

förmågor själv åt sin karaktär. 

Som den Tabell 1 visar ska det finnas ett standardpaket och ytterligare tre paket för varje 

klass för att balansera ut det sista kosmetiska steget i karaktärsskapandet som är val av 

namn, ålder, röst och bakgrundstext för spelarkaraktären.  

Ett problem som uppstod i detta steg var att ”Customize”-knappen inte kunde tas bort, detta 

löstes genom att informera testpersonerna att de under undersökningen inte fick trycka på 

den knappen. Skälet till att testpersonerna inte ska använda sig av denna funktion är att 

antalet förmågor som finns tillgängliga varierar en hel del beroende på vilken klass de har 

valt, och skapar därmed ytterligare faktorer som kan vara svåra att ta hänsyn till när den 

kvantitativa datan ska analyseras.  

4.2.4 Kosmetiska steg 

I detta kapitel kommer en genomgång av alla steg som har blivit indelade i de kosmetiska 

stegen enligt Tabell 1. För varje steg kommer först en förklaring på vad som fanns i 

originalversionen och vad de olika valen innebär. Därefter redovisas vilka förändrar som har 

gjorts och varför. 

Religiös åskådning 

Vilka religiösa åskådningar spelaren har tillgång till baseras på vilken klass och moralisk 

orientering spelaren har valt. Dessutom finns alternativet att inte tillbe någon gud alls i vissa 

fall medan andra klasser kräver att karaktären tillhör en religion, till exempel klassen 

”Cleric” (klerk, egen översättning). I informationsrutan står det att den religiösa 

åskådningen inte har en stor påverkan på karaktären men att religionen i fråga kan bli 

refererat till under spelets gång. Därefter följer en kort beskrivning av den aktuella 

religionen.  

Innan modifieringen påverkade den religiösa åskådningen spelmekaniken i en liten 

utsträckning då det fanns små fördelar i form av ”Favored Weapon” (föredraget vapen, egen 

översättning) beroende på vilken gudom spelaren hade valt. 

Ett annat problem som uppstod var att olika religiösa åskådningar, moraliska orienteringar 

och bakgrunder var tillgängliga beroende på vilken ras och klass spelaren hade valt. Detta 

orsakade en obalans då vissa kombinationer av ras och klass kunde bli väldigt funktionellt 
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fokuserade medan andra kombinationer inte gav lika många val i de funktionella aspekterna. 

Vissa kombinationer kan tvinga immersion-spelare att spendera mer tid på de funktionella 

delarna av karaktärsskapandet än Achievement-spelare helt beroende på vilken kombination 

av ras och klass de hade valt. Detta löstes genom att se till att oavsett vilken kombination 

spelaren valde var samma moraliska orienteringar, religiösa åskådningar och bakgrunder 

tillgängliga. Detta är nödvändigt för den kvantitativa delen i denna undersökning eftersom 

valet av kombinationer orsakar många fler faktorer som måste tas hänsyn till i utvärderingen 

och därför kan bli missvisande.  

Bakgrund 

I informationsrutan står det att vilken bakgrund spelaren väljer ger små bonusar och 

nackdelar och att det även kan påverka hur andra karaktärer i spelet ser på spelarkaraktären. 

I ett kosmetiskt perspektiv berättar det lite om, som titeln antyder, karaktärens bakgrund. 

Precis som i de tidigare stegen ges en kort beskrivning av den aktuella bakgrunden först i 

flytande text, därefter står det vad minimikraven är för att kunna välja denna bakgrund och 

till sist vilka för- och nackdelar spelaren får av den aktuella bakgrunden. Spelaren kan även 

välja att inte ha en specifik bakgrund för sin karaktär och då förändras ingenting hos 

spelarkaraktären.   

Tidigare fanns det tio olika bakgrunder tillgängliga för spelaren, dessa reducerades till tre 

olika bakgrunder och valet att inte ha en specifik bakgrund alls. Detta gjordes för att antalet 

bakgrunder skulle balansera ut antalet underrasaer.  

Då detta steg skulle vara rent kosmetiskt togs alla bonusar och nackdelar bort som spelaren 

kunde få i form av poäng i grundegenskaper och den kosmetiska texten som beskrev 

karaktärens bakgrund behölls.  

Moraliska orienteringar 

Vilken moralisk orientering spelaren väljer för sin karaktär reflekterar karaktärens moral 

och etik i spelet. Det finns nio olika alternativ i detta steg, dock är olika alternativ tillgängliga 

beroende på vilken klass spelaren har valt. I den högra textrutan informeras spelaren att 

detta steg påverkar karaktärens moral och etiska tendenser men att den moraliska 

orienteringen kan förändras i spelet beroende på de handlingar och val spelaren gör. 

Därefter presenteras det i flytande text vad den aktuella moraliska orienteringen innebär.   

Den moraliska orienteringen är till en stor del kosmetisk aspekt , det finns ett ytterst fåtal 

för- och nackdelar ur ett spelmekaniskt perspektiv. Huvudsyftet med den moraliska 

orienteringen är att den funkar som en riktlinje för hur karaktären skulle agera i olika 

situationer. Den påverkar till exempel vilka svarsalternativ spelarkaraktären har tillgängliga.  

Ett problem som uppstod i originalversionen av spelet var att de moraliska orienteringar 

som var tillgängliga var baserade på vilken klass spelaren hade valt. Skulle person 1 till 

exempel välja klassen ”Paladin” skulle bara en moralisk orientering vara valbar medan 

testperson 2 som valde klassen ”Fighter” (krigare, egen översättning) skulle ha alla nio 

moraliska orienteringar tillgängliga. Detta skulle skapa problem då testperson 1 automatiskt 

skulle spendera mindre tid på detta steg än testperson 2 då det inte finns några egentliga val 

att reflektera över oavsett om testperson 1 känner att detta är viktigt eller inte. 
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För att lösa detta gjordes alla moraliska orienteringar tillgängliga för testpersonen oavsett 

vilken klass denne hade valt. På så sätt kan testpersonen gå igenom alla val om denne känner 

att detta är viktigt eller bara klicka sig vidare till nästa steg om denne känner att det är 

oväsentligt vilken moralisk orientering dennes karaktär har.  

Utseende 

I detta steg kan spelaren ändra ansikte, frisyr, hudfärg, ögonfärg, längd, storlek på sin 

spelaravatar. I vissa fall finns det olika variationer av ansiktsbehåring att välja till sin 

karaktär beroende på kön och ras. Urvalet skiljer sig mellan de olika raserna och könen. Alla 

val i detta steg är rent kosmetiska. 

Inga förändringar gjordes i detta steg då alla val spelaren kan göra i denna del endast 

påverkar spelarkaraktärens utseende. Som tidigare nämnt ska detta steg balanasera ut steget 

”Grundegenskaper” (se Tabell 1). 

Namn, röst, ålder och biografi 

I det sista steget av karaktärsskapandet finns det endast kosmetiska val. Spelare kan namnge 

sin karaktär, välja en ålder och skriva en bakgrund. Det finns även olika röster som spelaren 

kan välja för sin karaktär, dessa baseras på vilken ras och kön karaktären har. För att avsluta 

detta steg måste spelaren ge sin karaktär ett förnamn, resten av valen är frivilliga. 

I detta steg skedde inga förändringar då detta steg redan var rent kosmetiskt och antalet val 

var bra balanserat gentemot antalet bakgrunder som fanns tillgängliga. Skulle testpersonen 

till exempel inte bry sig om vad dennes karaktär heter finns det ”Recommend”-knapp som 

slumpar fram för- och efternamn åt spelaren.  

  

Motivationstest 

För utformingen av motivationstestet för denna undersökning (se Appendix A) togs frågorna 

direkt ur Yees (2005) motivationstest. I denna version av Yees (2005) test fanns det 13 

Socializing-frågor, 14 Immersion-frågor och 14 Achievement-frågor, av dessa valdes tio 

frågor per kategori ut. Detta för att se till att maximum- och minimumsumman för varje 

kategori var densamma för respektive kategori som nämnt i kapitel 3.1.4. En del av frågorna 

skrevs om då vissa frågor i Yees (2005) motivationstest var skrivna som frågor medan andra 

var skrivna som påståenden. För att få en enhetlighet i motivationstestet skrevs alla frågor 

om till påståenden men behandlar fortfarande samma ämne som i originalversionen. 

