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Sammanfattning 
 

Detta arbetes syfte är att studera vilken påverkan som språkbaserade instruktioner 

respektive språkfria interaktiva tutorials inom genren pusselspel har på en spelares 

kunskaper om spelets mekaniker och dynamik.  

För att besvara frågeställningen skapades ett spel i två versioner, en som hade språkliga 

instruktioner och en som hade språkfria instruktioner. Dessa versioners tutorialdelar 

skapades utifrån ett ramverk att principer som dikterar utformningen av en bra tutorial. 

Resultaten tyder på att båda versionerna lyckades lika väl i att lära ut, det vill säga att 

spelarna visade på lika bra kunskap kring spelet. Dock så var det en viss skillnad i hur 

effektivt spelarna fick kunskapen, där versionen med språkliga instruktioner visade sig 

ge en spelare denna kunskap något snabbare än den språkfria versionen. Men båda 

versionerna höll sig inom en rimlig tid för hur snabbt spelaren bör få denna kunskap.  

Nyckelord: speldesign, språkbaserad inlärning, lokalisering 
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1 Introduktion 

 
Denna rapport kommer att undersöka något som är motsatsen till vad denna rapport är 

ämnad att göra. Nämligen att lära ut utan att använda sig av språk. För dagens spel så blir det 

allt viktigare att nå en internationell publik samt att spelen ger en bra upplevelse. Detta 

innebär att allt fler spelutvecklare tar beslutet att översätta sina spel. Men frågan är om detta 

är en nödvändig process för alla typer av spel? 

Att förstå hur man spelar har alltid varit ett fokus hos dagens utvecklare. Allt fler spel kommer 

med mer komplexa kontroller och händelser vilket gör att man lagt mer fokus på att ha väl 

utformade inlärningsmoment. Men i dagens industri väljer man fortfarande ofta att använda 

sig av textuella förklaringar för spelets kontroller, narrativ och mål, vilket är något som kan 

vara ett problem när man sedan skall översätta spelet till andra språk. Översättning innebär 

bland annat en kostnad, men också andra faktorer som framflyttad deadline p.g.a. tiden det 

tar att översätta, eller rent av skillnader i språk som gör att viss del av narrativet går förlorade. 

Om det då går att plocka bort språkbaserade instruktioner ur inlärningsmomenten i vissa spel 

är det möjligt att minska påverkan från de ovan nämnda problemen. Syftet med den här 

undersökningen var att undersöka i vilken grad det är möjligt att ta bort språkbaserade 

instruktioner och vilken effekt det har på spelandet. 

Det gjordes en studie med 30 testdeltagare där deltagarna delades in i två grupper. En med 

språk i sitt inlärningsmoment och en grupp utan språk i sitt inlärningsmoment. Dessa två 

grupper fick spela samma spel men där ena gruppen fick tillgång till en version som innehöll 

språk, den andra gruppen fick en version som saknade språk. Dessa fick under spelandets gång 

svara på frågeformulär som innehöll frågor kring hur spelet fungerar. Tiden de tog på sig att 

svara och mängden rätta svar de gav står som grund för slutsatsen kring huruvida språket 

hade en inverkan eller ej. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet handlar om olika aspekter av speldesign, men vad är egentligen ett dataspel 

eller ett spel? Till exempel Juul (2003) definierar spel utifrån 6 olika egenskaper. Dessa sex 

egenskaper är: 

1. Regler 

2. Varierande och kvantitativa utfall 

3. Värderade utfall 

4. Engagerande för spelaren 

5. Spelaren har koppling till utfallet 

6. Förhandlingsbara konsekvenser 

Om man ser till 1) Regler så menar Juul (2003) att ett spel måste ha ett set av definierade 

regler där man inte behöver ha en argumentation vid varje spelomgång, alternativt att dessa 

kan programmeras på dator. I 2) Varierande och kvantitativa utfall syftar han på att ett spel 

måste kunna ha flera olika utfall och att dessa utfall skall vara utformade så att de ej går att 

argumentera kring. Med 3) Värderade utfall syftar Juul på att ett spels utfall måste komma 

med ett värde i spelvärlden, dessa måste dessutom leda till olika saker. Ett exempel på ett 

värde kan vara vinst eller förlust, de måste alltså inte ha ett numeriskt värde. 4) Engagerande 

för spelaren, spelet måste engagera spelaren, detta kan mynna i att spelet t.ex. är utmanande. 

5) Spelaren har koppling till utfallet, spelaren måste ha någon form av emotionell koppling till 

utfallet. Det ligger i korrelation till spelarens engagemang i spelet. Det antyder dock inte att 

spelaren måste ha en stark emotionell koppling, varje spelare sätter själv ribban när de kliver 

in i spelet för hur stark och vilken koppling de vill ha. Den sista punkten Juul pratar om är 6) 

Förhandlingsbara konsekvenser, som innebär att ett spel skall ha möjligheten att innefatta 

verkliga konsekvenser, som till exempel att man kan satsa pengar på utfallet. 

Det här kapitlet kommer att fokusera på speldesign och närmare bestämt designen av 

tutorialdelen av ett spel. Kapitlet är organiserat på följande sätt. Avsnitt 2.1 ger en kortfattad 

överblick om vad speldesign är och några väsentliga begrepp som kommer att användas. 

Denna följs sedermera av avsnitt 2.2 som beskriver dels vad en tutorial är för något, dels en 

kortfattad summering av hur tutorials sett ut i historien, dels skillnaden mellan passiva och 

interaktiva tutorials samt vilka byggstenar och metoder som finns för att konstruera en bra 

tutorial.  

2.1 Speldesign 

Speldesign är idag ett ganska omtalat ämne, men dock är speldesign något som är svårt att 

sätta finger på. Vad är speldesign och vad innebär det för utvecklingen av ett spel? Schell 

(2008, s. xxiv) skriver ”Game design is the act of deciding what a game should be”. Han 

fortsätter att beskriva hur speldesign handlar om hur ett spel formas av de hundra eller 

tusentals beslut man gör under utvecklingen, men kommer alltid tillbaka till samma punkt; 

att alla beslut för ett bra spel måste tas för att gynna spelets helhet. Schell (2008) menar att 

speldesign inte enbart handlar om det narrativa, spelets berättelse, utan även kring känslor, 

belöningar, takten, risker och beslut som en spelare måste uppleva eller utföra. För spelaren 

är ett spel en upplevelse. Ett bra spel är det som ger spelaren en positiv upplevelse i den mån 

att spelaren får uppleva det denne förväntat sig av spelet. Även om spelet skrämmer spelaren 
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eller gör denne arg så levererar spelet på förväntat område och därmed kan man säga att 

upplevelsen var positiv.  

Speldesign kan också ses som ett verktyg för att formge ett spel. Ett spel definieras inte av bra 

eller dåligt, men för ett företag så kan dess framtid bero på hur väl ett spel är designat. Därför 

är det en av de viktigare aspekterna för utvecklingen av ett kommersiellt spel.  

2.1.1 MDA-ramverket 

Vad som är bra speldesign kan behöva ett verktyg för analys, därför har man tagit fram ett 

ramverk för detta. Ramverket kallas MDA och har tagits fram av Hunicke et. al. (2004) för att 

agera som en modell för att studera, utveckla och förstå spel. MDA modellen består av tre delar 

vilket är Mekaniker, Dynamiker och Aestetik1. Varje del representerar en bit av byggstenarna 

för ett spel. Man kan jämföra Mekaniker, dynamiker och aestiker till med komponenterna av 

ett spel (Se figur 1). 

 

 Spelkomponenter och dess motsvarande delar ifrån MDA 

Mekaniker står för spelets regler och tillgängliga handlingar. Det kan vara om man tar ett 

kortspel så är mekanikerna bland annat att blanda korten, dela ut korten och satsa på utfallet. 

Om man ser till andra exempel så är handlingen att rulla tärningen eller att två sexor ger ett 

extra slag också mekaniker i ett spel. Mekanikerna tillsammans med ett spels tillgångar 

(banor, 3d-figurer m.m) möjliggör att dynamiker uppstår (Hunicke, Mark, & Zubek, 2004). 

Dynamiker är det som uppstår när man använder mekanikerna och är något som uppstår vid 

interaktionerna. De kan beskrivas som det händelser som uppstår när spelarna använder sig 

av mekanikerna. Dynamikerna formas av mekanikerna och är något som en utvecklare ej kan 

styra direkt utan måste påverkas genom att förändra mekaniker (Hunicke, Mark, & Zubek, 

2004). 

Aestetiker är det som kommer av kombinationen av mekanik och dynamik. Det är känslan 

eller upplevelsen den som spelar har. För ett skräckspel så är bland annat oro, rädsla och 

ångest dess aestetiker. När man nämner order kul eller roligt i samband med spel är det spelets 

aestetiker man talar om. Oftast är det fler än en aestetik utvecklare vill uppnå i ett spel, för att 

skapa det som spelare upplever som kul (Hunicke, Mark, & Zubek, 2004). Genom att ha en 

modell för hur spelet fungerar kan vi använda den för att analysera vad som är en bra 

speldesign vilket i sin tur är där för att skapa den positiva spelarupplevelsen.  

 

                                                        
1 Översatt till svenska ifrån Mechanics, Dynamics och Aesthetics. 
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2.2 Tutorials i spel 

Andersen, O'Rourke, Liu, Snider, Lowdermilk, Truong, David; Cooper och Zoran (2012) 

menar att ett spels inlärningsmoment är viktigt för att spelare skall få en positiv 

spelarupplevelse. Den inlärningsfas där spelaren får lära sig hur man spelar spelet som är 

designad av spelutvecklaren kallas vanligen ”tutorials” och symboliserar den. Målet med en 

tutorial är att spelaren skall få förståelse för spelets mekaniker och dynamiker (Andersen, 

et.al, 2012). En viktig aspekt som Andersen et. al (2012) visar på är kopplingen mellan ett spels 

komplexitet och dess behov av en tutorial. Komplexiteten i denna kontext syftar på 

svårighetsgraden hos mekanikerna och dynamikerna. Andersen et. al argumenterar för att om 

man kan lära sig mekanikerna genom att experimentera så blir behovet av en tutorial onödig. 

Ett exempel är om ett spel har två mekaniker; gå och hoppa. Om spelets kontroller är en 

styrspak och en knapp för att hoppa kan man argumentera för att spelaren inom rimlig tid 

kommer att upptäcka hur spelet fungerar genom att experimentera (Andersen, et.al., 2012). 

Therrien (2011) beskriver hur utformningen av tutorials började i arkadhallarna där man 

skrev instruktionerna bredvid knapparna, som exempelvis om man skrev hoppa vid den knapp 

som gjorde att karaktären hoppade. När väl hemkonsolerna 1977 började dyka upp så började 

man trycka upp instruktionsmanualer som följde med spelen man köpte. Vid 1983 började 

spel innehålla tutorial nivåer som var integrerade i spelen (Therrien, 2011). Ett spel som stod 

i framkant i interaktiva tutorials var Gauntlet (Atari, 1985). Spelet presenterade nya element 

i spelet successivt och pausade för att visa en text och samtidigt låta en röst läsa upp texten för 

spelaren (Therrien, 2011). Detta var en milstolpe för hur moderna spel går tillväga för att lära 

ut sina mekaniker och dynamiker till sina spelare. 

2.2.1 Interaktiva och passiva tutorials 

Denna rapport kommer dela upp tutorials i två typer; interaktiva och passiva. En passiva 

tutorial kan klassas som allt som inte ger någon form av respons till användaren. Ett tydligt 

exempel på en passivt tutorial är manualer som följer med ett spel. Där kan spelaren läsa om 

hur spelet fungerar och vad som kommer hända om denne trycker på en knapp. När en tutorial 

inte reagerar på det spelarens handlingar så räknas det som passivt. 

För att definiera vad en interaktiv tutorial innebär så måste först en definition av interaktivitet 

sättas. Domagk, Schwartzm, och Plass (2010) har summerat flertalet definitioner av 

interaktivitet från olika discipliner inom forskning och betonar två villkor som är definierande 

för interaktivitet. Dels krävs det att minst två deltagare (behöver ej vara mänskliga) och dels 

krävs att handlingarna från dessa deltagare inkluderar reciprocitet. Reciprocitet innebär att 

varje handling skapar en respons ifrån motparten som förändrar förutsättningarna för den 

första parten. Vidare krävs också att parterna har en motreaktion som i sin tur är relevant, 

relaterad och fortsätter att uppehålla dialogen av handling mellan parterna (Domagk, 

Schwartzm, & Plass, 2010). Om man härleder till Juuls (2003) definition av spel och 

kombinerar detta med Domagk et al.s (2010) definition av interaktivitet så öppnar vi en bra 

grund för vår definition av ett interaktivt medium av typen spel. Det interaktiva momentet i 

spel är när en spelare med ett emotionellt syfte väljer att delta i spelet, under spelets satta 

regler. Detta förutsatt att spelet kan ge olika utfall, vilka har emotionellt värde för spelaren 

och att spelet svarar på spelarens handlingar med relevanta och relaterbara handlingar som 

ämnar att uppehålla upplevelsen. Om man dessutom adderar kriteriet att detta moment skall 

ämna att lära ut har vi en bra definition av en interaktiv tutorial.  
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För att exemplifiera skillnaden mellan dessa två så tar vi ett mer modernt exempel. När man 

statar spelet så visas en ruta upp framför spelaren, denna ruta innehåller fullständig 

information om hur man spelar spelet. Den är uppe till dess att spelaren trycker på en knapp. 

Där kan man argumentera för att den är interaktiv i och med att det finns en knapp. Detta bör 

inte klassas som en interaktivt tutorial i och med att det saknar relevanta och relaterbara 

handlingar. Om dock samma text hade skrivits ut på banan exempelvis som en integrering i 

miljön och möjligheten att prova kontrollerna samtidigt hade den klassat som interaktiv. 

