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Sammanfattning 
 

I det här arbetet undersöks kopplingen mellan dynamiska svårighetsgrader i spel och 

spelarens förståelse och taktiker för att övervinna problemen spelet sätter upp. 

Dynamiska svårighetsgrader grundar sig på flow-teorins tankar om skicklighet och 

utmaning som ett mål att balansera spelupplevelsen mot. Arbetet lutar sig därför delvis 

på flow-teorin och hur den appliceras i spel men också lärande i spel och heuristiker som 

modell för beslutsfattande och förståelse. Undersökningen har gjorts med hjälp av ett 

spel utvecklat för just det här arbetet. Spelet existerar i två versioner, en med en 

dynamisk svårighetsjustering och en utan justeringen. Med hjälp av intervjuer har sedan 

respondenternas olika intryck och erfarenheter från att ha spelat spelet samlats in. 

Resultaten från undersökningen visar inte på att någon koppling mellan dynamisk 

justering av svårighetsgraden mot flow-kanalen och spelarens inlärning av heuristiker 

skulle finnas. Det finns anledning fortsätta göra undersökningar inom området, dels 

eftersom den här studien varit väldigt begränsad i omfång och dels för att andra typer 

av dynamisk justering med andra syften fortfarande kan ha en effekt på spelarens 

inlärning. 

Nyckelord: dynamisk svårighetsjustering, svårighetsgrad, heuristiker, inlärning 
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1 Introduktion 

I det här arbetet kommer begreppet ”dynamisk skicklighetsjustering” att utforskas och hur det 

påverkar spelares möjligheter till att lära sig att bli skickliga på spel. Dynamisk 

skicklighetsjustering är ett sätt att försöka balansera utmaningen i ett spel till varje enskild 

spelares skicklighetsnivå och därmed göra spelet utmanande nog att vara intressant utan att 

för den sakens skull bli omöjligt att klara av. Frågan som går att ställa sig är: Om spelet hela 

tiden förändras, vad är spelarens tidigare lärdomar och erfarenheter värda? Speciellt med 

tanke på att de rådande tankarna kring dynamisk svårighetsjustering gör det tydligt att sådana 

system ska verka i det tysta utan att spelare ska lägga märke till enskilda förändringar 

(Hunicke, 2005; Adams, 2010). 

Dynamisk skicklighetsjustering grundar sig på flow-teorin som ett sätt att förklara nöjet vi får 

ut av spel och använder sig av flow-kanalen (Csikszentmihalyi, 1990) som ett mål att balansera 

mot. Därför presenteras grunderna till flow-teorin i bakgrunden (kapitel 2) tillsammans med 

en översiktlig bild av hur den kan appliceras på spel, hur vi lär oss inom spel och hur dynamisk 

svårighetsjustering kan användas. 

Själva undersökningen beskrivs i kapitel 3 ”Problemformulering” och har genomförts med 

hjälp av ett enkelt ”Shoot-em-up” spel i två versioner, varav den ena implementerar ett system 

för dynamisk skicklighetsjustering. Respondenterna har fått spela en av de två versionerna 

och sedan deltagit i en kort intervju där de fått svara på frågor om deras förståelse av spelet. 

Utvecklingsprocessen för spelet presenteras i korthet i kapitel 4 ”Genomförande” där design- 

och implementationsbeslut lyfts och diskuteras. Där förklaras också hur systemet för 

dynamisk svårighetsjustering implementerats samt hur systemet och fienderna som finns i 

spelet interagerar för att skapa den dynamiska svårighetsgraden. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet ger en översiktlig teoretisk bakgrund till problemställningen och 

undersökningen. Avsnitt 2.1 behandlar grunderna till flow-teorin som är ett centralt begrepp 

för målsättningen av dynamisk svårighetsjustering.  Avsnitt 2.2 bygger vidare på flow-

begreppet och visar hur det kan appliceras på spel. Avsnitt 2.3 förklarar begreppet dynamisk 

svårighetsjustering och ger exempel på hur det har implementerats i praktiken.  Avsnitt 2.4 

förklarar hur vi som människor lär oss saker i spel och hur vi sedan applicerar den kunskapen 

för att klara de utmaningar spelen ställer oss inför. Avsnitt 2.5 knyter ihop kapitlet och pekar 

ut hur de olika områdena förhåller sig till varandra och till arbetet som helhet. 

I det här arbetet kommer ordet spel att användas flitigt och för att minska möjliga 

missförstånd behöver det vara tydligt vad som menas med ”spel” i den här kontexten. 

Eftersom arbetet lutar sig på Mihaly Csikszentmihalyis (1990) teorier om flow i diskussionen 

om dynamisk svårighetsjustering och vad som är en ”underhållande upplevelse” behöver 

också definitionen av ”spel” snävas av något. När forskare tidigare har tittat på hur flow kan 

appliceras på spel (Sweetser & Wyeth, 2005; Fang, Zhang, & Chan, 2013) har de också utgått 

ifrån spel som strukturerade och målinriktade aktiviteter som tydligt ligger på ludus sidan av 

spel-spektrumet så som Roger Caillois (2001) definierade det. Därmed är det inte sagt att flow-

teorin inte kan appliceras på spel som inte är så formella i sin struktur, bara att det ligger 

utanför vad det här arbetet kommer att behandla. 

2.1 Flow 

Mihaly Csikszentmihalyi publicerade 1990 sin bok ”Flow: The Psychology of Optimal 

Experience” som lade fram en teori för hur vi människor upplever glädje och nöje med ett 

fokus på vilka aktiviteter och händelser som hjälper oss att nå dit. Teorin bygger på intervjuer, 

enkäter och andra undersökningar som genomförts runt om i världen med människor från 

olika bakgrunder och med olika arbeten och fritidsintressen. Dessa har alla beskrivit glädje 

och nöje på väldigt liknande sätt, oavsett vilken aktivitet de förknippat det med. Ur detta har 

sedan Csikszentmihalyi konkretiserat några punkter som utmärkande och vanligt 

förekommande när människor beskriver sina positiva upplevelser. Upplevelser 

Csikszentmihalyi kallar ”flow” (Csikszentmihalyi, 1990). 

Csikszentmihalyi menar att flow visst kan uppstå spontant i vilket aktivitet som helst förutsatt 

att de nödvändiga kriterierna för flow är uppfyllda. Han pekar dock på vissa aktiviteter som 

mer eller mindre medvetet designade för att stimulera uppkomsten av flow. Dessa 

”autoteliska” aktiviteter utmärker sig genom att motivationen och drivkraften att engagera sig 

i dem kommer från personen själv, inte någon utomstående påverkan som sociala 

förväntningar eller pengar. Istället är den autoteliska-aktiviteten i sig målet och nöjet kommer 

ifrån att utföra den, snarare än belöningen efteråt. Som exempel på dessa aktiviteter nämner 

Csikszentmihalyi bland annat att spela musik och att klättra men också schack och olika 

sporter. Han refererar också till Roger Callois fyra grupperingar av spel och lek1 och specifikt 

Agon som sätt att utmana sig själv och andra att nå den fokus, hitta den utmaning och avskilja 

sig från verkligheten på det sätt som krävs för att uppnå flow (Csikszentmihalyi, 1990). 

                                                        
1 Alea, Agon, Mimicry och Ilinx (Caillois, 2001) 
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Csikszentmihalyi beskriver komponenterna till flow som möjliga mätpunkter för att utröna till 

vilken grad en person upplevt flow. En av grunderna är att uppgiften personen är engagerad i 

är möjlig att slutföra. Därefter behöver vi kunna koncentrera oss på vad vi gör. Den 

koncentrationen är oftast möjligt för att uppgiften dels har tydliga och precisa mål och att den 

dels ger oss klar och tydlig feedback kring hur väl vi ligger till i förhållande till målet. Vidare 

är det viktigt att personen agerar med ett djupt, ansträngningslöst, engagemang som tillåter 

hen att släppa tankarna på vardagens orosmoment och frustrationer. Underhållande 

aktiviteter ger personer en känsla av kontroll vilket är en viktig del i flow. Som konsekvens av 

flow, snarare än att ge upphov till den, blir personen mindre medveten om sig själv i stunden 

men efter upplevelsen är över får personen en stärkt självkänsla och medvetenhet. Även 

tidsuppfattningen kan förändras och en person som befunnit sig i flow kan ha svårt att avgöra 

hur länge hen har varit absorberad i uppgiften (Csikszentmihalyi, 1990).  

2.2 Flow applicerat på spel 

Nöje och underhållning är de huvudsakliga anledningarna till att vi spelar spel, därmed blir 

också flow-teorin ytterst intressant att undersöka i samband med spel (Bateman & Boon, 

2006; Sweetser & Wyeth, 2005). Både utifrån perspektivet att försöka förstå spelare och varför 

vi spelar men också för att designa spel som är underhållande nog att engagera spelaren. 

Penelope Sweetser och Peta Wyeth har skapat sin modell ”GameFlow” för just det ändamålet 

(2005). Genom att göra en mappning mellan termer inom spelmediet och flow-teorin har de 

skapat en grund att stå på när det kommer till att översätta flow-teorin till något praktiskt 

användbart inom speldesign. Mappningen gjordes med hjälp av en omfattande 

litteraturstudie där användbarhet och spelarupplevelser undersöktes för att hitta de relevanta 

kopplingarna (Sweetser & Wyeth, 2005). 

Tabell 1 Tabell 1. Mappning mellan spellitteratur och flow. Fritt efter Sweetser och Wyeth 

(2005) 

Spellitteratur (GameFlow-modellen) Flow

Spelet Utmanande uppgift

Koncentration Koncentration

Utmaning
Utmaning som balanseras mot 

skicklighet

Kontroll Kontroll

Tydliga mål Tydliga mål

Feedback Feedback

Immersion Immersion

Social interaktion  

 

Samtliga elementen i GameFlow-modellen har tydliga kopplingar till motsvarande flow-

terminologi. Den största skillnaden är att det är spelet som representerar utmaningen som 

flow-teorin kretsar kring och att de andra elementen i de allra flesta fallen är inneboende 

egenskaper i spelet och spelupplevelsen snarare än de omständigheter eller miljöfaktorer som 
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beskrivs inom flow-teorin. GameFlow-modellen inför dessutom social interaktion som 

komponent i flow i och med det att spelare interagerar med varandra i onlinespel (Sweetser & 

Wyeth, 2005). 

2.2.1 GameFlow-modellen 

En viktig del i flow-teorin handlar om koncentration och hur viktigt det är för nöjesvärdet i ett 

spel att det inte bara tillåter utan också kräver koncentration för att spelaren ska uppskatta 

det. Ett högre krav på koncentration och en högre arbetsbelastning, oftast i form av mentala 

utmaningar, ger en mer absorberande upplevelse (Sweetser & Wyeth, 2005; Fang, Zhang, & 

Chan, 2013). 

Ur ett speldesignperspektiv är utmaning det kanske viktigaste aspekten för att ge spelaren 

möjligheten att uppnå flow (Adams, 2010; Sweetser & Wyeth, 2005). Ett spel som är för svårt 

ger bara upphov till frustration eller oro och ett för lätt spel skapar uttråkning enligt flow-

teorin som illustrerar den här balansen i form av ”flow-kanalen” (se figur 1) (Csikszentmihalyi, 

1990). Spelet måste också ta hänsyn till att spelarens skicklighet utvecklas över tid och därför 

höja svårigheten allteftersom spelaren arbetar sig igenom spelet (Sweetser & Wyeth, 2005). 

Sweetser och Wyeth understryker vikten av möjligheten för spelaren att välja mellan olika 

svårighetsgrader för att kunna hitta en utmaning som är rätt för just hens skicklighetsnivå.  

 

Figur 1 Illustration av flow-kanalen. Anpassad från Csikszentmihalyi (1990) 

Spelet behöver inte bara ta hänsyn till att spelaren blir bättre med tiden utan bör också aktivt 

underlätta spelarens utveckling eftersom det är svårt att i förhand designa ett spel som 

matchar alla möjliga spelares skicklighetsnivå (Adams, 2010; Sweetser & Wyeth, 2005; 

Bateman & Boon, 2006). För att hjälpa spelaren att komma igång bör spelet förhålla sig till 

genrekonventioner på ett sådant sätt att spelare kan använda sig av sina tidigare erfarenheter 

för att förstå spelet (Sweetser & Wyeth, 2005; Bateman & Boon, 2006). För att spelaren ska få 

en känsla av kontroll bör spelet göra det lätt för spelaren att översätta sina tankar och 

önskningar till handlingar i spelet. Utmaningen i spelet ska inte komma från svårbegripliga 

eller svårmanövrerade kontroller eftersom det kommer att upplevas som att spelaren berövats 
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kontrollen snarare än en utmaning på det sättet flow-teorin beskriver. (Sweetser & Wyeth, 

2005).  

Feedback är viktigt för att spelaren ska kunna avgöra hur väl hen klarar sig och på så sätt 

utveckla sin egen skicklighet. Exempel på hur feedback förmedlas är genom spelets gränssnitt 

i form av hälsa och tid för att ge omedelbar feedback om hur spelaren ligger till, så kallade 

positionsheuristiker (se 2.4.1. Heuristiker). Feedback kan också innebära poäng eller speltid 

vilket ger spelaren en möjlighet att jämföra sig mot tidigare spelsessioner (Sweetser & Wyeth, 

2005; Adams, 2010; Bateman & Boon, 2006). 

