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Sammanfattning 
 

I denna rapport undersöks i vilken grad av hög eller låg spelmekanik gällande kontroll 

och rörelser av en avatar i ett spel, skapar högst benägenhet hos en spelare att vilja 

spela ett casual spel. Undersökningen utgår ifrån spelmekanik, Flow och kontroll. Två 

varianter av ett och samma spel utvecklades som representerade vardera grad av hög 

eller låg spelmekanik. Undersökningen gjordes sedan på en urvalsgrupp som spelade 

båda varianterna av spelet i olika ordningar för att sedan bli intervjuade.  

Resultatet i min rapport tyder på att deltagarna var lika benägna att spela båda 

graderna. Men äldre personer och nybörjare föredrar att spela ett spel med hög grad 

spelmekanik. Samtidigt visar resultatet att yngre personer och erfarna spelare föredrar 

att spela ett spel med låg grad av spelmekanik. Vidareutveckling av rapporten skulle 

kunna vara att skapa fler grader av spelmekanik samt en större urvalsgrupp.  

Nyckelord: Spelmekanik, Enkelhet, Digitala spel, Casual spel. 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Spel ........................................................................................................................ 2 

2.2 Datorspel ................................................................................................................ 2 

2.3 Casual spel ............................................................................................................. 3 
2.3.1 Historia ............................................................................................................................ 3 

2.4 Spelmekanik ........................................................................................................... 4 
2.4.1 Spelmekaniska begränsningar i Casual spel .................................................................. 4 
2.4.2 Kontroll och styrning som spelmekanik ........................................................................... 5 
2.4.3 Flow och spelmekanik ..................................................................................................... 5 

2.5 Motivation ............................................................................................................... 6 

2.6 Enkelhet inom spel.................................................................................................. 7 

3 Problemformulering .......................................................................................... 8 

3.1 Bidrag till spelvärlden .............................................................................................. 8 

3.2 Artefakt ................................................................................................................... 8 

3.3 Metoddiskussion ..................................................................................................... 9 

3.4 Övervägning vid val av ansats .............................................................................. 10 

3.5 Motivering till val av frågor .................................................................................... 10 

3.6 Praktiskt tillvägagångssätt ..................................................................................... 11 

3.7 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................ 12 

3.8 Urvalsdiskussion ................................................................................................... 12 

4 Implementation ................................................................................................ 13 

4.1 Arbetsprocessen ................................................................................................... 13 
4.1.1 Förarbete ....................................................................................................................... 13 
4.1.2 Utveckling av spelet ...................................................................................................... 15 
4.1.3 Slutliga versionen .......................................................................................................... 16 

4.2 Fokus på grad av kontroll ...................................................................................... 17 

4.3 Pilottest ................................................................................................................. 18 
4.3.1 Resultat från pilottest .................................................................................................... 19 
4.3.2 Kritik av pilottest ............................................................................................................ 19 

5 Undersökning ................................................................................................... 21 

5.1.1 Enkät ............................................................................................................................. 21 
5.1.2 Speltest ......................................................................................................................... 24 
5.1.3 Intervju ........................................................................................................................... 25 
5.1.4 Analysprocessen ........................................................................................................... 25 

5.2 Resultat och analys ............................................................................................... 26 
5.2.1 Variant 1 ........................................................................................................................ 26 
5.2.2 Variant 2 ........................................................................................................................ 27 
5.2.3 Skillnader mellan kön .................................................................................................... 28 

5.3 Slutsatser .............................................................................................................. 28 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 30 

6.1 Sammanfattning av arbetet ................................................................................... 30 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 30 

6.3 Metoddiskussion ................................................................................................... 31 



6.4 Framtida arbete .................................................................................................... 32 

Referenser .............................................................................................................. 33 

 



 1 

1 Introduktion 

Spel är någonting som spelas på många olika plattformar, digitalt, på spelbräden och på 

gräsmattan. Spel och datorspel är i regel alltid interaktiva, något som särskiljer det från 

annan media. Det finns många olika typer av spel, taktiska, actionfyllda, massiva och även 

enklare spel. Den här studien kommer titta närmare på Casual spel. På grund av att casual 

spel har en "när som helst, var som helst" attityd måste spelen i viss grad kunnas startas 

snabbt, stängas av snabbt eller kunna spelas i korta sessioner. Detta har lett till att casual 

spel har blivit den stora del av mobilbranschen där casual spel är den populäraste genren på 

mobiltelefoner (Trefry 2010). Detta påstås bero på att de oftast är lätta att lära sig, de har 

tydliga regler samt att det går att spela när som helst. Vilket kan ses om man tittar på 

personer som förr inte var intresserade av någon form av spel har börjat spela mer, och de 

som redan spelar, spelar just mer casual spel.  

Spelmekanik är hjärtat av ett spel enligt Adams (2010). Vidare är det viktigt att 

spelmekanikerna arbetar balanserat så att spelen kan tillåta spelaren att uppnå ett Flow utan 

att känna ångest eller att bli uttråkad då Flow ökar en spelares motivation till att spela ett 

spel. Ryan et al. (2006) menar att den inre motivationen av att spela ett spel kan förbättras 

om en spelare upplever självständighet och kompetens under spelets gång.  

Adams (2010) skriver att det är enkelheten i spel som är nyckeln till en bred spelarbas. Men 

hur enkelt bör det vara? bör ett spel använda extremt enkel spelmekanik för kontroll av 

rörelser inuti spelet som i Flappy birds (2013) eller bör ett spel, fortfarande enkelt, innehålla 

mer möjligheter till kontroll av rörelser inuti spelet närmare i stil med Super Mario Bros. 

(1985). Detta leder in till frågeställnigen för den här studien; 

Vilken grad av hög eller låg spelmekanik gällande kontroll och 

rörelser av en avatar i ett spel, skapar högst benägenhet hos en 

spelare att vilja spela ett casual spel?  

Detta är en explorativ studie med en kvalitativ ansats. Forskningsmetoderna som använts är 

en enkät och en semistrukturerad intervju där testpersoner frivilligt får spela ett spel i två 

varianter. En med hög grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser i spelet och en 

med låg grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser i spelet och sedan svara tämligen 

fritt på diverse frågor i den efterföljande intervjun.  

Resultatet av studien visar att varianten med hög grad ansågs vara mer utmanande och 

varianten med låg grad ansågs vara lättare. Huvudfrågan besvarades med att hälften av 

deltagarna i undersökningen visade benägenhet att vilja spela varianten med hög grad av 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett spel medan den andra hälften 

föredrog låg grad spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett spel. Det 

visade sig även att äldre och nybörjare föredrog varianten med hög grad av spelmekanik 

gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett spel medan yngre och erfarna spelare 

föredrog den med låg grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett 

spel. Studien kunde tyvärr inte presentera en slutsats utifrån kön då urvalet blev för dåligt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Spel 

Burn, Buckingham, Carr, & Schott (2006) skriver om en punktlista skapad av Pearce (2002) 

som definition av vad ett spel är: 

 Ett mål (med en variation av delmål) 

 Hinder (Designade för att hindra spelaren från att nå målet) 

 Resurser (för att hjälpa till att nå ditt mål) 

 Belöningar (för att avancera i spelet, ofta i en form at resurs) 

 Bestraffningar (för att misslyckas med att övervinna hinder, ofta i en form av mer 

förhinder) 

 Information 

o Känt för alla spelare och av spelet 

o Känt för varje individ (till exempel en hand spelkort). 

o Känt bara av spelet 

o Progressiv information (förflyttningar av kunskapsläget till ett annat, till 

exempel chans kort i Monopol (1933, Parker Brothers)) 

Alla typer av spel erbjuder spelaren någon form at möjlighet att styra eller kontrollera spelet 

eller spelets avatar. Adams (2010) definierar spel som följande;  

"A game is a type of play activity, conducted in the context of a pretended 

reality in which the participant(s) try to achieve at least one arbitrary, 

nontrivial goal by acting accordance to the rules" 

Ernst Adams (2010), Definition of a game 

Det Adams (2010) menar på är att spel kan vara saker som till exempel fotboll, schack, 

konståkning och datorspel är alla på något sätt ett spel. Spel kan vara utformade på olika 

sätt, att du fysiskt är spelaren som utövar spelet, som i fotboll och konståkning, eller att du 

spelar en avatar(er), enheter eller små figurer som i schack. Det kan utföras på olika 

komplicerade och/eller seriösa nivåer som en lek utförd av barn eller professionellt reglerad 

tennis. Något som ofta kopplas till spel är brädspel, de går oftast ut på att spelaren gör något 

på till exempel ett spelbräde där spelbrädets utformning och spelets regelverk sätter olika 

mål för spelaren att uppnå utefter spelets regler. Om ett spel är i grunden lätt att förstå, 

jämfört med något väldigt komplicerat som kan ta en längre tid att lära sig, så kan detta vara 

något som kan påverka spelarens benägenhet att vilja engagera sig i med spelet. Adams 

(2010) nämner även att enkelhet är nyckeln till att få fler spelare. 

2.2 Datorspel 

Datorspel är en nutida digital version av spel som vi har kallat brädspel eller spel. Det är ett 

medium som kan spelas på olika plattformar beroende på vilken spelet är skapat för. Ett spel 

kan till exempel vara skapat för mobiltelefoner, spelkonsoler eller en dator. Det finns olika 

genrer precis som det finns inom film. Det som får spel att vara annorlunda mot andra 

medier är interaktiviteten, något som sällan går att få av någon annan media.  
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En spelare har olika grader av kontroll över datorspelet och hur det spelas baserat på spelets 

design. Datorspelen kan vara enormt olika, allt ifrån snabba och actionfyllda som kräver 

konstant interaktion till datorspel som utspelas sakta men kräver mer taktiskt tänkande. Det 

som kommer fokuseras på här är casual spel. Dessa är digitala spel som ofta spelas på 

mobiltelefoner men även på andra plattformar. Just casual spel har fått en stor popularitet 

på mobilmarknaden då mobilens fysiska storlek och konstruktion begränsar möjligheten att 

spela spel som annars spelas med tangentbord och pekdon eller en handkontroll. På grund 

av detta har det oftast lett till att spelen har ett enklare system för att styra spelet med hjälp 

av mobiltelefonen via touchskärm eller eventuella knappar, vilket då indirekt påverkar den 

mängd spelmekanik som går att genomföra i spelet jämfört med tidigare nämnda 

tangentbord och pekdon eller en handkontroll.  

2.3 Casual spel 

Enligt Trefry (2010) spelar mer än 200 miljoner spelare casual spel på internet eller 

liknande. Författaren utrycker även att casual spel är den snabbaste växande marknaden i 

spelindustrin. Trefry (2010) fortsätter med att förklara att casual spel har växt in i 

konsolmarknaden med spel som Guitar Hero (2006) och Rock Band (2008) båda 

utvecklade av Harmonix. Nintendo som under 2000-talet var på väg att bli ointressanta för 

marknaden utvecklade Wii (2006), en spelkonsol som var mer fokuserad på casual spel.  

Trefry (2010) nämner några få vanliga punkter som gör att ett spel definieras som ett casual 

spel.  

 Regler och mål måste vara tydliga. 

 Spelare måste snabbt kunna lära sig spelet. 

 Spelet kan spelas när spelaren vill det och när det passar. 

 Spelkoncepten lånar från kända element och teman från verkligheten så att spelaren 

lättare kan relatera mellan spelet och verkligheten.  