2.2.2 Att bygga en tutorial 

En modernt tutorial kan enligt Smiths (2009) brytas ner i olika element som tillsammans 

skapar en effektivt tutorial. Smith bryter ner dessa element i 5 basprinciper. Presentation, 

minimalism, integration, port och betoning2. Presentation behandlar hur man presenterar 

informationen till spelaren. Hur och när man väljer att presentera information till spelaren 

ändrar dennes upplevelse kring spelet. Minimalism problematiserar mängden information 

man skall ge till spelaren. Den argumenterar att för mycket information kan göra att spelaren 

blir frustrerad, men för lite kan lämna spelaren förvirrad över hur denne spelar spelet. 

Integration går djupare på hur man kan presentera informationen på ett sådant sätt att man 

underhåller spelaren så att dennes engagemang stannar i spelet. Näst sist har vi port, vilket 

argumenterar för att man bör låta spelaren använda sina kunskaper direkt när denne lärt sig 

dem. Detta för att inte överbelasta spelaren med information den inte behöver just nu. 

Betoning vilket är den sista lyfter faktumet att man bör inkludera en längre förklaring som är 

tillgänglig till dem som känner att de behöver ha den informationen (Smith, 2009). Genom 

att kombinera dessa element kan man konstruera en grund för en tutorial. Eftersom 

elementen bygger på att anpassa när information kommer till spelaren, att se till att spelaren 

uppfattat dem samt att spelaren alltid har tillgång till mer information, passar de utmärkt i en 

interaktiv tutorial. Dessa element blir som ett verktyg av riktlinjer som kan användas för att 

analysera och skapa tutorials och i synnerlighet interaktiva tutorials. Tar vi tillexempel 

elementet port som innebär att testa om en spelare lärt sig det man vill innan man ger dem 

nästa uppgift, kan man se att spelet svarar på spelarens handling genom att låta denne passera 

om spelaren visat att denne lärt sig det spelskaparen ämnade att lära ut. Ett element som 

fungerar ypperligt i en interaktiv tutorial eftersom spelaren måste använda mekaniken för att 

få avancera i spelet och att spelet måste ge ett relaterbart och relevant svar på spelarens 

handling. 

Även om det finns mycket som talar för att en interaktivt tutorial har många fördelar är det 

inte självklart vilka effekter den har. Mayer och Andersons (1992) undersökning samt Evans 

och Gibbons (2007) uppföljningsstudie antydde att animerade och interaktiva tutorials i 

jämförelse med en passiv (textbaserad) tutorial kan göra inlärningen mer effektiv i den 

bemärkelsen att man lär sig snabbare, men att det inte nödvändigtvis påverkar kvaliteten på 

kunskapen, alltså hur mycket man lärt sig/förstår till slut. Visserligen handlade dessa två 

studier om instruktioner för hur man använder olika typer av verktyg, men resultatet kan 

troligen även gälla spel som har liknande tutorials. Ofta är det just en snabb inlärning av 

grundläggande mekaniker som är önskvärt i ett spel, just för att spelaren ska kunna börja spela 

och bli engagerad i spelet. Eftersom Mayer och Andersons (1992) kom fram till att man lär sig 

effektivare genom att kombinera narrativ och animation samt att Evans och Gibbons (2007) 

drog slutsatsen att ett interaktivt system gav effektivare inlärning än ett icke interaktivt 

                                                        
2 Översatt till svenska ifrån engelskans Promt, Mimimize, Integrate, Gate och Empasize. 
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system, så kan man dra slutsatsen att en interaktiv inlärningsmetod som innehåller narrativ 

och animationer borde vara den effektivaste metoden för utlärning.  

Genom att titta på hur dessa två studier lagt upp sitt/sina fokus och vilket resultat kan man 

säga att det är viktigt att särskilja en användares förståelse och hur snabbt (effektivt) denne 

uppnår denna förståelse. Ser man på resultaten ifrån studierna kan man se att effektiviteten 

av inlärningen är den som särskiljer sig mest mellan grupperna. Något som för ett spels 

inlärningsmoment gör stor skillnad. Om en spelare behöver mindre tid på sig att lära sig spelet 

kommer denne med större sannolikhet vilja fortsätta spela spelet, oavsett om förståelsen 

uppnåddes genom ett inlärningsmoment eller genom att experimentera (Andersen, et.al, 

2012). 

2.2.3 Tutorials för marknadnaden 

Att ta fram ett bra spel kan visa stor skillnad i huruvida ett spel säljer för en marknad eller ej. 

Ett bra spel innehåller flera olika element som tillsammans måste göra spelet attraktivt. Ser 

man till Lovell (2013) som är en ledande figur inom analyser av försäljning av datorspel i 

dagens marknad. Så menar Lovell att ett spel har ungefär 1 minut på sig att få en spelare att 

vilja fortsätta spela spelet innan de väljer att lägga ner detta. Han uttrycker att denna minut 

främst riktar sig mot mobilspel och sociala medier-spel och att denna tid troligen ökar något 

om det gäller en annan plattform. Lovell (2015) fortsätter att uttrycka väsentligheten i en bra 

första spelarupplevelse. Han menar att allt för stort fokus idag hamnar på att göra mitten och 

slutet så bra som möjligt medan man lämnar början av spelet i skuggan. Han väljer att istället 

för att kalla något en tutorial så väljer han att kalla det användarens första upplevelse3. Han 

lyfter faktumet att instruktionerna för att lära sig spelet är viktiga och måste vara väl 

konstruerade om en spelare skall fortsätta att spela spelet.  

Denna syn stöttas av webdesignsforskning, något som Heejun och Fasenmaier (2008 ) skriver 

om. De redovisar i sin text att genomsnittet det tar för en individ att få sitt första intryck ligger 

på 7 sekunder. I texten framhäver de även att många av användarna slutat använda produkten 

om deras första intryck var allt för negativt. De lyfter faktum så som att grafiska element och 

användbarhet är extra viktiga beståndsdelar för att ge ett bra intryck. Ser man till båda dessa 

delar kan man dra slutsatsen att en tutorial inte kan vara en instruktions manual utan måste 

i sitt syfte lära spelaren och samtidigt visa denne spelet, men även också en tutorial måste ge 

spelaren chansen att uppleva spelet inom en tidsram. Vilket antyder att effektiviteten i hur 

snabbt spelaren lär sig spela borde ge en effekt på huruvida de väljer att fortsätta spela.  

2.3 Kommunikation utan språk 

Att vi kan lära oss utan användningen av språk har blivit visat på sedan stenåldern (Sassoon 

& Gaur, 1997). Ser vi till vad Sassoon och Gaur skriver så menar de på att kommunikation 

sträcker sig längre än språk, de menar att man kommunicerat via andra medel så som 

symboler långt tidigare än de skriftliga språket uppstod. Sassoon och Gaur lyfter att iconer och 

andra grafiska symboler kan användas för att stärka kommunikationen mellan grupper som 

ej talat andra språk. De tar bland annat upp ett exempel ifrån en dator där de ber testpersoner 

att interagera med en dator fast på ett annat språk. Det visar sig där att användarna 

fortfarande kunde utföra de handlingar som de förväntades att göra, det tog förvisso längre 

tid eftersom layout var i alfabets ordning, vilket gjorde att menyer hade bytt plats. Trots detta 

                                                        
3 Översatt ifrån engelskans first user experience. 
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utförde testpersonerna uppgiften och ingen av dem misslyckades. Ser man till detta borde man 

kunna dra slutsatsen att genom att använda sig av ikoner borde fungera för att kommunicera 

till en spelare. Vilket i sin tur också innebär att man kan ge spelaren förståelse för spelet. En 

intressant aspekt som lyfts av Nevile, Haddington, Heinemann och Rauniommaa (2014 ) är 

att våra interaktioner med objekt är vad som skapar meningen med ett språk. Ordet som vi 

använder är kopplade till händelser eller specifika objekt i vår värld (2014: 383). De menar att 

en handling eller ett objekt kommer före mening ordet har. Utan handlingen eller objektet 

skulle ordet ej ha en mening. De förespråkar inte att man borde se ord eller språk som något 

sekundärt utan vill lyfta faktumet att ord måste ha en ankarpunkt i något för att vara väsentlig 

i kommunikation. 

2.3.1 Språk i tutorials 

Ett spel som innehåller språk genomgår ofta vad som kallas lokalisering. Det är en process 

som innebär att utvecklarna eller en extern partner översätter alla språkliga delar i spelet. 

Detta innefattar allt från de språkliga delarna i menyerna till karaktärers talade 

monologer/dialoger samt juridiska texter med mera.  Lokalisering kan för spelindustrin ses 

som ett problem, speciellt när det kommer till att lära spelaren hur man spelar spelet. Där är 

det viktigt att spelaren förstår vad denne skall göra och hur kontrollerna fungerar. Detta 

problem är tydligt för utvecklare som jobbar efter en begränsad budget. Därför att när man 

gör en lokalisering så betalar beställaren per ord4. Om man skulle välja att konstruera en 

tutorial utan språk så innebär detta att man dels till viss mån kan slippa kostnaden för 

översättning, dels minskar riskerna för att narrativet eller spelets innebörd förloras samt att 

översättning skjuter fram spelets deadline. Om man ser till Tarhead Studio AB5 ligger dess 

totala budget för deras senaste spel på 500 000$6, kostnaden för att lokalisera till ett språk 

landar på ca 10 000$ vilket är 2% av spelets totala budget. Om man skulle anpassa det spelet 

till Europa (tyska, franska, spanska och ryska) skulle det motsvara 8% av budgeten. Allt beror 

såklart på vad för genre spelet hamnar inom. Om det till exempel är ett textbaserat spel som 

Death at Woodsbane (Dutton, 2015) (se figur 2) eller ett äventyrsspel med mycket dialog som 

för handlingen framåt som till exempel spelet A wolf among us (Telltale Games, 2013) har 

spelföretaget inga andra val än att lokalisera spelet med hjälp av översättningar av text eller 

talat språk.  

 

 

 

 

                                                        
4 Baserat på en offert ifrån Localsoft S. L daterad 2014-08-18. 
5 Författaren av denna rapport är anställd på Tarhead Studio AB och har på så sätt tillgång till de 
ekonomiska uppgifter som nämns här. 
6 Baserat på en budget ifrån Tarhead Studio AB daterad 2015-02-08. 
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 Skärmdump ifrån Death at Woodsbane (Dutton, 2015) 

För spel vars huvudmekanik eller narrativ inte primärt styrs av dialog kan man finna 

ekonomisk vinning i att välja bort de språkliga delarna oavsett om det är delvis eller helt 

borttagna. Ett exempel är Audiosurf (Fytterer, 2008). I spelet så skall man samla olika färgade 

kuber för att få en så hög maxpoäng som möjligt. Spelets unika del är att banan konstrueras 

efter en låt som spelaren själv väljer ut. Vilket innebär att varje låt ger en utformning och ett 

tempo unikt till den banan, dessa skapas genom att följa vissa variabler hos den valda låten. 

Spelets mekaniker krestar kring att styra skeppet för att plocka upp dessa kuber, spelaren styr 

skeppet med hjälp av musen. Ett spel som audiosurf grundar sig ej i användningen av språk 

och bör därmed också kunna spelas utan att förstå det språk som används i spelet. 

Ett annat exempel är Candy Crush Saga (King, 2012). Spelet går ut på att man skall byta plats 

på två godisbitar och om man kan bilda en linje av tre eller fler så får man poäng och dessa 

försvinner. Målet i spelet är att samla tillräckligt med poäng för att passera till nästa nivå. I 

figur 3 så ges ett exempel på hur de använder text för att beskriva vad spelaren skall göra i 

spelet.  
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 Skärmdump ifrån spelet Candy Crush Saga (King, 2012). 

Detta är ett vanligt sätt att förmedla sin spelmekanik till spelaren. Exemplet återfinns i fler 

spel så som t.ex. Subway surfers (Kiloo and SYBO Games, 2012). Candy Crush Saga fortsätter 

att använda sig av textuella presentationer för att berätta för spelaren om deras andra 

mekaniker, så som att man kan få godispåsar om man kombinerar tillräckligt många. Efter 

varje del av presentationen följs tutorialen upp av en port, denna port kräver att spelaren 

använder den senast presenterade mekaniken för att avancera i spelet. Om man ser till 

användandet av presentation så förlitar sig Candy Crush Sagas tutorial på textuella 

beskrivning och kompletterar med ikoner som visar hur spelaren skall dra fingret och vad som 

händer när denne gör detta. 
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3 Problemformulering  

Vikten av en bra tutorial kan innebära skillnaden mellan om en spelare fortsätter spela eller 

ej (Andersen, et.al., 2012). Därför är det av intresse för industrin att skapa tutorials som är så 

bra som möjligt, som dessutom bör ske inom en rimlig tid så att spelaren får tillgång till spelet 

med så mycket förståelse som möjligt. Som Lovell (2013) menar är väsentligt för att få behålla 

spelarna i spelet. Smith (2009) beskriver som nämnt tidigare (se avsnitt 2.2.2) fem element; 

presentation, minimalism, integration, port och betoning. Dessa kan stå som en bas för att 

skapa en bra tutorial. Ser man även till studierna av Evans och Gibbons (2007) kan man dra 

slutsatsen att en interaktiv tutorial borde vara det bästa sättet att utföra detta på. Således 

kommer därför undersökningen ske på en interaktiv tutorial. Men det är en del som kommer 

in som också kommer att påverka spelarens förståelse och det är vilket språk denna tutorial 

är utformat i. Detta innebär att man måste lokalisera spelet till andra språk för att behålla en 

bra tutorial. Eftersom lokalisering innefattar en kostnad som dessutom kan röra sig om en 

betydande del av budgeten, så kan det vara av intresse för företag att kringgå språk och på så 

vis också sänka sina utvecklingskostnader. I flera typer av spel är det dock troligen helt 

nödvändigt att lokalisera spelet för att det är en del av spelets grundläggande mekanik. Men i 

andre genrer används språk i mindre grad som ett tillägg för att ge en enklare typer av 

instruktioner och i dessa spel kan det möjligtvis till och med vara mer effektivt med en 

interaktiv språkfri tutorial. Syftet med den här rapporten är således att undersöka till vilken 

grad och på vilket sätt en viss typ av textuella instruktioner i tutorialdelen av ett spel kan 

ersättas med en språkfri interaktiv tutorial (Smith, 2009; se även avsnitt 2.2;) men samtidigt 

ge en likvärdig inlärning av spelets mekaniker och dynamiker. Om man ser till vad Nevile, 

Haddington, Heinemann och Rauniommaa (2014 ) menade så kan man dra slutsatsen antyder 

att om man ersätter ordet som kommer med handlingen med en konsekvens istället, så 

kommer handlingen betyda konsekvensen. För ett spel kan det innebära att istället för att 

berätta vad varje handlingar gör kan de visa spelaren detta och på så sätt lära spelaren 

mekanikerna.  