2.3 Dynamisk svårighetsjustering 

Eftersom alla spelare har olika mycket erfarenhet och skicklighet inom spel är det svårt att 

designa spel som passar alla tänkbara spelare. Dynamisk svårighetsjustering är ett sätt för 

spelutvecklare att undvika frustration eller uttråkning hos spelare genom att anpassa 

utmaningen efter spelaren (Hunicke, 2005). Målet är att hitta balansen mellan spelarnas 

skicklighetsnivå och utmaningarna spelaren möter genom att justera graden av utmaning. 

Genom att kontinuerligt läsa av speltillståndet har spelskaparen en möjlighet att skriva 

algoritmer och funktioner som justerar utmaningen. Den justeringen kan ske genom att 

exempelvis förändra motståndet på olika sätt eller ge spelaren möjlighet att återhämta 

resurser i form av fler lådor med ammunition eller hälsa (Hunicke, 2005). För att inte bryta 

spelarens inlevelse eller få spelaren att upptäcka justeringen och anse den orättvis krävs både 

finkänslighet i justeringarna och ett tydligt mål att justera mot. Dessutom bör en ta hänsyn till 

vilken känsla och estetik spelet begagnar sig av för att säkerställa att justeringarna strävar mot 

en svårighetsgrad som känns rätt för spelet och genren (Adams, 2010; Hunicke, 2005). 

Dynamisk svårighetsjustering kan implementeras med olika mål i åtanke. I det här arbetet 

undersöks endast sådan justering som har till avsikt att balansera spelets svårighetsgrad mot 

spelarens skicklighetsnivå för att göra spelet i fråga så intressant och underhållande som 

möjligt. För att definiera vilket mål justeringen ska ha används Mihaly Csikszentmihalyis flow-

teori och flow-kanalen som tidigare har använts (Sweetser & Wyeth, 2005; Fang, Zhang, & 

Chan, 2013; Adams, 2010) för att förklara varför människor spelar spel.  

Exempel på dynamisk svårighetsjustering kan vara det som kallas ”rubberbanding” och 

framförallt är vanligt inom racingspel. Genom att höja eller sänka prestanda på motståndares 

fordon försöker spelet hålla loppet så jämt som möjligt hela vägen in i mål. Ett exempel på ett 

spel som använder sig av ”rubberbanding” är ”Mario Kart 64” (Nintendo EAD, 1997) som är 

en del av Nintendos väldigt populära serie racingspel. Spelet bygger på att tävlande ska krocka 

in i varandra och använda diverse vapen eller förmågor på varandra och därför hjälper ett 

tätare fält till att hålla spänningen. Den här typen av dynamisk svårighetsjustering riktar sig 

inte mot flow-kanalen (Csikszentmihalyi, 1990) i bemärkelsen att balansera utmaning och 

skicklighet utan istället fokuserar på att alltid ge spelare en möjlighet att vinna och hålla 

tävlingen jämn. 

 Ett annat exempel skulle kunna vara ”The Director” (Booth, 2009) från spelserien ”Left 4 

Dead” (Valve Corporation & Turtle Rock Studios, 2008; Valve Corporation & Turtle Rock 

Studios, 2009). ”The Director” är ett väldigt komplext system som inte bara hanterar placering 

av ammunition och hälsa på det sättet Hunicke (2005) föreslår utan också placerar ut 

motståndare kontinuerligt under spelomgången. Målet för ”The Director” är inte bara att hålla 

spelare engagerade utan att också skapa gripande dramatiska kurvor genom att höja och sänka 
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spänningen spelarna upplever baserat på hur väl de klarar utmaningarna och även hur väl de 

samarbetar med varandra (Booth, 2009). ”The Director” är ett system vars dynamiska 

justering av svårighetsgraden absolut försöker hitta avvägningen mellan utmaning och spelar-

skicklighet men även har andra mål och syften. 

2.4 Inlärning i spel 

Inlärning i spel är enligt många (Adams, 2010; Gee, 2003; Koster, 2005) en av grunderna i 

både spelandet som aktivitet men också en viktig anledning till varför vi spelar. Att lära kan 

vara roligt i sig men för att ha en chans att bli någorlunda skicklig krävs det enligt lingvistikern 

James Paul Gee (2003), som har undersökt lärandeprocesser i datorspel, att spelaren inte bara 

tränar utan också reflekterar över vad hen upplever och utifrån det skapa hypoteser över hur 

speltillståndet ser ut och vilka val som är öppna för tillfället. Den här lärandeprocessen är 

väldigt vanlig inom många specialistområden som juridik, medicin, etcetera. Gee beskriver 

det i en fyrstegsprocess där spelaren först sonderar världen genom att se sig om kring, försöka 

interagera med objekt eller utföra en viss handling. Utifrån resultaten formulerar sedan 

spelaren en hypotes om vilka föremål eller handlingar som kan vara till hjälp, utifrån spelarens 

nuvarande målsättning. Med hjälp av hypotesen undersöker nu spelaren världen ytterligare 

en gång och antingen avfärdar sin hypotes eller fastslår den beroende på vilka resultat den 

andra sonderingsomgången får (Gee, 2003). 

Genom att genomföra cykeln om och om igen ökar spelarens förståelse för spelvärlden och 

med spelarens förståelse kommer också förmågan att förstå vad som är önskvärda eller 

ickeönskvärda resultat under sonderingen av spelvärlden (Gee, 2003). Den här förmågan 

utvecklas inte bara genom att spela spelet utan också genom att diskutera upplevelsen med 

vänner och bekanta så väl som via internetbaserade forum, tidskrifter eller böcker (Gee, 

2003), något som Sweetser & Wyeth påpekat är en viktig del i varför vi tycker spel är 

underhållande (Sweetser & Wyeth, 2005). Den sociala aspekten formar alltså spelarens 

uppfattning av vad som är ”bra” och ”dåliga” resultat i spelet. Den uppfattningen påverkas 

givetvis också av spelarens tidigare erfarenheter av spel, framförallt inom samma genre men 

även spelarens förståelse för vad spel i allmänhet kan vara. Spelaren, tillsammans med andra, 

bygger också inte bara en idé om vad spel kan vara utan också vad de borde vara (Gee, 2003). 

Raph Koster (2005) poängterar att mycket av det vi lär oss av spel är undermedvetet och att 

det oftast inte handlar om en enskild färdighet utan snarare ett sätt att angripa problem, precis 

som Gee (2003) menar att experters inlärningsprocess ser ut. Koster beskriver spel som 

mönster som av naturen blir tråkiga eller triviala allteftersom vi bemästrar dem. Det är inte 

spelandet utan lärandet och försöken att hitta den vinnande strategin som är det centrala 

enligt Koster och därför har också spelen en begränsad livstid. Eftersom spelare alltid försöker 

hitta den optimala och enklaste vägen är det upp till spelskaparen att utmana dem på ett sätt 

som gör att det åtminstone är intressant att nå dit (Koster, 2005). Den utmaningen betyder 

inte att spelskapare behöver skriva sina spelare på näsan utan istället låta spelare utforska 

världen och mekanikerna som finns tillgängliga för att själva lista ut vad som fungerar. 

Spelaren kan skapa en förståelse för världen genom att utföra en handling, av nyfikenhet eller 

misstag, och se reaktionen från spelsystemet. Detta kan ske utan att någonting i spelet explicit 

har försökt lära spelaren just den mekaniken eller dynamiken (Smith, 2009).  
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2.4.1 Heuristiker 

Heuristiker är modeller för förståelse och problemlösning som används inom psykologin samt 

kognitions- och datavetenskapen för att simulera beslutsfattande. Heuristiker är medvetet 

snåla i vilken tanke- eller datorkraft de tar i anspråk jämfört med optimeringar och 

fullständiga lösningar och uppnår det genom att medvetet ignorera information. Anledningen 

till heuristiker fortfarande är intressanta är för att de aldrig är byggda för att hitta den optimala 

lösningen till ett problem utan en lösning som är god nog för de kriterier som finns uppsatta 

för stunden (Gigerenzer, 2008; Hutchinaon & Gigerenzer, 2005).  

Till skillnad från andra sätt att modellera beslutsfattande fokuserar heuristiker på situationer 

där personer behöver agera snabbt, saknar information om sannolikheter, har flera mål att 

uppnå eller ställs inför dåligt formulerade problem. I dessa situationer blir det svårt att med 

hjälp av sannolikhetslära eller logik komma fram till ett optimalt, bra, eller ens godtagbart 

beslut (Gigerenzer, 2008; Hutchinaon & Gigerenzer, 2005). 

Fernand Gobet, Alex de Vogt och Jean Retschitzki har i sin bok ”Moves in Mind: The 

Psychology of Board Games” (2004) undersökt hur mänsklig psykologi kan förstås genom 

jämförelser av mänskliga och datorsimulerade spelare av brädspel, främst schack. I det arbetet 

har de kommit fram till att skicklighet hos schackspelare i huvudsak beror på 

mönsterigenkänning och heuristiker som låter spelaren välja vilket drag som ska komma här 

näst och även förstå sin nuvarande position. De beskriver också en del av lärandeprocessen 

för heuristiker på ett liknande sätt som Gee (2003) där spelaren omvärderar situationen 

utifrån dragna slutsatser och gör förändringar eller förbättringar i sina heuristiker. 

Ernest Adams menar i sin bok ”Fundamentals of Game Design” (2010) att det är upp till spelet 

och därmed speldesignern att se till att spelaren har den information som krävs för att förstå 

spelet och dess utmaningar. Utifrån sin förståelse skapar sedan spelare heuristiker för att 

överkomma dessa utmaningar (Elias, Garfield, & Gutschera, 2012). Heuristiker inom spel 

delas upp i två huvudsakliga grupper, positionsheuristiker och drivande heuristiker. 

Positionsheuristiker hjälper spelaren förstå nuläget i spelet, till exempel vem som leder och 

med hur mycket. Drivande heuristiker hjälper spelaren att ta beslut för att komma framåt, 

vilken taktik eller strategi som borde användas i nuläget (Elias, Garfield, & Gutschera, 2012). 

Heuristiker är enligt Elias, Garfield och Gutschera en nödvändighet för att en spelare ska 

kunna ha roligt medan hen spelar och understryker vikten av att ha tydliga mål för spelaren 

och information om hur väl spelaren gör ifrån sig (Elias, Garfield, & Gutschera, 2012). 

Bra heuristiker kan vara tydliga, starka och tillfredsställande att använda. Det bör också finnas 

flera heuristiker att välja på som alla kan hjälpa spelaren att nå fram till målet och som kan 

täcka de flesta situationer som kan uppstå under spelandet (Elias, Garfield, & Gutschera, 

2012). En spelare lär sig nya heuristiker allteftersom hen spelar genom att utvärdera 

spelsessioner och lära sig ifrån sina motståndare men heuristikerna innebär inte alltid 

medveten kunskap utan kan vara omedvetna mönster eller riktlinjer spelaren använder sig av 

(Gee, 2003; Elias, Garfield, & Gutschera, 2012). Beroende på spel kan en expert ha heuristiker 

som går tvärtemot en nybörjares för att de har skapat sig en djupare förståelse för spelet. Det 

kan finnas heuristiker som i sin tur kräver mer avancerade positionsheuristiker för att kunna 

genomföra på rätt sätt eller kunskap om flera olika lägen spelet kan befinna sig i (Elias, 

Garfield, & Gutschera, 2012). 
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2.5 Koppling inlärning – utmaning – nöje 

För att en spelare ska kunna uppnå flow krävs att hen förstår spelets logik, mekanik och värld 

och kan ta beslut och lösa uppgifter utifrån den kunskapen. Koster menar till och med att det 

är jakten på kunskap som är det huvudsakliga skälet till att vi spelar (Koster, 2005). De 

uppgifter som spelet ställer spelaren inför måste också vara balanserade så att de inte är 

triviala. De får samtidigt inte heller extremt svåra för spelaren och där kan dynamisk 

svårighetsjustering vara ett möjligt hjälpmedel för spelskapare (Adams, 2010; Bateman & 

Boon, 2006). De förändringar som görs i spelet ska vara tillräckligt små för att spelaren inte 

ska märka dem (Adams, 2010), och därmed bryta den inlevelse som också den är en viktig 

komponent för flow (Csikszentmihalyi, 1990; Sweetser & Wyeth, 2005). Givet tillräckligt 

många justeringar kan spelet potentiellt vara radikalt annorlunda mot vad spelaren först 

uppfattade och därmed kan också många av de heuristiker spelaren har använt inte längre 

vara speciellt hjälpsamma. 
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3 Problemformulering  

Dynamiska svårighetsgrader är ett sätt för spelskapare att förstärka flow hos spelare. 

Frågan som det här arbetet ställer är hur påverkar  den dynamiska justeringen spelarens 

förståelse och inlärning, som också det är en viktig anledning till att vi spelar spel (Koster, 

2005)?  