Kuittinen et al. (2007) definierar ett casual spel med; att de innehåller olika egenskaper som 

kallas casual, ett innehåll som är generellt intressant, ett spelupplägg som är lätt att lära sig, 

enkla kontroller, snabba belöningar eller möjlighet att spela i korta sessioner. Kuittinen et al. 

(2007) fortsätter med att förklara att dessa egenskaper kan variera beroende på spel och att 

termen casual spel borde hanteras mer eller mindre öppet då innebörden kan variera.  

2.3.1 Historia 

Trefry (2010) går in på historien över hur casual spel som genre blev till; 

Microsoft Solitaire (1990) av Microsoft var en av de första riktigt populära casual spelen. 

Anledningen till detta var bland annat att spelet var inkluderat i Windows 3.0 (1990) 

operativsystemet. Enligt Trefry (2010) kan man se att spelet digitalt är mer smidigt samt 

snabbare än om man använder sig av en fysisk kortlek, vilket Trefry (2010) menar gör att 

spelet inte alls sker i samma effektiva takt.  

Senare ser man att Bejeweld (2001) utvecklat av PopCap var ett spel som var väldigt 

populärt på grund av sin enkelhet. Trefry (2010) nämner en intervju där en av utvecklarna 

till spelet Bejeweld (2001) berättar om deras teori; utvecklaren menade på att om hans egen 

mamma (som normal inte tycker om spel) tycker om spelet så måste det finnas något att 

bygga på. Utvecklaren avslutar med att poängtera att hon inte är en speldesigner, men hon 
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vet vad hon tycker om. Cirka sju år efter att spelet bejeweld (2001) släppts kunde man se att 

spelet laddats hem mer än 150 miljoner gånger påstår Trefry (2010). Enligt trefry (2010) var 

anledningen till spelets succé att människor tyckte om det faktum att man kunde sortera 

samt matcha juveler diverse saker. Ett annat element som gjorde spelen annorlunda var att 

det skapades en känsla av kontroll över spelet hos spelaren. Detta genom att spelaren själv 

hade möjlighet att välja exempelvis vilken juvel i Bejeweled (2001) eller vilket kort i 

Microsoft Solitaire (1990) som spelaren ville flytta på. En annan faktor som spelare även såg 

som positiv var enkelheten och att man kunde spela spelen utan någon form av tidspress.  

Kurkovsky (2009) skriver att casual spel är den mest populära typen av mobilspel. Detta har 

lett till att många mobilspel är just casual spel. Vilket har lett till att casual spel som Candy 

Crush Saga (2012) som är utvecklat av King har blivit populära. Vidare kan man utifrån 

Ponnada och Kannan (2012) se att ett spels nivå av succé generellt baseras på 

marknadsstatistik som hemladdningar, spelarrecensioner, spelranking och medelvärdet av 

betalningar per hemladdningar.  

2.4 Spelmekanik 

I boken Fundamentals of game design skriver Adams (2010) om spelmekanik. Adams 

(2010) skriver att spelmekanik är hjärtat i ett spel. Det är spelmekaniken som gör ett spel till 

ett spel genom att definiera spelets uppbyggnad och utmaningar, samtidigt som presenterar 

vilka möjligheter spelaren har att interagera med spelet och spelvärlden. Även spelets mål 

och resultatet av att klara av, eller att inte klara av, att nå målet är skapat med en 

spelmekanik. 

Trefry (2010) skriver om spelmekanik på liknande sätt. Trefry skriver att spelmekanik är den 

grund som ett helt spel bygger på. Att kombinera enkla mekaniker, som högst poäng vinner 

eller, att kombinera tre block, är det som bygger upp spel. Enligt Trefry (2010) så bör alla 

spel ha en huvudmekanik som är elegant på så sätt att den ger tydliga direktioner men 

samtidigt att den ska vara tillräckligt flexibel för att en spelare ska kunna skapa taktiker.   

Kim (2008) förklarar spelmekanik ur en interaktions synvinkel och delar upp det i två delar, 

core spelmekanik och sekundär spelmekanik. Kim (2008) förklarar att core spelmekanik är 

den viktiga interaktionen med ett spel och det som sker oftast. I ett plattforms spel är detta 

oftast att kunna hoppa, medan i en shooter så är det oftast att kunna skjuta och i ett bilspel 

så är det att kunna köra, Det är huvuddelen av ett spel och utan detta så skulle man inte 

kunna spela spelet alls. Sekundär spelmekanik är den interaction som sker mer sällan. 

Adams (2010), Trefry (2010) och Kim (2008) har lite olika tagning på vad de anser är en 

spelmekanik men vi kan sammanfatta det med att spelmekanik är det som gör ett spel till ett 

spel, det är det som får spelets puls att slå. Det går att kombinera spelmekaniker på olika sätt 

vilket resulterar i olika resultat och ofta olika typer av spel. Det är spelets spelmekanik som 

sätter up utmaningar, uppbyggnad, möjligheter för spelaren. Dock bör det alltid finnas 

tillräckligt med utrymme för en spelare att göra allt den kan för att utnyttja spelmekaniker 

och med det skapa taktiker för att bemästra spelet.  

2.4.1 Spelmekaniska begränsningar i Casual spel 

När det kommer till casual spel och deras spelmekanik som den här rapporten kommer 

fokusera på så nämner Kuittinen et al. (2007) att casual spel oftast antas vara enkla, snabba 

att spela när spelaren känner för det samt lika lätt att stänga av, detta för att betona den "när 
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som helst, var som helst" attityden som finns hos många casual spel. Detta betyder då att 

spelen oftast har spelmekaniker som är enklare och lätta att ta sig till. Kultima (2009) 

diskuterar även att på grund av att casual spel blivit en stor del inom mobilbranschen, så 

borde spelen även av den anledningen använda sig av enkel spelmekanik för att lättare 

kunna klara de fysiska och kognitiva kraven som finns hos dessa system vid utveckling på 

systemen.  Spelmekanik bör alltså vara så enkel som möjligt i ett casual spel. Det kan tolkas 

som ett hinder för utvecklingen av casual spel, med det betyder inte att det är negativt. 

Spelmekaniker som är lätta att lära sig och utformning av spelmekaniken bör vara så pass 

enkel att en spelare kan lära sig spelet på mycket kort tid för att, återigen betona "när som 

helst, var som helst" attityden för casual spel.  

2.4.2 Kontroll och styrning som spelmekanik  

Woodworth (1930) förklarar termen kontroll vilket enligt författaren menar är definitiv 

medveten handling utförd av en rationell varelse, någonting som är gjort för ens egen nytta 

vad nu det må vara i kontexten av handlingen.  Det kan genomföras indirekt genom en 

mekanism, men det är alltid något som utför varelsens vilja. Woodworth (1930) fortsätter 

med att förklara att avsaknaden av kontroll är något som utförs utan att varelsen påverkar 

det på något sätt.  

Enligt Nationalencyklopedin så beskrevs kontrolluppfattning av den amerikanske 

psykologen Julian B. Rotter i slutet av 1950-talet med:  

"Egenskapen är en av flera psykologiska särdrag som beskriver människans 

behov av att ha kontroll över livet och att uppfatta det som i grunden 

förutsägbart och begripligt."  

Nationalencyklopedin, Kontrolluppfattning 

För att kunna utöva kontroll i ett spel kräver någon typ av funktion för att kunna styra. Detta 

är vanligtvis utfört med en spelmekanik. Togelius et al. (2009) skriver om spelet Super 

Mario Bros. (1985) utvecklat av Nintendo som blev en enorm succé och blev en grund över 

hur ett plattform spel fungerade i 2D. En välkänd teknologisk begränsning som fanns var att 

man inte kunde gå tillbaka i banan utan man kunde bara röra sig framåt (åt höger). 

Passerade spelaren någonting som var av intresse som denne sedan ville röra sig tillbaka till 

fanns inte denna möjlighet. Detta skapade en värld som tvingade fram spelaren i spelet, men 

i spelarens egen takt.  

2.4.3 Flow och spelmekanik 

När en spelare spelar ett spel är Flow väldigt viktigt för att en spelare inte ska känna ångest 

eller bli uttråkad. Flow uppnås med spelmekaniker som är balanserad och detta är något 

som Adams (2010) tar upp. Adams (2010) påstår att alla typer av spel har någon form at 

Flow. 
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Figur 1 Modell av Flow baserad på Adams modell, 2010, s.339 

Adams (2010) skriver att Flow upplevs när en spelare upplever att ett spel är tillräckligt 

utmanande för att inte vara tråkigt, men samtidigt inte för utmanande för att bli frustrerade. 

Med tiden som en spelare blir bättre på ett spel så måste spelet presentera mer utmaning i 

en takt som inte är för brant (se Figur 1). Detta är ibland svårt för spelutvecklare då det är 

omöjligt att veta vilka talanger som spelaren har. Ett exempel på detta är en spelares 

reaktionstid som kan variera. Därför är det viktigt att ett spel har spelmekaniker som 

balanserar svårighetsgrad med talang så bra som möjligt.  

Paras & Bizzocchi (2005) pratar om Flow och immersion. Immersion kräver att spelaren 

släpper verkligheten och låter sig omslutas av spelets värld. Ett spel med ett dålig Flow, för 

svårt eller för lätt, gör att en spelare bryter immersionen även om den i övrigt förstärks av 

grafik, ljud, interaction och spelarens input i spelet. Nacke & Lindley (2008) skriver att 

immersion logiskt set kan ses som någonting som måste ske innan en spelare kan uppleva 

Flow. Eftersom immersion involverar avsaknaden av känslan av kontext. Medan Flow 

förklarar en nivå av komplett involvering. Flow aspekten är en viktig del för att spelare ska 

kunna känna motivation till att spela ett spel. 

2.5 Motivation 

Ryan et al. (2006) skriver om motivation och vad som gör en person motiverad. Ryan et al. 

(2006) menar om den mindre CET-Modellen (Cognitive evaluation theory) som är baserad 

på SDT-Modellen (self-determination theory). Modellen menar på att inre motivation 

förstärks av självständighet och kompetens. Medan den inre motivationen försämras av 

minskad upplevd självständighet och kompetens. 

Ryan et al. (2006) beskriver självständighet i CET-Modellen genom att förklara att när 

aktivteter utförs för eget intresse eller eget värde så leder detta till att den upplevda 

självständigheten är hög. När information leder till ett val som inte är kontrollerat utan att 

personen i fråga känner att dem personligen gör valet så förbättrar det den upplevda 

självständigheten och med det den inre motivationen. När en känsla av att bli kontrollerad 

introduceras så försämrar det personens känsla av självständighet och den inre motivationen 
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försämras. Modellen förväntar sig att spelmekaniker med flexibilitet över rörelser och 

strategier ska förbättra motivationen.  

Ryan et al. (2006) fortsätter med att beskriva kompetens i CET-Modellen genom behovet av 

en utmaning och känslan av att lyckats med någonting. Detta kan presenteras som formen av 

att få nya förmågor, talanger eller utmaningar. Den positiva feedbacken kommer då förbättra 

den inre motivationen med. Där en spelare av ett spel redan bemästrat kontrollerna för 

spelet men att spelet fortsätter presentera utmaningar för att få positiv feedback som 

belöning. Ryan et al. (2006) lägger fram en hypotes där de anser att upplevd kompetens är 

den viktigaste känslan för att känna nöjdhet.  

2.6 Enkelhet inom spel 

Adams (2010) diskuterar om enkelhet och hur författaren förklarar att de mest eleganta 

spelen är de som har en liten mängd regler och begränsad mängd spelmekaniker skapar en 

intressant variation.  

