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Sammanfattning 
 

Caillois använder termerna paidia och ludus för att beskriva lek respektive spel. 

Andersen m.fl. visar att distraherande sekundära mål i spel kan skapa frustration hos 

spelaren. Detta arbete undersöker hur mycket frustration en spelare upplever 

beroende på om hen fokuserar på paidia eller ludus samt om spelet har ett uttalat mål 

eller inte. Teserna är att en paidia-fokuserad spelare ser ett uttalat mål som sekundärt 

och frustrerande, medan en ludus-fokuserad spelare frustreras utan ett uttalat mål. 

Teserna testades med en kvantitativ undersökning där testpersoner spelade en nivå till 

spelet Age of Mythology och besvarade en enkät som mätte deras frustration. 

Resultaten antyder att både paidia- och ludus-fokuserade spelare frustreras mer av 

spel utan uttalade mål. Gruppen med testpersoner är dock för liten för att kunna dra 

säkra slutsatser. Med fler och mer representativa testpersoner skulle det vara möjligt 

att dra säkrare och vidare applicerbara slutsatser. 

Nyckelord: Spel, paidia, ludus, frustration 
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1 Introduktion 

Det här arbetet studerar spelares upplevelser relaterade till koncepten paidia och ludus, 

vilka är Caillois' (1958/2001) termer för ostrukturerad lek (paidia) och regelstyrt spelande 

(ludus). Spel med större möjligheter till paidia-anvädning, som The Sims (Electronic Arts, 

2000) och Grand Theft Auto IV (Rockstar Games, 2008) är relativt ovanliga, och skulle 

kunna ha potential att bli populära hos en bredare publik (Bateman, 2009). 

Arbetet undersöker hur en spelares nivå av frustration skiljer sig beroende på om spelet hen 

spelar stödjer spelarens spelstil eller inte, med avseende på om spelstilen fokuserar på 

paidia eller ludus. För att mäta detta tittar undersökningen på om det finns någon skillnad 

när spelet ger spelaren ett uttalat mål jämfört med när det inte gör det. Syftet med 

undersökningen är att göra det lättare för speldesigners att använda paidia i spel på ett 

effektivt sätt som inte skapar frustration hos spelaren. 

Undersökningen är en kvantitativ studie där testpersoner har fått spela ett spel med 

möjlighet att användas med fokus på både paidia och ludus. Efteråt har testpersonerna fått 

svara på frågor om huruvida de upplevde frustration under spelsessionen, och hur de valde 

att spela spelet. Sessionerna har också observerats direkt för att lättare kunna bedöma om 

testpersonerna fokuserade på paidia eller ludus. 
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2 Bakgrund 

Paidia och ludus är termer introducerade av Caillois (1958/2001) för att beskriva lek 

(paidia) respektive spel (ludus). Bateman (2009) skriver att paidia är underanvänt inom 

datorspel, som oftast fokuserar på ludus. Kirman (2010) menar att nästan alla spel har 

potential att användas med fokus på paidia, men att spel som ger spelaren större frihet i hur 

de väljer att spela spelet har större möjligheter för paidia. En studie av Andersen, Liu, 

Snider, Szeto, Cooper och Popovic (2011), som visar att sekundära, frivilliga mål i ett spel 

kan skapa frustration hos spelaren om de distraherar henom från spelets huvudmål, kan 

sättas i samband med kontrasten mellan paidia och ludus. Det går att föreställa sig att en 

spelare som fokuserar på paidia i sitt spelare ser ett uttalat mål som ett sekundärt mål, och 

finner det distraherande. 

2.1 Paidia och ludus 

Den här studien utgår från teorin om paidia och ludus som Caillois (1958/2001) presenterar. 

Dessa koncept utgör grunden för det här forskningsfältet. Termerna paidia och ludus 

används av Caillois som benämning på lek respektive spel. Till skillnad från svenskan så har 

inte Caillois språk franskan (eller engelskan) separata ord för lek och spel, vilket gör paidia 

och ludus till användbara termer för diskussion av dessa koncept. De två termerna är inte 

separata kategorier, utan snarare motsatta poler på en skala som alla spel och lekar befinner 

sig någonstans på. Njutningen i paidia kommer från frihet och improvisation, medan 

njutningen i ludus kommer från att övervinna svårigheter enligt fasta regler. Caillois menar 

att ren paidia är helt improviserad lek utan några som helst regler, men att leken rör sig mot 

ludus så fort man börjar hitta på regler för den. 

Caillois kritiserar och bygger vidare på den diskussion av lekbegreppet som Huizinga 

(1938/1949) presenterar. Caillois anser att Huizinga lägger för stor vikt på tävlingselement 

inom lek, och ställer upp en bredare definition av lek och spel med flera olika kategorier, 

däribland paidia och ludus, och även agôn (tävlande), alea (slump), mimicry (simulation) 

och ilinx (svindelkänslor). 

2.1.1 Paidia och ludus i datorspel 

Bateman (2009) använder toyplay som en term för paidia-närliggande aktiviteter; kreativ 

och kaotisk lek utan regler, men ofta kortlivad då leken blir ett spel så fort man hittar på 

regler för den. Bateman och Boon (2005) menar att den första stunden som en spelare spelar 

ett nytt spel alltid är fokuserad på paidia, tills spelaren lär sig hur spelet fungerar och faller 

in i ett strukturerad spelstil fokuserad på ludus. Batemans (2009) erfarenhet är att paidia är 

ett fenomen som ofta förbises av speldesigners, som istället fokuserar på struktur, regler och 

bestämda mål (ludus), och skriver att spel konstruerade med större möjligheter till paidia 

skulle kunna nå en bredare publik. Han nämner The Sims (Electronic Arts, 2000) som ett 

exempel på ett mycket framgångsrikt spel med stora möjligheter till paidia. The Sims låter 

spelaren bygga och inreda ett hus och styra en familj. Det finns en mycket stor mängd sätt 

för spelaren att skapa och kontrollera sitt hushåll, men inget bestämt mål eller slut. 

Både Caillois (1958/2001) och Bateman (2009) menar att det är lättare och mer naturligt för 

barn än vuxna att spontant engagera sig i paidia, och även om denna drift minskar när man 

växer upp så finns den fortfarande kvar. Caillois beskriver hur barns lek ofta utforskar 

naturliga samband, t.ex. att en skallra låter när man skakar på den och att onda tänder gör 
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mer ont när man petar på dem med tungan. Man kan dra en parallell mellan sättet som ett 

barn utforskar världen, och sättet som Bateman och Boon (2005) beskriver att en spelare 

utforskar ett nytt spel; först lärs sambanden in genom lek, och därefter blir aktiviteterna mer 

strukturerade. 

Bateman (2009) identifierar två sätt som ett spel kan stödja användning med fokus på 

paidia: 

 Enkel mekanik som är lätt för spelaren att förstå. 

 Stor detaljrikedom med många möjligheter. 

Ett spel med enkla, dvs. ickekomplexa mekaniker, t.ex. Katamari Damacy (Namco, 2004) 

ger genast spelaren möjlighet att leka och experimentera eftersom hen kan lära sig allt hen 

behöver veta om spelet direkt. I Katamari Damacy så rullar spelaren omkring ett klot som 

plockar upp alla mindre föremål det rör vid, och blir större och större. Det enda spelaren 

behöver lära sig är att styra klotet, och kan därefter börja experimentera med klotets 

upplockningsförmåga. Ett spel med stor detaljrikedom och avancerade mekaniker, å andra 

sidan, t.ex. Grand Theft Auto IV (Rockstar Games, 2008), skapar med hjälp av interaktion 

mellan mekanikerna många möjligheter som spelaren kan utforska och experimentera med. 