Studien utfördes på genren pusselspel, då pusselspel är en typ av genre där utmaningen ligger 

i att lösa logiska problem. Det innebär att användningen av språk är väldigt låg i spelets 

mekaniker eller dynamiker, men förekommer dock vanligen i dessa tutorial delar för att 

beskriva logiken för detta spel. Ett exempel är Candy Crush Saga (King, 2012) som nämnts 

tidigare (se avsnitt 2.2.3). Pusselspel har en fördel i och med att de ofta innehåller en hög grad 

av komplexitet, vilket innebär att de är i behov av en tutorial för att ge en positiv 

spelarupplevelse (Andersen, et.al., 2012), vilket leder till den slutgiltiga frågeställningen. 

Frågeställning: Vilken påverkan har språkbaserade instruktioner respektive språkfria 

interaktiva instruktiva moment i en tutorial inom genren pusselspel på en spelares kunskaper 

om spelets mekaniker och dynamik? 
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3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Undersökningen 

Metoden för att undersökningen bygger på Mayer och Andersons (1992), de gjorde i sin studie 

en undersökning på animerade narrativs påverkan på förståelse, eftersom deras frågeställning 

var rätt lik detta arbetes frågeställning var det ett bra underlag. Speciellt eftersom fler studier 

med samma metod utfördes, bland annat Evans och Gibbons (2007) studie kring hur 

interaktivitet påverkan på förståelse. Mayer och Andersons studie var uppbyggd på sådant vis 

att de testgrupper som skulle via olika medium lära sig om bland annat om funktionaliteten 

hos en cykel pump. När deltagaren var klar i varje grupp fick de efter detta svara på frågor 

kring de ämne de fick i uppdrag att lära sig kring. Mayer och Anderson (1992) gjorde 

mätningar på hur länge varje deltagare spenderade vid varje segment för att senare kunna 

utröna hur effektivt de uppnådde den grad av förståelse deltagaren visade vid slut testet. Valet 

att följa deras spår baserade sig på att de är erkända forskare som dessutom ämnade att mäta 

ett liknande element som denna undersökning. Att använda sig av liknande metod som Mayer 

och Anderson (1992) gav en försäkran om att få användbar data för analysen. Att deras 

undersökning skapat fler av samma sort borde stärka argumentet att deras metod är bra för 

att undersöka detta element. 

Undersökningen hade ett så kallat mellangruppsupplägg, där en testgrupp kommer att få spela 

spelet med en interaktiv tutorial som innehåller språk och den andra testgruppen kommer att 

spela en liknande interaktiv tutorial som då saknar språk (Östbye, Knapskog, Helland, & 

Larsen, 2008). Varje testperson deltog i två semistrukturerad intervjuer där testpersonerna 

skulle förklara hur spelets mekaniker fungerar. Första intervjun var planerade att ske efter att 

deltagarna spelat tutorialnivåerna och den andra efter att de avslutat spelets samtliga nivåer. 

Intervjuerna var tänkta att användas för att se hur mycket spelarna lärde sig om spelets 

mekaniker och dynamiker ifrån respektive version.  Delformulären innehöll kvalitativa frågor 

som bad spelaren förklara spelets mekaniker och dynamiker, detta för att ge en insikt i 

spelarens förståelse av spelet. Genom att använda sig av semistrukturerad form fanns 

möjlighet att följa upp med frågor om behov fanns (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 

2008). Som Östbye, Knapskog, Helland, och Larsen (2008) lyfter så kan kvalitativa intervjuer 

också ge tillgång till information som annars är svår att få tillgång till. Så som att t.ex. be en 

deltagare att utveckla ett svar för att extra säkra vad deltagaren menade. 

Genom detta upplägg gick det att spåra skillnader i effektiviteten på inlärningen mellan 

grupperna. Det vill säga hur snabbt deltagarna tog in den kunskap som förmedlades. Som 

Östbye, Knapskog, Helland, och Larsen (2008) lyfter i sin text att kombinationer av kvalitativ 

data och kvantitativ lämpar sig väl för att få fram en deltagares kunskap eller upplevelse. Detta 

jämfördes sedan med mängden av kunskapen varje individ besatt. Genom en jämförelse av 

gruppernas medeltider i tutorialdelen med analysen av förståelse hos grupperna så kunde man 

utröna om språket hade någon påverkan på förståelsen och effektiviteten. Eftersom Evans och 

Gibbons (2007) undersökning visade på att det inte var en särskild stor skillnad i 

testdeltagarnas förståelse om spelet, men att det dock var en skillnad i hur fort testdeltagarna 

lärde sig detta. Så var det av vikt att inte bara jämföra förståelsen mellan grupperna utan även 

tiden det tog att uppnå förståelse. Detta innebar att undersökningen innehöll kvalitativa 

frågeformulär tillsammans med kvantitativ data ifrån spelet. Där testgruppernas data ifrån 

formuläret och datan ifrån insamlingen från spelet ställdes mo t varandra för att se eventuella 
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förändringar i resultaten. Som således analyserades för att få ut om det fanns några skillnader 

mellan grupperna.  

Ett alternativt sätt att göra denna undersökning hade varit att ha istället för att göra 

intervjuerna med deltagarna vore att spela in deltagarna när de spelade spelet. Men då istället 

ha tre testgrupper där ena spelade versionen med språkliga instruktioner och den andre spelar 

utan språkliga instruktioner samt där den tredje spelade helt utan instruktioner. Genom att 

sedan undersöka och jämföra beteende hos spelarna kunna utröna vilken version som gav bäst 

resultat. Det skulle fortfarande vara nödvändigt att spara tiderna för spelarna för att kunna 

jämföra och dra slutsatser kring. Den nuvarande metoden valdes dock framför denna, dels för 

att intervjuer kan mer effektivt lyfta vilket kunskap varje deltagare besatt kring spelet, samt 

att deras prestation på att lösa logiska pussel hade mindre påverkan på resultatet. 

3.1.2 Artefakten 

Den artefakt som användes i undersökningen är av typen pusselspel, i vilket spelarens mål är 

att flytta en pjäs över ett rutnät ifrån nedre hörnet till det övre hörnet. Efter varje flyttat steg 

räknar alla rutor ner en siffra tills dess att de blir 0. Om pjäsen befinner sig på en ruta när den 

går ned till 0 förlorar spelaren. Rutorna återgår till sin ursprungssiffra när dessa varit noll (0) 

under en runda. Målet för spelaren är att beräkna en väg igenom rutfältet för att nå målet. 

Spelet delades upp i 8 nivåer; tutorialnivåer 1 ,2 och 3 och nivå 4-8 som är ”riktiga” nivåer där 

spelaren har total frihet. Spelet ökar i svårighetsgrad och kräver bättre förståelse av spelaren 

för varje nivå, där nivå 4 har lägst och nivå 8 har högst svårighetsgrad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Exempel på artefaktens utformning 

Spelet gav en bra uppvisning av spelarens förmåga att lära sig spelet. Schell (2008) pekar ut i 

sin text att ett pusselspel måste förmedla sina mål väl för att de skall vara intressanta och 

engagerande att lösa. Att förstå vilket mål spelet har är en del av vad en tutorial måste lära ut 

om spelaren skall kunna få en positiv spelarupplevelse (Schell, 2008). Om spelaren ej vet vad 

denne skall göra så har spelaren ingen användning av dem mekanikerna som hen lär sig och 

informationen som gav tappar förankring i vad som händer (Andersen, et.al., 2012). Eftersom 

pusselspel som Schell pekar även ut kräver att dess mål är väl definierade så passade 

pusselspelsgenren för artefakten. 
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Artefakten levererades i två versioner där den ena har en tutorial som tillåter språk, en där det 

inte förekommer språk. Spelets två olika tutorialdelar utformades i enlighet med Smith (2009) 

basprinciper med den enda skillnaden är användningen av språk skiljer sig mellan 

versionerna. 

Det gjordes även pilottestningar av artefakten för att kontrollera att spelet var tillräckligt 

komplicerat för att vara i behov av en tutorial. Detta kan som sagt vara ett problem om man 

ser till det som tidigare nämnts kring kopplingen mellan behovet av tutorial och komplexitet 

(Andersen, et.al., 2012). Testet utfördes så att om det visade sig att artefakten saknade 

tillräcklig komplexitet vid pilottestet så skulle fler mekaniker komma att tillägas för att göra 

spelet mer komplext.  

3.1.3 Urvalsgrupp 

Urvalet fokuserade på människor som besatt grundläggande kunskap kring spel eftersom det 

inte bedömdes intressant att mäta inlärningen av kända spelkonventioner. Det var dock delvis 

också ett bekvämlighetsval, då tillgängligheten av deltagare med spelvana var stor. Spelet 

innehåller en del kända spelmekaniker som till vis del tillhör industristandard. Men eftersom 

syftet var att undersöka inlärningen av mekaniker låg valdes ett fokus på de mekaniker som 

var unika till spelet, därav också kravet på att deltagarna hade viss spelvana. Det skedde också 

en kontroll i form av ett frågeformulär så att deltagarna inte spelat ett spel med samma eller 

snarlika mekaniker, som åter igen tar oss tillbaka till konventioner och komplexitet. Känner 

en spelare till mekanikerna i förväg minskar komplexiteten och en tutorial kan bli överflödig 

(Andersen, o.a., 2012). För att utesluta att testpersonerna redan visste hur spelet skall spelas 

och därmed ger mätfel i resultaten samt för att som tidigare nämnt så skulle de unika 

mekanikerna för spelet testas. Detta föreliggande formulär användes för att sprida 

kunskapsnivåerna jämnt mellan varje testgrupp för att få ett så ackurat resultat som möjligt. 

För att få ett bra underlag att analysera så hade undersökning valt att ha 30 deltagare. Detta 

dels för att antalet är jämnt så man får en jämn spridning grupperna emellan. Dels också för 

att kunna enklare se mönster hos användarna, ju fler deltagare man har möjlighet att samla 

data ifrån desto mer kan man peka på att ett eventuellt mönster stämmer (Östbye, Knapskog, 

Helland, & Larsen, 2008). Ett problem som kan uppstå med detta upplägg är att det kan vara 

svårt att hitta tillräckligt många testpersoner. Vilket kan innebära problem när det kommer 

till mängden data som kunde samlas in.  

3.1.4 Utförande 

Frågorna i formuläret besvarades vid tre tillfällen och var uppdelad i tre delar; den första 

introduktionsdelen, del två som skedde efter spelets tutorial, samt den sista delen som skedde 

efter det att spelaren slutfört spelet. Den första delen innehöll två frågor: 

 Hur många timmar spelar du spel per vecka? 

 Hur många av dessa lägger du på pusselspel? 

Denna del blev levererad, via mail till deltagarna, innan de blev inbjuda till att göra testet 

eftersom testet krävde att deltagaren hade viss spelvana. Om det visade sig att deltagaren ej 

hade tillräckligt med spelvana så vart de informerade att de tyvärr ej kunde få delta i 

undersökningen.  

Dessa två frågor stod tillgrund för spelarens spelvanor som kunde komma att ge en avvägande 

faktor i resultatet. Om en spelare har mer erfarenhet så kommer denne känna till konventioner 
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som till exempel att piltangenterna är ett vanligt kontrolschema för spel. Deltagarna spreds ut 

så jämt över testet som möjligt, så att varje testgrupp hade en jämn fördelning i sin nivå av 

spelvana deltagare.  

Den andra delen innehöll följande frågor: 

 Kan du beskriva hur man styr spelet och vad som händer när man gör det? 

 Kan du förklara i så beskrivande mån som möjligt hur man vinner en nivå? 

 Kan du förklara i så beskrivande mån som möjligt hur man förlorar en nivå? 

Dessa frågor valdes att hållas relativt öppna och abstrakta för att så lite som möjligt inte hjälpa 

eller påverka spelarens svar, samt för att förhindra att de skulle lista ut spelets mekaniker och 

dynamiker när dem fortsatte att spela. Detta skulle kunna ske om man till exempel ställer 

frågan; vad händer med siffrorna när du tar ett steg? För att avgöra om en spelare uppnått 

förståelse så sattes några kriterier upp. Det kriterier som stod för att ha uppnått förståelse var 

att deltagaren: 

 Beskriver spelets kontrollschema. 

 Beskriver vilken siffra som är farlig. 

 Beskriver hur siffrorna ändras. 

 Beskriver hur man vinner respektive förlorar en nivå. 

Om deltagaren under någon av intervjuerna uppfyllde dess kriterier markerades deltagaren 

som att denne uppnått förståelse. Detta användes som en gemensam måttstock för att säkra 

att alla visa samma sorts förståelse för spelet. Samt för att undvika subjektiva bedömningar 

för varje intervju.  