Eftersom spelet är på engelska presenteras även motivationstestet på engelska, detta för att 

många termer inom rollspelsgenren inte har en etablerad översättning till svenska. Skulle 

motivationstestet översättas skulle andemeningen eventuellt försvinna i översättningen. 

4.2.5 Första pilotstudien 

Testpersonen i denna pilotstudie spenderade mycket tid på både de kosmetiska och 

funktionella delarna trots att motivationstestet senare visade att testpersonen var en 

immersion-spelare. Under intervjun frågades varför denne valde just den klassen och den 

rasen och svaret blev att testpersonen ville bygga en icke-stereotypisk karaktär och baserade 

sina val på denna premiss. Därefter frågades det även om hur testpersonen tänkte när denne 

delade ut poängen mellan de olika grundegenskaperna. Svaret blev att denne ville dela ut 

poängen efter vad som skulle passa personligheten som testpersonen hade skapat för sin 
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karaktär, dessutom ville testpersonen kunna byta klass längre in i spelet och la därför extra 

poäng på vissa egenskaper för att möjliggöra detta. Skälet till att testpersonen ville ha denna 

möjlighet var också baserat på att denne kände att det skulle passa med sin karaktärs 

bakgrundshistoria. Dessa svar påvisar att denna typ av intervjufrågor, vad spelaren baserar 

sina val på, är nödvändiga för denna undersökning. Trots att testpersonen var en immersion-

spelare spenderade denne väldigt mycket tid på de funktionella egenskaperna, dock inte för 

att optimera karaktären ur ett spelmekaniskt perspektiv, utan för att se till att det 

reflekterade karaktärens personlighet.  

Under tiden testpersonen utförde motivationstestet påpekade denne att det kändes som att 

hoppet mellan de olika svarsalternativen var väldigt stora. I detta sammanhang handlade om 

svaralternativet ”Somewhat important” (Någorlunda viktigt, egen översättning) som 

motsvarade tre poäng, och svarsalternativet ”Very important” (Väldigt viktigt, egen 

översättning) som motsvarade fyra poäng. Trots att dessa svarsalternativ endast skiljde sig 

med ett poäng stegmässigt kände testpersonen att uttrycken som användes var för olika för 

att denne skulle kunna bestämma sig för ett av dessa svar.  

4.2.6 Andra iterationen 

Som tidigare nämnt kände testpersonen att stegen mellan de olika svarsalternativen som 

fanns i motivationstestet var för stora. För att lösa detta problem kommer svarsalternativen i 

motivationstestet att bytas ut mot en sifferskala med värdena 1-5, där 1 motsvarar ”inte alls 

viktigt” och 5 motsvarar ”extremt viktigt”. Genom att låta testpersonerna själva sätta värde 

på hur bra påståendet passar på dem uppstår inte samma svårighet att välja ett 

svarsalternativ i text som kanske inte passar med deras bild av vilken vikt ett ord har 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). I övrigt påvisade den första pilotstudien inga 

andra problem och därför gjordes inga förändringar i karaktärsskaparen.  

4.2.7 Andra pilotstudien 

Eftersom den första pilotstudien inte påvisade några problem under karaktärsskapandet 

användes samma version i den andra pilotstudien som i den första. Inga problem uppstod i 

karaktärsskapandet i denna pilotstudie heller. Som tidigare nämnt ändrades 

svarsalternativen i motivationstestet till en sifferskala. Detta visade sig fungera bra, 

testpersonen hade inga svårigheter att svara på motivationstestet, dessutom underlättade 

det själva arbetet efteråt för att utröna vilken motivationskategori testpersoner tillhör då 

svaren direkt presenteras i siffror. Resultatet från motivationstestet visade att testpersonen 

är en Achievement-spelare vilket märktes när denne var inne på de kosmetiska delarna av 

karaktärsskapandet. Testpersonen brydde sig inte jättemycket om hur dennes karaktär såg 

ut och vid val av karaktärens namn döpte testpersonen sin karaktär till ”Banana Split” av 

anledningen att det var roligt.     

Testpersonen påpekade under intervjun att hade det varit under vanliga omständigheter, 

alltså inte en undersökning, hade denne tagit sig tid att läsa på om de olika klasserna och 

raserna, samt prata med sina spelkamrater angående vilka kombinationer det hade tänkt 

spela. Skälet till detta var att testpersonen ville optimera sin karaktär så mycket som möjligt. 

Då denna aspekt är en faktor som påverkar valen testpersoner gör under undersökningen 

och visar hur denne förhåller sig till karaktärsskapande kommer intervjudelen inkludera 

frågan ”Brukar du läsa på om spelet innan du skapar din karaktär?” med eventuella 

följdfrågor (se Appendix B). 
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Då båda pilotstudierna visade att produkten var tillfredsställande för sitt syfte bedömdes det 

att den var redo att användas i undersökningen.  
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5 Analys 

Arbetets huvudsakliga fokus var att undersöka skillnaderna mellan de olika 

motivationskategorierna och hur de förhöll sig i karaktärsskapande i rollspel. För att besvara 

frågeställningen utformades två hypoteser.  Dessa hypoteser besvaras nedan med hjälp av 

kvantitativa data som har insamlats samt vad testdeltagarna har uppgett under sina 

intervjuer. Ytterligare samband diskuteras även i detta kapitel. 

5.1 Presentation av insamlad kvantitativ data 

I studien deltog elva testpersoner. Som tidigare nämnts i kapitel 3.1.3 fick samtliga 

testdeltagare skapa en rollspelskaraktär och därefter fylla i en enkät som sedan användes för 

att utröna vilken av Yees (2005) motivationskategorier de lade mest värdering i. 

Nedan presenteras en tabell som innehåller all kvantitativ data som har samlats in för denna 

undersökning. Den första kolumnen i tabellen (TP#) representerar vilket nummer 

testdeltagarna har blivit tilldelade. Hädanefter kommer testdeltagarna att refereras till som 

TP# medföljande det nummer denne har i Tabell 2. I kolumnerna ”Imm-poäng” och ”Ach-

poäng” presenteras antalet poäng testpersonen i fråga har ackumulerat i kategorierna 

”Immersion” respektive ”Achievement”. I de två sista kolumnerna presenteras det hur lång 

tid testpersonerna spenderat på de funktionella stegen i karaktärsskapandet (förkortat 

Funk.-tid) respektive de kosmetiska (förkortat Kosm.-tid). Den sista raden i Tabell 2 visar de 

genomsnittliga poängen från motivationstestet samt genomsnittstiden spenderad på de olika 

stegen i karaktärsskaparen.  

Samtliga tider presenteras i minuter och poängsnitten har avrundats till närmaste heltal.  

Tabell 2 Översikt över samtliga testdeltagare. 

TP# Kön Ålder Ach.-poäng Imm.-poäng Funk.-tid Kosm.-tid 

1 F 24 31 29 08:42 06:30 

2 M 26 29 41 03:55 06:50 

3 M 22 32 41 02:38 02:17 

4 M 26 20 35 05:00 04:54 

5 M 23 20 31 04:53 03:55 

6 F 24 14 49 04:25 04:50 

7 M 22 38 24 05:49 01:25 

8 F 23 34 28 09:39 01:31 

9 M 23 28 33 06:24 07:00 

10 M 28 26 37 03:40 04:33 

11 M 23 36 35 05:22 02:03 

Snitt:   24 28 35 05:29 04:09 

Standardavvikelse     0,88 0,88 
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5.2 Hypotes 1 

Den första hypotes som ställdes i detta arbete löd som följande (kapitel 3):  

Spelare som får höga poäng i motivationskategorin Immersion tenderar att lägga mer tid 

på de kosmetiska aspekterna i sitt karaktärsskapande än de inom motivationskategorin 

Achievement.  