Detta kan man se att genom tiderna så har de största succéerna ofta varit enkla att lära sig. 

Några exempel på detta är Super Mario Bros. (1985) och Bejeweld (2001). Detta sker 

fortfarande med spel som Flappy Bird (2013) utvecklat av Dong Nguyen.  

Detta leder vidare till vad som gör ett spel mer populärt, Spelmekaniken som tillåter 

spelaren att utföra kontroll verkar vara dominerad av enkelhet bland casual spel. I spelet 

Flappy birds (2013) är spelarens kontroll över spelet extremt minimal med en enda knapp 

som kontrollerar spelavatarens höjd över marken i spelets värld medan spelaren skickas 

framåt automatiskt som på en rail samtidigt som spelaren försöker undvika att krocka. En 

spelmekanik som får spelarens höjd ökar, en som får spelaren att automatiskt åka framåt 

och en för kollision. 

I ett annat exempel, Super Mario Bros. (1985), är situationen liknande men att spelaren har 

lite mer kontroll över karaktären och kan då röra sig mer fritt; Röra sig framåt, Röra sig 

bakåt, hoppa (med några variationer och kombinationer), men kan aldrig röra sig tillbaka i 

spelvärlden mer än det som visas på skärmen.  

Adams (2010) poängterar att det är enkelheten hos spelmekanikerna som skapar 

möjligheten till en bred marknad. Även tidigare historik över casual spel har visat på att 

enkla spelmekaniker gör spelen lättare att sätta sig in i vilket gör den potentiella spelarbasen 

större, vilket har varit en nyckelfaktor för att göra spel populära. 
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3 Problemformulering 

Adams (2010) menar att det är viktigt att spel är enkla för att många spelare ska lättare 

kunna spela spelet samt att spelets enkelhet kan påverka benägenhet att vilja engagera sig i 

spelet. Dock är det svårt att veta i vilken grad av enkelhet på spelmekaniken som är mest 

uppskattad av spelarna. Casual spel kan använda enkla spelmekaniker i väldigt varierande 

grad även om casual spel som genre redan har enkla spelmekaniker i grunden, men hur 

enkel bör den spelmekaniken vara? Ryan et al. (2006) menar på att spelmekaniker med 

flexibilitet över rörelser och strategier ska förbättra motivationen och med det benägenheten 

av vilja spela ett spel. Bör spelen innehålla ytterligare möjligheter till rörelser inuti spelet 

som exempelvis i spelet Super Mario Bros. (1985) eller bör ett spel använda extremt enkel 

spelmekanik för rörelser som i Flappy birds (2013).  Detta leder in till frågeställningen för 

den här studien. 

Vilken grad av hög eller låg spelmekanik gällande kontroll och 

rörelser av en avatar i ett spel, skapar högst benägenhet hos en 

spelare att vilja spela ett casual spel?  

Det diskuteras i bakgrunden om att enkel spelmekanik för att kontrollera rörelser i spel är 

bra men samtidigt att möjligheten till flexibla rörelser ökar självständigheten och med det 

benägenheten att vilja spela ett spel. Under skapandet av den teoretiska bakgrunden fanns 

bristande mängd studier om enkel spelmekaniken gällande rörelser och kontroll av en avatar 

inuti ett spel. Det fanns flera som diskuterade kontroll ur ett styrenhetsperspektiv så som 

touchskärmar och handkontroller, men inuti i spelet så sker en nivå av spelmekanik för 

rörelser och kontroll som är responsen till dessa styrenheter. Det är på just denna nivå som 

bristen av forskning för casual marknaden fanns. Eftersom casual spel bör använda sig av 

enkel spelmekanik som är lätt för spelaren att lära sig enligt flera källor. Behöver spelaren 

kunna utföra rörelser och kontroll i den grad över spelet i stil med Super Mario Bros. (1985) 

som har en högre flexibilitet som möjliggör olika personliga tekniker. Eller räcker det med 

den väldigt enkla spelmekanik för rörelse och kontroll som finns i ett spel som Flappy birds 

(2013) som i sig inte har någon större flexibilitet och där det nästan är omöjligt att skapa 

personliga tekniker.  

3.1 Bidrag till spelvärlden 

Vid utveckling av casual spel finns det mycket att tänka på då det är en marknad med hög 

konkurrans, speciellt på den mobila marknaden. Den här studiens bidrag till spelvärlden är 

att försöka få reda på i vilken grad av hög eller låg spelmekanik gällande kontroll och rörelser 

som är att föredra utifrån de olika nivåer som kommer presenteras i den artefakt som 

utvecklas. På så sätt finns det en grund över vilken nivå av enkel spelmekanik man ska 

fokusera på med kontrollsystemet i spelet. Vilket gör att spelet är mer konkurrenskraftigt 

och har en större teoretisk chans att bli uppskattat av spelare. 

3.2 Artefakt 

Ett spel utvecklades som försökte fånga upp enkel spelmekanik för rörelser och kontroll som 

presenterats tidigare i bakgrunden, för att sedan presenteras i två olika varianter som 

använder olika grader av flexibilitet gällande spelmekaniken för rörelser och kontroll. 
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I den ena varianten använder spelet en enkel spelmekanik för rörelser och kontroll i nivå 

med Flappy birds (2013). En knapp kommer att användas för att styra en avatar som 

automatiskt förs fram över en spelvärld där målet är att inte krocka med något typ av hinder. 

Knappen som styr avataren kommer att få avataren att stiga vertikalt på skärmen när man 

trycker ner den och falla vertikalt (sjunker) när spelaren släpper knappen. Detta leder till att 

spelaren måste hantera situationer som kommer upp i den takten som spelet presenterar 

dem. 

I den andra varianten är spelets spelmekanik för rörelser och kontroll mer flexibelt än 

varianten som nämnts ovan, mer i stil med Super Mario Bros. (1985). Målet är precis som 

innan att inte krocka med något typ av hinder. Vidare kommer samma knapp användas som 

tidigare för att stiga vertikalt och falla vertikalt när man släpper knappen, dock har spelaren 

kontroll över att röra avataren framåt eller bakåt i spelvärlden. Detta ger mer kontroll över 

spelsituationen i spelet och spelaren kan då ha mer kontroll över att hantera situationer som 

kommer upp i den takten som spelaren vill ta sig an dem. Spelaren kommer kunna flyga 

framåt och bakåt hur mycket som helst för att på så sätt ge spelaren mer flexibilitet gällande 

rörelser och kontroll. 

3.3 Metoddiskussion 

Tanken i denna uppsats är att genomföra en explorativ kvalitativ studie. En kvalitativ studie 

kan exempelvis ses i det som Passer (2014) nämner om att en studie som är kvalitativ 

fokuserar på helheten och förståelsen av ett beteende genom att inte använda sig av statistik.  

Qualitative research seeks to achieve a relatively holistic or thematic 

description and understanding of behavior, primarily through the 

nonstatistical analysis of data. 

Passer (2014) 

Vidare kan man utifrån Patel och Davidson (2011) se att vid användning av en kvalitativ 

ansats så är syftet att man på något sätt ska fokusera på eller identifiera ett visst fenomen 

utifrån individers, i detta fall speldeltagarnas, uppfattning. Anledningen till den valda 

ansatsen eller studien är för att skapa en förståelse för vilken grad av hög eller låg 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett spel, skapar högst benägenhet 

hos en spelare att vilja spela ett casual spel.  

Det som kan ses som positiva faktorer när det gäller att använda sig av denna typ av ansats 

kan ses i det som Patel & Davidson (2011) och även Repstad (2007) nämner. De menar att 

kvalitativa studier till skillnad från exempelvis andra ansatser skapar en holistisk syn samt 

att ansatsen kan ses som väldigt flexibel. Eftersom studiens fokus ligger på benägenheten att 

vilja spela ett casual spel som nämnts ovan krävs det en kvalitativ metod för att få ut ett 

resultat som är användbart för att försöka svara på problemet i fråga. Fokuseringen på 

benägenheten att vilja spela ett casual spel, ett fält som efter vetenskaplig bakgrund verkar 

vara relativt outforskat med inriktning på casual spel. Vilket betyder att det krävs en 

explorativ studie med en kvalitativ ansats för att få ut ett resultat som är lämpligt för att 

svara på frågeställningen.  
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Qualitative research techniques aim to open up new areas for research. They 

often provide valuable insights that could not be collected using other 

research techniques.  

Stevenson et al. (2000) 

Vidare kan man se att det även finns viss kritik som riktar sig mot denna typ av ansats. En 

problematik som tas upp i samband med denna ansats kan man se utifrån det som enligt 

Patel och Davidson (2011) benämns för generalisering. Dock menar författarna att det även 

kan uppstå ytterligare problematik som handlar om personer som försöker genomföra en 

studie på liknande sätt kanske inte, i den mån som är tänkt, lyckas. Då det kan vara väldigt 

svårt enligt Patel & Davidson (2011) att replikera.  

3.4 Övervägning vid val av ansats 

Det första alternativet som övervägdes var användandet av enkäter och en digital fördelnings 

plattform, att presentera undersökningen på internet med en tillkommande enkät. Detta 

skulle kunna leda till en förhoppningsvis större mängd testare för att kunna få ett brett grepp 

över resultatet samt direkt statistik över svaren om enkäten hade en hög grad av 

standardisering. Ett problem som presenterades när möjligheten till detta undersöktes var 

att sättet att utveckla spelet skulle kräva en kostsam licens för att kunna ha rättigheter att 

publicera ett spel på internet. Detta leder till att en person som testar spelet måste ladda 

hem spelet och köra det från sin egen dator och samtidigt gå tillbaka och svara på en enkät 

efter att personen har spelat spelet. Detta skulle vara ett problem då det är svårt att övertyga 

och bevisa att ett program inte är till exempel infekterat med virus. Samtidigt så ska spelet 

spelas av en större mängd personer och det skulle kunna vara svårt att få tag i tillräckligt 

med många som är villiga att gå igenom alla dessa steg för en studies skull. Passer (2014) tar 

upp problemet med enkäter i övrigt. Det alltid problemet med att mäta känslor på något sätt 

med hjälp av enkäter med hög grad av standardisering. Men skulle man då välja att använda 

en enkät med låg grad av standardisering och då tillåta att personerna som svarar på enkäten 

svarar fritt så kan även detta leda till bristande, oseriösa, eller (medvetet eller inte) 

över/underskattade svar. Detta gör att det blir enklare att välja att göra en kvalitativ studie 

som till exempel en intervju efter en testning. 

En anledning till att välja semistrukturerade intervjuer kan ses utifrån en tidigare studie som 

genomfördes av Ponnada och Kannan (2012). I denna studie kopplades binära svar som ja 

och nej som det enda alternativet till deras egna uttalanden, över ett spel. Uttalandena må 

varit formade så att man bara kunde svara ja eller nej, men leder dock till svårigheter när 

man undersöker gråzoner och saker som kräver tolkningen av en känsla för att få ett resultat. 

Man skulle kunna svara på en fråga "är spelet roligt" med ja eller nej. Dock kan åsikter om 

ett spel på det sättet vara mer komplicerade än så.  