Innan varje test påbörjades blev testdeltagarna informerade om att denna undersökning 

gällde ett examensarbete för högskolan, dock återgavs syftet inte förrän efter det att testet 

hade utförts då frågeställningen kunde fått deltagaren att lägga extra fokus på 

inlärningsmomenten vilket kunde ha påverka resultaten. Dock gavs syftet ut i slutet av 

undersökning tillsammans med ett val kring om deltagaren accepterar att den insamlade 

datan användes för sagt ändamål. Då vissa individer kan komma att känna sig obekväma med 

ändamålet. Eftersom testet bör ske i blindo kring syftet var detta ett substitut för att ge 

deltagaren valet att stötta ändamålet eller ej. Tillsammans med detta så informerades alla 

deltagare att de fick avsluta testet när de helst behagade och tillfrågades om de känner sig 

bekväma med att bli inspelade under intervjuerna. 
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4 Implementation 

Under detta kapitel kommer först en genomgång av utvecklandet av artefakten, som 

benämnas spelet hädanefter, att ske. Design kapitlet är uppdelat så att den hanterar 

utvecklandet av tutorialnivåerna separat ifrån nivåerna som kommer efteråt. Detta följs av en 

redovisning av de två pilottestsessioner som genomfördes under utvecklingen och hur dessa 

test påverkade designen av spelet. 

4.1 Spelets design 

Spelet är konstruerad med programmet Game maker studio (YoYo Games, 1999) version 1.4, 

programmet valdes ut för att spelmotorn är väl anpassad för spel i 2D och tillåter snabba 

iterationer på grund av dess inbyggda funktioner för spelskapande. För de grafiska resurserna 

användes ett grafiskt paket skapat av Cook (2007). Detta grafiska paket anpassades till spelets 

rutnät och används för att förtydliga vissa spelelement som t.ex. vart spelaren kan röra sig. 

Men användes också för att stärka det första intryck spelaren får av spelet. Som Heejun och 

Fasenmaier (2008 ) uttryckte var väsentligt för att engagera en spelare. För musiken så 

används låten Coconut Island WIP (Radiationator, 2013) som enligt uttalande av artisten får 

användas för icke kommersiellt bruk. 

Spelet är som sagt av typen pusselspel och baserar sig på att lösa logiska sifferpussel, en 

skärmdump av spelet kan ses i figur 5. Spelarens mål är att flytta avataren, med hjälp av 

piltangenterna, över ett rutnät utan att kliva på en ruta som innehåller siffran ett (1). Om 

spelaren skulle kliva på en ruta innehållande siffran ett(1) så startas nivån som spelaren 

befinner sig på om. De rutor som innehåller en siffra räknar ner med ett (1) för varje steg 

spelaren tar, det vill säga en ruta som är två (2) kommer att bli ett (1) efter det att en spelare 

tagit ett steg. Varje sifferruta har ett maxvärde som den återgår till när rutan är noll (0) och 

spelaren tar sitt nästa steg. Så istället för att bli minus ett (-1) så återgår den till sitt maxvärde. 

Utöver sifferrutor så finns dörrar. De agerar som ett hinder och spelaren kan ej gå förbi en 

ruta med en på dörr förrän denne hämtat en nyckel som kan låsa upp dörren. Nycklar ligger 

på en tom ruta någonstans på samma nivå som dörren. Spelaren plockar upp nyckeln genom 

att förflytta sig till den ruta som nyckeln befinner sig på. När spelaren väl fått tag på nyckeln, 

kan denne genom att gå till dörren låsa upp den och således också passera genom dörren. Både 

dörren och nyckeln återställs om spelaren skulle förlora nivån och tvingas börja om. 
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 Skärmdump av spelet 

Valet att använda sig av siffror i spelet istället för till exempel animerade rutor eller andra 

symboler, är för att spelaren enklare skall kunna beräkna en väg igenom nivån. Samt för att 

aldrig behöva tvivla på när en ruta blir farlig eller ej. I början fördes argumentationen att 

siffror kunde och borde räknas som del av språk. Men detta valdes att accepteras eftersom 

siffersystemet är rätt så vedertaget över hela världen som det universella ”sifferspråket”. Ett 

annat beslut kring siffrorna var att istället för att göra siffran noll (0) farlig så valdes siffran 

ett (1), detta är inte ett beslut som gynnar spelet i design utan är till för att höja 

komplexitetsnivån i spelet. Om spelets syfte hade vart ren underhållning skulle spelet gynnas 

av att ha siffran noll (0) som farlig då det följer till konventionen av nedräkning. En annan 

förändring ifrån den initiala grunddesignen var exkluderingen av liv. I första versionen 

inkluderade spelet liv och om spelaren förlorade samtliga liv så fick denne game over och var 

tvungen att börja ifrån första nivån igen. Detta togs bort redan efter första iterationen då det 

inte bidrog med något positivt till spelarens upplevelse utan det snarare bestraffade spelaren 

och bidrog även till att spelaren inte vill prova sina lösning i rädslan över att behöva göra om 

allt.  

4.1.1 Design av tutorial 

Eftersom denna undersökning ämnar att undersöka påverkan av språkliga och icke språkliga 

instruktioner så gjordes två versioner där tutorialnivåerna skiljer sig åt. Det vill säga att de tre 

första nivåerna på versionerna skilde sig åt i vissa aspekter. Varje nivå delade vad de var 

ämnade lära ut, och varför det skulle läras ut just då. De delade även nivådesign, eftersom 

undersökningen ville se skillnaden mellan versionerna var det fördelaktigt att dessa delade så 

mycket element som möjligt, vilket gör att man kan peka på att det var instruktionerna det 

hängde på och inte andra faktorer som till exempel upplägg eller nivådesign.  

Upplägget i presentationen av designen kommer att vara strukturerad som så att först 

kommer tutorial nivåns syfte beskrivas tillsammans med en genomgång av dess nivå- och 

tutorialdesign. Sedan kommer varje versions unika delar att beskrivas. Alla delar kommer att 

knytas till Smiths (2009) fem basprinciperna som presenterades i kapitel 2.2.2. 

Nivå 1. Den första nivåns syfte är att lära ut spelets absoluta grunder. Alltså hur man styr 

spelaren och hur rutnätet fungerar. Detta presenteras tillsammans med en introduktion av 

sifferrutorna. Det som spelaren är tänkt att förstå är dels att avataren kan gå i fyra riktningar 
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och den rör sig i steg, det vill säga en ruta per tryck på en tangent. Dels att det finns tomma 

rutor och rutor innehållande siffror. Sist skall nivån demonstrera att för varje steg spelaren 

tar så händer något med siffrorna. Dessa tre kopplas alla till samma handling hos spelaren, att 

denne rör avataren ett steg. Vilket gör att de lämpar sig att vara i samma nivå. Beslutet grundar 

sig i principen minimalism, att ge spelaren för mycket instruktioner gör att spelaren kommer 

ha svårare att ta in alla instruktioner. Så genom att ha kopplat alla till en handling och 

begränsat utfallet för vad som kan hända spelaren så kan spelaren ta åt sig dessa instruktioner. 

Ett begränsat utfall syftar till spelets nivådesign. Nivån är utvecklad på så vis att det är svårt 

att förlora nivån. Ser man till figur 6 så kan man se att om spelaren går direkt mot sifferrutan 

så kommer den hinna återställas innan spelaren når den. Vilket gör att spelaren måste ta flera 

extra steg innan denne är i risk för att förlora nivån. Utöver detta är nivån utformad för att 

göra målet (den lysande rutan) både enkel att nå och tydlig så att spelaren kan identifiera att 

det är där man vinner nivån. Nivådesignen är utformad efter principen port, spelaren måste 

bevisa sin lärdom kring kontroll schemat i spelet innan denne kan fortsätta till nästa nivå.  

För den språklösa versionen inkluderades endast en detalj utöver grunddesignen på nivå 1, 

det var symbolen för piltangenterna som har en markering kring den högra piltangenten (se 

figur 6). Den presenteras direkt när spelaren startar nivå, ett exempel på hur principen 

presentation varit delaktig i utformandet av nivån. Att presentera denna information direkt 

gör att spelaren direkt skall förstå att något kommer att hända om denne trycker på 

piltangenterna. Vad som händer visar sig för spelaren när denne trycker på tangenten. När 

spelaren tryckt på högra piltangenter så försvinner den gula markeringen, för att indikera att 

alla piltangenter går att använda. 

 

 Skärmdump av nivå ett. Språkliga till vänster och språkfria till höger. 

I versionen med språk så inkluderas texten som lyder ” Use the arrow keys to move!”, vilket 

betyder översatt till svenska ”Använda piltangenterna för förflyttning!”. Denna text 

tillsammans med symbolen av piltangenterna skall lära spelaren att denne använder sig av 

piltangenterna för att förflytta sig. Som föregående version är även detta designat med 

presentation i syfte, valet att presentera detta allra först är för att denna kunskap krävs för att 

uppleva spelet.  

Nivå 2. Denna nivå utvecklades med principen port i åtanke. Ett antagandes gjordes ifrån 

föregående nivå att spelaren lärt sig att siffrorna räknar ner. Så med den denna nivå vill 

tutorialen att spelaren skall lära sig att siffran ett (1) är farlig och att siffrorna återgår till sitt 
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maxvärde efter det att den varit noll (0). Återigen använder tutorialen tanken om minimalism 

för att hålla mängden nya faktorer till ett minimum. Principen port speglas i och med att för 

att klara nivån måste spelaren undvika en rad av siffor genom att ta extra steg, detta för att 

låta dessa rutor ticka till nästa siffra. Om man ser till figur 7 kan man se raden av siffror, och 

när spelaren tar ett steg till höger kommer samtliga siffror att bli ett (1). För att passera kan 

spelaren antingen gå upp eller ned, vilket gör att siffran blir noll (0) och kan passeras av 

spelaren. Nivå designen på denna nivå är konstruerad för ändamålet att inte låta spelaren 

passera förrän denne förstått siffermekaniken och hölls därmed väldigt lite och fokuserad. 

Utöver dessa mekaniker så kan spelare även för första gången komma i kontakt med 

dynamiken att gå fram och tillbaka för att skifta siffror till önskat läge. Något som inte är fokus 

men som ges en introduktion i och med nivåns design. Även faktumet att spelaren kan gå upp 

och ned bekräftas i denna nivå i och med att föregående nivå ej tillät detta.  

För versionen utan språk lades inget extra till, utan nivådesignen och minimalismen i antalet 

mekaniker som skall läras ut gjorde att nivån utan extra tillägg skall klara av att lära ut och 

testa spelarens förståelse för de två mekanikerna. 

I versionen med språk så togs beslutet att lägga in en beskrivande text för att ge spelaren en 

extra tydlighet med vad som är farligt. Texten lyder ” Do not step on a number that is about to 

count down to 0” översatt till svenska blir detta ”Kliv ej på en siffra som skall till att räkna ned 

till 0”. Anledningen till att formuleringen var så istället för att direkt skriva ut kliv ej på en etta 

var för att ge spelaren en utmaning. Utmaningen att lista ut vilken siffra det är som är farlig. 

Vilket faller tillbaka till principen integration som menar att man skall presentera rätt 

information för att hålla spelaren underhållen och engagerad. Utmaningen är inte stor men 

att inte ha någon utmaning alls gör att spelaren tappar sitt intresse. Instruktionen fanns också 

där för att separera de två versionerna och för att till max utnyttja sig av språkliga 

instruktioner. Som tidigare valdes instruktionerna att ges så tidigt som möjligt för att de är 

väsentliga att för avklarandet av nivån i enhetlighet med principer presentation. 

 

 Skärmdump av nivå 2. Med språk till vänster och utan språk till höger. 

Nivå 3. Den sista nivån i tutorialen ämnar att demonstrera för spelarna hur dörrar och 

nycklar fungerar samt att den serverar som en port för dynamiken att flytta sig fram och 

tillbaka för att ticka ned siffror (se figur 8). Nivån är uppbyggd så att spelaren enkelt kan ta 

sig till dörren, detta så att spelaren kan märka att det ej går att passera genom dörren. Till 

vänster återfinns nyckeln med tre stycken sifferrutor framför sig. Om spelaren skulle försöka 

gå direkt till nyckeln kommer denne att förlora nivån eftersom en siffra kommer att bli till ett 

(1). Spelaren måste istället ta ett steg till höger innan denne fortsätter mot nyckeln. Detta är 
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alltså nivåns port där spelaren skall demonstrera att denne förstått mekaniken med att ticka 

ned siffror. När spelaren nått fram till nyckeln plockas denna upp och indikeras i övre vänstra 

hörnet. Vilket i sin tur innebär att spelaren kan passera dörren och vinna nivån. Upplägget 

med denna nivå baserar sig på att via presentation och integration principerna visa spelaren 

att dels behövs nycklar men också vetskapen kring dynamiken. Spelaren får berättat för sig att 

denne behöver en nyckel i båda versionerna, för att hålla till minimalism principen, då 

spelarens utmaning också är att visa på en dynamik. Presentations-principen kommer in då 

båda utmaningarna presenteras vid separata tillfällen. Först presenteras dörren och målet att 

hitta nyckeln, sedan kommer utmaningen att ta sig till nyckeln. Slutligen serverar hela nivån 

som en port för spelaren att demonstrera förståelse i två saker; Dörr- och nyckeln-mekaniken 

och räkna-ned-siffror-dynamiken. 

För versionen utan språk startade nivån utan att ge spelaren någon indikation på vad som 

händer. Utan spelaren måste själv ta sig fram till dörren innan något presenteras för spelaren. 

När spelaren nått dörren visas en pratbubbla för spelaren som innehåller en nyckel. 

Anledningen till att den presenteras då är för att spelaren skall kunna relatera nyckeln till 

handlingen att gå mot dörren. Detta ger dels spelaren en hint om att denne måste gå mot 

dörren för att låsa upp den samt att en nyckel behövs innan spelaren får passera. Dels låter 

spelaren upptäcka nyckeln innan denne får reda på vad den har för syfte och dels för att det 

låter spelaren ta in information i delar istället för allt på samma gång. 