För att besvara denna hypotes behövs flera faktorer tas hänsyn till. Som Yee (2005) 

påpekade kan en spelare tillhöra flera motivationskategorier. Detta innebär att en spelare 

som får höga poäng inom Immersion även kan få höga poäng inom Achievement. På grund 

av detta kan det vara svårt att placera testdeltagarna i en motivationskategori då de 

nödvändigtvis inte är polära.  

Ytterligare ett problem som uppstår är definitionen av vad mycket tid innebär. TP#3 till 

exempel spenderade lite tid på de kosmetiska stegen i jämförelse med snittet för de övriga 

testdeltagarna, men i förhållande till hur mycket han spenderade på de funktionella är 

skillnaden inte lika markant (se Tabell 2). Ett sätt att lösa detta problem på är att för varje 

testdeltagare ta tiden denne spenderat på de kosmetiska stegen (förkortat kosm.-tid) 

dividerat med tiden spenderat på de funktionella stegen (förkortat funk.-tid). På så sätt blir 

förhållandet mellan testdeltagarnas tider jämförbara med varandra oavsett hur mycket total 

tid varje enskild testdeltagare har genererat.  

I Figur 6 nedan finns en graf som representerar kosm.-tid/funk.-tid, det vill säga hur mycket 

tid testdeltagarna spenderade på de kosmetiska stegen i förhållande till hur mycket de 

spenderade på de funktionella och hur detta förhåller sig till hur många Immersion-poäng de 

hade i motivationstestet.  

 

Figur 6 Kosm.-tid/Funk.-tid och testdeltagarnas Immersion-poäng. 

Att döma av punkternas mönster i Figur 6 som representerar varje testdeltagare är det svårt 

att besvara hypotesen då de är ganska spridda. För att kunna bekräfta den med endast elva 

testdeltagare skulle mönstret behöva vara mer enhetligt för att säkert kunna säga att den 

stämmer. Däremot finns det en indikation på att hypotesen skulle kunna stämma då 

trendlinjen visar att desto mer Immersion-poäng en spelare har desto större del av tiden har 

spenderats på de kosmetiska stegen.  
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Grafen i Figur 6 besvarar inte hypotesen till fullo då motivationskategorierna Immersion och 

Achievement ställs mot varandra. Den visar endast förhållande till antalet Immersion-poäng 

testdeltagarna har, den tar inte i hänsyn till deras Achievement-poäng och säger därför inget 

om den andra delen i hypotesen ”... än de inom motivationskategorin Achievement.” (se 

kapitel 3). För att kunna göra en jämförelse mellan de olika motivationskategorierna 

skapades ytterligare en graf som representerar testdeltagarnas Achievement-poäng samt hur 

mycket tid de spenderat på de kosmetiska stegen i förhållande med tiden spenderat på de 

funktionella.  

 

Figur 7 Kosm.-tid/Funk.-tid och testdeltagarnas Achievement-poäng. 

Även i denna graf är mönstret inte tillräckligt enhetligt för att kunna bekräfta hypotesen, 

men det går att se en tendens till att antalet Achievement-poäng är fler desto mindre tid 

testpersonen i fråga har spenderat på de kosmetiska stegen. Med hjälp av trendlinjen 

förtydligas detta ytterligare.   

Denna hypotes går varken att bekräfta eller att avfärda då underlaget som har samlats in inte 

är tillräckligt omfattande och därför kan inga generella slutsatser dras. Trots att resultaten är 

så pass spridda visar trendlinjerna på att hypotesen skulle kunna stämma då det verkar 

finnas ett samband mellan antalet poäng och tid spenderat på de kosmetiska stegen.  Det 

verkar som att antalet Immersion-poäng däremot är starkare relaterat till hur mycket tid 

som spenderas på de kosmetiska stegen än antalet Achievement-poäng. Detta kan bero på 

som Yee (2005) påpekar att en motivationskategori inte undertrycker en annan. Trots det 

verkar spelare med höga Achievement-poäng spendera mindre tid i de kosmetiska stegen. 

Ytterligare en indikation på att det snarare handlar om att Immersion-kategorin är starkare 

kopplad till de kosmetiska stegen kan ses i intervjuerna med de testdeltagare som hade flest 

Immersion-poäng. 

I sitt val av namn uppgav alla testdeltagare i denna grupp att de hade en tanke bakom 

namnen de valde. TP#4, TP#6 och TP#10 berättade under sina intervjuer att de i normala 

fall, när det inte är en undersökning, brukar leta upp namn till sina karaktärer på internet. 

De ville ha namn som var tematiska och som hade en innebörd som passade deras karaktär. 

TP#2 uppgav att för honom var det viktigt att namnet passade karaktärens ras.   
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De tyckte att karaktärens utseende var väldigt viktigt. Alla förutom TP#4 provade olika 

ansikten, frisyrer och färger på sin karaktär. De inspekterade karaktären genom att zooma in 

på ansiktet för att se detaljerna, de vred även karaktärsmodellen för att se hur den såg ut i 

olika vinklar. TP#4 förklarade under sin intervju att han oftast brukar sitta väldigt länge med 

sin karaktärs utseende men att i detta spel som användes i undersökningen (Neverwinter 

Nights 2 (2006)) kände han att det fanns för få val för att det skulle vara roligt. Även TP#2 

berättade att han brukade sitta länge med karaktärens utseende då det var viktigt för honom 

att han blev nöjd. TP#10 uttryckte ett missnöje medan han skapade sin karaktär och 

påpekade att det fanns ett glapp mellan huvudet och kroppen på karaktären. TP#6 tyckte att 

utseendet var viktigt eftersom spelarkaraktären syns igenom hela spelet, spelaren är tvungen 

att titta på den. Det var även viktigt att utseendet passade till karaktärens personlighet. 

När de ombads att motivera sitt val av ras uppgav samtliga i denna grupp att de baserade 

valet på rasens kosmetiska aspekter, att rasen i fråga såg häftig eller cool ut förutom TP#2 

som baserade sitt val av ras på att han alltid brukade spela som alv.  

TP#6 sa under sin intervju att hon inte var särskilt bra på datorspel och att hon därför ville 

skapa en karaktär som det inte krävde särskilt mycket skicklighet för att kunna spela med, 

målet var att hon bara skulle behöva trycka mycket på musknappen för att döda fienderna. 

Baserat på detta valde hon att spela en klass som verkade vara bra i närkamp och hon 

investerade även mycket poäng i grundegenskapen styrka för att se till att hennes karaktär 

utdelade mycket skada när denne slogs. TP#10 baserade sitt val av klass på vilken ras han 

hade valt. Han uttryckte under sitt karaktärsskapande att hans karaktär inte skulle passa 

som barbar. Skälet till att han ansåg detta var för att han kände till lite om världen i 

Neverwinter Nights 2 (2006) och rasen som han hade valt var för snobbiga för att kunna 

spela en så primitiv klass som barbar. Han tyckte att klassen paladin skulle passa bättre trots 

att fördelarna rasen fick inte var optimala i kombination med just den klassen ur ett 

spelmekaniskt perspektiv.  

Även TP#3 baserade sitt val av klass på vilken ras han hade valt. Som tidigare nämnt spelade 

TP#3 en ras som har ett lufttema och han ville fortsätta på det temat. Han valde att spela 

klassen munk eftersom han ville efterlikna en tv-serie som han gillade där huvudpersonen är 

en munk som kan kontrollera luften. Även TP#4 verkade ta vilken ras han hade valt i hänsyn 

när han skulle välja klass. Han nämnde att han brukar titta lite på vad som är bra för rasen i 

fråga men går efter vad han tycker verkar vara kul att spela framför allt. Detta kan ses när 

han skapar sin karaktär i undersökningen; trots att spelet rekommenderade TP3# att spela 

som en viss klass gick han emot rekommendationen och valde en annan som han tyckte 

verkade roligare. TP#2 motiverade sitt val av klass på både vana och ras. Han förknippade 

rasen alv med klasser som använde sig av pilbåge och valde därför en klass som använde sig 

just av det vapnet, han nämnde även att han brukade vilja spela klasser som använde sig av 

pilbåge.  