Grand Theft Auto IV är ett actionspel med detaljerade mekaniker för fordon och vapen. Det 

utspelar sig i en stor, öppen värld som spelaren kan utforska. Spelaren har bestämda mål, 

men kan ignorera dem så länge hen vill och hitta på egna saker att göra i spelvärlden. 

Världen och spelelementen kan påverka varandra på en mängd olika sätt. 

Kirman (2010) utgår från Caillois teori i en studie av hur spelande med fokus på paidia ter 

sig i ett socialt spel, där spelaren bygger upp en fruktträdgård. Spelaren har tillgång till en 

sorts fruktträd, och för att få fler sorter måste andra spelare med till gång till andra fruktträd 

skicka dem till henom. Spelaren får fler poäng ju fler olika fruktträd hen har i sin trädgård, 

men förlorar poäng ju fler fruktträd hen skickar till andra. Kirman observerade att vissa 

spelare bara hade som mål att få en trädgård med alla sorters fruktträd, och skickade många 

fruktträd till andra spelare i hopp om att få ett tillbaka, utan att bry sig om sina poäng. Detta 

var helt emot spelets uttalade mål, och något som spelarna själva kommit på; ett tydligt 

exempel på användande med fokus på paidia. 

Kirman menar att även i enkla sociala spel som detta så kan paidia vara en viktig del av 

spelupplevelsen. Han menar att så gott som alla spel i någon mån har möjlighet att användas 

med fokus på paidia, men precis som Bateman (2009) anser han att spel som ger spelaren 

större frihet i hur de kan spela det har större potential för det. 

Kirman identifierar två andra sätt som ett spel kan stödja användning med fokus på paidia: 

 Möjligheter för spelaren att påverka spelet utan direkta vinster eller kostnader. 

 Minimal bestraffning för att misslyckas med de uppgifter spelet ger spelaren. 

Att ha möjligheter att påverka spelet utan direkta vinster eller kostnader låter spelaren 

experimentera utan att behöva tänka på vad som är mest optimalt. Att spelaren kan välja att 

misslyckas med de uppgifter spelet ger henom utan att bli överdrivet bestraffad för det låter 

spelaren leka, improvisera och sätta upp egna mål. 
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2.2 Emergens och progression 

Juul (2002) beskriver koncepten emergens och progression i spel, och kontrasten mellan 

dem. Emergens uppstår ur spelets grundläggande regelsystem, där ett litet antal regler 

kombineras och gör det möjligt för ett stort antal olika situationer att uppstå under spelet. Ju 

mer emergens ett spel innehåller, desto svårare blir det att förutse vad som kommer att 

hända i spelet för en person som bara känner till reglerna. Juul nämner schack som ett 

exempel på ett spel med mycket stark emergens; en person som bara läst reglerna för schack 

kan inte förutse de mest effektiva strategierna för det. Både paidia och ludus kan kopplas till 

emergens; Juul beskriver emergens i förhållande till de strategier som uppstår i spel med 

stor emergens, vilket är ett exempel på hur emergens möjliggör ludus, men som Bateman 

(2009) skriver så skapar ett spel med många möjligheter och interaktioner potential för 

paidia-fokuserad användning. Ett spel med t.ex. ett runt objekt som spelarna kan påverka 

samt fysiklagar skapar förutsättningar för olika bollsporter i spelet. 

Progression, å andra sidan, är en spelstruktur där spelaren måste utföra en serie 

förbestämda handlingar för att lösa de problem som hen möter i spelet. I ett spel med stark 

progression kan en person som känner till reglerna ganska lätt förutse vad som kommer att 

hända, eftersom reglerna definierar vad spelarens mål är i varje situation och hur hen kan 

uppnå det. Progression kan kopplas till ludus men inte till paidia, då den är centrerad kring 

bestämda mål med bestämda sätt att uppnå dem, vilket är typiskt för ludus, men spel som är 

begränsade på detta sätt har ganska lite utrymme för att användas med fokus på paidia. 

Dormans (2011) utgår från Juuls (2002) beskrivning av emergens och progression, och tittar 

på hur dessa koncept kan användas och kombineras i spel. Dormans' erfarenhet är att 

emergens och progression sällan integreras med varandra, men visar med hjälp av några 

prototyper att det finns potential för spel att göra detta. Han menar att emergens och 

progression inte är motsatser, utan kan användas tillsammans genom att ge spelaren tydliga 

mål att uppnå men samtidigt stor frihet att bestämma hur hen ska uppnå dessa mål. 

På detta sätt skulle även paidia kunna användas i ett spel med progression. Om progression 

och emergens kombineras så att spelaren har stor frihet i hur hen väljer att försöka uppnå 

sina mål, så skulle spelaren (i åtminstone vissa fall) kunna välja att inte alls försöka uppnå 

målen och istället ägna sig åt andra saker i spelet. 

2.3 Frustration 

Gilleades och Dix (2004) analyserar vad som skapar frustration hos datorspelare. De delar 

upp frustrationskällorna i två kategorier: fysiska misslyckanden och mentala misslyckanden. 

Fysiska misslyckanden innefattar svårigheter för spelaren att använda spelkontrollen och ge 

spelet kommandon. Mentala misslyckanden innefattar svårigheter med att lösa problem i 

spelet eller att förstå hur olika hinder kan övervinnas. 

Detta synsätt på mentala frustrationskällor utgår från ett rent ludus-perspektiv; njutningen i 

att lösa problem och övervinna hinder är central för ludus (Caillois, 1958/2001). 

Frustrationskällor som har negativ inverkan på paidia, dvs. hindrar spelarens möjligheter 

att leka och improvisera, tas inte upp av Gilleade och Dix. 

Andersen m.fl. (2011) har undersökt hur spelare uppfattar sekundära mål i spel; det vill säga 

mål som spelaren själv får välja om hen vill försöka uppnå, antingen för att få någon sorts 
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belöning eller bara för utmaningen. Spelarna i deras studie fick spela ett pusselspel där målet 

var att med hjälp av olika föremål dela upp och rikta en laserstråle mot rymdskepp. På 

nivåerna fanns också sekundära mål i form av mynt som kunde plockas upp om laserstrålar 

passerade över dem. Andersen m.fl. testade tre versioner av spelet. I den ena låg mynten 

längs den enklaste och mest intuitiva vägen för laserstrålarna. I den andra versionen låg 

mynten utanför denna väg, så att spelaren blev tvungen att tänka efter mer för att kunna 

plocka upp mynten. I den tredje versionen fanns inga mynt alls. Spelarna ägnade i 

genomsnitt mest tid åt den versionen av spelet där mynten låg längs de enklaste vägarna, 

mindre tid åt versionen utan mynt, och minst tid åt versionen där mynten låg utanför de 

enklaste vägarna. Andersen m.fl. noterade också att många spelare la ner tid på att plocka 

upp mynten i versionerna som hade mynt. 

Andersen m.fl. (2011) drar slutsatsen att sekundära mål som förstärker det huvudsakliga 

målet, t.ex. mynten som låg längs den enklaste vägen till målet, generellt ökar spelarens 

intresse; medan sekundära mål som distraherar från det huvudsakliga målet, t.ex. mynten 

som låg utanför den enklaste vägen till målet, generellt frustrerar spelaren och minskar hens 

intresse. Spelare kan mycket väl försöka uppfylla sekundära mål även om de finner dessa 

mål frustrerande. 