3.5 Motivering till val av frågor 

För att kunna genomföra den tänkta studien så var tanken att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer utifrån diverse teman. Frågorna som kommer att ställas till 

spelarna kommer att ha en liten grad av standardisering, vilket med utgångspunkt i Patel & 

Davidson (2011) menas med att man har ett antal frågor men att, testspelarna i detta fall, 

utifrån de tänkta frågorna sedan kan i stor omfattning ha möjlighet till att ge svar på 

frågorna tämligen fritt. Dessa intervjuer kommer bli dokumenterade via ljudinspelning. 
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Några av frågorna är inspirerade av studien Flow and Immersion in First-person Shooters: 

Measuring the Player’s Gameplay Experience av Nacke & Lindley (2008).   

Tanken med enkätfrågorna som kan ses i Appendix A var att få en intressant grund data från 

varje medverkande i testet. En självklar grund för detta är ålder och kön men även frågor 

som ofta de spelar eller deras tidigare erfarenheter av spel skulle kunna vara intressanta för 

att eventuellt se skillnader som skulle kunna leda till intressanta resultat.  

När det kommer till intervjufrågorna som kan ses i Appendix B så var tanken att först och 

främst försöka svara på rapportens fråga men samtidigt få deltagarna att utveckla deras 

åsikter och bekräfta förståelse och motivation. Den första frågan relaterar till deras första 

åsikt direkt efter att de slutat spela för att fånga upp vilken åsikt de nu har direkt efter testet. 

Den andra frågan som ställdes var till för att få en spelare att tänka över vilka skillnader det 

var mellan varianterna, så att de kanske lättare kan reflektera över det i kommande frågor. 

Den frågan fyllde även funktionen att på nått sätt bekräfta hur de förstod skillnaderna 

mellan varianterna. Frågorna där efter gällande taktiker var för att få deltagarna att 

utvärdera deras egen spelstil och om det hade påverkats. Efter detta ställdes en rad frågor 

som försökte bekräfta om deltagarna kände någon typ av Flow och därmed en viss 

immersion av spelet då detta är en faktor för att en spelare ska känna sig motiverad att spela 

spelet. Det för att uppfylla kriteriet att en deltagare förhoppningsvis kände en viss 

benägenhet att vilja spela spelet. När det kom till några av de sista frågorna så var detta för 

att identifiera problem och förbättringsförslag för en framtida studie eller utveckling av ett 

liknande spel utefter deltagarnas åsikter. Den slutgiltiga frågan hade som mål att svara på 

huvudfrågan i rapporten för att se vilken variant som deltagarna verkligen skulle välja att 

spela igen. Frågan skiljer sig från den första frågan väldigt mycket då den inte ställer frågan 

ur ett roligast/intressantast/uppskattat perspektiv som den första utan mer allmänt och på 

så sätt kunna svara på frågan. Då frågan inte specificerar anledning utan deltagarna kan då 

motivera deras åsikter till deras benägenhet mer fritt. 

3.6 Praktiskt tillvägagångssätt  

Den här studien ska försöka tyda vilken variant av artefakten (spelet), den med låg grad av 

spelmekanik för kontroll och rörelser eller den med högre grad av spelmekanik för kontroll 

och rörelser, skapar högst benägenhet hos en spelare att vilja spela spelet. Detta genom en 

enkät och en kvantitativ intervju om spelet och spelupplevelsen. För att genom detta sen 

skapa ett helhetsintryck av spelarens åsikter om varianterna av spelet. Ur deras synvinkel, 

vilket spel som var roligast, mest intressant eller bara mest uppskattat. Vad nu de finner som 

anledning till deras åsikter. Samt vilken variant som de skulle vilja spela igen.  

För att kunna genomföra undersökningen så behövdes den artefakt som diskuteras under 

kapitel 3.2 utvecklas. För att lyckas med detta så användes GameMaker: Studio 

(YoYoGames, 1999). Detta användes sen för att kunna, men hjälp av enkät och intervju 

försöka svara på rapportens frågeställning.  

Tillvägagångssättet efter att artefakten var utvecklad började sedan med att ta fram en enkät 

som täcker de grundliga frågorna som diskuterades under 3.5 gällande diverse enklare frågor 

som ålder, kön och andra intressant grund data som kan användas för att kunna få 

intressanta resultat, så som tidigare erfarenheter och vilka olika typer av spelplattformar 

som de hade tillgång till. Sedan så utvecklas intervjufrågarna utefter de frågorna som 
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diskuteras under 3.5 med frågor som är mer diskuterande och öppna för att försöka få en 

bild av vad deltagarna har för åsikter om spelets varianter.   

Efter detta så genomfördes ett pilot test för att se hur det funkar i sin helhet. Pilottestet 

genomfördes med anordnaren sittandes bredvid pilotdeltagaren. Pilotdeltagaren hade en 

dator med spelet på framför sig. Först blev pilotdeltagaren ombed att fylla i enkäten 

samtidigt som information ges gällande anonymitet och att de har rätt att avsluta testet när 

som helst. Pilotdeltagaren testade sedan variant 1 och variant 2 i vardera i fem minuter eller 

tills de klarade spelet. Varannan deltagare fick starta med variant 1 eller variant 2 om 

vartannat. Efter att pilotdeltagaren var klara med detta så tillfrågas dem om det var okej att 

spela in den följande intervjun. Sen genomförs intervjun enligt de intervjufrågorna som togs 

fram. Pilottestet skulle kunnat genomföras flera gånger för att se till att allt fungerade som 

det ska. 

Efter att pilottestet genomförts så undersöktes och åtgärdas eventuella problem som kom 

up. Fel som till exempel syftningsfel, stavfel, fel på spelet eller vad som nu presenterades 

från pilottestet.   

Efter att man fick tag på deltagare för undersökningen så utfördes testningen på samma sätt 

som pilottestet men med ändringar som kan kommit upp under pilottestet. 

När ett tillfredställande mängd test hade genomförts så sammanställdes svaren på 

enkätfrågorna till en tabell och intervjuerna blev transkriberade för att lätt kunna arbetas 

med.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Vidare genomförs studien med ett etiskt förhållningssätt som har som mål att hålla alla 

testdeltagare anonyma. Passer (2014) menar att detta är en del av ett forskningsetiskt 

förhållningssätt genom att skydda frivillighet, integritet och anonymitet.  

3.8 Urvalsdiskussion  

Tidigare var tanken att studien skulle genomföras på ett café. Detta genom att deltagare 

slumpvis skulle bli tillfrågade att delta i undersökningen. Dock så blev inte detta möjligt att 

genomföra och studien valdes istället att genomföras på ett industriföretag i Götene. Detta 

efter att det tillfrågade företaget valt att ställa upp och låtit sina arbetare gå ifrån. Tio stycken 

deltagare valdes slumpvis efter att de blev tillfrågade om de hade tid att delta i en 

speltestning samt intervju för en undersökning. Tanken var att genom att välja deltagare 

slumpvis att få med en lika mängd kvinnor samt män och att det skulle vara minst tio 

personer som deltog.  Tyvärr blev det inte så, utan i slutändan var det nio män och en kvinna 

med i undersökningen. Deltagarna var mellan åldrarna 18-50 med 32.6 i medelvärde. 
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4 Implementation 

Syftet med spelet som arbetades fram var att jämföra två grader av styrning i ett spel i form 

av två varianter av samma spel. Dessa är två varianter är i grunden väldigt lika med samma 

utformning av banan och samma grafik.  

4.1 Arbetsprocessen 

Spelet utvecklades med en grundidé som skulle fokusera på enkelhen av ett kontrollsystem. 

Inspiration hämtades ifrån dotGEARS Flappy Birds (2013) men med tanke på att spelet 

skulle utvecklas för att spelas i två olika varianter var slumpsystemet för banans utseende 

inte ett alternativ då det är viktigt att varianterna kan jämföras och vara så lika som möjligt i 

övrigt. Spelmekaniken för kontroll systemet i Flappy Birds (2013) är ett system som baseras 

på användandet av en knapp, men det skulle även kunna gå att skapa ett liknande system 

men att spelaren måste bestämma själv vilket håll som spelar avataren ska röra sig. Målet 

blev då att utveckla ett spel med två varianter. En där spelmekaniken för kontrollsystemet i 

spelet utförs med en knapp, och en annan där spelmekaniken för kontrollsystemet i spelet 

utförs med flera knappar. Det är även värt att notera att Flappy Birds (2013) är ett spel i en 

2D miljö vilket är en miljö som utvecklaren var tidigare erfaren att arbeta med. Detta ger 

även möjligheter att producera delar av spelets grafik mycket lättare än om det skulle göras i 

3D. För att välja ett tema över spelets grafiska stil och känsla så valdes rymden och ett ufo 

som farkost och spelarens avatar.  

Spelet kommer hålla en estetik som gör spelet tydligt. Svart/mörk bakgrund, grå spelvärld 

samt en avatar som sticker ut med en stark röd och blå färg. På sätt så kan en spelare urskilja 

detaljer tydligt och det skulle inte finnas någon risk att spelets delar flyter ihop med 

varandra. Detta var i hänsyn till färgblindhet så att det inte är en faktor under 

undersökningen. Samt att det underlättade utvecklingsprocessen då även utvecklaren av 

artefakten är färgblind.  

Det fanns en tanke att utveckla spelet för mobil när rapporten började skrivas men på grund 

av att en licens för att utveckla till en mobil av någon sort med GameMaker: Studio 

(YoYoGames, 1999) var kostsam, så räknades den möjligheten bort direkt. På grund av detta 

så valdes spelet att utvecklas som ett spel för PC även om många casual spel är mobilspel så 

finns det en bred marknad med casual spel på PC marknaden med. Det presenterar större 

möjlighet med hur styrningen kommer ske i spelet då ett tangentbord har fler knappar och 

med det fler möjligheter än en mobil med touchskärm. Dock så kan fortfarande datan från 

den här rapporten vara intressant allmänt för casual spel då det alltid går att utveckla ett spel 

med olika grader av spelmekanik gällande styrning och rörelser av en avatar på alla 

plattformar på något sätt.  

4.1.1 Förarbete 

Prototypen skapades i verktyget GameMaker: Studio (YoYoGames, 1999). Ett program som 

är effektivt för att tillverka program i en 2D miljö. Samt att det går att testa idéer smidigt på 

grund av programmets uppbyggnad. Det finns även olika lagar som kan tillämpas i spelet, 

som exempelvis gravitation. Vilket inte skapar kravet att programmera gravitation, utan att 

det finns något redan som lättare kunde modifieras för att passa in i situationen.  
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Figur 2 Spelar avatar version 1 och 2 med varianter för animation och Tileset 
för spelets värld 

Inför den första prototypen utvecklades alla texturer på en gång. Detta då flera olika texturer 

inte skulle behövas. Figur 2 visar hur avataren från början utvecklades utan gula lampor och 

animation. Vilket ledde till att avataren kändes stel och tråkig. Version 2 utvecklades efter 

den första versionen och i version 2 lades animation till i form av gula lampor och en 

eldflamma. Avataren i version 2 visar olika steg av animation som kommer utföras för att 

skapa illusion av rotation, samt att den eldflamman som samtidigt får en animation skapar 

en illusion av att den är aktiv. Detta bidrar till att avataren upplevs som mer levande. Detta 

kan bidra till djupare immersion samt att även det faktum att avataren rör sig kan underlätta 

igen om en testdeltagare skulle vara färgblind. Tilesetet som visas i Figur 2 användes för att 

skapa spelets värld genom att pussla ihop delarna och på sätt skapa grunden för spelvärlden. 

För spelets bakgrund valdes en bild från NASA (1958), som var gratis och utan upphovsrätt 

för användning inom utbildning och information. 