I versionen med språk har instruktionerna för att öppna dörrar placerats i början istället. 

Detta gör att spelaren innan den börjar spela läser texten som lyder ” Keys are used to open 

doors” som översatt är ” Nycklar används för att öppna dörrar”. När spelaren läst texten 

kommer denne att försöka utröna vad detta innebär och gör troligen en koll över banan för att 

kika vart dörren och nyckeln befinner sig. På detta sätt ger man spelaren uppdraget att hämta 

nyckeln mycket tidigare men presenterar fortfarande problemen itu. Eftersom problemet med 

att nå nyckeln kommer när spelaren kommit fram till sifferrutorna. Vilket gör att principerna 

presentation, minimalism och integration får sin plats i detta upplägg. Presentation då valet 

att presentera informationen i början och i mitten gör att spelaren får tid att ta in 

informationen i under mer tid. Minimalismen går ihop men presentationen i mängden 

information som presenterades vid de olika tillfällena i spelet och till slut integration eftersom 

spelaren själv får presenteras ett problem med instruktionstexten istället för en lösning. 

 Skärmdump av nivå 3. Med språk till vänster och utan språk till höger. 

4.1.2 Design av de komplexa nivåerna 

Till skillnad ifrån tutorial nivåerna ett till tre så har nivåerna fyra till åtta som följer därefter 

ingen skillnad för mellan versionerna. Dessa kommer dessutom att beskrivas mer 
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övergripande i och med att de inte är lika väsentliga för undersökningen på samma sätt som 

tutorialnivåerna men ändå tillsammans fyller syftet att agera som en sista port för spelarens 

totala förståelse av spelet. Kunde spelaren klara nivåerna så visar denne att den uppnått 

förståelse för spelets mekaniker och dynamiker. 

Nivå 4. Var den första av nivåerna efter tutorialnivåerna. Den utformades för att ge lite ett 

mer komplext pussel att lösa. För att visa spelaren vad för sorters utmaning denne kommer 

att bemöta längre fram i spelet. Nivån byggdes upp av endast sifferrutor, men fler och i 

kvadratisk utformning till skillnad ifrån tutorialnivåerna. Detta den första gången spelaren 

måste beräkna en väg genom ett fält att sifferrutor och där spelaren kan fasta efter några få 

steg. Utformningen var relativt simpel det är en 4x5 rutor stor rektangel merparten fylld med 

sifferrutor (se figur 9). Nivådesignen hölls kort så att målet skulle känns enkelt att nå, trots att 

den känns enkel att nå så måste spelaren göra vissa logiska steg för att nå den. Nivån 

utformades för att ge en lagom svårt första utmaning och kräver ej allt för många extra steg 

innan man når nivåns målruta. 

 Skärmdump av nivå 4. 

Nivå 5. Denna nivå är först med att använda sig av hinder och levererar en mer utmaning då 

spelaren måste gå runt hindren (stenar). Mycket likt nivå 4 så handlar denna nivå om att 

navigera ganska rakt fram till målet. Men undantaget att spelaren måste gå runt de hinder 

som är utplacerade. Det första hindret är där för att tvinga spelaren att gå antingen uppåt eller 

neråt istället för rakt på vilket varit möjligt i tidigare nivåer. Denna nivå ökar alltså 

komplexiteten genom att forcera spelaren att navigera hinder. Nivådesignen speglar detta 

eftersom hindren är placerade precis i vägen för spelaren om den skulle försöka ta en rak väg 

emot målet. Ser man till figur 10 kan man se att första stenen hindrar spelaren att gå raka 

vägen till målet. Andra uppsättningen stenar hindrar spelaren att ta en rak väg ifrån sin andra 

kurs, den spelaren fick genom att gå runt första stenen. Med denna bandesign måste spelaren 

alltså ändra kurs minst två gånger för att nå målet. 
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 Skärmdump av nivå 5. 

Nivå 6. Denna nivå är den första av de mer komplexa nivåerna att använda sig av en dörr och 

en nyckel. Precis som med de föregående nivåerna ämnar även denna nivå att hindra spelaren 

ifrån att följa ett rakt spår. Den är utformad som så att dörren och målet är direkt placerat 

ovanför spelaren. Vägen dit är kräver att man kliver på sifferrutor, till vänster ligger nyckeln 

vars väg också är fylld av sifferrutor. Ser man till figur 11 kan man se att det både finns hinder 

och att nivå inte längre är en rektangel. Båda gör att vägen blir mindre rak och att en räkna ut 

en bra väg blir allt mer väsentlig. Denna nivå är en av de första som bygger på spelarens 

förmåga att analysera fler än två steg i förväg. Vägen till nyckeln kräver av spelaren att denna 

rör sig fram och tillbaka mellan sifferrutorna i olika ordning för att i slutändan sätta siffrorna 

i korrekt position för att kunna nå nyckel men också kunna ta sig tillbaka till dörren igen. Detta 

introducerar en högre grad av komplexitet som kommer att genomsyra de sista tre nivåerna 

av spelet. Kravet om att planera än längre väg och ta i beaktning att siffrorna räknar ner och 

återställs på ett visst sätt. Kravet på en förståelse visas tydligt med denna nivå.  

 Skärmdump av nivå 6. 
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Nivå 7. Denna nivå verkar vid första anblick enklare än den föregående nivån (se figur 12), 

vilket är tanken. Detta får spelaren att känna sig bättre på spelet och skall belöna spelaren att 

genom att de själva lyfter faktumet om att de är bra på spelet. Men denna nivå har en högre 

nivå av komplexitet än den visar vid första anblick. Utplaceringen av sifforna gör att spelaren 

ungefär halvvägs möts av flera sifferrutor som är på samma antal. Vilket innebär att om 

spelaren ej memorerat deras maxvärde så får spelaren problem att navigera sig framåt. För att 

klara av denna nivå krävs det att spelaren planerar sin väg i omgångar, alltså hitta punkter på 

banan där den kan göra en ny bedömning av vilken väg spelaren skall ta. Det kan till exempel 

vara att spelaren tar sig till en ruta med högt maxvärde som tillåter denne att ticka rutorna 

tills spelaren kan finna en bra väg att gå. Denna nivå ger spelaren en ny utmaning att behöva 

sätta upp delmål istället för att alltid ha nivåns slut som mål. Vilket skall bidra till ökat 

engagemang hos spelaren. 

 Skärmdump av nivå 7. 

Nivå 8. Denna nivå kombinerar svårigheterna ifrån nivå 7 och 6 i en. Den hindrar spelaren 

att direkt nå målet med en dörr. Men samtidigt innehåller den ett upplägg av siffror som gör 

att merparten hamnar i synk med varandra vilket gör det svårt att särskilja deras maxvärde. 

Banan är utformad som så att för att nå målet måste spelaren först navigera ett fält av 

sifferrutor. I vägen för målet är en dörr nyckeln till denna dörr finns i det nedre vänstra hörnet 

(se figur 10). Ett extra komplext pussel finns dock efter att spelaren plockat upp nyckeln. 

Sifferrutorna nere vid nyckeln synkas ihop så en tillsynes rak väg ifrån nyckeln till dörren 

verkar finnas, men det ligger en ruta med siffran ett (1) placerad bland vägen. Denna ruta 

synkar ihop med en annan grannruta efter varje steg. Vilket tenderar att göra spelaren osäker 

vilken av rutorna som var ettan och inte. Vilket i sin tur gör att spelaren låser in sig själv med 

massor av ettor(1) runt kring sig och måste starta om nivån. Detta är den nivå med mest 

komplexitet och kräver mest förståelse av dem alla, vilket är passande då detta är spelets sista 

nivå och genom att klara denna nivå har spelaren demonstrerat sin förståelse väl.  
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 Skärmdump av nivå åtta. 

4.2 Pilottest av komplexitet 

För att testet skulle vara genomförbart krävs en viss mängd komplexitet, som diskuteras i 

avsnitt 2.2 (Andersen, et.al., 2012), för att spelet skall vara i behov av en tutorial. För att säkra 

att spelet uppnådde en tillräckligt hög grad av komplexitet så utfördes flera så kallat pilottest 

för att säkra behovet av en tutorial. Dessa test var utformade som så att inför varje nytt test 

användes en ny testperson som inte spelat spelet tidigare eller vet vad som skall testas. Det 

vart totalt tre testdeltagare. Den första deltagaren var en man som saknar spelvana, den andra 

deltagaren var en kvinna som har viss spelvana och som brukar spela spel av pusselgenren, 

den tredje och sista deltagaren var en man och som har spelvana men som dock inte brukar 

spela pusselspel. Deltagarna för pilottesten valdes ut ungefär på samma sätt som deltagarna 

för undersökningen. Dock så loggades deras spelvanor ej på samma sätt då frågeformuläret 

under den tiden fortfarande var under konstruktion. Så det som skedde var att deltagarna vart 

frågade kring deras spelvanor innan de fick möjlighet att komma och vara en del av pilottesten. 

Samtliga testdeltagare informerades dock att detta var för ett examensarbete och att de när 

som helst fick avbryta testet. Testversionen innefattade 4 nivåer som gradvis ökar i 

komplexitet, där nivå 1 hade minst och nivå 4 mest (som blev nivå 4 till 8). Testdeltagarna fick 

provspela spelet och fick inga instruktioner alls på hur spelet fungerade eller hur man styrde 

spelet, spelet saknade helt tutorial. Deltagarna valdes ut för att matcha målgruppen för den 

kommande riktiga undersökningen. Vilket var att spelarna bör ha viss spelvana men får ej ha 

för mycket spelvana inom genren pusselspel. Likt undersökning fick de svara på frågor kring 

sina spelvanor. Mellan varje testsession itererades spelets design till dess av pilottestet visade 

på att spelet uppnått tillräcklig hög grad av komplexitet. Det vill säga att för att få förståelse 

av spelet krävs det instruktioner eller en tutorial, och kan inte experimenteras fram på en 

rimlig tid. En rimlig tid för detta projekt räknas om det tar över 5 min. Detta baseras på tiden 

det tar att klara spelet vilket är ca 15 min, om det skulle ta en tredjedel av totala speltiden så 

är det en orimligt lång tid. 

 

Vid det första pilottestet så saknade spelet dörrar och nycklar. Sifferrutorna var i denna 

version utspridda med tomma rutor mellan dem, samt att nivåerna var mindre de bestod av 

mindre rutnät vissa så små att nivåerna var 3x3 rutor stora. Under det första testet visade det 

sig att efter några försök så klarade spelaren av nivåerna, men när testspelaren blev tillfrågad 
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om hur spelet fungerade kunde denne ej svara på hur mekaniken fungerade, utan svarade att 

denne provade olika mönster till dess att han fann en lösning. Detta visade på att spelet 

saknade bra utformning och komplexitet, i den betydelsen att om en spelare utan förståelse 

för mekaniken kan gissa sig fram och finna en lösning inom en rimlig tid så är spelets 

komplexitet för låg för denna undersökning. Spelets låga komplexitet var något som skall 

komma att förändras inför nästkommande pilottest. Som nämnt så behövdes en del 

förändringar av grunddesignen ske. Det första som förändrades var storleken på nivåerna. De 

gick ifrån att var 3x3 rutor stora till att ha en undre gräns på 4x4 och sedan expanderas i de 

senare nivåerna. Detta för att motarbeta att spelaren snabbt kunde gissa sig till ett mönster 

istället för att försöka lösa pusslet; lista ut rätt väg fram till målet. Ett annat designelement 

som presenterades också för att lösa problemet det vara att introducera väggar i nivåerna. 

Dessa väggar placeras för att begränsa rörelsen inom rutnätet. Vilket skulle ge spelaren en 

utmaning att tänka hur denne skall ta sig runt dessa väggar. 

Efter detta skedde pilottest nummer två. Testpersonen i detta test fick det svårare att gissa sig 

fram i vägarna och fastnade upprepade gånger innan denna kom runt de hinder som fanns på 

nivåerna. Dock så visade det sig att efter två nivåer så började spelaren ta sig enklare fram till 

målet då denne hittade raka vägar fram till målet. Något som gjorde att spelaren återigen inte 

behövde navigera lika väl. Precis som första pilottestet så visade det sig att spelaren ej förstått 

vad sifforna gjorde utan att denne gissade sig fram till rätt väg. Komplexiteten i spelet hade 

definitivt ökat sedan första pilottestet men den var inte riktigt så hög som den skulle behöva 

vara för att påvisa att spelarna förstått spelet och inte bara gissar sig fram. För att lösa detta 

introducerades dörrar och nycklar, i hopp att dessa skulle tvinga spelaren ifrån att gå en rak 

väg direkt till målet och istället behöver röra sig runt på nivåerna. Genom att placera nycklar 

och dörrar separerade från varandra och att placera ut det exakta antalet nycklar per dörr så 

var förhoppningen att spelaren skulle tvingas navigera runt på nivån istället för att gå direkt 

på målet.  

På det tredje pilottestet så klarade testspelaren ej hela spelet utan kunde ej gissa sig fram hur 

denne skulle gå. Likt de andra testdeltagarna så kunde inte testspelaren beskriva mekanikerna 

i spelet. Detta visade att spelet uppnått en komplexitet som kräver en tutorial för att spelaren 

måste förstå mekaniken för att således klara av nivåerna inom en rimlig tid. Troligen hade 

testspelaren klarat alla nivåer i slutändan om denne fått tillräckligt med tid på sig. Vilket också 

Andersen et. al. (2012) menar på är fallet med alla spel, men om det rör sig om en längre period 

så är kravet för en tutorial uppenbar.  

4.3 Pilottest av tutorial 

I enlighet med pilottestet av designen så genomgick spelets tutorialdel en liknande 

pilottestning för att se huruvida spelets tutorial ger spelaren en förståelse för spelet. Pilottestet 

kommer att ske på tutorialen med språk, för att underlätta processen då en språklig del är i 

enhetlighet med dagens standard. Upplägget kommer att vara densamma som pilottestet av 

komplexitet, det kommer vara nya deltagare som ej har spelat spelet tidigare. 