Dessa testdeltagare hade en hel del tankar när det kom till sina karaktärers personligheter. 

TP#10 berättade att han brukar skapa personligheter för sina karaktärer. Han ansåg att 

karaktärers brister är det som gör dem intressanta och brukar därför utgå från dessa när han 

utformar personligheter. Många av de val han gjorde under sitt karaktärsskapande var 

baserade på den personlighet som hans karaktär skulle ha. Som tidigare nämnt valde han att 

spela som klassen paladin men valde en moralisk orientering som var i motsats till den 

moraliska orientering som paladiner brukar ha. Han tyckte att det var betydligt intressantare 
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med en ond och galen paladin än en som är extremt laglydig. Hade det funnits en religion 

som hade en gud som fokuserade på galenskap och ondska hade han valt den religionen för 

att det hade passat bra med hans karaktärs personlighet.  

TP#6 uppgav att hon gillade att spela galna karaktärer som tillät henne att vara elak. I 

hennes val av moralisk orientering valde hon inte den absolut ondaste orienteringen för hon 

ville att hennes karaktär skulle fungera i en grupp, men det var fortfarande viktigt att hon 

skulle kunna göra omoraliska val och att dessa val skulle stämma överens med hennes 

karaktärs moraliska orientering. Hon baserade även sitt val av religion på sin karaktärs 

personlighet och tyckte att det kändes tråkigt att inte välja någon religion överhuvudtaget 

när valet fanns.   

Dessa testdeltagare, TP#2, TP# 3, TP#4, TP#6 och TP#10, var bland de testdeltagare som 

hade högst antal Immersion-poäng, vilket ger ytterligare indikationer på att de kanske 

handlar mer om Immersion-kategorins samband med de kosmetiska delarna än 

Achievement-kategorin. Ett skäl till att dessa testdeltagare har fått så höga poäng inom 

Achievement kan ses i hur de värderade vissa påståenden i motivationstestet. I nästa 

delkapitel handlar om just detta, hur de kosmetiska delarna förhåller sig till Immersion-

kategorin. 

5.2.1 Immersion och de kosmetiska stegen 

I det föregående kapitlet diskuterades bland annat sambandet mellan motivationskategorin 

Immersion och de kosmetiska stegen. Även om det inte gick att fastställa säkert att det fanns 

ett samband fanns det indikationer på att de som har höga poäng i Immersion-kategorin 

generellt sett spenderar mer tid på de kosmetiska stegen än de som har höga poäng i 

Achievement-kategorin. Det som kan vara intressant att undersöka är vilka aspekter av 

immersion testdeltagare med höga Achievement-poäng anser är viktiga. Nedan presenteras 

en tabell där samtliga testpersoner har blivit rangordnade i nedstigande ordning efter kosm.-

tid/funk.-tid. Deras Achievement- och Immersion-poäng har inkluderats i tabellen.  

Tabell 3  Testdeltagare rangordnade i nedstigande kosm.-tid/funk.-tid. 

TP# Ach.-poäng Imm.-poäng Kos/Funk 

8 34 28 0,15716753 

7 38 24 0,243553009 

11 36 35 0,381987578 

1 31 29 0,747126437 

5 20 31 0,802047782 

3 32 41 0,867088608 

4 20 35 0,98 

9 28 33 1,09375 

6 14 49 1,094339623 

10 26 37 1,240909091 

2 29 41 1,744680851 
 

De tre testdeltagare som rankas högst upp i Tabell 3 har även de högsta Achievement-

poängen, men de har även en del Immersion-poäng. TP#11 har till exempel nästan lika 

många Immersion-poäng som Achievement. I deras motivationstest går det att se hur de 
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värderade påståendena i Immersion-kategorin. Påståenden som behandlar de kosmetiska 

aspekterna, som ”It’s important that my character’s armor/outfit matches in color and style”, 

“ I often make up stories and history for my characters” samt “ I often roleplay my character” 

värderades lågt. Medan påståenden som “Exploring every map and zone in the world”, 

“Escaping from the real world” och “Being immersed in a fantasy world” värderades högt (se 

Appendix B).  

Detta påvisar att testdeltagarna TP#7, TP#8 och TP#11 lägger värde i immersion, dock inte i 

de kosmetiska delarna. Yee (2005) delade upp Immersion-kategorin i fyra komponenter; 

”Role-playing”,” Customization”, ”Escapism” och ”Discovery” (se kapitel 2.3) och dessa 

spelare verkade inte bry sig särskilt mycket om komponenterna ”Customization” och ”Role-

playing” som behandlade de kosmetiska elementen i karaktärsskapandet och fick därför låga 

poäng i Immersion-kategorin, men ansåg att komponenterna ”Discovery” och ”Escapism” 

var väldigt viktiga för dem. 

Skälet till att testdeltagare som lade mycket värde i de kosmetiska aspekterna fick fler 

Immersion-poäng var just för att en del av påståendena behandlade estetik och kosmetik. En 

diskussion om huruvida detta innebär att de som fick färre poäng i Immersion-kategorin 

verkligen motiveras mindre av immersionsaspekten jämfört med de testdeltagarna som fick 

fler Immersion-poäng kommer att tas upp i kapitel 6.2.2. 

5.3 Hypotes 2 

Den andra hypotesen som presenterades var: 

Spelare som får höga poäng inom kategorin Achievement tenderar till att fokusera mer på 

de spelmekaniska elementen än de kosmetiska aspekterna. 

De tre testdeltagare med högst poäng i Achievement-kategorin, TP#7, TP#8 och TP# 11, 

uppgav liknande tankar och motivationer angående karaktärsskapandet under sina 

intervjuer. 

Testpersonen med flest Achievement-poäng var TP#7. Han uppgav under intervjun att han 

inte brydde sig särskilt mycket om aspekter som inte tillförde något ur ett spelmekaniskt 

perspektiv. Han visste vilken klass han ville spela och valde sin ras efter klassen, detsamma 

gällde för hans val av underras. När frågan ställdes om hur han valde namn till sin karaktär 

svarade han att han klickade på ”Random”-knappen tills något kul dök upp. Vid val av röst 

för karaktären testade han lite olika röster tills han fick syn på ”None”, vilket han sedan 

valde. Detta innebar att spelarkaraktären inte hade någon röst överhuvudtaget.  

När han satt i det tredje steget av karaktärsskapandet, utseende, testade han lite olika 

ansikten och frisyrer på sin karaktär väldigt hastigt för att sedan gå vidare till nästa steg. Han 

sa att det inte spelade särskilt mycket roll då karaktären ändå kommer att ha på sig en hjälm 

i spelet och därför kommer inte huvudet synas särskilt väl. När han skulle välja sin moraliska 

orientering funderade han över vilken sorts dialoger han ville ha och vilken typ av uppdrag 

han ville få. Vid val av religion valde han att inte ha någon religion överhuvudtaget då det 

inte skulle påverka spelmekaniken på något plan alls. Han berättade under intervjun att han 

brukar läsa på om spelet innan han skapar sin karaktär, detta för att kunna skapa en vettig 

karaktär i hans mening, alltså en karaktär som ur ett spelmekaniskt perspektiv är bra. Trots 

detta gjorde han medvetet val som inte gav hans karaktär någon fördel ur ett spelmekaniskt 
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perspektiv. När han skulle distribuera poäng mellan de olika grundegenskaperna lade han 

lite poäng i grundegenskapen ”Strength” (styrka, egen översättning) trots att detta inte 

innebar att hans karaktär skulle bli bättre att spela med. Han sa att han kände att det vore 

orimligt att hans karaktär skulle ha så låga poäng i den grundegenskapen. Under intervjun 

frågades det även om han brukar skapa personligheter för sina karaktärer innan han börja 

spela och han svarade att karaktärernas personligheter brukar ta form under spelets gång, 

baserat på vad karaktären säger och dess handlingar.   