Den undersökning Andersen m.fl. (2011) gjort tittar på ett spel med stark progression, som 

Juul (2002) beskriver kontrasten mellan emergens och progression. Det finns ett mycket 

begränsat antal sätt att uppnå spelets mål, både huvudmålen och de sekundära målen. 

Andersen m.fl. (2011) utgår också från ett ludus-perspektiv i sin undersökning, då både det 

huvudsakliga målet och de sekundära målen är bestämda och inte något spelaren själv får 

komma på. Men i ett spel där spelaren fokuserar på paidia så kan man tänka sig att ett 

uttalat mål (ludus) blir ett sekundärt mål ur spelarens synvinkel, som spelaren väljer att inte 

försöka uppnå för att istället använda spelet på andra sätt. Kontrasten blir desto större om 

spelet genom sitt uttalade mål har en stark progression, eftersom paidia är knutet till 

emergens. 
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3 Problemformulering  

Spelare med en spelstil som fokuserar på paidia i ett spel försöker uppnå andra saker än de 

med en spelstil som fokuserar på ludus, som har tagits upp i bakgrunden. Därför kan man 

tänka sig att en spelare som fokuserar på  paidia ser ett spels uttalade mål som ett sekundärt 

mål som distraherar från spelarens fokus på paidia, och upplever frustration över detta. 

Frågan det här arbetet har undersökt är: 

 Hur skiljer sig en spelares nivå av frustration över ett spel beroende på om spelet 

 stödjer hens spelstil eller inte? 

Mer specifikt har arbetet tittat på om spelare upplever olika mycket frustration i ett spel med 

möjlighet att fokusera på antingen paidia eller ludus beroende på om spelet har ett uttalat 

mål, samt beroende på om spelarens spelstil fokuserar på paidia eller ludus. 

Min tes vid början av arbetet var att en spelare som fokuserar på paidia i ett spel med ett 

uttalat mål kommer att se det uttalade ludus-fokuserade målet som ett sekundärt mål 

(Andersen m.fl., 2011) och uppleva frustration om hen försöker uppfylla detta mål samtidigt 

som hen i övrigt fokuserar på paidia. För att se om faktumet att målet är uttalat spelar roll 

för spelarens frustration måste man jämföra detta spel med ett likadant där målet inte är 

uttalat för spelaren. I ett sådant spel, å andra sidan, så var min tes att en spelare som 

fokuserar på ludus upplever frustration över att inte förstå vad målet är; ett exempel på 

frustration orsakad av ett mentalt misslyckande (Gilleade & Dix, 2004). 

Om mina teser stämmer så skulle den här undersökningen kunna utgöra ett hjälpmedel för 

design av spel med  möjlighet att fokusera på antingen paidia och ludus. Om ludus skulle 

distrahera från paidia i den här undersökningen, eller tvärtom, på samma sätt som 

sekundära mål kan distrahera från huvudmål (Andersen m.fl., 2011) så skulle speldesigners 

behöva hitta ett sätt för det ena användningssättet att istället förstärka det andra. 

3.1 Metodbeskrivning 

Frågan har undersökts genom en kvantitativ undersökning. Varje testperson fick svara på 

några inledande frågor, och därefter spela igenom en nivå till spelet Age of Mythology 

(Microsoft Studios, 2002). Hälften av testpersonerna spelade en nivå med ett uttalat mål för 

dem, och hälften spelade en nivå där inget mål uttalas, men som i övrigt var likadan. Efter 

att ha spelat igenom nivån fick testpersonen svara på en enkät med frågor. 

3.1.1 Urval 

Undersökningen planerades att omfatta ca 20 testpersoner; vuxna som anser sig ha 

erfarenhet av spel. Anledningen att använda denna typ av testpersoner är att vuxna har 

svårare än barn att spontant engagera sig i paidia (Caillois, 1958/2001), och att många spel 

görs med fokus på ludus-användning. Förhoppningen var att detta skulle göra frustration 

hos testpersonerna tydligare. Gruppen med testpersoner skulle ha så jämn könsfördelning 

som möjligt och innehålla personer med erfarenheter av olika spelgenrer, för att inte skapa 

falska resultat som beror på en homogen testgrupp. Särskilt viktigt var variation i erfarenhet 

av realtidsstrategispel (hädanefter kallat RTS-spel) bland testpersonerna, eftersom det var 

den genren av spel som användes under testet. 
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Anledningen att använda av en kvantitativ undersökning är att en sådan typ av 

undersökning är nödvändig för att ge ett mätbart resultat som låter teserna testas (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2002/2003). 

3.1.2 Artefakt 

För undersökningen har två nivåer till spelet Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002) 

skapats. Age of Mythology är ett RTS-spel där spelaren styr flera enheter. Vissa enheter 

samlar resurser som kan användas för att skapa fler enheter, för att bygga olika byggnader 

där nya typer av enheter kan skapas, och för att uppgradera enheter och byggnader. Målet 

med spelet är oftast att besegra en fiendespelare genom att förstöra hens enheter och 

byggnader med militära enheter. 

De två nivåerna är i de flesta avseenden likadana: spelaren börjar spelet med en 

grundläggande byggnad (Town Center), några resurssamlar- och byggarenheter (Laborers), 

och några olika militära enheter. Olika resurser finns tillgängliga i närheten. Längre bort på 

kartan finns en stad tillhörande en fientlig datorkontrollerad spelare. 

Spelaren kan skapa olika typer av dekorationer (en möjlighet som vanligtvis inte finns i 

spelet). Vid början av testet presenteras dessa tydligt för spelaren, med en förklaring av hur 

spelaren placerar ut dem. Dessa dekorationer har ingen mekanisk funktion i spelet, vilket 

också förklaras för spelaren. 

Strax efter att spelet börjar anfaller några fientliga enheter spelaren, men hen borde enkelt 

kunna besegra dem med de militära enheter hen började spelet med. Meningen med detta är 

att uppmärksamma spelaren på närvaron av fiender. Datorspelaren kommer efter detta inte 

aktivt attackera den mänskliga spelarens enheter, utan bara försvara sig mot eventuella 

angrepp från spelaren. 

Skillnaden mellan de två nivåerna är att i den ena (hädanefter kallad nivå A) så kommer 

spelaren vid nivåns början få förklarat för sig att det är hens mål att förstöra en viss byggnad 

i datorspelarens stad. I den andra nivån (hädanefter kallad nivå B) så kommer spelaren inte 

få något mål förklarat för sig. 

Anledningen att Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002) har använts för 

undersökningen är att det likt många RTS-spel har möjlighet att användas med fokus på 

paidia, enligt de riktlinjer som Bateman (2009) och Kirman (2010) definierar (se kap. 2.1). 

 Enkel mekanik som är lätt för spelaren att förstå - Spelets grundläggande mekaniker, 

att flytta enheter, samla resurser, bygga byggnader och skapa nya enheter, är ganska 

lätta att lära sig. 

 Stor detaljrikedom med många möjligheter - Det finns många olika byggnader och 

enheter i spelet, med olika funktioner. 

 Möjligheter för spelaren att påverka spelet utan direkta vinster eller kostnader - Hur 

spelaren placerar sina byggnader har väldigt liten inverkan på spelets resultat, och 

låter spelaren tänka estetiskt istället för praktiskt. Dessutom så kommer 

dekorationerna som spelaren ska kunna bygga i den tänkta nivån inte ha någon 

mekanisk funktion. 