Första testdeltagaren för pilottestet var en man som hade spelvana och dessutom spelade 

mycket spel av typen pusselspel. Vid första testet så bestod tutorialen av två nivåer. En nivå 

där spelaren började strax bredvid målet och inte hade några siffror i rutorna på vägen dit, 

detta för att spelaren skulle kunna experimentera med rörelse, dock fanns siffror som en del 

av bakgrunden och skulle visa på att något händer när spelaren rör avataren (se figur 5). På 



25 
 

den andra nivån möttes spelaren av en dörr och en nyckel som låg fyra rutor bort, mellan 

nyckeln och spelaren var det sifferrutor som fungerar som ett hinder. Syftet med denna del 

var att demonstrera att nycklar öppnar dörrar. Första testet visade att testspelaren greppat 

vissa av mekanikerna så som att gå och hur dörrar och nycklar fungerar. Men testspelaren 

kunde ej beskriva hur sifforna fungerade eller varför denne förlorad om denne klev på en viss 

siffra. I och med att det är spelets huvudmekanik, den mest väsentliga för spelet, så måste 

detta tydligare läras ut till spelaren. Inför test nummer två infördes därför en till nivå i 

tutorialdelen som skulle hjälpa spelaren att förstå mekaniken. Denna nivå var nivå 2, denna 

nivå har tre sifferrutor horisontellt och är en port för att testa att spelaren förstått 

siffermekaniken. För mer info om nivå 2 se avsnitt 4.3. 

Det andra pilottestet av tutorialen testades på en kvinna som också hade spelvana och även 

viss vana vid pusselspel. Resultatet ifrån detta test visade att hon förstod huvudmekaniken 

och att den tillagda nivån hjälpte henne att uppnå förståelse för spelet. Vid tillfrågning att 

beskriva spelet kunde testdeltagaren återge spelets mekaniker och hon visade således att hon 

uppnått förståelse. Vilket innebär att tutorialdelen bedömdes uppfylla sitt ändamål, ge en 

spelare förståelse.  
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5 Utvärdering 

Under detta kapitel kommer en sammanställning att presenteras av den undersökning och 

analys som gjorts under arbetets gång. Till grund för analysen kommer hypotesen kring att 

det var möjligt att skapa en tutorial utan språk som visar på likvärdiga resultat som en tutorial 

innehållande språk.  

En detaljerad beskrivning av utformningen av undersökningen och de metodval som gjorts 

återfinns i avsnitt 3.1, men för tydlighetens skull ges en kort återberättelse och överblick av 

undersökningen i nästa avsnitt 5.1 och vidare beskrivs antalet testdeltagare och 

genomförandet. Därefter kommer en sammanställning och analys av den data som samlades 

in under undersökningen att presenteras, följt av slutsatserna av resultatet som vad detta 

innebär i relation till problemet som undersökningen bygger på.  

5.1 Presentation av undersökning 

I undersökningen jämfördes två olika betingelser: tutorial med språk och tutorial utan språk. 

Undersökningen har ett så kallat mellangruppsupplägg, där ena testgrupp fick spela spelet 

med en interaktiv tutorial som innehåller språk och den andre testgruppen spelade en 

liknande interaktiv tutorial som då saknade språk (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 

2008). Undersökningen skedde i ett kontor som erbjöd testdeltagarna en lugn miljö där de 

kunde fokusera och spela spelt i sin egen takt. En kontorsmiljö valdes ut eftersom det gav varje 

deltagare samma förutsättningar när de spelade spelet, vilket innebar att om det skulle 

uppstått störningsmoment så skulle dessa varit likadana för alla deltagare. Utöver detta så 

spelade testdeltagarna spelet utan observation för att de inte skulle känna någon press på att 

presentera eller spela på ett visst sätt på grund av undersökarens närvaro eller eventuella 

omedvetna signaler. Spelet hade in inbyggd funktion som meddelade undersökaren när 

deltagaren spelat igenom tutorial respektive hela spelet.  

Testet utfördes på en stationär dator, testdeltagarna använde sig av hörlurar, mus och 

tangentbord. Hörlurarna skulle hjälpa spelaren mot eventuella störningsmoment, 

tangentbordet krävs för att spela spelet och mus tillhandagås för att simulera en riktig 

användning av stationär dator. Som tidigare nämnts så skulle testdeltagarna svara på formulär 

vid olika tidpunkter under undersökningen. Dessa spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

av märket Apple Iphone 6. Under testets gång samlade spelet data kring hur lång tid spelaren 

spenderar under tutorial samt respektive nivå. Denna data sparas lokalt på den dator som 

testet utförs på. 

Det fanns två testgrupper som testade varsin version av spelet, en som hade en tutorial 

innehållande språk och en som hade en tutorial som saknar språk. Spelet bestod av tre stycken 

tutorial nivåer och fyra stycken vanliga banor. För varje ökad nivå så ökade även 

svårighetsgraden av spelets pussel. Innan början av testet fick varje individ svara på frågor 

kring deras vanor av pusselspel för att ha en jämn fördelning av spelvana bland grupperna.  

Frågorna deltagarna fick svara på var följande: 

 Hur många timmar spelar du spel per vecka? 

 Hur många av dessa lägger du på pusselspel? 
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Efter dessa frågor fortskred deltagarna med att spela spelet. När de avklarat spelets 

tutorialnivåer (nivå 1-3) så pausades session och spelarna fick svara på ett frågor i form av en 

intervju. Frågorna som ställdes vid intervjun var följande: 

 Kan du beskriva hur man styr spelet och vad som händer när man gör det? 

 Kan du förklara i så beskrivande mån som möjligt hur man vinner en nivå? 

 Kan du förklara i så beskrivande mån som möjligt hur man förlorar en nivå? 

Dessa svar spelandes in för senare analys, efter detta fick de fortskrida med att spela spelets 

sista fyra nivåer innan det att de återigen fick chansen att svara på samma frågor. Men 

tillfrågades även om de vill tillägga något ifrån sitt tidigare svar. 

Totalt bestod testet av 30 deltagare, där 11 av de 30 deltagarna var kvinnor och 19 av 

deltagarna var män. Då testet hade en begränsad tidsrymd att utföras på bedömdes detta fanns 

det inte tid att anskaffa fler försöksdeltagare för att uppnå en jämnare könsfördelning. 

Andelen män och kvinnor i respektive grupp var dock så balanserad som möjligt inom 

tidsramen för undersökningen. Gruppen med språk innehöll 6 kvinnor och 9 män och 

gruppen utan språk innehöll 5 kvinnor och 10 män.  

Merparten av testdeltagarna hade spelvana i spel i allmänhet men merparten spenderade få 

timmar på just pusselspel. Som kan ses i tabell 1 ägnar 90 % av deltagarna mer än 1h eller mer 

åt spelande men endast 20% ägnar mer än 1h på just pusselspel. Ett syfte med formuläret var 

att sålla ut spelare som hade för stor vana av pusselspel, men i och med att ingen spelade mer 

än 3h per dag uteslöts ingen ur studien på grund av detta. 

Deltagarnas spelvana balanserades jämt mellan grupperna med undantag av att gruppen med 

språk hade något mer spelavana då den innehöll två individer som spelade fler timmar än 

medelantalet (se figur 14). Det gjordes ett försök att få individer med mer spelvana till gruppen 

utan språk men det visade sig ej gå att finna inom tidsramarna för projektet.  

 Fördelning av antal timmar spelade. 

Men dessa hade ej fler timmar spenderade på pusselspel så det ansågs där godtagbart för 

undersökningen, då det är antalet timmarspenderade i pusselspel som är mest relevant för 

urvalet av deltagarna i grupperna. Det är dock något som påverkar resultatet något och tas i 
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åtanke under slutsatsen av undersökningen. Ser man till mängden timmar spenderade på 

pusselspel så är fördelningen betydligt jämnare. Det visade sig dock att de som spenderade 

fler timmar på pusselspel i stort sett bara spelade pusselspel, vilket också kan ha haft ett en 

påverkan på hur de presenterade i pusselspelet (se vidare diskussion i avsnitt 6.2).  Om man 

ser till figur 15 så kan man se som tidigare nämnt att fördelningen var väldigt jämn i denna 

kategori. I slutändan bedömdes gruppfördelningen både i kön och erfarenhet godtycklig och 

undersöknings resultatet är baserade på denna fördelning av spelvana.  

 Fördelning av antal timmar på pusselspel. 

 

5.2 Resultat 

Denna undersökning utgår ifrån problemet att försöka likställa en tutorial med språk med en 

utan språk. Där deltagarnas tider och deras svar under intervjuer analyseras och används i 

kapitel 5.3 för att dra en slutsats. Detta kapitel redovisar data ifrån undersökningen och lyfter 

fram intressant data.  

5.2.1 Intervjuerna 

I detta avsnitt kommer några utvalda svar ifrån test grupperna att presenteras med en 

motivering till varför dessa bedömdes uppnå sagda kriterier. Trots att detta är några utvalda 

svar så har samtliga deltagare på liknande sätt uppnått samtliga kriterier. Det visade sig att 

samtliga deltagare hade uppnått förståelse efter tutorialnivåerna.  

Som nämns i avsnitt 3.1.4 så skulle de uppnå ett set av kriterier för att klassas ha uppnått 

förståelse av spelet. Deltagare nummer 2 uttryckte sig som följer under sin intervju ”Man styr 

den lilla gubben med pilarna”. Deltagare nummer 17 uttryckte sig följande ”Man kliver till 

nästa ruta med styr-korset på tagentbordet”. Detta visar på att kriteriet: spelaren beskriver 

spelets kontrollschema. Genom att båda deltagarna beskriver att man flyttar avataren med 

piltangenterna på tangentbordet. Båda deltagaren nämner att man eller avataren (lilla 

gubben) förflyttas, detta också med hjälp av piltangenterna på tangentbordet som benämns 

som pilarna och styr-korset i dessa fall. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0-1h 2-3h 4-6h 7-9h 10-19h 20h+

A
n

ta
l d

el
ta

ga
re

Antal timmar

Hur många timmar lägger du på pusselspel per 
vecka?

Version med språk Version utan språk



29 
 

Deltagare 7 beskrev några av mekanikerna under intervjun så här: ” Med varje steg du tar så 

räknar de (rutorna) ner”. Deltagare 28 ifrån gruppen utan språk beskrev samma mekaniker 

såhär: ”När jag rör mig(avataren) så hoppar alla siffror ner”. Dessa två svar är exempel på hur 

kriteriet beskriver hur siffrorna ändras. Båda deltagarna visar på att de förstått kopplingen 

mellan förflyttning av avataren och nedräkningen av siffrorna. Där deltagare 7 bevisar det 

genom att säga ”Med varje steg …” och deltagare 28 genom sitt ”När jag rör mig …” och båda 

deltagarna följer upp med att beskriva nedräkningen. Deltagare 7 säger ” … så räknar de ner ” 

och deltagare 28 ” … så hoppar alla siffror ner”. Vilket låg till grund för att dessa deltagare 

uppfyllt sagt kriterium.  

Ser man till kriteriet; beskriver vilken siffra som är farlig. Så visades detta av deltagarna, 

bland annat av deltagare 23 i gruppen utan språk som svarade” Man läre akta sig så man inte 

kliver på en etta som är röd. Då måste man ju börja om” eller deltagare nummer 1 som svarade 

”Man får helt enkelt inte gå på en röd siffra”.  Båda visar, genom att specifikt peka ut färgen 

röd, att de är medvetna om att siffran ett är farlig. Då det är den enda siffran som är röd, 

deltagare 23 påpekar även att siffran är en etta vilket dock deltagare nummer 1 ej gör. Trots 

att deltagare 1 inte lyfter siffran så pratar han om siffror och som sagt är ett den enda siffran i 

röd färg. Vilket ledde till att dessa två bedömdes ha förståelse och fyller således kriteriet. 

Det sista kriteriet som var tvunget att uppfyllas var; beskriver hur man vinner respektive 

förlorar en nivå. Detta har delvis lyfts av deltagare 23 föregående stycke där denne sa ”Då 

måste man ju börja om”. Deltagare 1’s svar var kom efter frågan ” Kan du förklara i så 

beskrivande mån som möjligt hur man förlorar en nivå? ” båda visar på att de förstått förlust-

villkoret som uppfylls när en spelare flyttar avataren till en ruta med siffran ett. Dels för att 

deras svar när de vart tillfrågade hur man förlorade, samt för att de kan uttrycka vad som 

orsakar förlusten. Som deltagare 23 lyfter när hen nämner att siffran får nivån att börja om. 

Deltagare nummer 13 förklarade vinstvillkoret med ”Du skall ta dig till den lysande saken för 

att vinna”. Då deltagaren uttrycker specifikt hur målet ser ut samt förknippar detta med ordet 

att vinna så visar detta även på att spelaren fått förståelse för detta kriterium. 

Detta är några slumpmässigt utvalda svar som är spridda mellan båda grupperna jämt. Varje 

deltagare svarade på mer eller mindre samma vis och tolkningarna av deras svar utfördes på 

samma sätt på alla 30 deltagare. Där man knöt vissa ord till kriteriet, inga särskilda sök ord 

fanns innan tolkningen av deras svar utan en bedömning och tolkning gjorde av deras svar för 

att bedöma vad de syftade på. Som exemplen ovan skall demontera hur dessa gick till. 
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5.2.2 Tiderna 

I figur 16 och figur 17 redovisas resultaten ifrån testgrupperna. Figurerna visar på deltagarnas 

medeltider samt deras högsta (max) respektive lägsta (min) tider. I figur 16 visas data ifrån 

tiden i sekunder som varje deltagare spenderade i spelets tutorialnivåer, och i figur 17 visas 

tider i minuter sedan sekunder, exempel på detta, 2,24 är alltså 2 minuter och 24 sekunder. 