 

 

Figur 3 En skiss av spelet som skapades I Photoshop 
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Efter att alla texturer var klara skapades en skiss (Figur 3) där alla element av spelet lades in 

för att skapa en grafisk känsla över hur spelet skulle se ut. Denna bild var sedan en nyckel i 

min process att skapa spelet.  

4.1.2 Utveckling av spelet 

Utvecklingen gick väldigt smidigt och utan några större problem. Genom utvecklingen 

arbetades det mest med att skapa den variant av spelet som gav mest möjligheter till kontroll 

över spel avataren, flyga upp med en knapp, en för att röra sig framåt och en för att röra sig 

bakåt. Dock uppstod problematik i och med detta, genom att när spelaren höll in framåt och 

bakåt samtidigt slog effekten ut varandra, vilket gjorde spelet väldigt obekvämt att spela. En 

lösning på problemet blev att prioritera framåtrörelse om båda knapparna hålls in vilket 

löste problematiken.  

En sak som var märkbart var att spelet bara spelades i 30 bilder per sekund, för att få en bra 

spelupplevelse som möjligt ändrades alla inställningar för att fungera för 60 bilder per 

sekund. Detta gav upphov till att spelet kändes väldigt flytande. Det var viktigt att få spelet 

fungera på ett bra sätt, vilket för att när spelaren testar spelet måste fokuset ligga helt på 

spelmekaniken för kontroll systemet. Därför var det även viktigt att skapa spelets spelvärld 

på ett sådant sätt att spelare av olika talangnivåer ska kunna spela spelet med samma nivå av 

Flow som Adams (2010) skrev om.  

 

Figur 4 Spelvärlden 

Fokuset låg på att sätta spelaren i en situation där spelaren kände att de måste börja 

koncentrera sig tidigt utan att göra det för svårt. Detta uppfylldes genom att placera taggar 

och liknande för att skapa en mindre illusion av fara när det i själva verket gjorde hindret 

lättare och mer förlåtande i början än om det skulle varit platt mark. För att senare 

introducera lite hinder i spelvärlden som ett val, ett litet dropp, som spelaren får utföra med 

sin avatar för att lära sig hur det fungerar. Hur svåra delarna var testades med en testperson 

som kunde sätta sig och spela igenom flera iterationer av kartan och dess hinder för att 
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sedan rangordna hindrena i hur svåra de var. På så sätt kunde graden av svårighet höjas i 

och med att spelaren kommer längre in i spelet genom att placera svårare och svårare hinder 

mot slutet av banan. Den sista delen av spelet är dock lättare för spelaren att klara av, då 

spelaren medvetet belönas för sina tidigare prestationer.  

4.1.3 Slutliga versionen 

När spelvärlden var klar och spelets första variant fungerade, kopierades hela världen och 

spelaravatarens spelmekanik för kontrollsystemet modifierades för att stämma in i den 

andra varianten av spelet som bara krävde en knapp. Detta för att få två olika varianter med 

samma spelvärld men olika grader av kontroll i spelmekaniken för kontrollsystemet. 

Spelaren kan i startmenyn välja att spela variant 1 (hög grad kontroll) eller variant 2 (låg 

grad kontroll) 

Eftersom spelet skulle användas under korta sessioner och ändringarna på kontrollsystemet 

är i hög fokus för testningen krävdes det även att styrsystemet presenteras tydligt varje gång 

en spelare startade de olika varianterna av spelet. Därför utvecklades en prototyp först där 

styrningen först presenterades på huvudmenyn. Detta var ett problem då det inte var 

självklart att en spelare läser eller kommer ihåg kontrollerna när de kommit in i spelet. Om 

de totalt glömmer bort en del av styrningsmöjligheterna så skulle det kunna ge ett resultat 

där personer har åsikter om spelet på grunder där de glömt bort vilka möjligheter som fanns 

(i variant 1 till exempel). Därför blev en bättre lösning att spelaren fick se detta när denne 

startar den valda varianten av spelet med en anslagstavla. En spelare måste snabbt och 

tydligt kunna se vad kontrollerna var i den varianten som spelades. Samt att de då lätt kan 

läsa dem igen om de känner att de glömt kontrollerna utan att gå tillbaka till startmenyn. 

Eftersom spelets kontroller är en (variant 2) eller tre (variant 1) knappar så var det kort och 

konsist att förklara och för att kunna presenteras på det här sättet. 

 

Figur 5 Informations text i spelet i båda varianterna av spelet som visar hur en 
spelare kontrollerar avataren. 

Den lösning som valts att användas var en form av anslagstavla där spelaren tydligt kan se 

vilka kontroller som krävs för att spela spelet. Det kändes viktigt att få dem att se annorlunda 
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ut, kanske inte stilmässigt, men med användningen av det tomma vita utrymmet för att lyfta 

fram det som stod i variant 2, för att särskilja det mot det som stod på variant 1. Bernhardt 

(1992) menar på att detta ett bra sätt att få en text att synas bättre om den sticker ut med 

hjälp av det vita utrymmet. Samtidigt placerades informationstavlan direkt ovanför 

spelarens avatar som är en tydlig röd/blå ufo mot den gråa bakgrunden. Detta borde leda till 

att en spelares uppmärksamhet dras till informationstavlan eller att den drogs till spelar 

avataren och sedan informationstavlan. Informationstavlan delades upp i två delar för att 

indirekt utrycka att de är separerade. Om detta presenterats på samma tavla så hade det 

varit lättare att förbise att informationen ändras mellan varianterna.  

4.2 Fokus på grad av kontroll 

En viktig del av utveckling av spelet har varit att producera en variant som innehöll en låg 

grad av kontroll och en variant med högre grad av kontroll. Spelen skulle i övrigt vara så lika 

som möjligt att ett speltest av varianterna verkligen sätter fokus på hur olika spelets 

spelmekanik för kontrollsystem är.  

En viktig del för spelet är att försöka hålla en spelare i Flow som Adams (2010) skrev om. 

Detta togs upp i bakgrunden och har även varit en viktig del av utvecklingen för spelet. Om 

spelet lyckas hålla en spelare i Flow, där en spelare inte känner sig uttråkad eller irriterad, 

kan en spelare förhoppningsvis hålla fokus på spelet och känna immersion. Det var på grund 

av detta som spelvärlden utvecklades med följande tankekedja i åtanke 

Introduktion av variantens kontrollsystem  anledning till att fokusera  

introduktion till spelets grundläggande spelmekanik  lättare  medel  

svårt  avslut/mål 
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Figur 6 Visualisering av tankekedja 

Eftersom spelet bara skulle vara en bana som ska spelas en kort stund är inte varje steg i 

processen så vidare lång men det finns en helt klar baktanke med varje sektion i ban 

designen. Detta kan ses i Figur 6 där varje sektion av spelbanan är markerad för vilken del av 

tankekedjan som den är tänkt att den ska representera. Nivåerna för svårigheten var 

framtagna som tidigare nämnt med hjälp av en testperson som kunde sätta sig och spela 

igenom flera iterationer av kartan och dess hinder för att sedan rangordna hindrena i hur 

svåra de var. På så sätt kunde graden av svårighet höjas i och med att spelaren kommer 

längre in i spelet genom att placera svårare och svårare hinder mot slutet av banan. 

4.3 Pilottest 

Innan undersökningen skulle äga rum utfördes ett pilottest. Enligt Passer (2014) är ett 

pilottest en mindre försöksomgång av alla procedurer som ska genomföras, oftast genomfört 

med ett mindre antal personer. Passer (2014) fortsätter förklara att det är en situation där 

man verifierar att allt fungerar som det ska och man kan hitta eventuella problem som 

uppkommer i just den situationen. Detta skulle kunna vara saker som syftningsfel i en enkät.  

Deltagarna i pilottestet var valda ur ett bekvämlighetsurval för att snabbt och smidigt kunna 

utföra testet och eftersom det inte finns några krav på målgrupp var det förhållandevis 

enkelt att hitta testpersonerna.  
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Två personer var valda och utförde testet enligt den tänkta principen för att genomföra hela 

testet. Av dessa två så var en man och en kvinna, de var 61 och 67 år gamla, båda kryssade i 

utövare i tidigare erfarenhet av digitala spel. Testningen utfördes med testledaren sittandes 

bredvid testpersonen. Det började med att testpersonen fick fylla i en enkät som inkluderar 

grundlig information så som ålder, kön och tidigare erfarenhet av spel. Speltestning 

genomfördes genom att varje spelare fick spela varje variant av spelet i fem minuter eller tills 

spelaren klarar spelet på den valda varianten, varpå spelaren byter till den andra varianten 

och spelar i samma fem minuter eller tills spelaren klarar spelet på den andra varianten.  

Den första personen började med att spela variant 1 för att sedan gå över till att spela variant 

2, medan den andra personen började med variant 2 för att sedan gå över till variant 1. Detta 

var för att se om ordningen som de olika spelvarianterna spelades påverkade resultatet. Efter 

testet så intervjuades personerna enligt intervjufrågorna.  

4.3.1 Resultat från pilottest  

Resultatet från pilottestet tyder på att det går att få fram ett resultat som går att använda. 

Upplägget verkar fungera bra för ändamålet. Valet att få varannan deltagare att börja med 

variant 1 eller variant 2 verkar som ett bra val då det inte verkade spela någon roll under 

intervjun samt att det löser den eventuella risken att det skulle kunna leda till vinklade 

åsikter om alla började med samma variant.  

4.3.2 Kritik av pilottest 

Under speltestets första del där testpersonerna fyllde i en enkät uppstod viss problematik. 

Dessa var mest syftnings fel eller golv eller tak -effekt som Passer (2014) beskiver det. Passer 

förklarar att om resultaten av testet resulterar i att maximum valet eller minimum valet är 

valt nästan heltiden så kan det eventuellt inte vara tillräckligt tilltaget. Detta kan 

exemplifieras med en fråga som "Hur många mil kör du på en dag?" om svarsalternativen 

var "mindre än 1 mil", "2-3 mil " eller "mer än 3 mil" finns det en stor risk att resultatet inte 

varierar, vilket resulterar i att ett alternativ nästan alltid är det valda alternativet. Vilket kan 

se ut som ett golv eller tak när det presenteras i en graf. Detta ledde till att några 

svarsalternativ och frågor fick skrivas om. En fråga som fick skrivas om var fråga 6 på 

enkäten där det högsta valet var "mer än12 gånger i veckan" men båda pilottestdeltagarna 

kryssade i den och en nämnde att denne låg närmare 20 gånger i veckan. Detta ansågs vara 

så extremt mycket över det högsta valet att det fick läggas till fler och högre val. Båda 

pilottestdeltagarna påpekade även under flera frågor att det inte fanns något alternativ för 

surfplattor vilket helt hade missats att skriva med. Detta åtgärdades efteråt. 