 Minimal bestraffning för att misslyckas med de uppgifter spelet ger spelaren - Den 

tänkta nivån bestraffar inte spelaren på något sätt om hen ignorerar fiendestaden 

eller misslyckas med att förstöra den. 
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Age of Mythology följer också Juuls (2002) beskrivning av ett spel med stark emergens. Det 

finns ett mycket stort antal situationer som kan uppkomma beroende på hur spelaren bygger 

upp sin stad och sina enheter. 

Något som hjälper till i analysen av huruvida en spelare fokuserar på paidia eller ludus i Age 

of Mythology är att det finns två olika huvudsakliga aktiviteter i spelet: att bygga upp sin 

stad och att attackera fienden. Att bygga upp sin stad har stor potential för fokus på paidia, 

men när spelaren attackerar fienden för att vinna spelet fokuserar hen sannolikt på ludus. 

Age of Mythology har också ett kraftfullt verktyg för att skapa nya nivåer, vilket är 

nödvändigt för de speciella funktioner som dessa nivåer kräver. 

Som Östbye m.fl. (2002/2003) skriver så är det viktigt att testa undersökningar med en 

pilotstudie innan den huvudsakliga studien genomförs, för att vara säker på att den fungerar 

som tänkt. I det här fallet var syftet med pilotstudien att säkerställa att nivåerna och 

metoden fungerade som de ska, samt fastslå detaljer som t.ex. hur länge testpersonerna 

skulle få spela nivåerna. 

3.1.3 Speltest 

Innan varje testperson fått börja spela så fick hen svara på en kort enkät med några 

inledande frågor om kön, tidigare erfarenhet av RTS-spel, och vilka hens favoritspel och 

favoritspelgenrer är (se appendix A). Syftet med dessa frågor är att göra en så jämn 

uppdelning som möjligt av testpersonerna i två grupper, med avseende på kön, erfarenhet av 

strategispel samt, viktigast av allt, huruvida personen föredrar spel och spelgenrer som 

fokuserar på paidia eller på ludus. Det sistnämnda är ett försök att förutse om testpersonen 

kommer att fokusera på paidia eller ludus under testet, så att båda grupperna innehåller ett 

antal personer som fokuserar på paidia och ett antal som fokuserar på ludus. 

Hälften av testpersonerna fick spela nivå A, och hälften fick spela nivå B. Varje testperson 

fick spela sin nivå i 20 minuter, vilket är en tillräckligt lång tidsperiod för att även en 

oerfaren spelare ska åtminstone hinna bygga upp en armé och förbereda en attack mot 

fiendestaden; detta hjälper till att avgöra om testpersonen fokuserar på paidia eller ludus. 

Jag observerade hela spelsessionen. 

Innan en testperson börjat spela blev hen informerad om att hen skulle att bli tillsagd när 

hen är klar, utan att få någon viss tidsgräns. Om en testperson hade förstört byggnaden i 

datorspelarens stad och vunnit nivån så hade spelsessionen avbrutits i förväg (detta hände 

dock aldrig under undersökningen). Testpersonerna blev informerade om att deras 

deltagande var fullkomligt anonymt, och att de när som helst kunde avbryta studien utan att 

behöva förklara varför. 

3.1.4 Enkät och analys 

Efter spelsessionen fick testpersonen svara på en frågeenkät (se appendix B). De 

övergripande frågor som enkäten och den inspelade sessionen var tänkta att ge svar på var: 

 Fokuserade testpersonen på paidia eller ludus? 

 Upplevde spelaren frustration som orsakades av förekomsten eller avsaknaden av ett 

explicit mål? 
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Enkäten hade även frågor som undersöker vilka spelgenrer spelaren har tidigare erfarenhet 

av, och hur mycket erfarenhet hen har inom RTS-genren. 

Observationen av sessionen hjälpte till att besvara huruvida testpersonen fokuserar på 

paidia eller ludus, genom att se om spelaren attackerar datorspelaren. Om testpersonen 

valde att attackera fiendestaden fokuserar hen på ludus. Om hen inte attackerade utan 

endast byggde upp sin stad var det möjligt att hen fokuserar på paidia, men inte självklart; 

spelaren kanske ägnade tid åt att bygga upp sin stad med avsikten att kunna attackera 

fienden mer effektivt senare. Användande av dekorationerna var däremot en tydlig 

indikation på paidia-fokus; det finns ingen anledning för en spelare som fokuserar på ludus 

att använda dem. Frågeenkäten kunde också hjälpa till att ta reda på om en spelare 

fokuserade på paidia eller ludus, genom frågor som "Vad ville du helst ägna tid åt i spelet?" 

När varje testpersons fokus är klarlagt så kunde de delas in i fyra grupper: 

 Paidia-fokuserade spelare som spelade nivå A 

 Paidia-fokuserade spelare som spelade nivå B 

 Ludus-fokuserade spelare som spelade nivå A 

 Ludus-fokuserade spelare som spelade nivå B 

För att mäta spelarens frustration innehöll enkäten en aningen modifierad version av åtta 

påståenden som tidigare använts av O'Brien (2010) för att mäta upplevd användbarhet av 

shoppinghemsidor, och som senare modifierats av Park, MacDonald och Khoo (2012) för att 

mäta frustration hos användare av datorprogram med olika sorters felmeddelanden. 

Testpersonerna får gradera hur mycket varje påstående stämmer med deras upplevelse på en 

Likertskala med sju punkter. Även om O'Briens påståenden är tänkt att mäta upplevd 

användarbarhet så skriver Park m.fl. att alla påståendena rör områden associerade med 

frustration. Ett av påståendena, "I felt discouraged", var svårt att översätta till svenska på ett 

bra sätt, så det har delats upp i två: "Jag kände mig avskräckt från att göra vissa saker under 

spelsessionen" och "Jag kände mig omotiverad under spelsessionen". En numerisk mätning 

som denna är det optimala för en kvantitativ undersökning, eftersom meningen med den är 

att producera mätbara resultat (Östbye m.fl., 2002/2003). Efter att datan samlats in kunde 

de fyra testpersonsgruppernas genomsnittliga nivå av frustration jämföras med varandra. 

3.2 Metoddiskussion 

Min första idé var att utforska frågan genom en kvalitativ undersökning. Detta skulle ha 

kunnat ge en djupare insikt på området, men det skulle inte gått att dra några säkra 

slutsatser från resultatet som kunnat användas i speldesign. 

Den här undersökningen studerar spelares upplevelse av frustration, vilket är svårt att mäta 

objektivt. Jag tänkte tidigare låta testpersonerna själva beskriva vilka element som 

frustrerade dem, och hur mycket frustration de upplevde över varje element, men detta 

skulle göra olika testpersoners svar svåra att jämföra med varandra. Därför använde jag 

istället en metod som använts av andra forskare för att mäta frustration. Det finns 

naturligtvis en risk att spelarnas svar påverkas av frustration över andra områden än de jag 

vill studera, t.ex. frustration över spelets gränssnitt. Men eftersom sådana 

frustrationsmoment är desamma för alla testpersoner så borde de inte påverka skillnaden i 

frustration mellan de olika grupperna. 
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Från början tänkte jag använda spelet Age of Empires II: The Age of Kings (Microsoft, 1999) 

för undersökningen, men när jag utformade metoden så insåg jag att verktyget för att skapa 

nivåer i det spelet inte kunde åstadkomma de funktioner som jag ville att nivån skulle ha. 

Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002) har ett nivåskaparverktyg med fler funktioner, 

även om det är en aning mer komplext att spela än Age of Empires II: The Age of Kings. 

Jag tänkte från början spela in testpersonernas spelsessioner för att hjälpa till att bedöma 

om de fokuserade på paidia eller ludus, men det var en krånglig procedur som  var relativt 

onödig då jag så gott som allltid genast efter testet kunde bedöma om en testperson 

fokuserat på paidia eller ludus med hjälp av observationen och testpersonens svar på 

frågeenkäten. 

Förhoppningsvis skulle båda testgrupperna innehålla personer som fokuserar på paidia och 

personer som fokuserar på ludus. Det är förstås svårt att gissa vad en testperson kommer att 

fokusera på innan hen faktiskt börjar spela. Jag försökte förutse detta utifrån vilka spel och 

genrer de föredrog, men detta var en subjektiv och osäker bedömning. 

Jag var ganska säker på att det skulle vara svårt att få en jämnt fördelad testgrupp vad gäller 

kön och spelerfarenhet. Fördelningen skulle vara så jämn som möjligt, men jag planerade 

inte att titta på skillnader mellan könen eller andra grupper i undersökningen; anledningen 

att ha en jämn kön- och erfarenhetsfördelning är att få en så varierad testgrupp som möjligt, 

för att den ska vara representativ för spelare i allmänhet. Syftet med detta var att göra 

studiens resultat mer säkra. Enligt Östbye m.fl. (2002/2003) så bör urvalet av testpersoner i 

en undersökning vara så representativt som möjligt för den studerade gruppen i allmänhet 

för att resultatet ska kunna generaliseras från testpersonerna till gruppen i allmänhet. 

Testpersoner som är vana vid RTS-genren kunde antagligen lätt ta för givet att deras mål är 

att besegra fienden, oavsett vilken nivå de spelar. Pilotstudien var viktig för att säkerställa att 

nivåerna faktiskt stödjer använding med fokus på paidia. 

Jag ser inga etiska problem med undersökningen. Testpersonerna var alla vuxna personer 

som deltog anonymt, och de hade möjlighet att när som helst avbryta testet. 
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4 Implementation 

De två nivåerna som utgör arbetets artefakt är i stort likadana. Figur 1 visar spelets egna 

översiktskarta av dem. Spelvärlden består av ett kuperat landskap med skogar, djurflockar, 

guldgruvor och enstaka berg. En flod delar nivån i en västra och östra halva, med ett 

vadställe strax norr om mitten. Berg skär av norra och södra spetsen från resten av nivån. 

 

Figur 1 Översikt av nivåerna vid spelets början. Ljusare blått visar spelarens 
enheter och rött visar datorspelarens enheter. 

På den östra sidan av floden ligger spelarens stad (se figur 2), som består av en 

grundläggande byggnad (Town Center), tre resurssamlande och byggande enheter 

(Villagers), en spejarenhet (Kastaskopos), och fyra militära enheter (två Hoplites och två 

Toxotes). På den västra sidan av floden ligger datorspelarens stad (se figur 3), som är 

omgärdad av murar. Strax innanför murarna finns byggnader (Watch Towers) som kan 

skjuta pilar på spelarens enheter om de kommer i närheten av det. Inne i staden finns ett 

stort antal militära enheter, några olika byggnader som datorspelaren inte använder, samt 

en stor byggnad (Stronghold) med mycket hälsa och med förmåga att skjuta pilar. Om 

spelaren lyckas förstöra denna byggnad så visar ett meddelande att hen har vunnit, och 

spelet tar slut. Spelaren följer guden Zeus, och datorspelaren guden Ra. 

Nära vadstället finns en grupp på fyra militära enheter (Spearmen) som tillhör 

datorspelaren. Vid ett test så klickar jag på en byggnad (Sentry Tower, tillhörande spelaren) 

vid nivåns norra spets precis innan testpersonen får börja spela, vilket gör att dessa fyra 

Spearmen börjar röra sig mot spelarens stad och anfaller den när de kommit fram. Det tar ca 

30 sekunder för dem att nå spelarens stad. 

Vid nivåns södra spets finns nio Sentry Towers tillhörande spelaren. Ett av dessa står separat 

från de andra, och när spelaren väljer det genom att klicka på det så börjar speciella enheter 

skapas öster om spelarens stad (Old Men), en var femte sekund så länge detta Sentry Tower 

hålls valt av spelaren. Dessa enheter kan flyttas runt, men kan inte samla resurser, bygga 

eller attackera. De andra åtta Sentry Towers har varsin typ av dekoration bredvid sig, t.ex. 
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blommor, stockar och eldar. När spelaren väljer en av dessa Sentry Towers förvandlas alla 

Old Men till den tillhörande dekorationen. Dekorationerna har ingen funktion i spelet. 

Den enda skillnaden mellan nivåerna är att den ena innehåller en beskrivning av ett mål för 

spelaren; att hitta datorspelarens stad och förstöra hens Stronghold (beskrivet som en 

konflikt mellan Zeus' och Ras troende). Den andra nivån innehåller inte detta mål. 

4.1 Research 

En källa till inspiration när jag fick idén till artefakten spelet Stronghold (Take-Two 

Interactive, 2001). I Stronghold så bygger spelaren upp en medeltida stad och försvarar den 

från fiendeangrepp. Det finns också ett speciellt spelläge där spelaren kan bygga upp sin stad 

under obegränsad tid utan något uttalat mål och utan några fiendeangrepp, vilket är ett sätt 

att låta spelaren fokusera på paidia. Nivåerna som utgör artefakten ska ge spelaren 

möjlighet att spela på just det sättet. Stronghold låter också spelaren bygga ett antal olika 

dekorationer till sin stad. 

En annan viktig inspirationskälla under skapandet av nivåerna har varit WRPG ~ By tasterix 

& oK_GOD_Ko (Tasterix & oK_GOD_Ko, 2010), en nivå till Age of Mythology (Microsoft 

Studios, 2002) gjord för att låta flera spelare fokusera på att bygga upp sina städer snarare 

än att kriga mot varandra. Nivån är klart paidia-fokuserad; den är tänkt att spelas som ett 

rollspel utan några bestämda regler. Avsaknad av regler är typiskt för paidia (Caillois 

1958/2001). WRPG ~ By tasterix & oK_GOD_Ko har ett system som låter spelaren skapa en 

speciell sorts flyttbara enheter och sedan förvandla dem till dekorationer. Spelaren kan flytta 

en "kontrollenhet" till en viss plats för att kontinuerligt skapa Old Men nära sin stad, och 

sedan flytta kontrollenheten till en av ett antal dekorationer för att förvandla alla Old Men 

till denna dekoration. 

4.2 Progression 

De grundläggande riktlinjerna för skapandet av nivåerna har hämtats från vad Bateman 

(2009) och Kirman (2010) skriver om paidia-fokuserade spel (se kap. 2.1). 

 Enkel mekanik som är lätt för spelaren att förstå - Alla speciella funktioner i nivån 

ska vara så enkla som möjligt att använda. 

 Stor detaljrikedom med många möjligheter - Nivån ska tillåta spelaren att utnyttja så 

många funktioner i Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002) som möjligt, samt 

några nya funktioner (dekorationer). 

 Möjligheter för spelaren att påverka spelet utan direkta vinster eller kostnader - 

Dekorationerna ska inte påverka spelet på något sätt. Den enda egentliga kostanden 

för något som en paidia-fokuserad spelare skapar eller bygger är tiden det tar att 

samla in de nödvändiga resurserna. 