Hunicke (2005) nämner möjligheten att förändra en nivå i spelet eller spelaravatarens och 

fiendernas egenskaper för att göra utmaningen större eller mindre för spelaren. Adams 

(2010) är tydlig med att en inte ska ta ifrån spelaren något utan hellre ge ytterligare 

förmågor eller styrkor till motståndare. Hunicke och Adams är också båda tydliga med att 

spelaren oftast inte lägger märke till de justeringar som görs och att spelaren inte heller ska 

göra det eftersom det kan bryta inlevelsen och därmed också påverka flow (Adams, 2010; 

Hunicke, 2005).  

De heuristiker som formas allteftersom spelaren spelar och använder sig av Gees 

inlärningscykel grundar sig på de iakttagelser om spelet spelaren gör, tillsammans med 

tidigare kunskap av spelet i form av artiklar eller tidigare spel i genren. Eftersom spelaren 

har svårt att uppfatta justeringarna (Adams, 2010; Hunicke, 2005) kommer dessa 

heuristiker fortsätta användas trots att vissa grundantaganden som gjorts kanske inte 

längre stämmer. Om spelaren skulle upptäcka att spelet automatiskt justerar 

svårighetsgraden utefter prestationen skulle spelaren ha möjlighet att förändra sina 

heuristiker. Då har också spelaren möjlighet att formulera nya heuristiker som är riktade 

mot att utnyttja den dynamiska svårighetsgradsjusteringen till sin fördel snarare än att 

förstå spelet. 

Frågeställningarna blir då som följer: 

– Hur påverkar den dynamiska justeringen av spelets svårighetsgrad mot flow-kanalen 

spelarens formande och användande av heuristiker? 

– Hur ser effekten ut om spelaren är medveten om att spelet applicerar dynamiska 

svårighetsgrader? 

3.1 Metodbeskrivning 

För den här undersökningen har ett enkelt 2D-spel konstruerats av genren ”Shoot-’Em-Up”. 

Spelet har att byggts i två varianter, en där det finns en dynamisk justering av svårighetsgraden 

och en där det inte gör det. Genren och formatet har valts av två huvudsakliga anledningar. 

För det första är den här typen av spel är inte speciellt vanliga längre och därmed minskar 

risken för att vanan av att spela spelen skiljer sig markant mellan respondenterna. För det 

andra är den grundläggande mekaniken är enkel nog att implementera vilket innebär att 

mycket av den knappa utvecklingstiden kan läggas på att konstruera systemet för justeringen 

av svårighetsgraden.  

3.1.1 Undersökning 

Nio respondenter har bjöds in för att delta i undersökningen. Den enda förhandsinformation 

respondenterna fick var att undersökningstillfället beräknades ta 15-20 minuter i anspråk och 

att en del av den tiden skulle användas för att låta dem spela ett spel. Väl på plats bekräftades 
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deras deltagande och det gjordes tydligt att de när som helst, oavsett anledning, kunde avbryta 

testet om de så ville. 

Undersökningen utfördes genom att respondenterna fick spela en av två spelvarianter i fem 

minuter efter att ha fått en kort förklaring av spelets kontroller och grafiska gränssnitt. Hälften 

av respondenterna som spelade den dynamiska versionen informerades om att spelet har en 

dynamisk svårighetsgrad och alltså kommer att försöka anpassa sig efter deras förmåga. Den 

andra hälften fick inte någon sådan information. Syftet med uppdelningen var att undersöka 

om respondenterna hade möjlighet att kompensera för justeringen av spelets svårighetsgrad 

eller utforma heuristiker som manipulerar och utnyttjar systemet för dynamisk justering. 

Under tiden respondenterna spelade observerades deras spelande och anteckningar kring 

deras beteende fördes. Anteckningarna användes som komplement under den senare 

analysen och under intervjun.  

För att samla in respondenternas heuristiker hölls en semi-strukturerad intervju efter 

spelsessionen. Intervjun spelades in efter medgivande från respondenten och 

respondenternas svar sammanfattades (se kapitel 5 Undersökning). Frågorna var utformade 

för att hjälpa respondenten uttrycka vilka delar av spelet som uppfattades som svåra 

respektive lätta, vilka tekniker hen använde sig av för att lösa utmaningarna och vilka, om 

några, oklarheter som uppstod under spelsessionen. Framförallt frågor om hur respondenten 

valde att hantera de olika fiendetyperna var viktiga eftersom det är där den huvudsakliga 

justeringen av svårighetsgraden äger rum, exempelvis: ”Hur upplevde du att Motståndartyp 

X skiljde sig från de andra två?”, ”Vad hade du för taktik för att besegra Motståndartyp X?” 

och ”Upplevde du att du kunde använda samma taktik för att besegra de övriga två 

motståndartyperna?”.  

3.1.2 Urval 

De respondenter som har valts ut fick göra en enkel självskattning av deras vana att spela den 

här typen av spel och deras spelvanor i övrigt. Respondenterna var nio stycken till antalet, åtta 

män och en kvinna, i åldersspannet 18-30. Samtliga respondenter var inte bara vana spelare 

utan var också i någon grad spelutvecklare själva. Beslutet om vilka respondenter som skulle 

ingå i vilka grupper skedde till viss mån utifrån deras självskattning om spelvana för att 

balansera grupperna. Eftersom samtliga respondenter beskrev sig själva som väldigt vana 

spelare blev dock indelningen relativt godtycklig. 

3.1.3 Artefakten 

Spelet som undersökningen använde sig av har tre olika typer av motståndare med distinkta 

attackmönster. Själva justeringen gjordes på två variabler vardera hos varje motståndartyp. 

Dessa påverkar utmaningen fienden ställer spelaren inför men förändrar inte grundbeteendet 

hos fienden. Ett exempel på förändringar av variabler är inom hur stort område en fiende ser 

spelaravataren och hur ofta den skjuter efter spelaravataren. Justeringen av svårighetsgraden 

i den dynamiska versionen av spelet behövde vara mer aggressiv än justeringen som skulle 

göras i ett kommersiellt spel eftersom speltiden för respondenterna var begränsad.  

3.1.4 Verifiering 

Som hjälpmedel för att utforma systemet för den dynamiska justeringen och få en indikation 

på hur väl det fungerade hölls under utvecklingen av spelet korta testtillfällen där spelare fick 

fylla i en enkät byggd efter Fang, Zhang och Chans instrument för att mäta flow i datorspel 

(Fang, Zhang, & Chan, 2013). Instrumentet är baserat på tidigare forskning på kopplingen 
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mellan spel och flow-teorin, bland annat Sweetser & Wyeths GameFlow-modell (2005) och är 

validerat med hjälp av vana spelare. Frågorna instrumentet använder sig av är inriktade på 

olika delar av flow-upplevelsen och är totalt 23 stycken. Exempel på frågor är:”I was 

challenged by this game, but I believed I am able to overcome these challenges” (Fang, Zhang, 

& Chan, 2013, s. 470 (Appendix E)) och ”When playing this game, I felt in control over what I 

was doing in the game” (Fang, Zhang, & Chan, 2013, s. 470 (Appendix E)). 

3.2 Metoddiskussion 

Att undersöka heuristiker befarades vara problematiskt eftersom heuristiker kan vara svåra 

att externalisera och oftast är för luddiga för att kvantifiera. Därför upplevdes också 

kvantitativa metoder direkt olämpliga. Kvalitativa metoder å andra sidan är mycket väl 

lämpade för att hjälpa en respondent externalisera kunskap eller erfarenheter och tillåter 

också möjligheten att följa upp intressanta svar, otydligheter eller missförstånd. Därför valdes 

en kombination av observationer och intervjuer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att nå fram till användbara resultat. Skulle respondenten agerat på ett sätt som vitt skiljer sig 

från övriga respondenter fanns det en möjlighet att göra en uppföljning på just den sekvensen 

eller området under intervjun för att tydligare förstå tankegångar och rationaliseringar. Av 

samma skäl valdes också den strukturerade intervjuformen bort då den inte tillåter den typen 

av flexibilitet som skulle krävas för att kombinationen med observationer ska komma till sin 

rätt. Det slutgiltiga valet mellan en ostrukturerad- och en semistrukturerad intervju baserade 

sig på möjligheten att ställa respondenternas svar jämte varandra för analys. Den 

ostrukturerade analysen kan göra det svårare om en jämför med den semistrukturerade som 

har vissa fasta hållpunkter att förhålla sig till (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2013). 

Ett öppet format till trots fanns det ändå en oro för att det skulle visa sig svårt för respondenten 

att externalisera de heuristiker hen har lärt sig, exempelvis kanske inte respondenten kan 

skilja på vilka taktiker hen använde mot de olika motståndarna. Det farhågan besannades inte 

under själva undersökningen då samtliga respondenter var duktiga på att uttrycka vad de 

tänkte och upplevde, sannolikt på grund av att de alla i någon mån är spelutvecklare själva. 

Eftersom undersökningen använde sig av tre respondenter per grupp ansågs det dock troligt 

att åtminstone en av respondenterna skulle ge användbara svar. Innan undersökningen 

befarades det  också att observationen under spelsessionen skulle vara ett störande moment 

för respondenten och därmed också en möjlig felkälla. Den felkällan minskades genom att låta 

respondenterna själva bestämma plats och på så sätt få genomföra spelsessionen och intervjun 

på platser de känner sig bekväma på. Det fanns inget under undersökningens genomförande 

som pekade på att någon av respondenterna kände sig störda av observationen. Skulle det ha 

funnits indikationer på att respondenten störs av observationen hade det lyfts under intervjun 

för att tydligt ingå i analysen. Slutligen fanns också risken att spelet skulle vara för lätt så att 

respondenten inte behöver lära sig någonting eller för svårt att inlärning blir omöjlig. Den 

risken minskade betydligt med de planerade testsessionerna under utvecklingen med Fang, 

Zhang och Chans (2013) instrument för att mäta flow i datorspel men det kan mycket väl vara 

så att spelets grundmekanik har varit för enkel och den dynamiska justeringen för hård vilket 

resulterat i att resultatet inte ger några tydliga svar på frågeställningen. 
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4 Genomförande  

I det här kapitlet beskrivs processen för utvecklingen av det spel som sedan används för 

undersökningen i arbetets femte kapitel. Beskrivningen fokuserar på de design- och 

implementationsbeslut som format slutprodukten. Spelet är ett enkelt tvådimensionellt 

Shoot-’Em-Up-spel som ses ovanifrån där målet för spelaren är att besegra vågor av fiender 

utan att spelaravataren tar för mycket skada. Vågorna består av olika kompositioner av tre 

olika fiendetyper som har unika anfalls- och rörelsemönster. Spelet har utvecklats i två 

varianter, den ena med en dynamisk svårighetsgradsjustering och den andra identisk men 

med den dynamiska svårighetsgradsjusteringen avstängd.  

Utvecklingen av spelet har skett i en iterativ process där design och implementation har testats 

och utvärderas kontinuerligt under arbetets gång. Systemet för den dynamiska 

svårighetsjusteringen har också det itererats över men med mer strukturerade tester i form av 

externa speltestare och enkäter (se avsnitt 4.4). 

4.1 Förstudie 

Under förarbetet till utvecklingen vägdes mellan två olika varianter för vilken typ av shoot-

em-up som skulle användas för projektet. För att underlätta beslutet analyserades två olika 

typer att basera undersökningens spel på. Den ena kallas för ”bullet-hell” efter mängden 

fiendeprojektiler som finns på skärmen samtidigt och som exempel på den speltypen 

undersöktes spelet Ikaruga (Treasure & G.rev, 2001). Ikaruga analyserades eftersom det är 

relativt enkelt att komma över och spela på en modern PC och dels för att det fått bra kritik 

från både spelare och media (Metacritic, 2015). Speltypen skulle däremot kräva att mycket 

arbete lades på projektilmönster och fienderörelser vilket inte överensstämde med 

grundtanken för studien. Fokus för utvecklingen av spelet behövde ligga på utformandet av 

systemet för justering av svårighetsgrad snarare än spelmekaniker och fiende beteenden. 

Istället analyserades och valdes spelet Space Invaders (Taito, 1978) som förlaga som är en mer 

avskalad variant av genren och är i många avseenden en klassisk bit spelkultur. 

Vad det gäller utformandet av själva systemet för den dynamiska svårighetsgradsjusteringen 

fanns inga direkta förlagor utan det systemet är konstruerat efter de behov undersökningen 

ställde på spelet. En farhåga var att spelets svårighetsgrad inte nära nog skulle matcha 

spelarens skicklighetsgrad och spelaren skulle därför inte uppnå en flow-upplevelse. Ett 

aggressivare system kan lösa den problematiken och genom att inte definiera distinkta ja/nej 

satser utan låta systemet utvärdera till vilken grad ett påstående stämmer kan förändringar 

göras mjukare. 

Vilka nyckelvärden som skulle användas för att göra bedömningen av spelarens 

skicklighetsnivå och därefter göra justeringarna efter inspirerades dels av Hunickes (2005) 

”Hamlet”-system och ”The Director” från Left 4 Dead 2 (2009) som båda ser till 

spelaravatarens hälsa som en del i avvägningen som görs. Eftersom shoot-em-ups generellt 

sett lägger mycket fokus på att spelaren förflyttar avataren på rätt sätt skulle också 

spelaravatarens rörelsemönster från början ingå som en variabel i balanseringen. 
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4.2 Grundmekaniker 

Spelets grundmekaniker är väldigt enkla för att spelaren snabbt ska förstå förutsättningarna 

för spelet och sedan kunna fokusera på att utforma heuristiker för att besegra motståndarna. 