Under speltestet presenterades det inga direkta problem. Första gången som någon 

kraschade sin avatar kom inte någon av testpersonerna ihåg vilken knapp man startade om 

rundan med. Men eftersom det är en trivial bit av testet för det syftet som testet är till för 

visade sig att det räckte att påminna testpersonen vilken knapp det var en gång så kom inte 

problemet upp igen. I övrigt fungerade testningen problem fritt 

Intervjuerna genomfördes först med en alldeles för dålig ljudinspelningsenhet, detta 

upptäcktes direkt och åtgärdades inom bara några sekunder. Här presenterades det inga fel 

på något sätt förutom en eventuell förvirring gällande vilken variant av spelet som det 

pratades som. Detta löses genom att testledaren betonar i vilken ordning som testaren 

spelade spelet i stil med, ställ frågan och sedan lägga till "du spelade då variant X först, och 

variant Y sist" detta var något som utförs under intervjuerna då ordningen som 

testpersonerna kommer spela spelet varierar.   
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Formatet tog ungefär 20-25 minuter total där speltiden varade runt tio minuter och 

intervjun varade i ungefär fyra minuter, vilket kan komma att variera lite beroende på 

testdeltagaren.  
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5 Undersökning 

Undersökningen genomfördes på ett industriföretag i Götene. Jag fick ett rum till mitt 

förfogande under hela dagen med två sittplatser bredvid varandra, en för mig och en för 

testpersonen. Innan jag hämtade en testperson så ställde jag fram datorn och en numrerad 

enkät. Därefter gick jag runt och frågade om någon ville vara med på ett speltest och 

intervju. Personerna jag frågade var valda av ren slump. Beroende på vilket nummer 

testpersonerna fick påverkade det vilken variant av spelet som de testade först. Testpersoner 

med ojämnt nummer fick börja med variant 1 och avsluta med variant 2, medan personer 

med jämnt nummer fick börja med variant 2 och avsluta med variant 1. Några personer var 

för upptagna i arbetet för att kunna komma och utföra testet, några kunde komma direkt, 

och några bokade en tid under dagen som de kom och utförde testet. Totalt fick jag ihop tio 

personer att utföra testet.  

Innan testpersonen började fylla i enkäten så informerade jag dem att det var helt frivilligt 

att vara med i undersökningen och att de har rätt att avbryta testet när som helst, de 

kommer även hållas helt anonyma förutom ålder och kön.  

5.1.1 Enkät 

Undersökningen började med att testpersonen fick fylla i en enkät för att få den mest 

grundliga informationen, denna information relaterade till ålder, kön och tidigare 

erfarenheter, föredragen spelplattform, mobil användning och hur mycket testpersonen 

spelare casual spel. Denna enkät kan ses som Appendix A. Svaren är sammanställda nedan 

men finns även i en tabell som kan ses i Appendix C. 

Tabell 1 Hur ofta spelar du digitala spel (Mobilspel, Konsolspel, Datorspel, spel för 

surfplatta)? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Aldrig. 0 

Spelar mindre än en gång i månaden. 1 

Spelar mindre än en gång i veckan men mer än en gång i 
månaden. 

1 

Spelar mindre än en gång om dagen men mer än en gång i 
veckan. 

2 

Spelar mer än en gång om dagen men totalt mindre än 30 
minuter per dag . 

4 

Spelar mer än en gång om dagen totalt mer än 30 minuter per 
dag. 

2 

 

Tabell 2 Vad anser du är din tidigare spelvana av digitala spel (i någon form) är? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Oerfaren 0 

Nybörjare 2 

Utövare 3 

Erfaren 2 

Expert 3 
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Tabell 3 (Om de svarade JA) Hur ofta spelar du spel på din Smartphone? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Aldrig. 1 

Mindre än eller 1 gång i veckan. 3 

2-3 gånger i veckan. 2 

4-7 gånger i veckan. 1 

8-12 gånger i veckan. 0 

Mer än 12 gånger i veckan. 2 

 

Tabell 4 Hur länge spelar du totalt på en vecka? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Ingenting. 1 

Mindre än 1 timme per vecka. 3 

Mellan 1-3 timmar per vecka. 3 

Mellan 3-8 timmar per vecka. 0 

Mellan 8-12 timmar per vecka. 1 

Mer än 12 timmar per vecka. 1 

 

Tabell 5 Vilka typer av spel brukar du spela på din Smartphone? (t.ex. Kort, pussel, action) 

Svar som gavs 

Pussel, Action 

Geometry Dash 

Pussel, Race 

Candy Crush Saga, Farm Heroes, Angry Birds 

Poker 

WF Crossboss 

Kort 

Quiz-kampen 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Äger du en Smartphone (mobiltelefon)? Som t.ex. en Apple Iphone, 
Samsung Galaxy eller liknande produkt? 

JA 

NEJ 
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Tabell 6 Hur ofta spenderar du pengar på Mobilspel? (köpa spel, köpa saker i spel m.m.) 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Aldrig. 8 

Mindre än en gång i månaden. 2 

Mindre än en gång per vecka men mer än en gång i månaden. 0 

Mindre än en gång om dagen men mer än en gång i veckan. 0 

Varje dag. 0 

Flera gånger varje dag. 0 

 

Tabell 7 Vilken plattform föredrar du att spela spel på? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Mobil 3 

Handhållen 0 

Konsol 4 

Dator (PC) 4 

Dator (Mac) 0 

Föredrar ingen speciell. 1 

Spelar inte på någon. 0 

 

Tabell 8 Vilka spel plattformar har du tillgång till? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Dator (PC) 9 

Dator (Mac) 0 

Mobiltelefon (Iphone) 4 

Mobiltelefon (Android) 6 

Surfplattor (Android och Ipad) 4 

 Xbox One 1 

Xbox 360 6 

Playstation 4 5 

Playstation 3 1 

Wii 4 

Wii U 0 

3DS / Vita 2 

<Fyll i eget alternativ> 0 
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Tabell 9 Casual spel är spel som är gjorda för att spelas i korta sessioner, lätta att lära sig 

och förstå. Några vanliga exempel är Angry Birds, Bubble Witch Saga, Candy Crush Saga. 

Hur ofta spelar du casualspel? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Mindre än eller 1 gång i veckan. 8 

2-3 gånger i veckan. 1 

4-7 gånger i veckan 0 

8-12 gånger i veckan. 0 

13-20 gånger i veckan. 0 

Mer än 20 gånger i veckan. 1 

 

Tabell 10 Hur länge spelar du casual spel totalt på en vecka? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Mindre än 1 timme per vecka. 8 

Mellan 1-2 timmar per vecka. 2 

Mellan 2-4 timmar per vecka. 0 

Mellan 4-8 timmar per vecka. 0 

Mellan 8-12 timmar per vecka. 0 

Mer än 12 timmar per vecka. 0 

 

Tabell 11 Hur gammal var du när du första gången spelade ett digitalt spel? 

Svarsalternativ Antal deltagare som kryssat i 

Yngre än 6 år. 2 

Mellan 6-8 år. 6 

Mellan 8-12 år. 1 

Mellan 12-18 år. 1 

Mellan 18-24 år. 0 

Mellan 24-34 år. 0 

Mellan 34-44 år. 0 

Mellan 44-54 år. 0 

Mellan 54-64 år. 0 

Äldre än 64 år. 0 

Aldrig spelat. 0 

 

5.1.2 Speltest 

Efter att testpersonen fyllt i enkäten placerades en dator framför testpersonen och 

information gällande spelet, varianter etc. gavs. Därefter fick testpersonen spela en variant i 

fem minuter eller tills spelet var avklarat. Detta upprepades sedan fast med version 2.  

Det var extra intressant när man bad testpersonen att byta till den andra varianten, må det 

vara variant 1 eller 2, så resulterade det ofta till förvåning, antingen när de testade att spela 

direkt eller när de läste informationsskylten i början på banan. Om de testade att spela direkt 

och spelet inte uppförde sig som de gjorde i den varianten de spelade tidigare så stannade de 
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upp och läste informationsskylten. Alla testpersonen förstod vilka knappar som skylten 

refererade till direkt efter att de läst skylten och alla var igång och spelade igen efter bara 

några sekunders förvirring på grund av att spelets spelmekanik för kontroll av spelet 

ändrades.  

Det är värt att notera att ingen av testpersonerna hade problem med att förstå vad spelet gick 

ut på efter några sekunders testande. I några fall fällde testpersoner kommentarer som 

relaterar till deras tävlingsvilja eller en mindre irritation som visar på ett visst engagemang 

efter bara några sekunder av spelandet. Ofta relaterat till repeterade krascher på samma 

ställe för testpersonen i spelvärlden.  

Bara en person klarade hela spelet i båda varianterna, medan ett fåtal klarade spelet någon 

gång under perioden för deras andra variant. De flesta spelade genom båda fem minuters 

perioderna utan att klara spelet. 

5.1.3 Intervju 

Intervjun utfördes direkt efter att speltestet avslutades. Syftet med Intervjun var att svar på 

några viktiga delar för undersökningen och samtidigt höra hur deras åsikter om spelets olika 

varianter. Testpersonerna gick med på att spelas in under intervjuerna. Jag påpekade även 

igen att de skulle komma att vara helt anonyma. Alla involverade sa att det var okej.  

Det började med att få en känsla av vilken variant som de tyckte var roligast, intressantas 

eller uppskattat. Sen frågade jag de om de kunde förklara med egna ord vad skillnaden 

mellan varianterna var för att bekräfta att de upplevt en skillnad och hur de tolkade 

skillnaden mellan varianterna.  

Efter det kom en fråga gällande taktiker i båda varianterna, detta för att få testpersonerna att 

börja analysera sitt spelande och förklara om de upptäckte någon ny taktik baserad på vilken 

variant de spelade. Detta gav även indirekt svar på hur de spelade spelen. Sen ställdes det 

frågor för att försöka bekräfta att testpersonerna kände någon variant av Flow, där spelet var 

en möjlig utmaning för dem, utan att vara tråkigt eller för svårt. Sedan frågade jag vilka 

ändringar som skulle kunna göras i spelet om de fick möjligheten att ändra något. Denna 

fråga ställdes för varje variant för att se om det kan variera beroende på variantens 

spelmekanik för kontroll. 

Slutligen kom jag fram till frågan om vilken variant testpersonen skulle välja att vilja spela 

igen och varför. Detta var en viktig fråga för att få höra deras svar och resonemang och för 

att sedan kunna jamföra det med den första intervju frågan samt med dem andra 

testpersonerna. Intervjun avslutades sedan med att fråga om de hade någonting att tillägga.  

Under intervjun kom det situationer där jag försökte få testpersonen att utveckla ett svar 

eller någon specifik del av ett svar. Detta hölls som helt öppna konversationer. 

Frågeställning, svar och våra konversationer spelades in.  

Intervjumallen för den här intervjun kan ses i Appendix B. 

5.1.4 Analysprocessen 

När enkäterna och intervjuerna var genomförda så började arbetet med att sammanställa 

datan. Jag började med att transkribera intervjuerna och gick sedan över till att överföra 

enkät resultaten till en tabell som kan ses som Figur 7. Efter det så började jag jämföra datan 
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från intervjuerna med datan från tabellen. Det lättaste sättet att hitta sambad verkade vara 

att titta på en specifik fråga i intervjun för se om deltagarna var kluvna eller eniga om något, 

var på man kunde ta datan från enkäterna och arrangerade om ordningen de stod i form 

med åsikterna i frågan från intervjun. Då var det förhållandeviss lätt att se om det fanns 

några samband med intervju åsikter och till exempel ålder eller tidigare erfarenheter. Det var 

inga större problem att få fram ett resultat för frågeställningen på samma sätt. 

5.2 Resultat och analys 

10 personer valde att delta i undersökningen. I undersökningen deltog personer mellan 

åldrarna 18 till 50, varav nio män och en kvinna. Varje undersökningstillfälle genomfördes 

med enkät, speltest och intervju och tog ungefär 20-25 minuter totalt. 