 Minimal bestraffning för att misslyckas med de uppgifter spelet ger spelaren - 

Spelaren ska inte bestraffas alls för att ignorera det uttalade målet som spelet ger 

henom. 

Vid början av arbetet var studiens två nivåer bara en, för att de skulle bli identiska i allt utom 

den planerade skillnaden (beskrivningen av spelarens uppdrag). Nivån utgick från en vanlig 

"slumpkarta" av typen Highland, skapad av spelet. Anledningen till detta var att få en 
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naturlig fördelning av resurser på nivån. Highland-nivåer har ett neutralt utseende 

(grässlätter och skogar) och innehåller mycket platt mark för spelaren att bygga sin stad på. 

Anledningen till avgränsingen av den norra och södra spetsen av kartan var att det där fanns 

byggnader som var nödvändiga för att nivån skulle fungera på rätt sätt, och det var viktigt att 

inga av datorspelarens enheter skulle råka förirra sig dit. 

Nivån delades i västra och östra halvor av en flod, vilket kunde ge en uppfattning till spelaren 

vad som var "hens territorium" och vad som var "fiendens territorium". Floden korsades av 

två landbryggor, vilket såg onaturligt ut, så jag ersatte dem med ett vadställe. 

Spelarens stad (se figur 2) lämnade jag som spelet hade skapat den, med endast ett Town 

Center, och placerade bara några militära enheter (de övriga enheterna skapas automatiskt 

av Town Center vid spelets början). Det fanns dock inga källor till resursen Food i närheten 

av staden, så jag placerade några bärbuskar där för att spelaren snabbt skulle kunna börja 

samla alla sorters resurser. Resursen Favor samlas genom att låta Villagers be vid en speciell 

byggnad (Temple). Jag funderade på att placera ett Temple i spelarens stad, men beslöt att 

inte göra det eftersom det är viktigt att så långt som möjligt låta spelaren själv bestämma 

utseendet på sin stad. Spelaren fick starta med stora mängder resurser för att genast kunna 

börja göra vad hen ville (och därmed göra det tydligare om hen fokuserade på paidia eller 

ludus). 

 

Figur 2 Spelarens stad. 

Datorspelarens stad (se figur 3) fick murar, Watch Towers och många olika militära enheter 

(med olika styrkor och svagheter) för att göra den utmanande för spelaren att inta. Men de 

allra flesta Watch Towers placerades på den nordöstra sidan av staden (som spelaren 

antagligen skulle se först) och nästan inga på den sydvästra sidan av staden. Anledningen till 

detta var att ge utrymme för ludus-fokuserade spelare att lägga upp en taktik för sitt anfall 

och belöna dem om de utforskade staden i förväg. 
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Figur 3 Datorspelarens stad. 

Spelarens gud sattes till Zeus, eftersom han är en okomplicerad gud för nya spelare att 

använda. De grekiska gudarna har också det enklaste sättet att samla Favor; genom att låta 

Villagers be vid ett tempel. Valet av datorspelarens gud spelade inte lika stor roll. Eftersom 

Ra var en egyptisk gud så gav han en klar skillnad mellan datorspelarens och spelarens 

byggnader, men jag kunde lika gärna använt någon annan icke-grekisk gud. 

Den lilla styrkan som anfaller spelaren i början av spelet placerades på ett sådant avstånd att 

spelaren bara precis skulle hinna komma in i spelet innan de anfaller. Anledningen till att de 

placerades vid vadstället var att om spelaren såg vilken riktning de kom ifrån så skulle hen 

kunna utforska åt det hållet, hitta vadstället och sedan börja utforska datorspelarens sida av 

nivån. 

Systemet för att skapa dekorationer är inspirerat av det i WRPG ~ By tasterix & 

oK_GOD_Ko (Tasterix & oK_GOD_Ko, 2010), men jag har inte kopierat det utan skapat ett 

nytt med ungefär samma funktionalitet. Att flytta runt en enhet för att skapa och förvandla 

Old Men krävde ganska många klick med musen från spelaren, så jag förenklade det till att 

bara klicka en gång på byggnader. Nackdelen med detta är förstås risken att spelaren trycker 

fel. Jag tänkte till en början att Old Men skulle skapas inne i spelarens stad, men ändrade det 

till att skapa dem utanför staden så att inte ett feltryck skulle skapa en dekoration på fel plats 

mitt inne i staden. Det finns inget sätt för spelaren att ta bort dekorationer när de är 

placerade, vilket är oturligt men inget som går att lösa med Age of Mythologys (Microsoft 

Studios, 2002) nivåskaparverktyg. 

Jag tänkte från början skapa en kort film, med nivåskaparverktygets filmfunktion, som 

spelades i början av i nivån som förklarade för spelaren hur dekorationssystemet fungerade. 

Detta var dock komplicerat, tidskrävande och svårt att få att se bra ut, så jag bestämde mig 

för att förklara detta muntligt i början av varje test. 
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Målbeskrivningen som finns i den ena nivån är skriven för att ge spelaren en anledning att 

attackera datorspelaren, men utan att vara alltför djup eller motiverande (för att påverka 

spelarens val av hur hen spelar igenom nivån så lite som möjligt). Den är skriven på engelska 

för att matcha språket i resten av spelet. 

Målbeskrivningen lyder: "Supremacy of Zeus / Find the city of the Followers of Ra and 

destroy their Stronghold building. / The followers of Ra have built a city somewhere nearby. 

By destroying their Stronghold you will break their strength and prove that Zeus reigns 

supreme in these lands." 

Till en början var målet att förstöra hela datorspelarens stad, men jag ändrade det till att 

bara förstöra dess Stronghold för att tillåta mer taktik från ludus-fokuserade spelare (som 

nämndes ovan). 

4.2.1 Pilotstudie 

Nivån fungerade i stort bra under pilotstudien. Olika testpersoner spelade med fokus på 

både paidia och ludus, och nivån verkade kunna stödja deras valda spelstil. 

En testperson klagade på att det var svårt att se vad vissa dekorationer var för något. Jag 

insåg att detta berodde på nivåns standardljussättning, som var en sorts motljus, så det 

ändrades till ljus snett framifrån. 

En annan testperson hade problem att plocka upp och samla de reliker som blev utspridda 

på nivån när den skapades som en slumpkarta. Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002) 

har informationsrutor som förklarar hur de flesta objekt ska användas när spelaren rör 

musen över dem, men just relikernas informationsruta förklarade inte hur spelaren skulle 

samla dem. Eftersom relikerna inte var viktiga för undersökningen så tog jag bort dem från 

nivån för att inte förvirra nya spelare. 

Pilotstudien testade även frågeenkäten, som gav den typ av svar jag hoppades på. Olika 

testpersoner angav olika nivåer av upplevd frustration. Den spelstil som deras svar på 

frågorna antydde stämde överens med spelstilen som observationen av deras spelsessioner 

antydde. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen omfattade 9 testpersoner. Det var svårt att hitta frivilliga för 

undersökningen, vilket gjorde att den blev mindre än den planerade omfattningen av 20 

testpersoner. 

Samtliga testpersoners ålder var mellan 20 och 29 år. 3 av dem var kvinnor och 6 av dem 

män. Testpersonerna fick gradera sin RTS-erfarenhet på en skala från 1 till 7, där 1 innebar 

"Ingen erfarenhet alls" och 7 innebar "Mycket stor erfarenhet". Ingen av testpersonerna 

valde graden 1, dvs. ingen bland dem ansåg sig helt sakna tidigare erfarenhet av RTS-spel. 