Spelaren förflyttar sin avatar genom att antingen använda piltangenterna eller W, A, S, och D 

för att röra sig uppåt, vänster, nedåt och höger. Spelaren kan få avataren att skjuta genom att 

trycka på, eller hålla nere, mellanslagstangenten eller kontrolltangenten. Skotten skadar både 

fiender och deras projektiler som båda förstörs när de tagit en viss mängd skada. Spelet är 

uppdelat i vågor med olika kombinationer och antal av fiender och när spelaren har klarat 

samtliga vågor är spelet över. Skulle spelaravataren ta för mycket skada från fiendernas 

projektiler och attacker får spelaren börja om.  

4.2.1 Fiendetyper  

Fienderna kommer i tre varianter (illustrerat i Figur 2) som alla har sina egna typer av attacker 

och rörelsemönster. Fienderna har också två unika variabler var som på ett eller annat sätt 

styr deras svårighetsgrad och mekaniker. Dessa variabler är de som justeras av den dynamiska 

svårighetsgraden för att öka eller minska utmaningen för spelaren.  

 

Figur 2 De tre fiendetyperna så som de är representerade i spelet 

De gula fienderna är små och snabba och gör skada på spelaravataren genom att krocka med 

den. De variabler som systemet för den dynamiska svårighetsgraden justerar är deras 

hastighet och hur mycket skada de gör när de väl kolliderar med spelaren. Är målet att öka 

svårighetsgraden kommer den dynamiska justeringen att öka hastigheten och skadan. 

De röda fienderna är stationära men roterar efter spelaravataren. De har en tunn laserstråle 

som inte skadar spelaren utan endast indikerar vilket håll fienden är riktad åt för tillfället. När 

den laserstrålen träffar spelaravataren slutar de rotera och efter en kort fördröjning skjuter 

den en större laserstråle i samma riktning. Den större laserstrålen gör däremot skada och finns 

kvar i ca två sekunder innan den försvinner och fienden återupptar sökningen efter 

spelaravataren . De variabler som justeras är dels rotationshastigheten och dels fördröjningen 

mellan det att fienden har låst sin rotation och själva attacken kommer. När svårighetsgraden 

ska höjas ökar rotationshastigheten och minskar fördröjningen till attacken. 

Den blåa fienden är helt stationär och avfyrar målsökande projektiler mot spelaravataren när 

avataren befinner sig innanför en kon framför fienden. För justering modifierar systemet 

vinkeln för konen som spelaravataren måste befinna sig inom (se Figur 3) och fördröjningen 

mellan varje avfyrad missil. För att öka svårighetsgraden ökas vinkeln och därmed konens 

storlek samt minskar fördröjningen mellan varje missil. 
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Figur 3 Diagram över blå fiendetyp. X visar vinkeln som justeras av systemet. 

4.3 Dynamisk svårighetsjustering 

Systemet för dynamisk svårighetsjustering har varit i fokus under utvecklingen och har 

förändrats över iterationerna. Från början fanns en tanke om ett väldigt komplext system som 

tog hänsyn till spelaravatarens status, spelarens skicklighet, antalet fiender och specifikt vilka 

av fienderna som spelaren verkar ha svårast för. Under arbetets gång blev det tydligt att 

avläsningen av många av värdena skulle bli tekniskt svåra att implementera och inte 

nödvändigtvis tillföra något väsentligt. Istället skalades systemet ner och fokuserades runt 

fienderna och hur lätta eller svåra de skulle upplevas för spelaren vilket också är grunden till 

undersökningen i hela arbetet.  

En del av systemet för dynamisk svårighetsjustering som skalades bort var mätningar av 

spelaravatarens rörelsemängd för att avgöra hur väl hen gjorde ifrån sig. Eftersom fienderna i 

sin design uppmuntrar spelaren till att förflytta avataren för att undvika deras attacker och 

träffa med sina egna gjordes antagandet att om spelaravataren inte behöver röra sig speciellt 

mycket under en våg är spelet för lätt. Det visade sig däremot under tidiga speltester att 

dynamiken var mer komplex än så.  Det uppstod situationer där spelaren var tvungen att låta 

avataren stå stilla för att inte bli träffad av attacker vilket den dynamiska justeringen inte tog 

hänsyn till. Den tidigare implementationen av hur spelaravatarens rörelse skulle hanteras 

gjorde också uträkningen av hur mycket avataren som mest skulle kunna röra sig under varje 

våg onödigt invecklad. Även efter en förenkling av den implementationen kvarstod faktumet 

att systemet för att styra den dynamiska svårighetsjusteringen blev för kombinatoriskt 

komplext för att hinna ställas in (balanseras) inom tidsramarna för projektet och mätningen 

av rörelser valdes bort. 

Den dynamiska justeringen i sin nuvarande form ser till spelaravatarens hälsa och hur mycket 

hälsa avataren har förlorat under en viss våg innan det gör förändringar i svårighetsgraden. 

Har spelaravataren mycket hälsa och inte tar någon som helst skada under en våg är 

justeringen som mest aggressiv i sin höjning av svårighetsgraden. Har spelaravataren däremot 

väldigt lite hälsa och har tagit förhållandevis mycket skada kommer systemet istället att sänka 
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svårighetsgraden. Däremellan görs justeringar uppåt eller nedåt baserat på hur nära de två 

extremerna spelaren befinner sig med utgångspunkten att spelet ska bli svårare allt eftersom 

spelaren kommer längre igenom det. Ökningen av svårighetsgraden sköts till viss del av 

systemet för dynamisk justering av svårighetsgraden men också av vågorna som i sig är 

designade och balanserade i förväg för att kunna styra vilka kombinationer av fiender spelaren 

utsätts för och hur många av fienderna som ska finnas aktiva samtidigt.  

Justeringen av fienderna sker genom att förändra de tidigare nämnda variablerna för varje 

fiendetyp. Förändringen sker när spelaren har besegrat en våg och väntar på nästa vilket 

innebär dels att fienderna inte blir svårare eller lättare under tiden spelaren kämpar mot dem 

utan enbart från våg till våg. Eftersom förändringarna vid varje enskilt läge är relativt små är 

det svårt för spelaren att upptäcka dem som beskrivits tidigare i inledningen till kapitel 3 och 

i avsnitt 2.5. Justeringen för fienderna görs i klump vilket innebär att även om en fiendetyp 

inte funnits med under en våg kommer dess variabler att justeras efteråt baserat på hur väl 

spelaren har klarat vågen. Anledningen till det hanterandet av justeringen var avvägningen att 

systemet bör fokusera att hantera spelets övergripande svårighetsgrad snarare än enskilda 

moment eller fiender. Skulle en fiendetyp inte justeras med de övriga finns risken att de halkar 

efter och antingen blir för svåra eller för lätta, framförallt eftersom systemet kan vara ganska 

aggressivt i sin justering när det närmar sig extremfallen. 

4.4 Kalibrering av den dynamiska justeringen 

Mot slutet av genomförandet gjordes ett flertal testomgångar för att ställa in systemet så att 

det ger rätt typ av utmaning för spelarna. Processen gick till så att en testperson fick spela 

antingen den dynamiskt justerade versionen av spelet eller den ojusterade versionen av spelet. 

Därefter fick testpersonen fylla i en enkät som i sin tur gav feedback till utvecklingen och 

balanseringen i nästa steg. På det här sättet kunde den dynamiska justeringen testas mot 

personer utan tidigare kunskap om spelet och därmed också vara mer representativa för de 

senare respondenterna i undersökningen. Den iterativa processen gav också möjlighet att låta 

balanseringen ske i mindre steg med högre precision istället för att i ett svep försöka balansera 

systemet och därmed riskera att svårighetsgraden blir alldeles för hög eller låg. 

Eftersom spelets dynamiska svårighetsgradssystem balanserar mot att hålla spelaren i flow-

kanalen har Fang, Zhang och Chans (2013) instrument för att mäta upplevd flow i datorspel 

använts. Testpersonerna har varit nära huvudmålgruppen i och med att de har varit vana 

spelare i åldrarna 20-30 år och även om könsfördelningen inte har varit jämn så har 

åtminstone spelare av båda könen varit delaktiga i processen. De personer som deltagit i den 

här delen av studien har inte att varit giltiga deltagare i nästa fas av undersökningen eftersom 

de då skulle ha en förkunskap och därför störa resultaten. Testningen har gått till på så sätt att 

spelarna fått en av två versioner, den ena har haft en dynamisk justering av svårighetsgraden 

medan den andra har haft justeringen avslagen. Efter att ha spelat igenom spelet en gång har 

de fått fylla i enkäten som har varit formulerad så att de får välja på en skala från 1 till 5 hur 

väl olika påståenden har stämt in på dem. Målet har varit att balansera utmaningen så att de 

som spelar den dynamiska versionen till högre grad når en flow-upplevelse. Det är så att även 

den ojusterade versionen ofta låter spelare uppnå flow i hög grad vilket förmodligen beror på 

att spelet blir relativt svårt ganska fort i och med att antalet fiender ökar och kompositionen 

av fiender i varje våg blir svårare. 
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Nedan följer en tabell (Tabell 2) över de testtillfällen som genomförts. Versionerna av spelet 

indikerar dels vilken omgång av testningen som det gällde och dels vilken variant av spelet det 

gällde ”justerad” är varianten med det dynamiska systemet aktiverat och ”ojusterad” har det 

avslaget. Resultaten är sammanställda som snittvärden för varje flow-område utifrån Fang, 

Zhang och Chans (2013) instrument. Varje rad är en ny testperson. 

Tabell 2 Utvärdering av spelet 

Testperson Version Utmaning

Tydliga mål 

och feedback Koncentration Kontroll Immersion

Autotelisk 

upplevelse

1 0.9 justerad 4,25 4,67 4 4,5 3,5 4

2 1.0 justerad 4,75 3 5 4,5 2,8 3,5

3 1.0 ojusterad 4 4,17 5 4 2,83 4

4 1.1 justerad 2,5 3,33 4,5 4,5 1,17 2

5 1.1 ojusterad 3,25 2,67 4 4 3 3,33

 

4.4.1 Version 0.9 

Version 0.9 var det stadiet spelet och framförallt systemet befann sig i mot slutet av 

utvecklingen. Tidigare tester hade fokuserat mer på spelbarhet och teknisk kvalitetssäkring 

snarare än balans. Inför testet hade en grov genomgång av systemet gjorts för att 

balanseringen åtminstone gav spelaren en chans att ta sig igenom spelet i dess nuvarande 

skick. I testomgången fanns inte någon version där systemet var avslaget eftersom syftet helt 

enkelt var att se hur väl systemet fungerade som det var. 

Det som går att säga om resultatet i Tabell 2 är att testpersonen upplevde spelet som 

utmanande vilket är den del av flow systemet främst kan förändra. Efter en kort, informell 

diskussion med testpersonen framkom att hen upplevde spelet som alldeles för svårt. 

4.4.2 Version 1.0 

Till version 1.0 minskades systemets aggressivitet för att minska svårighetsgraden men 

startvärden för fiendetyperna fick stå oförändrade. 

Resultatet för utmaningen hos version 1.0 var högre än hos den tidigare versionen och efter 

diskussioner med testpersonen som spelade versionen med systemet påslaget var det tydligt 

att spelets första delar var väldigt lätta vad det gäller fiendemängder och kompositioner vilket 

fick systemet att öka svårighetsgraden. Det i sin tur skapade en väldigt kraftig ökning av 

svårighetsgraden när de svårare vågorna kom senare i spelet vilket systemet inte hann 

kompensera för och resulterade i att spelaren inte kunde klara spelet. Personen som spelade 

versionen med systemet avstängt upplevde inga problem med svårighetsgraden utan 

meddelade att den var bra balanserad. 

4.4.3 Version 1.1 

För att motverka den kraftiga ökningen av svårighetsgraden balanserades fiendernas 

startvärden om för att göra dem mer utmanande under de första nivåerna, systemets 
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aggressivitet minskades ytterligare för att undvika allt för tvära kast och de första vågorna 

designades om så att de även i komposition var mer utmanande. 

Resultaten från testningen av version 1.1 pekar på att systemet förmodligen är allt för mjukt i 

sin justering och att det förmodligen inte hinner upp till spelarens skicklighetsnivå innan det 

avslutas. Även den ojusterade versionen upplevdes som lättare vilket det är svårt att hitta en 

förklaring till annat än att spelarnas skicklighetsnivåer har skiljt sig så pass markant åt att den 

upplevda utmaningen är väldigt annorlunda. Det pekar också på att övriga testresultat 

behöver tas med en nypa salt eftersom samtliga testtillfällen har varit med olika spelare och 

därmed olika skicklighetsnivåer. 

4.4.4 Version 1.2 och 1.3 

Till den slutgiltiga versionen ökades både startvärden och aggressivitet i systemet ytterligare 

för att dels höja svårighetsgraden för båda spelversionerna men också ge systemet en större 

möjlighet att hinna ifatt spelarens skicklighetsnivå om den visar sig vara avsevärt högre än 

spelet från början räknar med. 