Lika som i figur 16 visas gruppernas medel-, högsta- och lägsta tider. För alla tider se 

appendix-A. 

 Data över tid i tutorial 

Resultaten visar att gruppen med språk har en kortare medeltid spenderad i tutorial än 

gruppen utan språk, skillnaden är 5,2 sekunder mellan gruppernas medeltider. Ser man till 

gruppernas max värde så skiljer det sig 14 sekunder mellan gruppen med språk och gruppen 

utan språk där den lägre tiden tillhör gruppen med språk. Likadant skiljer sig de lägsta 

värdena mellan grupperna likt föregående tillhör lägsta tiden gruppen med språk. Skillnaden 

mellan de lägsta tiderna mellan grupperna var 6 sekunder. 
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 Data över tid i spelet. 

Ser man till tiden spenderad i spelet så kan man se vissa skillnader mellan grupperna. 

Medeltiden skiljer sig med 44 sekunder där den lägre tiden tillhör gruppen med språk. Ser 

man till de längsta tiderna som en deltagare spenderade i spelet så är skillnaden på 2 

minuter och 10 sekunder, där återigen den längre tillhör gruppen med språk. I de kortaste 

tiderna var skillnaden mellan grupperna 48 sekunder och längsta tiden tillhörde gruppen 

med språk.  

 

5.3 Analys 

Det som särskiljer sig starkast i testgrupp med språk (figur 17 och Appendix A) är den totala 

tiden det tog att klara av spelet. Deltagare nummer 8 tog sig igenom spelet på 6 minuter och 

14 sekunder vilket var den längsta tiden av deltagarna i gruppen med språk. Medan den 

kortaste perioden innan deltagaren avklarat alla nivåer var 1 min och 23 sekunder, och 

tillhörde deltagare nummer 4 i gruppen med språk. Ser man till tiderna spenderade i spelets 

tutorialnivåer kan man se att den kortaste tiden spenderade i spelets tutorial deltagare 

nummer 1’s tid på 15 sekunder och den längsta tillhör deltagare 9 och var på 42 sekunder båda 

del i gruppen med språk. Det är dock ingen korrelation mellan den totala tiden spenderad i 

tutorialnivåerna och mängden tiden till deltagaren slutförde spelet. Medeltiden som denna 

grupp spenderade i spelets tutorial var 25,4 sekunder och för den totala tiden i spelet var medel 

tiden 3 minuter och 8 sekunder. 

Något som är värt att notera är att tiden på 8 minuter och 24 sekunder lägger väl över de andra 

tiderna för gruppen utan språk och kan vara antyda på att den enskilde deltagaren (nummer 

17) hade problem att klara av nivåerna och att detta inte beror på vilken version denne fick 

spela. Speciellt eftersom deltagare 17 hade en tid för tutorialdelen som låg vid gruppens 

medeltid. Vilket kan antyda på att denne inte hade problem att förstå spelet men kanske hade 
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problem att lösa de mer komplexa logiska pussel i slutet av spelet, något som kommer att 

diskuteras vidare i kapitel 5.4 slutsatser. 

Om man tittar direkt på den data som presenteras i kapitel 5 (även appendix A) så kan man se 

att i sifforna så är en tutorial med språk lite mer effektiv i att ge spelare förståelse. Där 

medeltiden för tid spenderad i tutorial 25,4 sekunder jämfört med tiden ifrån en tutorial utan 

språk som var 30,6 sekunder. Så i ett syfte om att göra detta så effektivt som möjligt så skulle 

det vara till fördel att använda sig av språk i en tutorial. Men problemet sträcker sig längre än 

bara att det skulle vara ren effektivitet. Det en tutorial handlar om är att ge spelaren tillräckligt 

med förståelse på en relativt kort period så att denna kan komma i kontakt med det roliga i 

spelet. Ser man till vad Lovell (2013) menar så har man ungefär 60 sekunder på sig att övertyga 

spelarna att fortsätta med spelet, vilket innebär att efter 60 sekunder kommer spelaren göra 

sitt val kring huruvida denna vill fortsätta spelet eller om denne kommer avsluta spelet. Ser 

man till detta så bör spelaren alltså inom 60 sekunder ha lämnat spelets tutorial och sedan 

fått chansen att prova en av spelets nivåer (Lovell, 2013). De 60 sekunderna är enligt Lovell 

uträknat för mobil- och sociala medier-spel, vilket oftast antyder att spelen är lite mindre 

komplexa och långa i sin natur, det finns dock undantag där mobilspel är lika komplexa som i 

andra plattformar (Lovell, 2015). Tar man detta i åtanke kan man argumentera för att båda 

versionerna har fyllt sitt syfte med att ha slussat spelaren vidare med förståelse så att spelaren 

kan uppleva spelets fulla charm. Om då båda versionerna av tutorialen ger spelaren tillräckligt 

förståelse inom tidsramen samt att de båda lämnar utrymme för att uppleva spelets första 

nivå/nivåer, så borde man därmed också kunna dra slutsatsen att båda uppfyllde sitt syfte 

under de krav som dagens marknad har. Därmed borde också svaret på frågan om det går att 

likställa en tutorial med språk kontra en tutorial med språk vara ja. Dock så stannar inte vår 

undersökning vid huruvida de kan prestera på marknaden. Utan vi ämnar även att se vilken 

påverkan versionerna hade på dess spelare. 

5.4 Slutsatser 

Ser man till analysen kan man dra slutsatsen att för att ge en effektiv förståelse av ett spel så 

bör man inkludera språk i sin tutorial. Eftersom alla siffror antyder att den är något mer 

effektiv än en tutorial utan språk. Ser man till högsta-, längsta- och medeltiderna i figur 16 och 

17 så är alla tiderna kortare för gruppen med språk således drogs slutsatsen att det måste vara 

den mer effektiva varianten av dem alla. Något som lyft i analysen (kapitel 5.3) är att båda kan 

användas för ett spel då båda håller sig inom vad Lovell (2013) klassas som marknadens krav, 

alltså att båda spelen levererar möjligheten att prova spelet helst med förståelse inom 60 

sekunder. Således kan man påstå att båda tutorial versionerna fungerar för ett kommersiellt 

syfte men att en tutorial presenterade bättre i denna undersökning och bör användas om syftet 

är att vara så effektiv som möjligt. Svaret på frågeställningen blir därmed; att interaktiva 

språkliga instruktioner ger en något starkare effekt på hur effektivt en individ får förståelse 

för ett spel än vad liknande språkfria instruktioner gör.  
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer först en sammanfattning av undersökningen presenteras. Därefter 

kommer en diskussion för kring undersökningens gångbarhet utanför detta examensarbete, 

samt så diskuteras resultatets trovärdighet i samband med detta. Detta avslutas med en 

diskussion kring hur man skulle kunna applicera undersökningen i ett större sammanhang 

och vilken/vilka skillnader detta skulle ha för användbarheten av resultatet. Diskussionen 

kommer även att hantera kulturella aspekter och forskningsetik.  

6.1 Sammanfattning 

I detta arbete har en undersökning gjorts kring vilken påverkan språkliga instruktioner kontra 

språklösa instruktioner har på en spelares förståelse i ett spel av genren pusselspel. 

Frågeställningen i arbetet var baserat på hypotesen att det är möjligt att skapa en tutorial som 

saknade språkliga instruktioner men som fortfarande var likgiltig en tutorial med språkliga 

instruktioner. Undersökningen kretsar kring en artefakt i form av ett pusselspel, anledningen 

att ett pusselspel valdes ut var för att dels så baseras ofta pusselgenren på logiska problem som 

kan lösas utan språkliga medel. Men också som Schell (2008) uttrycker är det extra viktigt att 

verktygen och målet är tydliga för att pussel spel skall bli bra. Spelet skapades utifrån fem bas 

principer som skapades av Smith (2009). De fem principerna är; presentation, minimalism, 

integration, port och betoning.  

Presentation innebär att man skall vara noggrann när och hur man skall presentera nya 

instruktioner till en spelare. Som till exempel att ge instruktioner om något när det fortfarande 

är 3 nivåer tills denna kunskap behövs anses vara dålig design. Minimalism innebär att man 

skall begränsa mängden information en spelare ges vid ett och samma tillfälle. Man bör alltså 

inte ge en spelare alla instruktioner kring hur spelet fungerar på en och samma nivå. 

Integration innefattar hur instruktionerna representeras i spelvärlden. Smith (2009) menar 

på att det är bättre att göra instruktionerna en del av spelvärlden för att inte bryta 

immersionen för en spelare. En port är principen att man bör testa att en spelare verkligen 

förstått instruktionerna. Ett exempel på en port är att testa att spelaren förstått en mekanik 

genom att spelaren måste använda sagd mekanik för att klara av nivån som den presenterades 

i. Den sista är betoning, denna princip menar på att man alltid bör inkludera en längre 

instruktion som är alltid är tillgänglig för den som söker den. Det kan till exempel vara så att 

man kan välja att läsa mer om en mekanik i en hjälpmeny.  

Spelet som denna undersökning kretsar kring går ut på att spelaren skall styra avataren över 

ett rutnät för att nå målrutan. En ruta kan antingen innehålla en siffra, en dörr, en nyckel eller 

vara tom. En ruta som innehåller en siffra kallas för sifferrutor, dessa sifferrutor har ett 

maxvärde som rutan startar på. För varje steg spelaren tar så räknar denna ruta ned med ett, 

en ruta med två (2) blir alltså ett (1) efter att spelaren tagit ett steg. När en ruta är på siffran 

noll som kommer den istället för att räkna ned att återställas till sitt maxvärde. En ruta som 

är noll(0) kan till exempel bli en ruta med fem (5). Om en spelare kliver på en ruta med siffran 

ett(1) så kommer denna att behöva starta om nivån. Utöver detta finns det dörrar och nycklar. 

En ruta som innehåller en dörr hindrar spelaren att gå över den rutan så länge spelaren ej har 

en nyckel för dörren. En nyckel ruta kommer att ge spelaren en nyckel och sedan gå över till 

att bli en tom ruta. Spelaren behöver alltså gå på en nyckel ruta och sedan till en dörruta för 

att passera dörrutan. 
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Spelet har delats upp i två versioner en där tutorialen ger språkliga instruktioner och en där 

språkliga instruktioner saknas. Varje version testades av 15 personer, så det fanns två test 

grupper med totalt 30 deltagare i denna undersökning. Testet utfördes på följande sätt. Innan 

deltagaren fick spela spelet informerades denne att den skulle få spela ett spel och blev 

tillfrågad om denne var okej med att bli inspelad under intervjuerna som sker under testet. 

Efter detta fick deltagaren svara på frågor berörande dennes vanor av spel och vanorna kring 

pusselspel. Om deltagaren visade sig ej ha för hög spelvana med pusselspel var deltagaren 

lämplig att delta i undersökning och fick således fortskrida med att spela spelet. Spelsessionen 

var utformad som så att först fick deltagarna spela spelets tre första nivåer som var 

tutorialdelen i spelet. När tutorialen var slut skedde en intervju kring spelets mekaniker där 

deltagaren fick öppna frågor kring hur spelet fungerade. Frågorna hölls relativt öppna för att 

inte ge deltagaren någon extra information kring spelet. Målet med intervjun var att se hur 

mycket av spelets mekaniker denne kunde återge, detta skulle mäta deltagarens förståelse 

direkt efter intervjun. När denna intervju skett så återgick deltagaren till att spela de sista fyra 

nivåerna. I sessionen slut skedde ytterligare en intervju för att se om spelaren genom att 

experimentera förändrat sin förståelse. Detta för att säkerställa huruvida förståelsen kom ifrån 

tutorial delen eller ifrån deras egna spelande. Utöver detta samlade spelet in information kring 

hur lång tid deltagaren spenderade i tutorialnivåerna, samt den totala tiden deltagaren 

spenderade i spelet. 

Det visade sig efter undersökningen att samtliga deltagare båda testgrupperna hade uppnått 

förståelse enligt de kriterier som sattes upp efter att de spelat tutorialnivåerna. Det som skiljde 

grupperna åt var att i medel så spenderade gruppen med språk kortare tid i både tutorialdelen 

och spelet i helhet. Medeltiden för gruppen med språk var 25,4 sekunder för tutorial delarna 

och 3 minuter 8 sekunder, medeltiden för gruppen utan språk var 30,6 sekunder i tutorial och 

3 minuter och 52 sekunder. Gruppen med språk blev klar med nivåerna snabbare än gruppen 

som spelade versionen som saknade språk. I tid spenderade i tutorial skiljde sig medeltiderna 

med 5,2 sekunder, och i den totala tiden spenderad i spelet skiljde det sig 44 sekunder. Det 

visade sig inte finnas någon korrelation med hur fort en spelare klarade tutorialnivåerna och 

hur fort de klarade av alla nivåer. Dessa tider kom sedan att jämföras med varandra för att dra 

en slutats kring vilken som är effektivast och mest passande för spelet. Ser man till effektivitet 

så är en tutorial med språk det klara valet då den hade kortast tider av grupperna. Men de 

ställdes också det faktum att ett marknadskrav brukar vara att man har ungefär 60 sekunder 

på att ge ett så bra intryck som möjligt (Lovell (2015)), och i det perspektivet är det möjligt att 

ha tutorialdelar i spel utan språk då versionen utan språk i det här spelet hade en medeltid på 

x sekunder och den längsta tiden en deltagare ägnade sig åt tutorialdelen var … . Men det 

måste även lyftas att versionen med språk visade sig vara mer effektiv i att ge förståelse till en 

spelare. 