Under testen så fokuserade 3 av testpersonerna på paidia, och 6 fokuserade på ludus. 2 av 

dem som fokuserade på paidia spelade nivå A (med uttalat mål), och 1 av dem spelade nivå B 

(utan uttalat mål). 2 av dem som fokuserade på ludus spelade nivå A, och 4 av dem spelade 

nivå B. Totalt spelade alltså 4 testpersoner nivå A, och 5 nivå B. Det var ingen testperson 

som hade en spelstil som gjorde det svårt att bedöma om hen fokuserade på paidia eller 

ludus; med hjälp av observationen och frågeenkäten (se appendix B) så gick det att sortera in 

samtliga testpersoner i dessa två spelstilsgrupper. 

På fråga 10 ("Vad ville du helst ägna tid åt i spelet?") svarade en paidia-fokuserad spelare 

t.ex. "Utforska, bygga upp en liten by", och en ludus-fokuserad spelare svarade t.ex. "Stärka 

min armé. Sen leta upp dem som anföll mig i början". 

På fråga 11 ("Hade du en plan medan du spelade? Hur såg den ut i så fall?") svarade en 

paidia-fokuserad spelare t.ex. "Hann inte riktigt bygga upp en plan", och en ludus-fokuserad 

spelare svarade t.ex. "Hitta fienden och sedan bygga upp en armé att krossa dem med". 

På fråga 12 ("Om du fått fortsätta spela, vad hade du då gjort härnäst i spelet?") svarade en 

paidia-fokuserad spelare t.ex. "Fortsatt utforska, bygga militär och skicka ut hunting 

parties", och en ludus-fokuserad spelare svarade t.ex. "Byggt belägringsmaskiner och gått till 

anfall". 

Varje testpersons upplevda frustration kvantifierades genom att räkna ut det genomsnittliga 

värdet av hens gradering av de nio frustrationsrelaterade påståendena på frågeenkäten. 

Detta gav varje testperson ett frustrationsvärde mellan 1 och 7. 

5.2 Analys 

Testpersonerna kan delas in fyra grupper beroende på om de fokuserade på paidia eller 

ludus, och beroende på om de spelade nivån med uttalat mål eller nivån utan uttalat mål. 

Därefter kan det genomsnittliga frustrationsvärdet bland testpersonerna i varje grupp räknas 

ut. På samma sätt kan den genomsnittliga erfarenheten av RTS-spel inom varje grupp räknas 

ut. Tabell 1 redovisar de olika gruppernas genomsnittliga frustration. Tabell 2 redovisar de 

olika gruppernas genomsnittliga erfarenhet av RTS-spel. 
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Tabell 1 Genomsnittligt frustrationsvärde hos de olika grupperna av testpersoner. Tabellen 

visar också minimi- och maxvärdet hos varje grupp, samt hur många testpersoner som ingår 

i gruppen (längst ner i stapeln). 

 

Tabell 2 Genomsnittligt frustrationsvärde beroende på erfarenhet av RTS-spel hos 

testpersonerna. Tabellen visar också minimi- och maxvärdet hos varje grupp, samt hur 

många testpersoner som ingår i gruppen (längst ner i stapeln). 

 

Både paidia- och ludus-fokuserade spelare upplevde i genomsnitt större frustration när de 

spelade en nivå utan uttalat mål. 
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De testpersoner som fokuserade på paidia hade i genomsnitt lägre erfarenhet av RTS-spel än 

de testpersoner som fokuserade på ludus. Bland både paidia- och ludus-fokuserade 

testpersoner så hade de som spelade nivån utan definierat mål i genomsnitt lägre erfarenhet 

av RTS-spel än de som spelade nivån med ett definierat mål. 

5.3 Slutsatser 

Eftersom undersökningen använde sig av en så liten grupp testpersoner blir alla slutsatser 

baserade på den tyvärr väldigt osäkra. 

Resultaten antyder att min första tes, att paidia-fokuserade spelare skulle frustreras av ett 

spel med ett uttalat mål, inte stämmer. Tvärtom antyder resultaten att paidia-fokuserade 

spelare blir mindre frustrerade av ett spel med ett uttalat mål än ett utan. Vad gäller min 

andra tes, att ludus-fokuserade spelare skulle frustreras av ett spel utan uttalat mål, verkar 

däremot resultaten antyda att den inte stämmer, utan att ett spel med ett uttalat mål tvärtom 

är mindre frustrerande för ludus-fokuserade spelare. Sammantaget så antyder resultaten att 

spelare i allmänhet, oavsett spelstil, blir mindre frustrerade av spel med uttalade mål än av 

spel utan uttalade mål. 

En annan slutsats som resultaten antyder är att spelare med låg erfarenhet av RTS-spel har 

större sannolikhet att fokusera på paidia i sådana spel än spelare med större erfarenhet av 

RTS-spel. Dessutom antyder resultaten att spelare som fokuserar på paidia i RTS-spel 

upplever större frustration än de som fokuserar på ludus. 

Något att ha i åtanke gällande alla dessa slutsatser är att undersökningen utförts med hjälp 

av ett RTS-spel, och slutsatserna kan bara appliceras på liknande spel. Det är inte självklart 

att samma slutsatser gäller för spel av andra genrer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet har undersökt frågan: 

 Hur skiljer sig en spelares nivå av frustration över ett spel beroende på om spelet 

 stödjer hens spelstil eller inte? 

Min tes var att en spelare som fokuserar på paidia upplever mer frustration i ett spel med ett 

uttalat mål än i ett spel utan uttalat mål. När det gäller en spelare som fokuserar på ludus var 

min tes å andra sidan att hen upplever mer frustration i ett spel utan uttalat mål än i ett spel 

med uttalat mål. 

Frågan undersöktes med en kvantitativ studie där ett antal testpersoner fick spela en av två 

nivåer till spelet Age of Mythology (Microsoft Studios, 2002). De två nivåerna var identiska, 

förutom att spelaren i den ena nivån fick ett uttalat mål, och i den andra nivån fick spelaren 

inget mål alls. Nivåerna hade utformats för att kunna spelas med fokus på antingen paidia 

eller ludus. Efter att ha fått spela en av nivåerna fick varje testperson svara på en enkät med 

frågor som mätte hur mycket frustration hen hade upplevt under spelsessionen, och hjälpte 

till att bedöma om hen fokuserat på paidia eller ludus. Därmed kunde man jämföra den 

genomsnittliga frustrationen hos testpersoner beroende på om de fokuserat på paidia eller 

ludus, samt beroende om de spelat nivån med uttalat mål eller nivån utan uttalat mål. 

Resultaten antydde att den första tesen inte stämde; tvärtom verkade spelare som 

fokuserade på paidia uppleva mer frustration i ett spel utan uttalat mål. Den andra tesen 

tydde däremot på att stämma; även spelare som fokuserade på ludus verkade uppleva mer 

frustration i ett spel utan uttalat mål. 

6.2 Diskussion 

Att min första tes, att spel med uttalade mål är frustrerande för paidia-fokuserade spelare, 

inte såg ut att stämma tyder på att det uttalade, ludus-fokuserade målet inte bildar ett 

sekundärt mål som distraherar från spelarens huvudmål (att fokusera på paidia). Andersen 

m.fl:s (2011) undersökning om huvudsakliga och sekundära mål, applicerad på ludus och 

paidia, stämmer alltså inte överens med de resultat studien fått. 