De sista två iterationerna kunde inte testas på samma strukturerade sätt som de övriga på 

grund av tidsramarna för arbetet i helhet. De testades informellt tillsammans med 

testpersoner som testat de tidigare versionerna och utvärderingen skedde utifrån en 

jämförelse med den version de spelat tidigare. 

4.4.5 Övriga lärdomar från testningen 

Under testningen fördes flera informella diskussioner med testdeltagarna efter testomgången 

för att dels fånga upp direkt feedback på svårighetsgrad och dels se hur väl spelarna hade 

förstått de olika mekanikerna som spelet innehåller. Vad det gäller förståelse för mekaniker 

och därmed vilka heuristiker som spelarna har använt sig av finns det skillnader vilket bådar 

gott för undersökningens slutfas. Till viss del beror säkerligen skillnaderna på att spelet inte 

ger någon tydlig feedback när spelaren tar skada eller lyckas skada fienderna. Dessutom har 

endast de som spelat den justerade versionen haft möjlighet att lyfta input vilket gör det 

omöjligt, och olämpligt, att i det här stadiet sia om utfallet av studien som helhet.  
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5 Utvärdering 

För att försöka besvara arbetets frågeställningar har nio respondenter ombetts delta i 

undersökningen. Samtliga respondenter har haft någon form av koppling till spelutveckling, 

främst på grund av utbudet av möjliga respondenter och har frivilligt ställt upp efter att ha 

tillfrågats personligen eller via utannonseringar på sociala medier. Respondenterna är alla 

inom åldersspannet 18-30 och har hög spelvana. 

Åldersspannet för respondenterna är inom det som önskades för studien men 

könsfördelningen är långt därifrån. Anledningen till att så blev fallet var att det helt enkelt var 

svårt att hitta kvinnor som ville och kunde delta i studien samt att inga kvinnor svarade på de 

annonser som skickades ut via sociala media. I slutändan deltog åtta män och en kvinna i 

undersökningen.   

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen har skett på olika platser i närområdet kring Högskolan i Skövde och 

respondenterna själva har fått bestämma tid och plats för att underlätta deltagandet så mycket 

som möjligt. Den enda förhandsinformation respondenterna har fått är att undersökningen 

beräknas ta ungefär femton till tjugo minuter i anspråk och att det innehåller ett moment där 

respondenten kommer att få spela ett spel. Väl på plats har respondenterna fått upplägget 

beskrivet för sig där de först ska få spela ett spel i fem minuter under tyst observation vilket 

sedan följs av en intervju som beräknades ta cirka tio minuter och som i samtliga fall har varit 

kortare än så. Här har också deras deltagande bekräftats och samtliga respondenter har fått 

tydlig information om att de när som helst kan avbryta testet oavsett anledning. 

Innan respondenten började spelsessionen fick hen en förklaring av vilka tangenter som 

användes för att styra spelet samt vart på skärmen de kunde hitta information om hälsa och 

progression i spelet. I det här stadiet informerades också de respondenter som spelade den 

dynamiskt justerade versionen och som enligt metodbeskrivningen (kapitel 3.1.3.) skulle vara 

medvetna om att spelet tillämpade dynamisk svårighetsjustering. Informationen var 

knapphändig och ingen vidare förklaring behövdes då samtliga respondenter i den 

undersökningskategorin var bekanta med begreppet. När väl spelsessionen börjat fick 

respondenterna spela i fred utan input eller förklaringar och när de spelat i fem minuter 

ombads de att stänga ned programmet. 

Intervjun som följde spelades i samtliga fall in, efter medgivande från respondenten, för att 

hålla flödet i intervjun uppe och testtiden kort. Eftersom intervjun var semi-strukturerad till 

sin natur ställdes inte nödvändigtvis frågorna i följd och i vissa fall elaborerade respondenten 

själv till den grad att den svarade på en senare fråga och då hoppades den frågan sedan över 

eller så ombads respondenten utveckla en specifik del av sitt tidigare svar.  

5.2 Resultat 

Här presenteras undersökningstillfällena ordnade efter vilken grupp respondenten tillhörde, 

det vill säga vilken version av spelet respondenten spelat och om de fått någon 

förhandsinformation eller inte. Numreringen speglar därför inte i vilken ordning 

undersökningarna utfördes utan innebär bara ett sätt att strukturera presentationen för att 

underlätta analys och diskussion av resultatet. De första tre undersökningarna är de som 
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spelat den ojusterade versionen av spelet, de kommande sex har alltså spelat den justerade 

versionen varav de första tre, det vill säga 4, 5 och 6, har spelat utan vetskap om att spelet 

tillämpar dynamisk svårighetsgradsjustering och 7, 8 och 9 har fått information om att spelet 

använder sig av en dynamisk svårighetsgradsjustering men inte fått information om på vilket 

sätt eller till vilken grad. Efter att samtliga respondenters svar har presenterats kommer en 

sammanfattning av  några av svaren i tabellformat för att underlätta jämförelser mellan dem 

(5.2.10 Sammanfattning). 

Under observationerna av spelsessionerna har det varit tydligt att de respondenter som spelat 

den ojusterade versionen har haft det lättare än de som spelat den dynamiskt justerade 

versionen. Samtliga respondenter som spelat den ojusterade versionen klarade samtliga av 

spelets vågor åtminstone en gång medan ingen av de sex personer som spelat den justerade 

versionen har klarat spelet, eller ens kommit till sista vågen. Oavsett vilken version av spelet 

respondenten har spelat har de allra flesta uppfattats som väldigt engagerade i spelandet av 

spelet och som entusiastiska efter spelsessionens slut. 

De olika respondenterna benämns här nedan med ”hen” av tre skäl. Dels var könsfördelningen 

i undersökningen så skev att det omöjligt skulle gå att se till några skillnader i resultat baserat 

på kön, dels för ytterligare anonymisera deltagarna i undersökning och slutligen för att efter 

analys av resultaten uppfattades inga skillnader mellan undersökningens enda kvinna och de 

åtta män som deltagit. 

5.2.1 Respondent 1 – Ojusterad 

Respondenten upplevde att hen förstod mekanikerna som hanterade förflyttning och 

skjutande utan problem. Vad det gäller förståelse för de olika fienderna beskrev respondenten 

den röda fienden som att den hade en stråle den siktar med och när strålen träffar 

spelaravataren så stannar fienden upp. Efter ungefär en sekund skjuter sedan den röda 

fienden under några sekunder mot den punkten spelaravataren befann sig innan den återgår 

till att sikta efter avataren. Den blåa fienden beskrev respondenten som att den avfyrade 

målsökande projektiler som i sin tur försökte nå fram till spelaravataren. Respondenten 

upplevde att projektilerna hade momentum och gled lite i svängarna och åker därför inte alltid 

rakt mot spelaravataren. Respondenten upplevde att de blåa avfyrade färre projektiler när 

spelaravataren inte var rakt nedanför den men var inte säker på att så var fallet. Den gula 

fienden beskrev respondenten som liknande den blåas projektiler men att den tålde mer skada 

själv och gjorde mer skada på spelaravataren. Respondenten förstod de röda och de gula 

fienden väldigt väl och kunde till och med ge uppskattningar på hur mycket skada de gjorde.  

Respondenten upplevde att det gick fort att förstå hur de olika fienderna fungerade med 

undantag för den röda vars skott respondenten först trodde var baserade på en timer men 

förstod bättre under andra genomspelningen, eftersom respondenten då var säker på att hen 

kunde klara spelet och vågade ta lite större risker.  

Vad det gäller taktiker beskriver respondenten det som att de röda behövde en lura att skjuta 

på fel plats, de blåa skulle en placera sig rakt under och skjuta sönder deras missiler och de 

gula krävde att en lockade dem så att de cirklade in ovanför skeppet. Respondenten menade 

att alla fienderna kan besegras genom att undvika deras attack och sedan skjuta på dem men 

teoretiserade att både den blåa och den röda kunde besegras genom att åka i sick-sack framför 

dem. Respondenten drog slutsatsen att det förmodligen skulle gå att använda ungefär samma 

strategi mot dem alla tre med några små variationer men det skulle kanske inte ge bäst 
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resultat, framförallt inte om det var flera fiender på skärmen. Respondenten upplevde inte att 

taktikerna förändrades i någon större utsträckning utan snarare strategin, då respondenten 

lärde sig fiendernas placering allt eftersom och därmed kunde placera sig så att åtminstone en 

fiende kunde elimineras nästan omedelbart när en ny våg dök upp på skärmen. Den 

förändring som respondenten upplevde av sina taktiker var snarare hur lite eller mycket som 

krävdes i form av rörelser och annat för att undvika attacker.  

Respondenten ville göra sig av med de gula fienderna i första hand eftersom de rörde sig mest 

och var svåra att undvika samtidigt som en fokuserade på någon av de andra fienderna. 

Respondenten förstod att en kunde åka utanför skärmen och utifrån det teoretiserade att om 

man åkte långt nedåt och rörde sig i ett sick-sack mönster från vänster till höger borde en 

kunna eliminera samtliga fiender förr eller senare, utan att själv ha någon större risk att bli 

träffad. Vad det gäller svårighetsgraden i spelet menade respondenten att eftersom det blev 

vanligare med de gula fienderna under de senare delarna av spelet blev det också viktigare att 

röra sig på rätt sätt och därmed svårare. Respondenten upplevde ökningen av 

svårighetsgraden som ganska jämn förutom våg fyra där spelaren möter fyra röda fiender 

vilket respondenten menade var för lätt. 

5.2.2 Respondent 2 – Ojusterad 

Respondenten förstod hur mekanikerna som hanterade förflyttning och skjutande fungerade. 

Däremot tog det ett tag innan respondenten insåg att det gick att hålla in skjutknappen. 

Respondenten menade själv att det handlade om erfarenhet eftersom hen var van vid att vara 

tvungen att trycka själv för varje skott som skulle avfyras. Respondenten såg den blåa fienden 

som själva projektilerna som följer efter spelaravataren och beskrev deras rörelser som: 

"mildare" jämfört med den gula i avseendet att de båda var målsökande men att den blåa var 

lättare att undvika. Respondenten beskrev att den röda siktade efter spelaravatarens position, 

var lite långsammare än de andra och inte riktigt hann med. Det var först när den röda fienden 

hade låst sig och den stora strålen dök upp som spelaravataren tog skada genom att komma i 

kontakt med strålen. Respondenten berättade att om en placerade sig ovanför den röda gick 

det att förvirra den genom att åka fram och tillbaka och då tvinga den att ändra 

rotationsriktning flera gånger. Respondenten upplevde att det gick snabbt att förstå hur de 

olika fienderna fungerade. 

Vad det gäller taktiker så beskrev respondenten att hen försökte samla de rödas 

uppmärksamhet på en sida av skärmen för att ge sig själv utrymme att röra sig på övriga delar 

när de väl har låst sin riktning. För de gula och blåa var respondentens plan att åka i cirklar 

för att se till att inte bli träffad av dem. Respondenten lärde sig att en kunde knuffa på de blåa 

och röda fienderna mot slutet av spelsessionen och tänkte att det förmodligen var användbart 

men hann inte riktigt utforska det. Respondenten menade framförallt att det innebar att hen 

inte längre var rädd för att kollidera med dem, vilket ofta gör skada i andra spel. Respondenten 

lärde sig också vart de olika fienderna dök upp på skärmen vid varje våg vilket gav möjligheten 

att eliminera fiender snabbt eller undvika attacker lättare. Respondenten upplevde inte det 

lika viktigt att minnas fiendernas placering  efter det att hen insåg att det gick att hålla inne 

skjutknappen.  

Respondenten försökte eliminera gula fienderna i första hand eftersom de var svårare, 

därefter de blåa fienderna för att det skulle gå snabbare att klara spelet. Förutom positionering 

på skärmen och rotationer för att undvika målsökande fiender var det också viktigt för 

respondenten att försöka hålla fiender framför sig eftersom det inte fanns någon möjlighet att 
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skada fiender på något annat ställe. Respondenten upplevde en tydlig utveckling av 

svårighetsgraden i det att antalet fiender ökade och även antal svåra fiender, det vill säga de 

gula. 

5.2.3 Respondent 3 – Ojusterad 

Respondenten hade inga problem att förstå de grundläggande mekanikerna för förflyttning 

och skjutande. Vad det gäller fienderna förstod inte respondenten från början att de röda 

fiendernas mindre stråle inte gjorde skada. Vilket i stor grad kan bero på att respondenten inte 

fick instruktioner om gränssnittet innan spelsessionens start. Respondenten beskrev de röda 

fiendernas mekanik som vanlig inom spel, det vill säga att något indikerar vart fienden siktar 

och att när fienden hittat ett mål så skjuter den efter en viss fördröjning. Respondenten 

beskrev de blåa fienderna som att de avfyrar projektiler i en viss takt som sedan söker sig mot 

spelaravataren. De gula fienderna beskrev respondenten som liknande de blåa fiendernas 

projektiler men lättare att undvika eftersom de var lite trögare i sina svängar. Respondenten 

fick också upplevelsen att de gula gjorde mer skada än de blåa projektilerna men var inte säker 

på att så var fallet. Respondenten upplevde att de blå avfyrade projektiler snabbare allt 

eftersom hen kom längre in i spelet. Respondenten beskrev också att även de övriga fienderna 

blev svårare allt eftersom spelet gick, det vill säga att de rörde sig snabbare, avfyrade snabbare, 

etc.  Respondenten upplevde att det gick snabbt att förstå de olika fienderna men förväntade 

sig i början att de gula fienderna skulle göra något mer, kanske explodera. Respondenten 

nämnde också att de gula fienderna först dyker upp i vågor där det redan finns ganska mycket 

annat att hålla reda på vilket kanske gör det lite svårare att lära sig jämfört med de andra två.  