TP#11:s resonemang liknade TP#7:s i många aspekter. Detta kan bland annat ses när TP#11 

skulle namnge sin karaktär. Han använde samma metod som TP#7, alltså klickade 

slumpmässigt på ”Random”-knappen. Han nämnde under intervjun att han ibland slår 

slumpmässigt på sitt tangentbord för att generera ett namn men att det var bra att det fanns 

en ”Random”-knapp som kunde generera ett tematiskt namn åt honom. Han tyckte att namn 

spelade en väldigt liten roll i digitala rollspel i jämförelse med analoga rollspel.  

När han skulle utforma sin karaktärs utseende påvisade han inget större intresse. Till 

skillnad från TP#7 testade han inget av alternativen utan lämnade karaktären som den var 

och gick sedan vidare till nästa steg.  

När frågan ställdes om han brukade läsa på om spel innan han började spela var han först 

osäker men kom sedan på att det brukade han göra om det handlade om ”Massively 

multiplayer online role-playing game” (hädanefter MMORPG-spel). Detta var för att han 

kände att denna typ av spel krävde väldigt mycket tid och engagemang, och om han skulle 

spendera så mycket tid på ett spel var det viktigt att hans karaktär skulle vara kul att spela 

med. 

När det kom till val av röst tittade han snabbt igenom rösterna och valde en utan att lyssna 

på hur den lät. Han tyckte inte att rösten spelade så mycket roll då det är ett digitalt rollspel, 

han menade att digitala rollspel handlar mer om spelmekanik och att de var mer artificiella i 

jämförelse med analoga rollspel där det handlar mer om karaktär. Vid val av religion hade 

han ett annat synsätt på det än TP#7. Tillskillnad från TP#7 valde TP#11 en religion men 

med motiveringen att guden i fråga var inriktad på äventyr och upptäckande och kunde 

komma till hjälp under spelets gång men att han gjorde valet lite halvhjärtat då han inte 

riktigt hade koll på vad det skulle innebära. Han läste igenom samtliga religioner och uteslöt 

några då religionernas moraliska orientering inte passade med den moraliska orienteringen 

hans karaktär hade.   När han skulle välja moralisk orientering läste han inte igenom de olika 

alternativen utan valde en och gick vidare till nästa steg. Under intervjun uppgav han att han 

valde just den moraliska orienteringen för att han och hans kompisar brukar skämta om att 

han tillhörde just den moraliska orienteringen som han hade valt men hade ingen större koll 

på vad det innebar och tyckte att det skulle vara kul och se vad det resulterade i.  

TP#8 är ytterligare en testdeltagare som fokuserar mer på de funktionella aspekterna än de 

kosmetiska. Hon har inte särskilt höga poäng inom Achievement i förhållande till sina 

Immersion-poäng, men hon spenderade mycket mer tid på de funktionella stegen (09:39 

minuter) än de kosmetiska (01:31 minuter) och hennes Achievement-poäng är bland de 

högsta bland alla testdeltagare.  Även hennes attityd gentemot de kosmetiska aspekterna har 

många likheter med TP#7 och TP#11. Precis som TP#7 klickade hon runt lite snabbt när hon 

skulle utforma sin karaktärs utseende och gick sedan vidare till nästa steg. Hon namngav sin 

karaktär ”Bloobb” utan att tänka särskilt mycket på det. I intervjun förklarade hon att hon 

hade en form av standard för sina namn: ”Det brukar vara en massa B:en med och så skriver 
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man en massa bokstäver mellan B:ena”. Sedan förklarade hon att i vissa spel finns det 

standardnamn som spelaren kan välja mellan och att hon ibland kan välja något av dem, 

men i övrigt brydde hon sig inte alls om att karaktärens namn skulle passa in i spelets 

tematik. Trots att hennes tendenser påvisar att hon inte är särskilt investerad i att hennes 

karaktär ska passa in i spelvärlden ändrade hon sin karaktärs ålder från 120 till 124 då hon 

tyckte att 120 var alldeles för jämnt och inte särskilt trovärdigt.   

Hennes tankar om den moraliska orienteringen skiljde sig från de andra inom denna 

motivationskategori. Hon baserade sitt val på vilken moralisk orientering som passade 

hennes spelstil mest så att hon skulle slippa engagera sig så mycket ifall hon skulle bli 

tvungen att rollspela. Hon uppgav att hon kunde skapa en personlighet för sin karaktär 

under spelets gång och hålla sig till den om hon tyckte att det var kul. För att välja vilken 

bakgrund hennes karaktär skulle ha tittade hon först om det gav henne några för- och 

nackdelar i ett spelmekaniskt perspektiv och när hon insåg att det inte gjorde det så valde 

hon något ”som inte kändes så mesigt”, hon ansåg att bakgrunden spelade mycket mindre 

roll så fort hon insåg att det inte påverkade spelmekaniken.  

Tillskillnad från de andra testdeltagarna i denna grupp brukade hon inte läsa på om 

spelmekaniken innan hon började spela, men att om hon under spelets gång kände att hon 

inte riktigt hade koll på vissa delar kunde hon läsa på allt eftersom.  

Nedan presenteras en tabell över de tre testdeltagare som har inkluderats i stycket ovan. 

Tabellen innehåller testdeltagarnas ålder, kön, tid spenderad på de funktionella stegen, tid 

spenderad på de kosmetiska stegen, antal poäng inom Achievement-kategorin och inom 

Immersion-kategorin i motivationstestet samt genomsnittspoäng och genomsnittstider. 

Tabell 4 Översikt över TP#7, TP#8 och TP#11. 

TP# Kön Ålder Ach.-poäng Imm.-poäng Funk.-tid Kosm.-tid 

7 M 22 38 24 05:49 01:25 

8 F 23 34 28 09:39 01:31 

11 M 23 36 35 05:22 02:03 

Snitt:   23 36 29 06:56 01:39 
 

I samtliga intervjuer med testdeltagarna ovan går det att se att dessa spelare inte lägger 

någon större vikt vid de kosmetiska delarna, de flesta val de gjorde baserades på 

spelmekaniska motivationer. Vid ett flertal tillfällen påpekar de att så fort de inser att ett val 

inte påverkar deras karaktär ur ett spelmekaniskt perspektiv blir de mycket mindre 

intresserade av just det valet. En annan indikation på att de fokuserar betydligt mer på de 

funktionella delarna än de kosmetiska finns att se i Tabell 4. De spenderade i snitt 06:56 

minuter på de funktionella stegen i karaktärskaparen medan snittet på hur länge de 

spenderar på de kosmetiska stegen är 01:39 minuter. Tiden de spenderar på de kosmetiska 

stegen är markant mindre än vad snittet är för samtliga testdeltagare (04:09 minuter, se 

Tabell 2). Skälet till att de har ett sådant högt snitt i tid spenderat på de funktionella stegen 

kan bero på TP#8. Hon spenderade 09:39 minuter på de funktionella stegen (se Tabell 4) 

medan de andra i samma motivationskategori, TP#7 och TP#11, spenderade ungefär lika 

mycket tid på dessa steg, 05:49 minuter respektive 05:22 minuter. Skulle TP#8:s tid i de 

funktionella stegen tas bort skulle snittet bli 05:35 minuter denna grupp vilket är närmare 
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snittet som samtliga testdeltagare spenderade på de funktionella stegen (05:29 minuter, se 

Tabell 2).  

När det kom till hur mycket tid de spenderade på de kosmetiska stegen var dessa 

testdeltagare enhetliga. De spenderade i snitt mindre än två minuter på de kosmetiska 

stegen (se Tabell 4), vilket är betydligt mindre än snittet för samtliga deltagare i 

undersökningen (04:09 minuter, se Tabell 2).  

Testpersonerna TP#3 och TP#2 uppgav andra tankar och åsikter från TP#7, TP#8 och TP#11 

trots att de tillhör den hälft av testdeltagare som har högst Achievement-poäng. 