Min andra tes, att spel utan uttalade mål är frustrerande för ludus-fokuserade spelare, 

verkade däremot stämma, och dessutom verkade även paidia-fokuserade spelare frustreras 

av sådana spel. En spelare som inte förstår vad målet är upplever ett frustrerande mentalt 

misslyckande (Gilleade & Dix, 2004), och detta verkar alltså även gälla spelare som inte 

spelar med avsikt att uppnå något mål. Det går att tänka sig att en spelare söker efter ett mål, 

frustreras över att inte hitta något, och därför spelar med fokus på paidia då hen upplever 

det som meningslöst att spela med fokus på ludus. 

Resultaten tyder på att det är mer sannolikt att spelare med låg erfarenhet av RTS-spel 

fokuserar på paidia än spelare med hög erfarenhet av RTS-spel, vilket överensstämmer med 

Bateman och Boons (2005) påstående att en spelare som börjar spela ett okänt spel utgår 

alltid ifrån ett fokus på paidia, och kan övergå till ett fokus på ludus när hen lärt sig hur 

spelet fungerar. 
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Alla slutsatser från undersökningen måste dock ses som väldigt osäkra, eftersom gruppen 

med testpersoner var väldigt liten. Dessutom var den inte särskilt jämnt fördelad vad gällde 

kön och spelerfarenhet. Bara en tredjedel av testpersonerna var kvinnor, och två tredjedelar 

män, vilket kan ha gjort resultaten mer representativa för manliga spelare och mindre 

representativa för spelare i allmänhet. Även om fördelningen inom erfarenhet av RTS-spel 

var ganska jämn, så ansåg sig alla testpersoner ha stor erfarenhet av dator- och tv-spel i 

allmänhet (ingen graderade sin erfarenhet lägre än 5 på en skala från 1 till 7, där 1 innebar 

"Ingen erfarenhet alls" och 7 innebar "Mycket stor erfarenhet"). Vidare så var nästan alla 

testpersoner dataspelsutvecklingsstudenter, vilket inte är särskilt representativt för spelare i 

allmänhet, och nästan alla var människor som jag personligen känner, vilket kan ha påverkat 

resultaten. 

Fördelningen av testpersoner mellan de olika grupperna var inte helt optimal. Gruppen av 

ludus-fokuserade spelare som spelade nivån utan uttalat mål var större än de andra 

grupperna, och de testpersoner som spelade nivån med uttalat mål hade i genomsnitt större 

erfarenhet av RTS-spel än de som spelade den andra nivån. Orsaken att dessa obalanser 

uppkom var att jag främst ville få en jämn fördelning av testpersoner mellan de två nivåerna, 

samt att jag inte kunde veta innan varje test om en testperson skulle fokusera på paidia eller 

ludus. 

En annan faktor som bidrar till resultatets osäkerhet är att det inte finns något objektivt sätt 

att avgöra om en spelare fokuserar på paidia eller ludus. Jag har försökt dra så rimliga 

slutsatser som möjligt utifrån observationer och spelarnas svar på enkätfrågorna, men det är 

ändå ofrånkomligen subjektiva bedömningar. 

Jag kan inte se några forskningsetiska problem med den här undersökningen. Alla 

testpersoner har innan testet börjat informerats om att de deltar helt anonymt, och att de 

när som helst under kan avbryta testet utan att behöva förklara varför. Inga data om 

testpersonernas identitet har sparats någonstans. 

Undersökningen skulle kunna vara till samhällelig nytta genom att hjälpa speldesigners att 

skapa spel som använder sig av paidia på ett effektivt sätt, eller som är gjorda för att kunna 

spelas med fokus på antingen paidia eller ludus. Som togs upp i kapitel 2.1 så menar 

Bateman (2009) att paidia-fokuserade spel skulle kunna nå en större publik som inte 

tilltalas av de vanligare ludus-fokuserade spelen. Ett spelutbud som innehåller spel som 

passar många olika spelstilar skulle kunna göra kulturformen spel mer populär hos många 

olika människor som kanske inte spelar spel idag. 

6.3 Framtida arbete 

Om jag hade kunnat fortsätta med arbetet skulle jag försökt hitta fler testpersoner för 

undersökningen, och försökt skapa en jämnare fördelning både vad gäller kön och erfarenhet 

av spel i allmänhet inom testpersonsgruppen. Jag hade även försökt skapa en jämnare 

fördelning av spelare med större erfarenhet av RTS-spel mellan de två nivåerna. Detta hade 

gjort arbetets slutsatser mer säkra och representativa för spelare i allmänhet. 

En större undersökning, med ett hundratal testpersoner, skulle kunna få ännu säkrare 

resultat. Den skulle också kunna undersöka spel från flera genrer, inte bara RTS-spel, för att 

kunna dra slutsatser som bättre kan appliceras på spel i allmänhet. En sådan undersökning 
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skulle också kunna använda sig av spel designade för att spelas med fokus på paidia för att 

bredda urvalet och inte endast använda ludus-fokuserade spel. 

En stor undersökning som kan presentera någorlunda säkra svar på forskningsfrågan, och 

kan avgöra om mina teser stämmer eller inte, skulle kunna vara till användning för 

speldesigners. Den skulle t.ex. kunna hjälpa till vid valet av hur mål ska presenteras för 

spelaren i ett spel med möjlighet att fokusera på både ludus och paidia. 

Något att ha i åtanke när man studerar tv- och dataspel utifrån paidia och ludus är att när 

Caillois (1958/2001) formulerade sin teori om paidia och ludus så fanns inga sådana spel.  

Denna typ av studie  skulle därför kunna inte bara ge en ökad förståelse för hur paidia och 

ludus kan användas i spel, utan även hjälpa till att förstå hur Caillois teori kan appliceras på 

nutidens nya typer av spel. 
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Appendix A -  Inledande enkät 

1. Ålder: 

 

2. Kön: 

 

3. Hur stor erfarenhet har du av dator- och tv-spel i allmänhet? (Om du svarar "Ingen 

erfarenhet alls" på den här frågan kan du hoppa över de resterande frågorna.) 

Ingen           Mycket 
erfarenhet          stor  
alls           erfarenhet 
 

3. Hur stor erfarenhet har du av RTS-spel (realtidsstrategispel), t.ex. Age of Empires, 

Command & Conquer, Grey Goo, Starcraft, etc? 

Ingen           Mycket 
erfarenhet          stor  
alls           erfarenhet 
 

4. Hur stor erfarenhet har du av spelet Age of Mythology? 

Ingen           Mycket 
erfarenhet          stor  
alls           erfarenhet 
 

5. Vilka är dina favoritdatorspel, favorit-tv-spel och/eller favoritspelgenrer?  
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Appendix B -  Frågeenkät 

1. Jag kände mig frustrerad under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

2. Jag tyckte att spelet var förvirrande. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

3. Jag kände mig irriterad under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

4. Jag kände mig avskräckt från att göra vissa saker under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

5. Jag kände mig omotiverad under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

6. Den här spelsessionen var mentalt påfrestande. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

7. Den här spelsessionen var krävande. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

8. Jag kände att jag hade kontroll under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
 

9. Jag kunde inte göra vissa av de saker jag ville göra under spelsessionen. 

Stämmer          Stämmer 
inte alls          absolut 
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10. Vad ville du helst ägna tid åt i spelet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Hade du en plan medan du spelade? Hur såg den ut i så fall? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Om du fått fortsätta spela, vad hade du gjort härnäst i spelet? 
 