Vad det gäller taktiker så försökte respondenten att få de röda att stanna upp och skjuta innan 

hen försökte angripa dem tillbaka. De blåa försökte respondenten röra sig i cirklar mot för att 

undvika projektilerna, även att hålla sig långt nere på skärmen vilket fick projektilerna att 

klumpa ihop sig och därmed vara lättare att skjuta bort. De gula komplicerade enligt 

respondenten den sistnämnda taktiken eftersom de ibland försvann utanför skärmen och var 

det svårt att hinna undvika dem när de kom tillbaka in igen. Respondenten provade både att 

röra sig utanför skärmen och att knuffa på de röda fienderna men upplevde inte att någon av 

dem var speciellt framgångsrika taktiker. Respondenten provade också att lura den röda 

fienden att skjuta på den blåa vilket inte gav något resultat men respondenten hade heller inga 

större förväntningar på att det skulle fungera. Respondenten upplevde inte att det fanns 

fiender som hen använde samma taktik emot men det fanns likheter i hur respondenten 

försökte hantera de röda och blåa. Den största skillnaden mellan de röda och de blåa fienderna 

menade respondenten låg i att hen ibland ville stå stilla för att lura de röda att skjuta på en 

viss punkt, vilket inte var fallet för de blåa som istället krävde att en rörde sig hela tiden.  

Respondenten upplevde att taktikerna utvecklades allteftersom och hen beskrev sina rörelser 

i början av spelsessionen som: "mer kaosartade" jämfört med den senare delen. "Ju mer man 

förstod desto mer reviderade man taktiken" var hur respondenten själv formulerade sig. 

Respondenten prioriterade de röda fienderna att eliminera först eftersom hen upplevde att de 

begränsade de möjliga förflyttningarna väldigt mycket, till och med så att det gick att låsa in 

sig om en inte var försiktig och då vara ett lätt byte för andra fiender. Respondenten valde att 

prioritera den gula sist eftersom den var svårare att träffa och upplevde att det var lättast att 

bara undvika de gula tills alla andra fiender var borta. Respondenten kände själv att hen inte 

provade så många andra möjliga taktiker: "Jag kände att jag hittade en metod som fungerade 

och reviderade den först när jag märkte att den inte gjorde det". Gällande de blåa fienderna sa 

respondenten följande: "Jag testade inte om det fanns någon riktning i hur de spawnade sina 
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miniskepp". Utvecklingen av svårighetsgraden upplevdes av respondenten som jämn och att 

den höll en bra nivå. 

5.2.4 Respondent 4 – Justerad 

Respondenten förstod de grundläggande mekanikerna som hanterade skjutande och 

förflyttning utan problem. Respondenten trodde först att de röda sköt laser slumpmässigt men 

insåg senare att det var när hen korsade den tunnare strålen. Respondenten berättade också 

att det tog några försök innan hen förstod att de röda fiendernas sikte följde efter 

spelaravataren vilket gav möjligheten att cirkla runt dem för att hinna ifrån dem. 

Respondenten beskrev de blå fienderna som att de står stilla och skjuter ut målsökande 

projektiler och den gula som att den bara följde efter och försökte kollidera med 

spelaravataren. Respondenten upplevde att det gick snabbt att förstå den gula och den blå 

men den röda krävde några försök innan respondenten upplevde att hen förstod den.  

Vad det gällde taktiker satsade respondenten på att få de röda att rotera så att deras sikte 

pekade uppåt eller åt sidan genom att cirkla runt dem. När de sedan sköt mot en punkt på den 

övre delen av skärmen gällde det då att snabbt rotera runt och skjuta dem underifrån utan att 

behöva bry sig om laserstrålen. De blå och gula beskrev respondenten som att de handlade 

mest om att komma in under och skjuta ner men upplevde inte att hen hade funderat 

jättemycket på hur de angreps. Respondenten sammanfattade det hela med: "Den röda var 

den jag lade ner mest energi på och hade störst problem med".  

Den gula och blå upplevde respondenten att hen kunde använda ungefär samma taktik emot, 

förutsatt att den gula inte hunnit allt för långt ner och hamnade under spelaravataren vilket 

innebar att det krävdes lite extra uppmärksamhet för att se till att de inte kom åt en. Det var 

viktigt för respondenten att fokusera på att ta ut de röda en efter en om det var många av dem. 

Respondenten prioriterade de röda över andra fiender också eftersom respondenten upplevde 

dem som svårast. Svårighetsgraden upplevde respondenten som lite ojämn, framförallt var 

nivå fyra väldigt svår jämfört med nivån innan medens nivå fem var mer i linje med tidigare 

nivåer. Efter det att intervjun var avslutad nämnde respondenten också att hen upptäckte att 

det gick märkbart långsammare och var betydligt enklare när hen hade dött två gånger i 

ganska snabb följd men tänkte själv att det berodde på att hen hade blivit bättre snarare än att 

spelet hade förändrats. 

5.2.5 Respondent 5 – Justerad 

Respondenten förstod grundmekanikerna kring förflyttning och skjutande direkt. 

Respondenten beskrev den gula fienden som att den jagade och cirklade runt spelaravataren 

eftersom den svängde ganska långsamt. Den röda beskrev respondenten som att den roterade 

och siktade efter spelaravataren och när den träffade med siktet stannade den upp och sköt 

efter ungefär en halv sekund. Respondenten beskrev att den blåa fienden avfyrade en mängd 

målsökande projektiler som gjorde skada på spelaravataren men som gick att skjuta sönder. 

Respondenten upptäckte att den blåa slutade skjuta vid ett tillfälle mot slutet av spelsessionen 

men var inte säker på varför. Hen nämnde att det kanske hände tidigare men i så fall hade 

respondenten missat det. Respondenten upplevde att hen förstod fienderna nästan direkt men 

att det tog en stund innan hen förstod när de röda valde att skjuta. 

Respondenten försökte få de röda fienderna att stanna upp och skjuta för att ge sig själv tid 

att eliminera dem. Allt eftersom spelet fortgick försökte respondenten uppdatera sin timing 

gällande hur och när de sköt men upplevde att det blev för svårt emot slutet eftersom 
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fördröjningen mellan att de hittat sitt mål och de sköt var för kort. Gällande de blåa fienderna 

försökte respondenten i början skjuta ner alla deras projektiler för att de inte skulle komma in 

bakom och därmed lättare kunna göra skada. Den taktiken fungerade inte senare när 

fienderna sköt fortare utan istället försökte respondenten undvika projektilerna och skjuta 

ned själva huvudfienden istället, eftersom respondenten upplevde att deras projektiler 

försvann om själva fienden eliminerades. Respondenten upplevde inte de gula som ett hot och 

uttryckte det själv som att: "de dog nästan i förbifarten". 

Respondenten upplevde att fienderna var distinkta nog för att inte kunna använda samma 

taktiker emot, möjligtvis undantaget de gula fienderna och projektilerna från de blåa som 

betedde sig på liknande sätt. Respondenten prioriterade de blåa fienderna eftersom om de fick 

stanna kvar på skärmen skapades mängder med projektiler vilket kunde göra stora mängder 

skada. Respondenten upplevde svårighetsgraden som väldigt upp och ner. Respondenten 

beskrev det som att först blev det stadigt svårare och efter att ha dött en gång upptäckte 

respondenten att nivåerna var svårare än föregående försök. Respondenten berättade vidare 

att efter ett, vad respondenten antog att spelet uppfattade som väldigt dåligt försök, gick allting 

väldigt långsamt istället. Respondenten var osäker på vad spelet bedömde för något men det 

var tydligt att någon slags justering gjordes. 

5.2.6 Respondent 6 – Justerad 

Respondenten förstod de mekanikerna kring förflyttning och skjutande. Respondenten 

beskrev att den blåa fienden skjuter målsökande projektiler som gör skada om de kolliderar 

med spelaravataren, missade projektilerna vände de sig i om i en båge och försökte nå avataren 

igen. Respondenten upplevde att det fanns någon typ av intervall de blåa sköt i. Respondenten 

upplevde att de gula fienderna kanske var målsökande men fick vid något tillfälle intrycket att 

de snarare att de rörde sig i banor vilket gjorde respondenten osäker på hur de egentligen 

fungerade. Den röda fienden beskrev respondenten som att de siktade efter spelaravataren 

och om den röda strålen träffade avataren så sköt fienden mot den punkten, stod 

spelaravataren kvar i strålen tog den skada flera gånger. Respondenten upplevde att det var 

lite svårare att lista ut hur den röda fienden fungerade men det gick ganska fort att förstå hur 

de gjorde skada. Överlag upplevde respondenten att det bara tog några sekunder innan hen 

förstod de olika fienderna. 

Respondenten beskrev sina taktiker som så att de blåa fienderna var lättast att hålla avstånd 

till eftersom det både innebar att det tog en stund innan deras projektiler kom fram och att 

om en inte rörde sig åkte projektilerna in i skottlinjen och var därför väldigt lätta att eliminera. 

De röda fienderna beskrevs som svårare men att om en åkte runt dem vid ovansidan av 

skärmen saktade de in och kunde byta riktning de roterade i, vilket gav ett friläge att skada 

dem. Respondenten upplevde att den taktiken var svårare när det var fler eftersom hen inte 

lyckades lura bort samtliga röda fiender på samma gång. De gula undvek respondenten bara 

tills hen hade eliminerat de övriga fienderna på skärmen eftersom de var svåra att träffa och 

samtidigt undvika alla andra attacker och projektiler. Respondenten upplevde inte att hen 

hade några liknande taktiker förutom möjligtvis att det fungerade bra att hålla sig på avstånd 

till både blå och röd. Vad det gällde förändring av taktiker försökte respondenten att eliminera 

de röda under tiden som de sköt men insåg att de var för snabba och därmed gjorde för mycket 

skada för att respondenten skulle ha en chans att klara alla åtta vågorna. Istället började 

respondenten röra sig mer för att undvika och lura bort de rödas attacker.  
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Respondenten prioriterade helt klart de röda fienderna med motiveringen att de var svårast 

och därför ville hen bli av med dem. Respondenten funderade på om det gick att få fienderna 

att skada varandra, något som hen inte testade men som hen teoretiserade kanske skulle 

fundera. Respondenten upplevde svårighetsgraden som väldigt lätt i början men steg sedan 

väldigt fort vilket inte nödvändigtvis var något negativt utan sporrade att fortsätta. 

5.2.7 Respondent 7 – Justerad och informerad 

Respondenten förstod de grundläggande mekanikerna utan problem. Den röda fienden 

beskrev respondenten som att den siktade efter spelaravataren och när fienden träffade 

avataren stannade fienden upp och sköt efter en viss tid. Respondenten var lite osäker om 

spelaravataren tog skada en eller flera gånger om avataren stannade kvar i strålen. De blå 

fienden beskrevs som att de avfyrade små projektiler i någon slags intervall eftersom det 

uppstod pauser ibland. Projektilerna var målsökande och gjorde skada när de träffande 

spelaravataren. Den gula beskrev respondenten som att de sökte sig efter spelaravataren och 

gjorde skada när de träffade. Respondenten upplevde att det gick snabbt att lära sig fienderna 

utom den röda som krävde lite mer tid innan hen förstod vad som gjorde skada och vad som 

inte gjorde det. 

Respondenten försökte rotera runt fienderna eftersom de allihop hade svårt att hinna med i 

cirkelrörelser. Respondenten upplevde inte att hen hade några specifika taktiker för de olika 

fiendetyperna men beskrev senare hur hen försökte hålla sig nära de röda eftersom det gjorde 

det lättare att kontrollera vart de skotten kom. Respondenten upplevde att taktikerna 

förändrades allteftersom, framförallt eftersom hen blev mer och mer säker på hur de olika 

fienderna fungerade, eller som respondenten själv uttryckte det: "När jag fick bättre 

uppfattning om deras svagheter". 

Respondenten prioriterade att eliminera den gula fienden först eftersom den upplevdes som 

svårast. Ju längre in i spelet respondenten kom så upplevde hen den röda fienden som svårare 

och svårare och därför kanske prioriterade de röda över de gula mot slutet av spelsessionen. 

Respondenten upplevde utvecklingen av svårighetsgraden beskrevs som kraftig, det blev 

snabbt svårt och framförallt de röda fienderna blev väldigt mycket svårare. 

5.2.8 Respondent 8 – Justerad och informerad 

Respondenten förstod hur förflyttning av spelaravataren och skjutandet fungerade utan 

problem. Respondenten beskrev den blåa fienden som statisk samt att den skjuter ut ett antal 

missiler som följer efter spelaravataren. De röda fienderna berättade respondenten var också 

fasta och siktar mot spelaravataren genom att rotera och skjuter när deras sikte träffar 

spelaravataren. Den gula fienden följer bara efter spelaravataren. Respondenten upplevde att 

de gula fienderna kanske rörde sig i någon typ av mönster innan de började följa efter 

spelaravataren men det var hen väldigt osäker på. Respondenten upplevde att hen förstod de 

olika fienderna i princip omedelbart. 