TP#3 och TP#2 hade det fjärde respektive femte högsta Achievement-poängen i 

undersökningen. TP#3 var den enda av de resterande testdeltagarna som spenderade nästan 

lika lite tid på de kosmetiska stegen som testdeltagarna i Tabell 2. Han spenderade 02:17 

minuter på de kosmetiska delarna, men i förhållande till hur länge han satt i de funktionella 

stegen, 02:38 minuter (se Tabell 2), går det att se att förhållandet mellan dessa tider skiljer 

sig från de andra tre i Tabell 4, som har en mycket större skillnad mellan tiderna som de 

spenderade på de funktionella respektive de kosmetiska stegen.  

Även hans tankar och motivationer kring sina val i karaktärsskapandet skiljde sig från de 

andra tre. Han lade mycket mer vikt i de kosmetiska aspekterna än de testdeltagarna som är 

inkluderade i Tabell 4. Detta kan ses bland annat i hur han resonerade kring sitt 

karaktärsnamn. Han namngav sin karaktär ”Helios” eftersom hans karaktär var av rasen ”Air 

Genasi” som har ett lufttema. Även TP#2 baserade många av sina val på kosmetiska 

motivationer, en sammanfattning av TP#2:s och TP#3:s  intervjuer finns i det föregående 

kapitlet. 

I Figur 8 presenteras en graf som visar hur testdeltagarnas funk.-tid/kosm.-tid förhåller sig 

till deras Achievement-poäng.  

 

Figur 8 Testdeltagarnas funk.-tid/kosm.-tid och deras Achievement-poäng. 
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En tolkning av detta skulle kunna vara att desto mer Achievement-poäng en spelare har 

desto mindre bryr denne sig om de kosmetiska stegen med tanke på att de tre testdeltagare 

med flest Achievement-poäng i denna undersökning under sina intervjuer uppgav att de inte 

bryr sig om de kosmetiska delarna. Dessutom indikerar grafen i Figur 8 att det kan finnas ett 

samband mellan antalet Achievement-poäng och hur mycket av testdeltagarnas totala tid 

som har spenderats på de funktionella delarna.  

Testpersonerna TP#2 och TP#3, som båda har 29 Achievement-poäng och tillhör den övre 

hälft av testdeltagarna när de rangordnas efter antal Achievement-poäng, uppgav att de 

brydde sig väldigt mycket om de kosmetiska delarna. Detta kan bero på att det antingen 

ligger det något i att spelare med starka Achievement-motivationer inte lägger någon större 

vikt vid de kosmetiska delarna eller så kan det höra ihop med att TP#2 och TP#3 har fler 

Immersion-poäng än TP#7, TP#8 och TP#11 (se Tabell 2). I jämförelse med de andra 

testdeltagarna är TP#2 och TP#3 bland de som har flest Immersion-poäng. Då de har så 

pass höga Immersion-poäng kan det vara skälet till varför de spenderar mer tid än TP#7, 

TP#8 och TP#11 på de kosmetiska stegen och därför blir deras tid spenderad på de 

funktionella stegen mindre i förhållande till tiden de spenderade på de kosmetiska.  

Precis som i hypotes 1 blir det svårt att bekräfta eller förkasta denna hypotes då det finns 

indikationer på att den skulle kunna stämma baserat på vad testdeltagarna med flest 

Achievement-poäng har uppgett under sina intervjuer, samt visar Figur 8 att det kan finnas 

ett samband mellan tiden spenderad på de funktionella stegen och antalet Achievement-

poäng. Vid en analys av vad testdeltagarna som har något färre poäng i Achievement-

kategorin har uppgett i sina intervjuer går det att se att intresset för att skapa en 

spelmekaniskt optimal karaktär minskar och att intresset för estetiska aspekter börjar ta mer 

plats. Denna skiftning skulle däremot kunna bero på att dessa testdeltagare har fler 

Immersion-poäng och därav sätter mer värde i de kosmetiska delarna snarare än att de har 

färre Achievement-poäng.     
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6 Slutsatser 

I det sista kapitlet kommer först en sammanfattning av undersökningens resultat. Därefter 

följer en diskussion om metoderna som har använts i undersökningen, felkällor som 

eventuellt kan ha uppstått och sen kort diskussion om kosmetikens del i Immersion-

kategorin.  Slutligen kommer ett delkapitel som behandlar framtida arbeten. 

6.1 Resultatsammanfattning 

För att undersöka hur olika spelare förhåller sig till karaktärsskapande i rollspel 

modifierades det digitala rollspelet Neverwinter Nights 2 (2006). Två av Yees (2005) 

motivationskategorier användes för att utröna vad spelarnas motivationer till att spela var, 

Immersion och Achievement. Syftet med detta arbete var att försöka hitta skillnader mellan 

olika typer av spelare, då de spelar samma spel betyder det nödvändigtvis inte att de vill få ut 

samma saker av spelandet. Två hypoteser utformades där den första löd: 

Hypotes 1: 

Spelare som får höga poäng i motivationskategorin Immersion tenderar att lägga mer tid 

på de kosmetiska aspekterna i sitt karaktärsskapande än de inom motivationskategorin 

Achievement.  

I Figur 6 går det att se ett samband mellan antalet Immersion-poäng och hur mycket tid 

testdeltagaren spenderade på de kosmetiska stegen. I generellt spenderade testdeltagarna 

mer tid på de  kosmetiska stegen i förhållande till de funktionella desto mer Immersion-

poäng de hade. 

Hypotes 2:  

Spelare som får höga poäng inom kategorin Achievement tenderar till att fokusera mer på 

de spelmekaniska elementen än de kosmetiska aspekterna. 

Även här går det att se ett samband i Figur 7 som representerar hur mycket tid 

testdeltagaren spenderade på de kosmetiska stegen och antalet Achievement-poäng. 

Trendlinjen indikerar på att desto mer Achievement-poäng en spelare har desto mindre bryr 

de sig om de kosmetiska stegen. 

Utifrån Yees (2005) definition av motivationskategorierna och data som har samlats in i 

denna studie går det att se att de finns ett samband mellan tiden fördelad mellan de 

funktionella respektive kosmetiska stegen och motivationskategorierna (se Figur 6 och Figur 

7). 

Yee (2005) menar att dessa motivationskategorier inte är polära utan att spelare kan 

motiveras av flera olika saker. I studien som har utförts går det att se att detta stämmer, ett 

flertal testdeltagare fick jämlika resultat i både Immersion- och Achievement-kategorin. Det 

kan däremot vara värt att belysa det fanns det indikationer på att desto mer en spelare 

brydde sig om en viss aspekt desto mindre brydde denne sig om den andra.  

Generellt sett verkade de testdeltagare som fick Achievement-poäng inte lägga särskilt 

mycket vikt i de kosmetiska aspekterna av karaktärsskapandet. Det betyder inte 

nödvändigtvis att de inte uppskattar de kosmetiska delarna men tillskillnad från Immersion-
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gruppen kunde de ha mer överseende om de kosmetiska delarna inte utfördes så väl. En av 

testdeltagarna, TP#11, som var bland de som fick flest Achievement-poäng fick nästintill lika 

många Immersion-poäng. Som förklarat i kapitel 5.3.1 kan detta bero på att han värderar 

immersion högt när han spelar men att de kosmetiska delarna inte nödvändigtvis ökar hans 

känsla av immersion och att han därför inte bryr sig lika mycket om de kosmetiska stegen i 

karaktärsskapandet. De som fick flest Immersion-poäng uppgav under sina intervjuer att de 

lade mycket värde i de kosmetiska delarna, de lade ner betydligt mycket mer tid på de 

kosmetiska stegen än de testdeltagare som fick flest Achievement-poäng. Detta behöver inte 

att testdeltagarna med flest Immersion-poäng nödvändigtvis försummade de funktionella 

stegen, men de uppgav andra tankar och åsikter när det kom till hur de motiverade sina val i 

de funktionella stegen. Många av testdeltagarna som hade mycket Immersion-poäng 

baserade sina val på vad de kände skulle passa sina karaktärers personligheter till skillnad 

från de som fick flest Achievement-poäng som motiverade sina val på för- och nackdelar ur 

ett spelmekaniskt perspektiv.  