För att svara på rapportens huvudfråga så blev resultatet delat då ett spel med hög grad av 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett spel var det spelet som hälften 

av deltagarna kände sig benägna att spela igen. Medan den andra hälften kände sig mer 

benägna att spela ett spel med låg grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en 

avatar i ett spel. Vilket leder till att det inte gick att urskilja vilken grad som skapade högst 

benägenhet hos en spelare att vilja spela ett casual spel. Båda graderna skapade lika hög 

benägenhet hos en spelare att vilja spela ett casual spel. 

När man tittar närmare på svaren så kan man istället urskilja andra intressanta resultat. 

Även om deltagarna var kluvna gällande vilken variant de ville spela igen så var de inte lika 

kluvna när det kom till tanken om vilken variant som de ansåg vara roligast, intressantast 

och/eller mest uppskattad. De flesta ansåg här att variant 2 med låg grad av spelmekanik 

gällande kontroll och rörelser av en avatar där spelet styrdes med en knapp var den som de 

ansåg vara den roligaste, intressantaste och/eller mest uppskattade.  

5.2.1 Variant 1 

I variant 1, spelet med en hög grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser av avataren 

var den variant som deltagarna tyckte var minst rolig, intressant och uppskattad. Bara 3 av 

10 uppskattade den här varianten. Dessa tre att de hade mer att göra i variant 1 vilket var en 

anledning till att de ansåg den vara roligare. 

ettan var ju skojigare, även om det var mer att göra och mer att hålla kolla 

på, mer utmanande, så det är nog ettan för mig. 

Ett svar på fråga 1 av intervjun 

De flesta spelade variant 1 som att den var variant 2, de höll nere framåt knappen och släppte 

den sällan. Några av deltagarna släppte den lite mer än andra. Det var bara en som ansåg sig 

verkligen använda möjligheten för att kunna stanna och ta det lugnt i spelet. Trots detta så 

var det några personer som uppskattade möjligheten att kunna göra det mer än att de gjorde 

det i sin taktik. 

jag testade ju med att stanna, att släppa, men det funkade ju inte så bra, för 

att det bromsade för mycket tyckte jag, så det var lättare att bara hålla 

intryckt. 

Ett svar på fråga 3 av intervjun 
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Alla ansåg att spelet inte fick dem att känna irritation eller att det var tråkigt. Något som 

antyder på att alla kände en viss nivå av flow eller immersion under spelets gång. Det var 

flera som nämnde att de kände en lätt irritation men då ur ett tävlingsinriktat perspektiv 

eller ens egen oförmåga. 

inte ångest men smått irriterad, det är ju egentligen inte spelet, utan det är 

ju egentligen ens egen oförmåga som gör att man blir irriterad, jag blir ju 

inte irriterad på spelet, eller ja, man tar ju kanske ut det på spelet, men det 

är ju ens eget fel. 

Ett svar på fråga 5 av intervjun 

Det var inte så många av deltagarna som ville göra ändringar i varianten det som nämndes 

handlade om checkpoints och ljud. 2 av 10 ville ha någon möjlighet att spara med 

checkpoints eller liknande. 

lite moln som man kan landa på he he, så man får pausa 

Ett svar på fråga 9 av intervjun 

Spelet hade inget ljud i sig och det ansåg 2 av 10 att det var något som saknades. 

lite ljud effekter kanske 

Ett svar på fråga 9 av intervjun 

Det gick även att få fram att ålder verkar vara en faktor för om de tyckte om variant 1. De tre 

äldsta deltagarna valde variant 1 som den som var roligast/intressantast/mest uppskattad 

och om de skulle spela någon variant igen så valde de variant 1. Detta skulle man kunna tolka 

som att för att nå en äldre publik så är det spel med hög grad av spelmekanik gällande 

kontroll och rörelser av en avatar som är mest uppskattat och det som ger mest benägenhet 

för dem att vilja spela ett casual spel.  

 Slutligen så kunde man även se en indikation på ett samband mellan vilken erfarenhet som 

spelarna hade från tidigare. 4 av 5 som ansåg sig själva vara nybörjare eller utövare föredrog 

variant 1 om de skulle spela en variant igen. Detta är lite av en överraskning då man skulle 

kunnat gissa att nybörjare av spel inte dras till spel med hög grad av spelmekanik gällande 

kontroll och rörelser av en avatar. 

5.2.2 Variant 2 

I variant 2, spelet med en låg grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser av avataren, 

var den variant av spelet som 6 av 10 deltagare ansåg vara mest rolig, intressant och 

uppskattad, några påpekade att det var enkelheten som tilltalade dem. 

Jag gillade att det var skönt att fokusera på mindre grejer. Så den när man 

bara styrde uppåt och neråt var skönare och enklare och bättre på sätt och 

vis. Så ja tvåan. 

Ett svar på fråga 1 av intervjun 

I variant 2 kunde man inte utläsa om någon använde sig av någon speciell taktik, konsensus 

var i regel att deltagarna "bara körde" utan att tänka på någon form at taktik. 

bara ge fullt ös och ha tur. 
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Ett svar på fråga 4 av intervjun 

Precis som i variant 1 så tyder resultaten på att deltagarna kände någon form av Flow eller 

immersion under spelets gång. De var inte lika mycket fokus på irritation vilken kan tyda på 

att den ökade mängden knappar i variant 1 kan ha gett upphov till lite mer irritation på sig 

själva än i variant 2.   

Det var lättare på nått vis, liksom då har man bara en sak att hålla koll på. 

Ett svar på fråga 6 av intervjun 

Även här så presenterades samma svar som i variant 1 med checkpoints och ljud. 

en checkpoint nära slutet. 

Ett svar på fråga 10 av intervjun 
 

ljud effekter också när man typ gasar å så <testdeltagaren gör ett pshh-pshh 

ljud> 

Ett svar på fråga 10 av intervjun 

Även i den här varianten så kunde man tolka att ålder var en faktor då 5 av 7 av de som var 

yngre än 34 valde variant 2 om det skulle få välja att spela en variant igen. För att nå de 

flesta yngre spelare så är det då fördelaktigt att ett spel innehåller en låg grad av spelmekanik 

gällande kontroll och rörelser av en avatar. Detta verkar ge de flesta yngre en högre 

benägenhet att vilja spela ett casual spel.  

Man kunde även här se att deltagarnas tidigare erfarenheter. 4 av 5 som ansåg sig själva vara 

erfarna eller experter ansåg att variant 2 var den variant som de skulle välja att spela igen. 

Att de som är mest erfaren av digitala spel så föredrar de att spela ett spel med låg grad av 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar. 

5.2.3 Skillnader mellan kön 

Skillnader som presenterades baserat på testpersonens kön blev inte möjligt att göra i den 

här undersökningen eftersom urvalet blev nio män och en kvinna. Det betyder att det inte 

finns någon grund stor nog av det ena könet för att göra en möjlig representation och 

jämförelse.  

Om man skulle dra ett resultat från det ändå, skulle den kunna vara tungt påverkat av en 

enda person vilket gör resultatet helt ointressant ur ett genusperspektiv. Då ett 

genusperspektiv bör representeras av ett svar från flera testdeltagare av olika kön för att man 

ska kunna dra någon slutsats. 

5.3 Slutsatser  

Frågeställningen på den här rapporten var  

Vilken grad av hög eller låg spelmekanik gällande kontroll och 

rörelser av en avatar i ett spel, skapar högst benägenhet hos en 

spelare att vilja spela ett casual spel?  
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Efter att gått igenom resultatet och analyserat datan av undersökningen så är svaret delat. 

Hälften av deltagarna i undersökningen kände benägenhet för att spela varianten med hög 

grad, medan den andra hälften i undersökningen kände benägenhet för att spela varianten 

med låg grad av spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett casual spel.  

Men det kom fram andra intressanta resulterat som visar på att äldre spelare och de som 

ansåg sig själva vara nybörjare eller utövare föredrar en variant med hög grad av 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett casual spel. Samt att yngre och 

de som ansåg sig själva vara erfarna eller experter föredrar en variant med låg grad av 

spelmekanik gällande kontroll och rörelser av en avatar i ett casual spel.  

Tyvärr gick det inte att dra någon slutsats utifrån ett könsperspektiv då urvalet blev för 

dåligt.   
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning av arbetet 

Under denna undersökning har två varianter av samma spel skapats och presenterats för en 

grupp på tio personer, dessa fick först svara på en enkät (se Appendix A), spela spelet, och 

sedan bli intervjuade (se Appendix B). Resultatet som presenterades var att äldre personer 

och de som ansåg sig vara nybörjare eller utövare föredrog att spela ett spel med en högre 

grad av spelmekanik för kontroll och styrning. Detta var i enlighet med Ryan et al. (2006) 

och CET-Modellen och hur modellen förväntar sig att spelmekaniker med flexibilitet över 

rörelser och strategier ska förbättra motivationen. Medan yngre personer och de som ansåg 

sig vara erfarna eller experter föredrog ett spel med en lägre grad av spelmekanik för kontroll 

och styrning. Vilket inte var i enlighet med Ryan et al. (2006) och CET-Modellen.  

Det var inte möjligt att komma fram till ett resultat för hela urvalsgruppen då fem föredrog 

varianten med högre grad av spelmekanik för kontroll och styrning, medan de andra fem 

föredrog varianten med lägre grad av spelmekanik för kontroll och styrning. Det kunde inte 

göras någon bedömning ur ett genus perspektiv då urvalsgruppen inte innehöll tillräckligt 

med variation. 

6.2 Diskussion 

Resultatet som den här rapporten kom fram till blev kanske inte ett direkt svar på frågan 

utan en variant av bekräftelse att båda graderna av spelmekanik ger benägenhet att vilja 

spela ett casual spel. Det som var mest intressant var de andra resultaten som kom fram 

samtidigt gällande vad äldre mot yngre och nybörjare mot erfarna föredrog för grader av 

spelmekanik ger benägenhet att vilja spela ett casual spel. En tanke till varför kan vara att 

erfarna spelare fokuserar hellre på att bemästra en spelmekanik än flera, medan nybörjare 

vill testa alla möjligheter. 

Detta skulle kunna användas för att utveckla dessa spel i en väldigt konkurrenskraftig 

bransch för en mer specifik målgrupp. Men även om ett spel redan är utvecklat så kan detta 

hjälpa till att hitta vilken målgrupp som spelet skulle kunna fungera bäst för.  

En aspekt av undersökningen som inte kunde vara med var om det var någon skillnad 

mellan kvinnor och män när det kom till frågan. I urvalsgruppen fanns det bara en kvinna 

vilken inte skulle lämna ett resultat som är oanvändbart, hade det varit en könsfördelning 

med 50%/50%, 40%/60%, 70%/30% hade det varit mycket mer troligt att det skulle kunna 

gå att dra någon slutsats. Tyvärr fanns dock inte den möjligheten i. Sedan utfördes 

undersökningen på en och samma plats med tio anställda på ett företag eventuellt skulle 

man kunnat intervjua ytterligare ett företag. Detta för att få ett större antal kvinnor samt att 

resultatet eventuellt hade kunnat bli mer varierat. Då med en större andel kvinnor för att 

kompensera den stora andel män från företagen som ställde upp på undersökningen. 

Eftersom deltagarna i undersökningen hade en viss variation med deras tidigare 

erfarenheter gällande spelandet av digitala spel kan saker som hur vana de är med att spela 

att spela på en dator, en mobil eller en konsol påverka resultatet. El-Nasr et al. (2013) gjorde 

en undersökning på spelet Facade (2005) utvecklat av Mateas och Stern. Där de skrev om 

hur en spelares spelvana kan påverka ett resultat. Det kan betyda att personer som är vana 
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att spela en variant av spel kan ha lättare för vissa delar av andra spel och svårt för andra 

delar. Vilket betyder att deltagarnas tidigare spelvana kan påverka resultatet. 