Vad det gällde taktiker så menade respondenten att det var viktigt att hålla sig i rörelse hela 

tiden för att undvika framförallt de rödas attacker. Respondenten åkte själv runt i cirklar men 

upplevde att det inte fungerade lika bra mot slutet av spelet eftersom det var så mycket på 

skärmen samtidigt och det var svårt att lyckas manövrera undan attackerna. Respondenten 

beskrev det som en generell taktik som hen kunde tillämpa mot alla fienderna. Det som 

förändrades under spelsessionens gång var främst att respondenten försökte röra sig mer. Hen 

hade inte heller några andra strategier eller taktiker. 
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Respondenten prioriterade de röda fienderna att eliminera först eftersom hen upplevde dem 

som svårast. Respondenten upplevde utvecklingen av svårighetsgraden som bra, osäker på 

vad som var det dynamiska i spelsystemet men upplevde att samma nivå kunde vara olika svår 

varje gång respondenten spelade den. Det var tydligt för respondenten att de blåa fienderna 

sköt fler missiler allt eftersom spelet fortgick. Ökningen av svårighetsgrad upplevde 

respondenten var brant men menade att det fungerade för speltypen. 

5.2.9 Respondent 9 – Justerad och informerad 

Respondenten upplevde inte att det var svårt att förstå hur skjutmekaniken fungerade, men 

hen upplevde att skotten inte träffade eller gjorde lika mycket skada om en rörde sig i sidled 

samtidigt som en sköt och därför var det bättre att stå stilla och skjuta. Däremot tog det 

respondenten en ganska lång stund att inse att spelaravataren kunde röra sig i höjdled och 

inte bara från sida till sida. Respondenten nämnde att hen hade ett liknande spel på mobilen 

där inte det inte gick att röra sig vertikalt, vilket kanske förvirrat respondenten något. Den 

röda fienden beskrev respondenten som att den hade en stråle och när den strålen träffade 

spelaravataren låstes rotationen och efter ungefär en halv sekund kom en större stråle som 

gjorde skada. De blå fienderna beskrevs som att de i grupper om ungefär fem skapade 

projektiler som sökte sig efter spelaravataren och gjorde skada om de träffade avataren, 

projektilerna gick att skjuta ned. Den gula fienden upplevde respondenten som att den åkte 

runt spelaravataren snarare än att den sökte sig efter den. Respondenten upplevde att det var 

svårt att avgöra eftersom de gula fienderna försvann utanför skärmen ibland. Respondenten 

upplevde att hen förstod hur de röda och de blå fienderna fungerade första gången hen stötte 

på dem. Hen upplevde att fienderna hörde till "typer" av fiender som hen kände igen från 

andra spel. Respondenten upplevde att den gula fienden var lite otydlig och respondenten 

tänkte först att det kanske var någon typ av extraliv eftersom hen inte upptäckte att den gjorde 

någon skada och den mer eller mindre råkade förstöras utan att respondenten attackerade den 

aktivt. Det andra tillfället respondenten stötte på den fienden så blev det däremot tydligt att 

det var en fiende. 

Eftersom respondenten från början bara åkte i sidled var det svårt att forma några direkta 

taktiker men hen försökte börja varje våg i sidan av skärmen. Hen försökte också skjuta ned 

de blåas projektiler eftersom hen tänkte att de i princip var garanterade att träffa om de kom 

förbi och kunde attackera underifrån. Därför prioriterade hen från början att skjuta ner de 

blåa men mot slutet, när respondenten börjat röra sig i höjdled, prioriterades de gula 

fienderna istället eftersom respondenten upplevde att de var svåra att hålla koll på. 

Respondenten upplevde inte att hen hade några speciella taktiker för de olika fienderna utan 

menade att den här typen av spel alltid går ut på att undvika och skjuta på allt och det var 

ungefär vad respondenten försökt göra. Respondenten upplevde inte att hen hade några andra 

taktiker eller strategier som inte tidigare nämnts. Respondenten menade att kunna åka 

utanför skärmen var lite kul men hjälpte inte till på något sätt, snarare tvärt om. Respondenten 

teoretiserade dock att efter det att hen upptäckt att hen kunde röra sig i höjdled hade kanske 

det hjälpt att åka utanför skärmen för att undvika de blåa projektilerna. 

Respondenten upplevde utvecklingen av svårighetsgraden som bra, de första banorna 

presenterade fienderna och sedan blev det successivt svårare. Respondenten upplevde att 

bland det svåraste var avsaknaden av feedback när spelaravataren tog skada vilket gjorde det 

svårt att hålla reda på hur bra en låg till under varje våg. 
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5.2.10 Sammanfattning 

Här presenteras delar av respondenternas svar sammanfattade i tabellformat för att lättare ge 

en överblick för skillnaderna och likheterna mellan dem. I tabell 3 sammanfattas 

respondenternas valda taktiker för de olika fiendetyperna och i tabell 4 finns respondenternas 

svar på frågan om de upplevde att de kunde använda samma taktiker för samtliga fiender. I 

tabell 5 återfinns en sammanfattning om vilka fiender respondenter prioriterade att eliminera 

och varför. Tabell 6 visar hur snabbt respondenterna upplevde att de förstod de olika 

fiendetyperna och tabell 7 sammanfattar hur respondenterna upplevde att deras förståelse 

utvecklades genom spelsessionen. 

Tabell 3 Sammanfattning av respondenternas taktiker för de olika fiendetyperna. 

Respondent Taktik för Röd fiende Taktik för Blå fiende Taktik för Gul fiende

1 (icke-justerad)
Lura den att skjuta på fel plats. 

Röra sig i sick-sack.

Placera sig rakt under och 

skjuta sönder projektilerna. 

Sick-sack rörelser.

Locka så att de cirklade 

in ovanför skeppet

2 (icke-justerad)
Samla deras uppmärksamhet 

på en sida av skärmen

Cirkla för att inte bli träffad av 

dem

Cirkla för att inte bli 

träffad av dem

3 (icke-justerad)
Få dem att stanna upp och 

skjuta

Röra sig i cirklar, långt ner på 

skärmen

Undvika, hålla sig borta 

från kanterna

4 (justerad)

Få dem att sikta uppåt och 

sedan rotera ned och skjuta 

dem

Placera sig under och skjuta
Placera sig under och 

skjuta

5 (justerad)
Få dem att stanna upp och 

skjuta

Undvika projektiler och skjuta 

ned "huvudfienden"
Ingen direkt taktik

6 (justerad)

Få dem att sikta uppåt och 

sedan rotera ned och skjuta 

dem

Hålla avstånd till dem
Undvika och eliminera 

sist av alla

7 (justerad & 

informerad)
Rotera runt dem Rotera runt dem Rotera runt dem

8 (justerad & 

informerad)
Hålla sig i rörelse, cirklar Hålla sig i rörelse, cirklar Hålla sig i rörelse, cirklar

9 (justerad & 

informerad)
Undvika och skjuta Undvika och skjuta Undvika och skjuta
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Tabell 4 Sammanfattning av respondenternas svar på om de upplevde att de kunde 

använda samma taktiker mot några eller alla fiender. 

Respondent Upplevde respondenten att hen använde samma taktik mot flera fiender?

1 (icke-justerad) Ja, till viss del och framföra allt röd och blå. Röra sig i sick-sack.

2 (icke-justerad) Ja, för gul och blå. Att röra sig i cirklar

3 (icke-justerad) Nej men det fanns likheter mellan röd och blå, att hålla sig på avstånd.

4 (justerad) Ja, mot gul och blå. Det gällde att komma in under dem.

5 (justerad) Nej men det fanns likheter mellan gul och blå.

6 (justerad) Nej, likheter mellan blå och röd där man behövde hålla avstånd.

7 (justerad & informerad) Ja, att röra sig i cirklar fungerade på alla. Främst gul och blå.

8 (justerad & informerad) Ja, att röra sig i cirklar.

9 (justerad & informerad) Ja, undvika och skjuta.

 

Tabell 5 Sammanfattning av respondenternas svar på vilka fiender de försökte eliminera 

först. 

Respondent Vilken fiende respondenten prioriterade och varför

1 (icke-justerad) Gul, de var svåra att träffa

2 (icke-justerad) Gul, de var svåra att träffa

3 (icke-justerad)
Röd eftersom de begränsade förflyttning. Gul sist då den var 

svår att träffa.

4 (justerad) Röd, svårast.

5 (justerad) Blå, svårare (mer projektiler) ju längre en lät dem vara.

6 (justerad) Röd, svårast.

7 (justerad & informerad) Gula/Röda, svårast

8 (justerad & informerad) Röd, svårast.

9 (justerad & informerad)
Blå i början av spelsessionen, sedan gul.  Ändrade 

uppfattning om vilken som var svårast.
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Tabell 6 Sammanfattning av respondenternas svar på hur snabbt de förstod de olika 

fienderna. 

Respondent Hur snabbt respondenten upplevde att hen förstod fienderna

1 (icke-justerad) Väldigt fort, undantaget de röda som krävde mer tid för att förstå när de sköt.

2 (icke-justerad) Det gick snabbt.

3 (icke-justerad)
Det gick snabbt men förväntade sig att de gula fienderna skulle ha ytterligare 

mekaniker

4 (justerad) Det gick snabbt att förstå den gula och den blå, den röda krävde några försök.

5 (justerad) Förstod nästan direkt förutom när de röda fienderna sköt.

6 (justerad)
Några sekunder från det att respondenten mötte de olika fienderna, kanske 

lite längre tid för de röda.

7 (justerad & informerad) Det gick snabbt. Den röda tog lite mer tid än de övriga.

8 (justerad & informerad) Förstod fienderna i princip samma ögonblick som hen såg dem.

9 (justerad & informerad)
Förstod de röda och de blå första gången hen såg dem. Den gula var lite mer 

otydlig men fortstod även den andra gången respondenten stötte på den.
 

Tabell 7 Sammanfattning av respondenternas upplevda utveckling. 

Respondent Hur upplevde respondenten att hens taktiker utvecklades

1 (icke-justerad)
Lärde sig fienders placering i varje våg. Även hur små eller stora rörelser som 

krävdes.

2 (icke-justerad)
Insåg att det gick att knuffa fiender vilket även innebar att de inte skulle 

skada spelaren. Lärde sig även fienders placering i varje våg.

3 (icke-justerad) Mer precisa rörelser.

4 (justerad) Började cirkla runt den röda fienden.

5 (justerad) Fokuserade mer på att undvika, försöka lära sig timing för attacker.

6 (justerad) Var mer försiktig mot de röda fienderna.

7 (justerad & informerad)
De utvecklades men inget specifikt, mer förståelse för fienderna gav bättre 

taktiker.

8 (justerad & informerad) Rörde sig mer.

9 (justerad & informerad)
Inget specifikt utöver det att respondenten insåg att hen kunde röra sig i 

höjdled.
 

5.3 Analys 

Det är tydligt att samtliga respondenter i någon utsträckning har format heuristiker som är av 

hjälp för att klara av spelet (Tabell 3 och Tabell 5). Många har explicita heuristiker för 

fiendetyper eller situationer (Adams, 2010; Elias, Garfield, & Gutschera, 2012) men inte alla 

och det verkar inte finnas någon korrelation till vilken version av spelet respondenten har 

spelat och vilka heuristiker spelaren har fått fram (Tabell 4). Det finns ingenting som pekar på 

att någon av respondenterna har utvecklat heuristiker för att utnyttja den dynamiska 
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justeringen av svårighetsgraden på något sätt. Det verkar däremot finnas någon typ av 

samband hos de som varit medvetna om att de spelat ett dynamiskt svårighetsjusterande spel 

där de alla menat att de använt samma taktiker för att besegra samtliga fiender och att denna 

gått ut på att cirkla runt motståndarna för att undvika dem vilket kan anses vara en god nog 

taktik (Gigerenzer, 2008). Taktiken återfinns hos flera andra men det är bara deltagarna som 

varit medvetna om att de spelat en justerad version som har tydligt uttryckt att de använt 

samma taktik för samtliga fiender. 

För respondent 9 har säkerligen formandet av heuristiker påverkats av att respondenten 

under delar av spelsessionen inte förstod att hen kunde röra sig i höjdled och då har spelat 

med helt andra begränsningar än övriga respondenter. Trots det finns det inga stora skillnader 

i vilka taktiker och strategier respondenten beskriver även om utvecklingen till dem ser 

betydligt annorlunda ut. 

På frågan ”Hur snabbt upplever du att du förstod hur de olika fienderna fungerade?” har 

samtliga respondenter svarat att det gick fort, omedelbart eller på några sekunder att förstå 

hur de olika fiendetyperna fungerade (Tabell 6). Flera har nämnt att just den röda fiendetypen 

tog lite längre tid och några lyfte istället den gula som kanske lite svårare att förstå. Många har 

däremot tydligt fortsatt utveckla sin förståelse för fiendetyperna på det sätt Gee (2003) 

beskriver och i och med det hittat ytterligare svagheter eller sätt att konfrontera fienderna 

vilket i sin tur är exempel på mer avancerade heuristiker och därmed början på de expert-

heuristiker som Elias, Garfield och Gutschera (2012) nämner. Flertalet har också på samma 

sätt börjat lära sig fiendernas placering i vågorna för att snabbt kunna eliminera en 

motståndare direkt något som tycks vara en lite vanligare lärdom hos de som spelat den 

ojusterade versionen (Tabell 7). Vissa av de som spelat den dynamiskt justerande versionen 

har istället lyft att de utvecklade sina rörelser och antingen försökt få dem mer precisa eller 

bara försökt röra sig mer. 