De tankar och motivationer som har uppgetts under intervjuerna påvisar att dessa 

motivationskategorier, Achievement och Immersion, är något polära men det är svårt att 

fastställa då det kan diskuteras huruvida kosmetik faktiskt tillhör Immersion-kategorin.  

6.2 Diskussion 

Först kommer en diskussion om de metoder som har använts i detta arbete samt vilka 

eventuella felkällor som kan ha uppkommit. Därefter följer en kort diskussion om de 

kosmetiska aspekternas roll i immersion, och slutligen ett stycke om framtida arbete. 

6.2.1 Metoder 

I denna undersökning har inspelning av användarens skärm, enkäter och semistrukturerade 

intervjuer som också spelades använts.  

Det första som testdeltagarna fick göra var att skapa sin rollspelskaraktär. De informerades 

om att de skulle göra som de brukar göra när de spelar ett digitalt rollspel och kunde avbryta 

när de ville.  

Det visade sig vara en fördel att använda sig av det digitala rollspelet Neverwinter Nights 2 

(2006) då det inte fanns särskilt många testdeltagare som hade spelat det spelet tidigare. På 

så sätt kunde de göra motiverade val då Neverwinter Nights 2 (2006) följer det klassiska 

rollspelsmönstret (se kapitel 2.5), men färgades inte av att de kanske hade spelat vissa raser 

och klasser tidigare i detta spel och därför motiverade sina val baserat på vad de brukar göra 

istället för att de redan har spelat denna typ av karaktär. En liten nackdel med att använda 

detta spel istället för ett modernare var att vissa testpersoner kände att det inte fanns 

tillräckligt många val när de skulle utforma karaktärens utseende, de ville anpassa 

skräddarsy karaktärens utseende mer.  

Medan testdeltagarna skapade sina karaktärer spelades deras skärmar in. Detta visade sig 

vara till stor hjälp i analysarbetet då det bland annat har gått att ta tid på hur länge varje 

testdeltagare spenderade på de olika stegen. Genom att använda dessa tider har det gått att 

räkna ut snittider som sedan har använts till att försöka se samband mellan de olika 

motivationskategorierna och hur testdeltagarna har fördelat sin tid i skapandeprocessen. 

Tiderna har även använts för att se hur länge varje individ har spenderat på de olika stegen 
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och om deras poäng inom de olika motivationskategorierna speglar deras handlingar under 

karaktärsskapandet.  

Då det har varit möjligt att gå igenom testdeltagarnas skaparprocesser i efterhand har 

ytterligare tendenser noterats som inte hade antecknats när den faktiska skaparprocessen 

skedde. Detta för att många av de tankar och mönster som har uppdagats inte fanns i åtanke 

när själva undersökningen utfördes. Exempel på detta kan ses då det under en genomgång 

av det videomaterial som har samlats in noterades att spelare som brydde sig mer om 

rasernas kosmetiska aspekter än de spelmekaniska var mer troliga att vrida och vända på 

karaktärsmodellen under karaktärskapandet medan de testdeltagare som baserade sina val 

helt på spelmekaniska aspekter scrollade ner i de långa informationstexterna för att kunna 

göra så motiverade val som möjligt. Då olika individer läser olika fort kan detta ha påverkat 

hur mycket tid som har spenderats på de olika stegen. Det är däremot inte troligt att denna 

aspekt har haft en särskilt stor inverkan då det finns vissa steg i både de funktionella och 

kosmetiska stegen som innehåller mycket text och det är upp till testdeltagaren själv att välja 

vilken sorts information de anser är viktig att gå igenom.  

Att spela in intervjuerna med testdeltagarna har även visat sig vara till stor hjälp i 

analysarbetet. Då det kan vara svårt att hinna skriva ner alla tankar och åsikter som nämns 

under intervjuerna har det varit hjälpsamt att kunna lyssna igenom det inspelade materialet 

på efterhand för att sedan komplettera anteckningarna som fördes under intervjuerna.   

En eventuell felkälla som kan ha uppstått är motivationstestet som användes i denna 

undersökning. Även om frågorna som har använts i denna undersökning är tagna från Yees 

(2005) arbete har de inte använts på samma sätt. Till att börja med ändrades 

svarsalternativen från påståenden till en sifferskala. Denna förändring ansågs vara 

nödvändig då en testdeltagare under pilotstudien påpekade att han kände att han inte kunde 

ta ställning då det var ett för stort hopp mellan de olika påståendena (se kapitel 4.2.5). 

Ytterligare en skillnad mellan Yees (2005) enkät och den som har använts i denna 

undersökning är antalet frågor. I originalversionen fanns det ett ojämnt antal frågor mellan 

de olika motivationskategorierna (se kapitel 3.1.4), dessa frågor reducerades till tio stycken 

per motivationskategori vilket innebär att en del frågor plockades bort. Vissa av frågorna 

som togs bort kan ha stämt in bättre på vissa av testdeltagarna och skulle därmed kunna ha 

resulterat i att de hade fått högre poäng inom en motivationskategori om dessa frågor hade 

behållits.  

Den största skillnaden mellan hur Yee (2005) utvärderade spelarnas motivationer och hur 

utvärderingen genomfördes i denna studie är hur poängen i motivationstestet har räknats ut. 

Yee (2005) använde sig av en faktoranalys medan metoden som har använts i denna studie 

har varit väldigt enkel; det fanns tio frågor per motivationskategori och för varje fråga fick 

testdeltagaren själv gradera på en skala 1-5 hur bra denna fråga stämde in på sig själv. 

Genom detta fick varje motivationskategori samma max- och minimumsumma vilket skulle 

göra det lätt att utröna vilken motivationskategori varje testdeltagare lutade sig åt. Detta kan 

ha inneburit att utvärderingen av testdeltagarnas motivationer kan ha skett på felaktigt sätt i 

jämförelse med hur dessa frågor var menade att tolkas när de blev utformade.  

Utöver frågorna fick testdeltagarna även fylla i sina namn, ålder, kön och vilka andra rollspel 

de hade spelat sedan tidigare. Tanken var att mönster och tendenser som inte har varit i 

åtanke när undersökningen utformades eventuellt skulle uppdagas med hjälp av denna 
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information. I utvärderingen av all insamlad data har denna information inte använts och 

den har därmed inte heller tillfört något till arbetet.  

6.2.2 Forskningsetik och genusaspekter 

Alla testdeltagare blev informerade om att deras identiteter skulle hållas anonyma och att de 

när de ville kunde avbryta undersökningen. De informerades även om att det de gjorde på 

skärmen blev inspelat samt att intervjun som följde efter karaktärsskapandet blev inspelat 

för att underlätta analysarbetet. Ingen testdeltagare uttryckte någon form av obehag och 

heller avbröt ingen undersökningen.  

I enkäten som samtliga testdeltagare fick fylla i fanns det tre olika svarsalternativ rörande 

vilket kön testpersonen i fråga identifierade sig vid; man, kvinna och annat. Skälet till att ett 

tredje svarsalternativ inkluderades var för att belysa för testdeltagaren att denne ska fylla i 

vilket kön de identifiera sig vid snarare än deras biologiska. Ingen av testdeltagarna 

identifiera sig som något annat än som man eller kvinna. Yees (2005) undersökning visade 

att män i allmänhet fick högre poäng i Achievement-kategorin än kvinnor. I denna studie är 

det svårt att avgöra huruvida detta stämmer då undersökningen endast hade elva 

testdeltagare och tre av dem var kvinnor. Av de kvinnor som deltog i studien hade två av dem 

höga Achievement-poäng i förhållande till de resterande testdeltagarna, medan den som 

hade lägst antal Achievement-poäng också var en kvinna. 

6.2.3 Lärdomar 

Som nämnt i kapitel 3 kan speldesigners bättre utforma spelupplevelsen desto bättre de 

förstår sin målgrupp. Det utvecklare kan ta med sig från detta arbete är att det är tydligt att 

alla spelare inte lägger vikt vid samma saker även om de spelar samma spel. I de föregående 

kapitlena blev det även tydligt att spelare inte bemödar sig med vissa aspekter och det kan 

därför vara viktigt för en speldesigner att ta hänsyn till att spelare har olika behov och inte 

nödvändigtvis vill spendera tid på delar som de finner oviktiga.  