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Utveckling av en tutorial 

De fem basprinciperna (se kapitel 2.2.2) som användes för att skapa tutorialnivåerna visade 

sig vara välgrundade i sin teori och har varit till stor användning i utvecklingen av spelets 

tutorial nivåer. Det är dock först efter den extensiva testning som undersökningen gav, som 

man ser hur man vidare hade kunnat utveckla tutorialnivåerna och hur kvalitén av dessa i allra 
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högsta påverkar utfallet i förståelse hos spelarna. Man skulle till exempel kunna inkludera fler 

nivåer som förstärker att siffrorna återgår till sitt maxvärde. Man skulle vilja bygga en egen 

nivå vars syfta var att en spelare måste via en port visa att denne förstått mekaniken med 

maxvärdet. Undersökning har gett en insikt av att testa och iterera samt använda verktyg så 

som basprinciperna för att dels inte missa väsentliga delar men också för att utvecklas i sin 

egen kunskap kring design. Detta visar också på hur iterativt arbete kan främja en bra tutorial 

Men det är fler aspekter som står tillgrund för att uppnå förståelse men också motivationen 

att ta sig igenom spelets tutorial nivåer. Ser man till vad Heejun och Fasenmaier (2008 ) 

menar på så har betydligt fler element betydelse, specifikt belyser de det faktum att grafiska 

element kommer ha en avgöra effekt på det första intrycket en spelare får ifrån spelet. Detta 

intryck kan stå till grund för huruvida användare väljer att ta sig igenom tutorialnivåer eller 

ej. Så utvecklingen av en tutorial har betydligt mer effekt än vad tror. Ser man till 

basprinciperna så har de varit till hjälp mellan iterationerna för att göra en analys om vad som 

saknas. Principerna har också stått som en grund för design tankarna för spelets tutorialnivåer 

(se kapitel 4.1.1). De har alltså haft en positiv inverkan på utformandet av tutorialnivåerna och 

har gett insikter inom design av tutorials i allmänhet. 

Ser man till Lovell (2013) så väljer han inte att kalla det inlärningsmoment utan snarare 

användarens första intryck. Detta innebär alltså för att ha en lyckad tutorial måste man inte 

endast behandla det som instruktioner utan som en dörr som leder vidare till spelet. Följer 

man både Lovell (2013) och Heejun och Fasenmaiers (2008 ) ord så måste denna dörr ge ett 

bra intryck om spelaren ens skall öppna dörren. Denna undersökning ger dock inget underlag 

för att verifiera detta, eftersom ingen studie gjordes på spelarens reaktioner. Spelaren fick 

spela spelet helt ensam för att inte bli påverkad av undersökarens närvaro. Vilket gjorde att 

inga observationer kring deras reaktioner till dessa element loggades. Men det är dock något 

som vore intressant att undersöka i ett uppföljningsarbete. Likt att grafiska element har stor 

vikt för huruvida spelaren stannar eller inte så uttrycker även Schell (2008) att det är viktigt 

att vara tydlig med vad som händer i spelet. Även detta är något som grafiska element 

påverkar, har man ett otydligt grafiskt uttryck som kommer det enligt Schell också påverka 

hur spelaren uppfattar vad som händer, vilket i sin tur påverkar förståelse för spelets 

mekaniker. Viktigt att höja är att denna undersökning endast gjorts på en genre av spel, det 

vill säga pusselspel. Om forskningen skall stå på ett bredare plan så behöver mer forskning 

göras, bland annat på andra genrer. Som tidigare nämnt i avsnitt 3 så lämpar sig inte en 

språkfri version för alla typer av spel. Speciellt de spel som använder sig av språk i sina 

mekaniker. Ett svårare exempel att tackla vore till exempel ett strategispel som har fler 

komplexa mekaniker som påverkar varandra på flera olika sätt. Basprinciperna som Smith 

(2009) skrivit, skall enligt texten inte vara specifika för någon genre och kan då även användas 

för att konstruera tutorials för de nya genrerna om man skulle välja att fortsätta arbetet. 

6.2.2 Metod 

När det kommer till utförandet av undersökningen så gick det väldigt smidigt att utföra själva 

testerna. Deltagarna kom alla på den egen valda tiden, utan förseningar, och spelade spelet 

samt deltog i intervjuerna utan några förhinder. Det fanns heller inga tekniska problem under 

undersökning utan alla hårdvara och mjukvara fungerade. Något som dock var ett hinder i 

början av undersökningen var att intervjuer gick lite haltande. Vissa frågor besvarades lite vagt 

och en önskan om att få utvecklade svar fanns. Detta berodde mest på undersökarens 

avsaknad av erfarenhet av att utföra intervjuer. På det vis att styrningen av intervjuerna 
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upplevdes svåra i de första intervjuerna. Problemet löste sig efter att några intervjuer hade 

hållits och undersökarens erfarenheter ökade. 

Det fanns en viss oro över att det skulle visa sig svårt att dels få ihop 30 deltagare samt ha tid 

att genomföra 30 testmoment inom den tidsram undersökningen hade. Det visade sig i 

slutändan dock ej vara ett problem utan det fungerade smidigt och det gick relativt snabbt att 

få ihop en lista av 30 deltagare som var villiga att delta. Detta kan bero på att spelet i sig inte 

är så långt samt att det i genomsnitt tog ungefär 20-30 min att delta i testet. Deltagarna ansåg 

troligen detta som ett väldigt kort stund och kunde därmed delta även om de skulle sakna 

mängder av fritid. En annan oro som fanns var att frågorna i intervjuerna skulle vara för 

generella för att kunna utröna om förståelse fanns. Att till exempel deltagarna ej beskriver en 

mekanik eller sin upplevelse tillräckligt för att uppnå kriterierna trots att de egentligen har 

förstått. Viktigt är att nämna att inga ledande frågor ställdes för att ”fiska” resultat. Frågorna 

visade sig trots oron vara tillräckligt specifika för att få ut svar som kunde analyseras.  

6.2.3 Arbetet som helhet 

Skulle man lyfta arbetet till en helhet och drar en parallell till Evans och Gibbons (2007) arbete 

kan man se att, för ett interaktivt medium som spel så lämpar det sig att ha med språkliga 

instruktioner då de stärker hur effektivt deltagarna uppnår förståelse. Dock får man ha i åsyn 

att denna undersökning var begränsad till en genre av spel och är utförd tillsammans med mer 

vana spelare. Om deltagarna till exempel hade varit helt oerfarna hade resultatet troligen vart 

väldigt annorlunda i och med att kända spelkonventioner hade varit mestadels okända. I 

denna undersökning har de merparten av deltagarna en grundläggande förståelse. Ett 

exempel är att i denna undersöknings artefakt kan avataren endast ta ett steg åt gången i fyra 

riktningar. En van spelare vet hur avataren förhåller sig när denne flyttat avataren en gång. 

De behöver inte instrueras i vilka riktningar man kan gå. Detta ger en indikation på att om 

man skulle göra ett liknande test som Evans och Gibbons (2007) gjorde, och delade upp test 

likt denna undersökning i två versioner en men språk och en utan, så skulle denna 

undersökning indikera att resultatet tordes bli liknande detta. Hur detta skulle kunna komma 

se ut diskuteras i kapitel 6.3.  

Några forskningsetiska aspekter berördes i kapitel 3.1.4. I det kapitlet går texten igenom att 

deltagarna inte fick ta del av syftet med undersökningen förrän i slutet av den. Deltagaren fick 

vid det tillfället svara på huruvida denna verkligen var okej med att datan användes. 

Anledningen var att syftet kunde förändra utfallet om deltagaren fokuserade lite extra på 

spelets tutorial. Deltagarna fick inte heller veta av att det fanns två versioner av spelet förrän 

i slutet, av samma anledning som föregående resonemang. Vissa av deltagarna hade frågor 

specifikt i den språklösa versionen om varför de inte fick några instruktioner av spelet. Men 

när jag meddelade detta till deltagarna och även påpekade faktumet att de lärt sig oavsett så 

fann vissa av deltagarna undersökningen intressant och ville gärna ta del av resultatet. Några 

andra delar att lyfta var att deltagarna också blev meddelade att allt var frivilligt och att de 

kunde avsluta session närhelst de behagar och att all data som samlades var anonym, speciellt 

upplystes de att inga namn kommer att sparas och anledningen till att kön loggades var för att 

kunna spåra en jämn könsfördelning. 

En fördel med att utforska tutorial med fokus på skrivna instruktioner är det kan uppmuntra 

spel att bli mer lätt tillgängliga för individer som har problem med textuella instruktioner, till 

exempel om en individ lider av dyslexi eller saknar läskunnighet. Genom att exkludera språk 

så kan man göra spel mer tillgängliga för den grupp av människor som har svårigheter med 
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textuella instruktioner men som fortfarande vill spela spel. Denna undersökning berör inte så 

många andra samhällsaspekter då spelet varken är kontroversiellt eller hanterar spelarens 

upplevelse av det specifika spelet utan det är förståelsen som mäts. Med andra ord är spelet 

och den typen mindre relevant för undersökningen än vad intervjuerna och tiderna. Man 

kunde ha valt ett annat spel och fortfarande samlat samma data, valet baserar sig som nämns 

i kapitel 3.1.2 på att pusselspel är extra lämpligt för denna typ av undersökning. Så inga andra 

aspekter har vägts in i undersökningen och dess utfall då de inte är naturligt kopplade till 

undersökningen.  

6.3 Framtida arbete 

 Om undersökningen hade getts en längre period, två till tre månader till hade den tiden lagts 

på att utveckla spelets tutorial vidare. Det vill säga att man skulle kunna använda den data 

som presenteras i kapitel 5.2.1 för ytterligare utveckla spelets tutorial och man skulle med 

detta fått en artefakt som var mer välpolerade och troligen hade visat ännu bättre på eventuella 

likheter i tiderna och förståelsen hos respektive version av spelet. 

Då detta arbete fokuserar specifikt på en genre och typ av spel så vore det första steget i det 

framtida arbetet vara att försöka göra detta för flertalet genrer och typer av spel. För att 

verkligen utröna om detta är någon som kan gälla spel i allmänhet eller om det kanske beror 

mer på spelet i sig, än vilket typ av genre det tillhör. Så borde mer extensivt testande ske av 

flertalet genrer. Som påpekat i kapitel 6.2 så har de grafiska elementen troligen en stor 

påverkan på effektiviteten hos tutorialen i helhet. Om undersökningen tillåtit en längre period 

att utveckla en mer grafiskt stark produkt så hade resultatet säkerligen kunnat se betydlig mer 

annorlunda ut. Något som också vore intressant att ta i beaktning om man skulle välja att göra 

ett större test på detta ämne.  

Ett utökat och mer polerat spel hade även kunnat användas för att läsa in hur de grafiska 

elementen, som Heejun och Fasenmaier (2008 ) skriver om, påverkar på förståelse och hur 

effektivt spelaren uppnår det. Man hade kunnat utveckla versioner som använde mer och 

mindre tydliga grafiska återkopplingar till spelaren. Att utveckla en mer polerad version som 

med hjälp av grafiska element hjälper till att ge en djupare uppfattning av vad som händer 

vilket som nämnt ökar förståelse av spelet. Dock så borde denna undersökning kunna stå som 

ett argument till att ge sig an att göra en språkfri version. Eftersom resultatet ifrån denna 

undersökning visar på att båda versionerna uppfyller de krav som Lovell (2015) lyfter som 

finns för dagens marknad. Att göra en språkfri tutorial är något som går utanför standarden 

och kan då också vara svårt att våga ta sig an, speciellt när spel görs i ett kommersiellt syfte. 

Då effekten av en dålig tutorial kan innebära en förlust av försäljning om tutorialen misslyckas 

i att intressera spelarna.  
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Appendix A -  Datasamling av tiderna 

Tabellerna är strukturerade (tabell 1) som så att de börjar med att visa deltagarens tilldelade 

nummer, detta används för att identifiera deltagaren. Detta följs av tiden deltagaren 

spenderade i spelets första tre tutorialnivåer. Likt föregående så är nästa en redovisning av 

tiden denne tog att klara av spelet ifrån första nivån till sista, inkluderat tutorialnivåerna. 

Slutligen visas när deltagarna visade på förståelse av mekanikerna detta visas antingen med 

efter tutorial (ET) eller efter slutet (ES). 

 

Tabell 1 Exempel tabell 

Deltagarnr. Tid i Tutorial Tid i Spelet Förståelse punkt 

1 10 sek 1 min 10 sek ET 
 

Tabell 2 Grupp med språk 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarnr. Tid i Tutorial Tid i Spelet Förståelse punkt 

1 15 sek 2 min 38 sek ET 

2 32 sek 2 min 23 sek ET 

3 39 sek 4 min 37 sek ET 

4 23 sek 1 min 23 sek ET 

5 19 sek 5 min 24 sek ET 

6 21 sek 3 min 9 sek ET 

7 22 sek 2 min 59 sek ET 

8 34 sek 6 min 14 sek ET 

9 42 sek 3 min 34 sek ET 

10 28 sek 2 min 47 sek ET 

11 17 sek 1 min 47 sek ET 

12 19 sek 2 min 10 sek ET 

13 28 sek 2 min 16 sek ET 

14 23 sek 3 min 4 sek ET 

15 20 sek 2 min 46 sek ET 

Medeltider 25,4 sek 3 min 8 sek  
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Tabell 3 Grupp utan språk 

Deltagarnr. Tid i Tutorial Tid i Spelet Förståelse punkt 

16 56 sek 5 min 38 sek ET 

17 30 sek 8 min 24 sek ET 

18 23 sek 2 min 25 sek ET 

19 29 sek 3 min 22 sek ET 

20 31 sek 2 min 50 sek ET 

21 25 sek 3 min 15 sek ET 

22 23 sek 2 min 23 sek ET 

23 22 sek 2 min 40 sek ET 

24 21 sek 4 min 12 sek ET 

25 30 sek 3 min 8 sek ET 

26 32 sek 4 min 15 sek ET 

27 28 sek 2 min 11 sek ET 

28 42 sek 3 min 25 sek ET 

29 33 sek 4 min 58 sek ET 

30 34 sek 5 min 2 sek ET 

Medeltider 30,6 sek 3 min 52 sek  