Överlag är det svårt att se mönster i resultaten vilket indikerar att det heller inte finns några 

korrelationer mellan dynamiskt justerad svårighetsgrad och formandet av heuristiker. 

Åtminstone inte till en grad att det är signifikant utan störs ut av andra faktorer. Värt att 

beakta i sammanhanget är att samtliga respondenter har varit vana eller väldigt vana spelare 

och att om försöket upprepas med mindre vana spelare kan ett tydligare resultat utvinnas 

eftersom de förmodligen bygger spelrelaterade heuristiker långsammare och skillnader kan 

därför bli ännu tydligare. En upprepad studie bör också ha en jämnare könsfördelning utifall 

möjliga skillnader blir tydligare hos kvinnor av någon anledning. Även spelsessionens längd 

kan påverka resultatet och det får ses som möjligt att längre spelsessioner kan ge potentiella 

skillnader mellan justerade och ojusterade versioner mer tid att växa sig tydligare.  

5.4 Slutsatser 

Utifrån de resultat arbetet har landat i går det inte att se att dynamisk justering av 

svårighetsgraden i ett spel skulle påverka en spelares formande av heuristiker vare sig positivt 

eller negativt. Det innebär inte att den kopplingen inte kan finnas utan enbart att den här 

studien inte har kunnat påvisa dem. Det som möjligtvis går att peka på är att de spelare som 

har varit medvetna om att de spelat ett spel som dynamiskt justerar svårighetsgraden kanske 

inte har bemödat sig att utveckla sina heuristiker i lika stor utsträckning som övriga 

respondenter men det finns inget annat än en vag indikation på att så skulle kunna vara fallet.  
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Det som tydligt framgått är att spelande är en väldigt aktiv lärandeprocess där personer har 

anledning att hela tiden uppdatera och revidera sin förståelse för sin situation och att de har 

relativt lätt att redogöra för sin förståelse och sin lärandeprocess i efterhand.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Frågeställningarna som presenteras i arbetet är: 

- Hur påverkar den dynamiska justeringen av spelets svårighetsgrad mot flow-kanalen 

spelarens formande och användande av heuristiker? 

- Hur ser effekten ut om spelaren är medveten om att spelet applicerar dynamiska 

svårighetsgrader?” 

För att svara på dessa har en undersökning med nio respondenter genomförts där de fick spela 

någon av två versioner av ett spel som utvecklats parallellt till arbetet i helhet. Den ena 

versionen implementerar en dynamisk justering av svårighetsgraden genom att ändra värden 

som styr timingar och hastigheter hos fienderna i spelet och på så sätt göra spelet lättare eller 

svårare. Den andra versionen har helt enkelt den funktionen avstängd men är i övrigt identisk 

med den första versionen. Respondenterna har fått spela i fem minuter innan spelsessionen 

avbrutits och en kort semi-strukturerad intervju har genomförts för att undersöka vad 

respondenterna har förstått och uppfattat av spelet. Respondenterna har varit uppdelade i tre 

grupper där tre har fått spela den ojusterade versionen, tre har fått spela versionen med 

dynamisk justering och de sista tre fått spela versionen med dynamisk justering men också 

fått reda på att spelet har en dynamisk svårighetsgrad innan spelsessionen börjat. 

Utifrån resultatet har det inte gått att dra några klara kopplingar mellan spelversionerna och 

de svar respondenterna uppgett under intervjun. Inte heller några tydliga skillnader finns 

mellan de som vetat om att de spelar ett spel med dynamisk svårighetsgrad och de som inte 

vetat det. Det finns en väldigt svag koppling där de som varit medvetna om justeringen inte 

varit lika distinkta i hur de beskrivit sina heuristiker men det kan knappast kallas signifikant. 

6.2 Diskussion 

Dynamiska svårighetsgrader är ett sätt att öka spelens tillgänglighet för allmänheten i och med 

att det tillåter konstruktionen av spel som är betydligt mer förlåtande än spel med statisk 

svårighetsgrad. Som ny spelare är det inte lätt att förstå vilken av de statiska 

svårighetsgraderna som skulle passa en och det kan finnas ett motstånd att utmana sig själv 

om spelaren känner sig osäker. En svårighetsgrad som inte matchar en spelares 

skicklighetsnivå väl kommer inte tillåta spelaren att närma sig flow-kanalen 

(Csikszentmihalyi, 1990) och därmed inte heller förstå tjusningen med spel. Spel är en 

växande kulturform och utvecklare och kreatörer inom området bör ta ansvar för att låta så 

många som möjligt ta del av de upplevelserna. 

6.2.1 Spelet 

Spelet som använts i den här undersökningen har sina tydliga brister som säkerligen har 

påverkat resultatet i studien. Dels saknar det mycket av den feedback spelare kan vara vana 

vid att få från andra spel i genren eller spel i allmänhet. Framförallt indikationer på när 

spelaravataren tog skada efterfrågades från några av respondenterna just för att det var svårt 

att veta hur bra eller dåligt de gjorde ifrån sig. Eftersom den typen av information både 

klassificeras som en positionell heuristik (Elias, Garfield, & Gutschera, 2012) och som en viktig 

komponent i flow och dess applicering inom spel (Csikszentmihalyi, 1990; Sweetser & Wyeth, 
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2005) borde prioriteringarna under utvecklingsfasen av projektet gjorts annorlunda och mer 

tid lagts på att säkerställa att spelaren hade lättare tillgång till relevant information. 

Systemet för dynamisk justering av svårighetsgraden har fungerat väl även om det inte varit 

så diskret som Adams (2010) förespråkar, då flera av de som spelade den dynamiskt justerade 

versionen utan att veta om det själva upptäckte att fienderna ändrades under spelsessionen. 

Värt att nämna är att även en av dem som spelade den ojusterade versionen var upplevde att 

spelet justerade fienderna under spelsessionen. Flera som spelat den dynamiska versionen har 

också påpekat att svårighetsgraden gick upp och ner ganska kraftigt under spelsessionens 

gång vilket pekar på att systemet för den dynamiska svårighetsgraden borde ha varit mindre 

aggressivt i sin justering. Skulle systemet vara mjukare i sin justering skulle också 

möjligheterna att upptäcka justeringen vara betydligt lägre. 

En annan sak som hade hjälpt minska ryckigheten i den dynamiska justeringen hade varit att 

låta startsvårigheten för de olika fienderna varit betydligt högre. Under de olika 

spelsessionerna var det tydligt att justeringen gick ganska kraftigt uppåt under de första 

nivåerna av spelet vilket innebär att för de flesta av spelarna var grundsvårigheten för lätt för 

dem. Det hade förmodligen också hjälpt till att minska skillnaden i svårighetsgrad mellan den 

justerade och den ojusterade versionen vilken har varit tydlig under observationerna. 

Dessutom kan det mycket väl vara så att det finns en skillnad i skapandet av heuristiker om 

det dynamiska systemet gör det lättare för spelaren istället för att ställa upp nya utmaningar. 

Ett sådant dynamiskt system skulle förmodligen inte vara balanserat mot flow-kanalen 

(Csikszentmihalyi, 1990) utan snarare ha som syfte att låta samtliga spelare klara spelet inom 

ett visst antal försök eller inom en viss tid. 

6.2.2 Metod 

I kapitel 3.1 beskrivs metoden som undersökningen vilade på och där specificeras urvalet till 

att endast inkludera vana spelare. Anledningen till den specifika urvalsgruppen var att 

eftersom vana spelare förmodligen har det lättare att lära sig nya spel och har mycket 

erfarenhet att luta sig mot skulle de kunna forma heuristiker snabbare än ovana spelare och 

därmed skulle tiden för varje spelsession kunna hållas nere. Skulle studien istället använt sig 

av ovana spelare kanske varje spelsessions längd varit tvungen att förlängas och antalet 

respondenter kanske minskats något men i gengäld skulle eventuella skillnader framträtt 

tydligare om det var så att dynamiska svårighetsgrader stöttade eller störde spelarnas 

formning av heuristiker. 

Ytterligare en brist i undersökningens utformning är bristen på kvinnliga respondenter vilket 

gör möjliga slutsatser osäkra rent generellt utan egentligen främst kan sägas gälla för manliga 

spelare om någon slutsats alls ska dras kopplat till kön eller genus. Just på grund av den 

bristen har stor hänsyn tagits till respondenternas integritet vilket motiverade den ytterligare 

anonymiseringen av deras svar i användandet av könsneutrala pronomen. Eftersom inga 

faktiska slutsatser kunde dras och inga resultat pekade på någon märkbar skillnad utefter kön 

eller genus fanns det heller ingen anledning till att lyfta in den aspekten i undersökningen. 

6.3 Framtida arbete 

Skulle arbetet fortsatt utifrån dess nuvarande läge skulle första prioritering vara att återgå till 

utvecklingen av spelet och iterera över dels systemet för den dynamiska 

svårighetsgradsjusteringen för att göra den mindre aggressiv, dels svårighetsgraden överlag i 
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spelet för att bättre matcha de två versionerna mot varandra och sist den feedback spelaren 

får av spelet när olika händelser inträffar, framförallt när spelaravataren tar skada. Därefter 

skulle en ny omgång undersökningar göras där respondenterna skulle utgöras av mindre vana 

spelare och ha en något längre tid för själva spelsessionen. Förhoppningsvis skulle detta ge 

tydligare resultat som kan ge en bättre fingervisning om dynamiska svårighetsgrader faktiskt 

påverkar formandet av heuristiker och i så fall på vilket sätt. 

Tittar en istället på undersökningen ur ett större perspektiv finns det definitivt intressanta 

vägar att vidare utforska. Framförallt om det är så att dynamiska svårighetsgrader som inte 

balanserar mot flow-kanalen (Csikszentmihalyi, 1990) utan i stället har som uppgift att låta 

alla spelare klara spelet inom ett visst antal försök eller inom en ungefärlig tid. Det får tas som 

mer troligt att en sådan implementation av dynamisk svårighetsgrad borde få tydligare 

effekter och framförallt negativa sådana vilket då i förlängningen kanske försvårar för spelare 

om de blir allt för bekväma med system som hjälper dem undanröja spelens utmaningar. I den 

kontexten blir det också intressant att börja fundera på vad som är värt att lägga tid och pengar 

på under utvecklingen av ett större spel, om spelet ändå självt kommer att minska eller ta bort 

utmaningar för spelare. 

Hunicke (2005) nämner att system som dynamiskt justerar svårighetsgraden i spel och strävar 

efter att spelare ska ligga nära flow-kanalen är intressanta att fortsätta undersöka. Dels kan 

det ge möjlighet för utvecklare att fokusera på att bygga spel som är mer dynamiska även i 

andra aspekter vilket skulle kunna minska tid och kostnader för spelutvecklingen. Hunicke 

lyfter också  möjligheten att öka underhållningen för mindre vana och därmed ge ovana 

spelare eller personer som inte spelat alls möjlighet att tillgodogöra sig spel. 

Tillgänglighetsaspekten är något som bör lyftas vidare, framförallt av utvecklare och utgivare 

inom spelindustrin. Rädslan för att möta för svåra utmaningar eller att inte förstå vad som 

händer på skärmen är en vanlig orsak till att människor drar sig från att prova datorspel. 

Skulle dynamiska svårighetsgrader bli en vanligare del av spel och de marknadsförs riktat mot 

ovana spelare kan den rädslan kanske övervinnas och fler skulle kunna ta till sig de upplevelser 

och utmaningar som än så länge är förbehållet de som vågat ta steget eller växt upp med 

spelande som intresse. 
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I 
 

 Intervjufrågor 

 Upplever du att du förstod hur de grundläggande mekanikerna (skjuta, förflytta sig) 

fungerade? 
 

 Upplever du att du förstod hur motståndarna fungerade? 

 

 Kan du beskriva varje fiende fungerade 

o Röd/laser 

o Blå/missil 

o Gul/jagande 

o Kan du beskriva några detaljer? 

 

 Hur snabbt upplever du att du förstod hur de olika fienderna fungerade? 

 

 Vet du om du hade några speciella taktiker för att möta de olika typerna? 
 

 Hade du några speciella för 

o Röd/laser 

o Blå/missil 

o Gul/jagande 

 

 Fanns det fiender som du kunde använda samma taktik mot? 
 

 Upplevde du att dina taktiker förändrades allt eftersom du spelade? 

 

 Hade du någon typ av fiende som du försökte eliminera i första hand? 

o Varför just den? 
 

 Fanns det andra taktiker eller strategier du använde dig av när du spelade? 

Exempelvis hur du förflyttade dig eller placerade dig. 

o Några du har kommit på i efterhand? 

 

 Hur upplevde du utvecklingen av svårighetsgraden i spelet? 

 

 

 