De spelare som inte brydde sig särskilt mycket om de kosmetiska aspekterna av 

karaktärsskapandet använde sig av ”Random”-knappen för att generera ett namn åt deras 

karaktärer. Under intervjuerna berättade de att de inte var så pass angelägna att namnet 

skulle vara tematiskt att de tog sig tid till att hitta ett, men att de kunde uppskatta att 

knappen försåg dem med möjligheten att snabbt ta fram ett namn som passade in i spelet. 

Även spelare som brydde sig om att namnet skulle vara tematiskt uppskattade denna 

funktion då namnen som genererades var anpassade efter vilken ras karaktären var, på så 

sätt kunde testdeltagarna snabbt få ett namn som passade in i spelet och som de var nöjda 

med. 

En del av testdeltagarna uppgav under sina intervjuer att de kunde investera mycket tid i att 

se till att deras karaktär såg bra ut. Detta var viktigt för dem då de skulle se karaktären 

igenom hela spelet samt att de lade mycket vikt i att utseendet skulle passa karaktärens 

personlighet. Genom att låta spelare själv välja om hjälmen ska synas på karaktären under 

spelets gång utan att ta bort hjälmens egenskaper ur ett spelmekaniskt perspektiv skulle 

kunna ta bort eventuella störningsmoment för de som vill ha mer kontroll över sina 

karaktärers utseende. Idag finns det spel som redan tillåter detta, bland annat Dragon Age II 

(2011), men resultaten från detta arbete understryker ytterligare att det är viktigt för vissa 

spelare att kunna uttrycka sig i karaktärens utseende.   
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Några av tesdeltagarna valde en moralisk orientering i det neutrala spektrumet då de inte 

ville låsa sig i en viss roll redan i början av spelet utan låta karaktärens personlighet utforma 

sig under spelets gång. Det kan diskuteras huruvida det verkligen tillför något att låta 

spelaren välja en moralisk orientering redan i början av spelet då de som inte bryr sig om 

detta inte lägger någon vikt vid detta val och de spelare som har en personlighet för sina 

karaktärer redan har en idé om hur denne ska handla. Då kanske det är bättre att låta den 

moraliska orienteringen utforma sig under spelets gång baserat på de val spelaren gör. På så 

sätt skulle valen som spelarna gör kanske kännas viktigare då de har en förankring i vilken 

del av det moraliska spektrumet deras karaktär hamnar i. Även här finns det spel som redan 

använder sig av denna metod, det denna studie kan understryka är att för en del spelare är 

det viktigt att inte känna sig låst redan i karaktärsskapandet.  

6.2.4 Immersion-komponenterna 

En diskussion om huruvida komponenten ”Customization” bör tillhöra Immersion-kategor b 

in kan föras då de testdeltagare som hade höga Achievement-poäng hade en tydlig bias mot 

”Discovery”-komponenten men nästintill ignorerade komponenten ”Customization”.  

Då syftet med Yees (2005)  motivationskategorier är att utröna vad som motiverar spelare 

till att spela kan denna inkludering av ”Customization” försvåra analysen då det finns spelare 

som motiveras starkt av immersion men som inte lägger något värde i estetisk utformning av 

dennes karaktär. Skulle motivationstestets Immersion-frågor behandla mycket kosmetiska 

aspekter skulle dessa spelares motivationer inte klassas i Immersion-kategorin trots att 

immersion skulle kunna vare en ytterst viktig del för dem.   

Ytterligare en aspekt som bör belysas är skillnaden mellan estetisk anpassning och 

funktionell anpassning. I Yees (2005) definition av ”Customization” är endast den estetiska 

anpassningen inkluderad. Det kan vara möjligt att spelare som motiveras av immersion 

sätter mycket värde i att kunna skräddarsy sin karaktär ur ett spelmekaniskt perspektiv och 

inte endast de estetiska. En spelare som motiveras starkt av immersion skulle till exempel 

finna värde i att skräddarsy sin karaktärs förmågor men inte lägga något större värde i hur 

karaktären i fråga ser ut.  

Detta skulle kunna innebära att motivationstestet inte utvärderar spelarnas motivationer på 

ett rättvist sätt då en spelare kan motiveras starkt av immersion utan att samtidigt lägga 

något värde i kosmetisk utformning.  

6.2.5 Framtida arbete 

För att kunna bekräfta eller förkasta hypoteserna skulle en undersökning med betydligt fler 

testdeltagare behövas. På så sätt skulle graferna på ett tydligare sätt visa om det faktiskt 

finns ett samband mellan de olika motivationskategorierna och hur spelare fördelar sin tid i 

karaktärsskapandet.  

Det kan även vara intressant, som nämnt i kapitel 5.3.1 att utvärdera de kosmetiska delarnas 

roll i Immersion-kategorin samt titta närmare på funktionell anpassning och om det har en 

roll i denna kategori. Detta skulle kunna leda till en omvärdering av Immersion-kategorin 

och hur spelare som motiveras starkt av immersion ser på vad som tillför immersion i sitt 

spelande.  

Ett flertal testdeltagare påpekade under sina intervjuer att när det handlade om digitala 

rollspel kände de att karaktärernas personligheter inte spelade särskilt mycket roll, men att 
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när de spelar analoga rollspel bryr de sig mer om karaktärens personlighet och bakgrund. 

TP#11 nämnde bland annat under sin intervju att han ansåg att digitala rollspel var väldigt 

artificiella och handlade mer om spelsystemet medan analoga r0llspel handlade mer om 

karaktärens personlighet.  

Det kan vara intressant att undersöka närmare huruvida spelare bryr sig mer om sina 

karaktärers identiteter när det handlar om analoga rollspel i jämförelse med digitala och de 

underliggande skälen till dessa tankar.  
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Appendix A -  Motivationstest 

Please answer all the questions, your identity will be held anonymous.  

The answer options are from 1 - 5 where 1 represents not important/never and 5 represents 

extremely important/always. 

Name: 

Age: 

Gender:  Male  Female  Other 

Which rpg:s have you played before? 

I’m interested in the precise numbers and percentages underlying the game mechanics 
(i.e, chance of dodging an attack, the math comparing dual-wield to two-handed 
weapons, etc.). 

 
1 2 3 4 5 

 

       

It’s important that my character is as optimized as possible for their profession / role. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often use a character builder or a template to plan out my character's advancement at 
an early level. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I enjoy working with others in a group. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I enjoy leading a group. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often take charge when grouped. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 



 II 

It’s important to be well-known in the game. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I spend a lot of time in the character creation. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

It’s important that my character's armor / outfit matches in color and style. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

It’s important that my character looks different from other characters. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I enjoy exploring the world just for the sake of exploring it. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

It’s important that my character levels up as fast as possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Becoming powerful. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Knowing as much about the game mechanics and rules as possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Being immersed in a fantasy world. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 



 III 

Escaping from the real world. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Helping other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Getting to know other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Chatting with other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Competing with other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Dominating/killing other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Exploring every map or zone in the world. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Being part of a friendly, casual guild. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Trying out new roles and personalities with your characters. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

Doing things that annoy other players. 



 IV 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often find myself in meaningful conversations with other players. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often talk to my online friends about my personal issues. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

My online friends often offer me support when I had a real life problem. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often make up stories and histories for my character. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

I often role-play my character. 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

  



 V 

Appendix B -  Intervjuguide 

Observationer under karaktärsskapandet: 

 

Brukar du läsa på om spelet innan du börjar spela? 

 

Varför valde du att spela den här rasen? 

 

Varför valde du att spela den här underrasen? 

 

Varför valde du att spela den här klassen? 

 

Hur mycket spelar utseendet roll när du skapar din karaktär? 

- Varför? 

 

 

Vad är viktigt när du delar ut stats? 

 

Hur valde du moralisk orientering? 

 

Hur valde du religion? 

 

Hur valde du ut namn för din karaktär? 

 

Brukar du skapa personligheter för dina karaktärer? 

 