Avsaknaden av ljud i spelet skulle kunna påverkat resultatet med enligt Paras och Bizzocchi 

(2005) teori om att immersion och Flow förstärks av grafik, ljud, interaction och spelarens 

input.  

Även under spelsessionen var det möjligt att se, även om det inte uppmärksammandes under 

undersökningen, att några deltagare inte riktigt ville blanda in användandet av 

piltangenterna i variant 1 för att styra sin avatar fram eller bak, då några mest bara ville hålla 

'Flyg åt höger' hela tiden och var inte intresserade i att testa funktionen. Detta skulle 

eventuellt kunna ha att göra med att de försöker göra så att spelet åtminstone upplevs så lätt 

som möjligt, då flera uppfattade variant 2 som lättare med bara en knapp. 

6.3 Metoddiskussion 

Enkäten som användes skulle kunna behövts genomarbetats med någon extra pilottestning 

då det kändes i efterhand som att många av frågorna var helt ointressanta för arbetet i sig. 

Det är svårt att veta om detta är ett resultat av mitt urval eller om det är enkäten som 

innehöll ointressanta frågor.  Detta hade mycket möjligtviss kunnat påverka resultatet om 

det hade funnits andra, kanske bättre eller mer genomarbetade. 

Något annat som skulle kunnat påverka resultatet är det faktum att deltagarna fick spela 

spelet i totalt tio minuter men att de kunde göra det under kortare tider genom att klara 

spelet. Det skulle vara intressant att göra samma undersökning igen men att inte att gå 

vidare till den andra varianten eller intervjun om testpersonen klarar spelet. I 

undersökningen antogs det att om testspelaren klarar spelet så borde deltagaren ha så pass 

god kunskap om spelet redan att de kan diskutera frågorna i Intervjun ändå även om de inte 

spelade i totalt tio minuter.  

Intervjuvens upplägg skulle kunnat vara lite annorlunda då frågorna ställdes mer efter en 

tematisk ordning. Om en fråga om vilka ändringar testdeltagaren ville göra i variant 1 så kom 

frågan om variant 2 direkt efter. För att sedan gå över till en annan fråga som var 

annorlunda men frågade först om variant 1 och sedan om variant 2. Skulle den här delen 

göras om nu så skulle frågor ställas för varje variant separat. Till exempel där alla frågor 

gällande en variant kommer i ordning för att sedan gå över till den andra varianten. På så 

sätt så skulle man kunna minska den eventuella förvirringen som kan ha blivit av att blanda 

varianterna under intervjufrågorna .  

Annars har valet med att erhålla en enkät för enklare data och hålla i en intervju varit väldigt 

smidigt för att spara tid och  

Passer (2014) anser att intervjuer är guld standarden för att få svar på frågor jämfört med 

andra metoder, men författaren tar även upp att det kan finns problem med att utöva 

intervjuer. Passer skriver att svaret på diverse intervjufrågor kan vara påverkat av i vilken 

ordning som en uppläsare av frågan rangordnar någonting då det är lättast för lyssnaren, 

den som svarar att komma ihåg det som senast sades. Passer nämner även att bara det 

faktum att det sitter en person öga mot öga och utför en intervju kan påverka resultatet om 

den personen som ställer frågorna, även omedvetet, kan utrycka ansiktsutryck eller röst som 

kan påverka en persons svar speciellt om det kan finnas en nivå av auktoritet i situationen. 
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Även saker som kön, etnicitet och ålder kan påverka resultatet. Dock är svårt att veta om 

detta har påverkat resultatet. 

Eftersom undersökningen gjordes på ett industriföretag skulle det vara intressant om man 

kunde fått resultat från ett annat företag, en helt annan yrkesgrupp osv. Detta för att se om 

resultatet varierat. 

Om den här rapporten hade kunnats utföras över en längre tid fanns det flera saker som 

skulle kunnat göras annorlunda eller bättre. Spelet skulle kunnat vara mer intressant i sig 

med en mer intressant grafisk stil, större spelvärld med fler banor, lägga till ljud i spelet. Just 

ljud hade kunnat göra spelet mycket bättre. Det som hade varit mest intressant skulle vara 

att lägga till en eller två nivåer till av hög grad av spelmekanik gällande kontroll och styrning. 

Men detta skulle vara mycket mer komplicerat och skulle ta mycket mer tid. 

Det skulle även vara intressant att få med åtminstone en till urvalsgrupp för att utöka antalet 

deltagande i undersökningen, man kan alltid ha fler personer för att få ett mer och mer 

rättvist resultat mot verkligheten. Det hade varit väldigt intressant att se resultatet ur ett 

genus perspektiv men bristen av kvinnliga deltagare i undersökningen resulterade i alldeles 

för dålig representation för att vara intressant på något sätt.  

6.4 Framtida arbete 

Med det resultatet som kom fram gällande ålder och tidigare erfarenhet hade det varit 

intressant att expanderat för att undersöka just hur tidigare erfarenhet påverkar resultatet i 

ett bredare perspektiv. Detta skulle definitivt kunna vara grunden till en ny eller fortsatt 

studie. 

Vid en ännu bredare tanke gång skulle man kunna använda detta som grunden till att kunna 

ta reda på hur man skulle kunna få äldre spelare, och nya spelare att spela mer spel av vilken 

nu gynnsam anledning det kan vara i olika kontexter, som att få äldre pensionärer att spela 

för att träna deras kognitiva förmågor som minne och motorik. Eller för ett företag att hitta 

nya sätt att få nybörjare att spela deras spel. Men för att göra detta så skulle självklart en 

större variant av studien behöva göras först. 

Med tanke på att resultaten gällande nybörjare mot erfarna så skulle det kunna vara 

intressant att göra en fortsatt studie för att undersöka om tanken att erfarna spelare 

fokuserar hellre på att bemästra en spelmekanik än flera, medan nybörjare vill testa alla 

möjligheter stämmer.  

En annan tänkte som kommit upp är att det skulle vara intressant att kolla skillnaderna för 

casual spel mellan PC-spel och till exempel mobilspel, då det helt klart finns en intressant 

skillnad mellan gränssnitten och dess möjligheter.  

Det skulle även kunna vara intressant att ta reda på om det blir en liknande effekt gällande 

ålder och spelerfarenhet, om undersökningen gjordes med ett mobilspel på en mobil. 
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Appendix A -  Enkät 

Förberedande frågor inför Intervju gällande Spel utvecklat för Examensarbete. 

Det är frivilligt för dig att vara med i kommande speltestning och du har rätt att avbryta 
testet när som helst. Din kommer hållas helt anonym förutom ålder och kön. 

___________________________________________________________________________ 
 

Ålder: ______       Man [_]    Kvinna [_] 

1.  Hur ofta spelar du digitala spel (Mobilspel, Konsolspel, Datorspel, spel för surfplatta)? 

□ Aldrig. 
□ Spelar mindre än en gång i månaden. 
□ Spelar mindre än en gång i veckan men mer än en gång i månaden. 
□ Spelar mindre än en gång om dagen men mer än en gång i veckan. 
□ Spelar mer än en gång om dagen men totalt mindre än 30 minuter per dag . 
□ Spelar mer än en gång om dagen totalt mer än 30 minuter per dag. 

2.  Vad anser du är din tidigare spelvana av digitala spel (i någon form) är? 

□ Oerfaren 
□ Nybörjare 
□ Utövare 
□ Erfaren 
□ Expert 

3.  Äger du en Smartphone (mobiltelefon)? Som t.ex. en Apple Iphone, Samsung Galaxy eller 
liknande produkt? 

□ JA 
□ NEJ 

3.1  Om du svarade JA på fråga 3. Annars gå till fråga 4.  
Hur ofta spelar du spel på din Smartphone?  

□ Aldrig.  
□ Mindre än eller 1 gång i veckan.  
□ 2-3 gånger i veckan.  
□ 4-7 gånger i veckan.  
□ 8-12 gånger i veckan. 
□ Mer än 12 gånger i veckan.  

3.2  Hur länge spelar du totalt på en vecka? 

□ Ingenting. 
□ Mindre än 1 timme per vecka.  
□ Mellan 1-3 timmar per vecka.  
□ Mellan 3-8 timmar per vecka.  
□ Mellan 8-12 timmar per vecka.  
□ Mer än 12 timmar per vecka.  

3.3  Vilka typer av spel brukar du spela på din Smartphone? (t.ex. Kort, pussel, action) (om 
inget lämna tomt) 

 _________________________________________________ 
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3.4  Hur ofta spenderar du pengar på Mobilspel? (köpa spel, köpa saker i spel m.m.) 

□ Aldrig. 
□ Mindre än en gång i månaden. 
□ Mindre än en gång per vecka men mer än en gång i månaden.  
□ Mindre än en gång om dagen men mer än en gång i veckan.  
□ Varje dag.  
□ Flera gånger varje dag.  

4.  Vilken plattform föredrar du att spela spel på? 

□ Mobil 
□ Handhållen 
□ Konsol  
□ Dator (PC)  
□ Dator (Mac) 
□ Föredrar ingen speciell. 
□ Spelar inte på någon. 

5.  Vilka spel plattformar har du tillgång till? 

□ Dator (PC) 
□ Dator (Mac) 
□ Mobiltelefon (Iphone) 
□ Mobiltelefon (Android)  
□ Surfplattor (Android och Ipad) 
□ Xbox One 
□ Xbox 360  
□ Playstation 4 
□ Playstation 3 
□ Wii 
□ Wii U 
□ 3DS / Vita 
□ ________________________________________ 

6.  Casualspel är spel som är gjorda för att spelas i korta sessioner, lätta att lära sig och 
förstå. Några vanliga exempel är Angry Birds, Bubble Witch Saga, Candy Crush Saga. 
Hur ofta spelar du casualspel?  

□ Mindre än eller 1 gång i veckan.  
□ 2-3 gånger i veckan.  
□ 4-7 gånger i veckan 
□ 8-12 gånger i veckan.  
□ 13-20 gånger i veckan. 
□ Mer än 20 gånger i veckan. 

7.  Hur länge spelar du casual spel totalt på en vecka? 

□ Mindre än 1 timme per vecka. 
□ Mellan 1-2 timmar per vecka.  
□ Mellan 2-4 timmar per vecka.  
□ Mellan 4-8 timmar per vecka.  
□ Mellan 8-12 timmar per vecka.  
□ Mer än 12 timmar per vecka. 
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8.  Hur gammal var du när du första gången spelade ett digitalt spel? 

□ yngre än 6 år. 
□ mellan 6-8 år. 
□ mellan 8-12 år. 
□ mellan 12-18 år. 
□ mellan 18-24 år. 
□ mellan 24-34 år.  
□ mellan 34-44 år.  
□ mellan 44-54 år. 
□ mellan 54-64 år. 
□ Äldre än 64 år. 
□ Aldrig spelat. 
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Appendix B -  Intervjufrågor 

Du kommer att få speltesta ett spel för ett examensarbete för att jag sedan 

kommer att intervjua dig efteråt med några få frågor. Men först önskar jag att 

du fyller i den här enkäten 

<enkät>  

Detta är spelet du kommer få spela, Du börjar med att spela variant 1 och sen 

variant 2 

Detta är spelet du kommer få spela, Du börjar med att spela variant 2 och sen 

variant 1 

<Speltest genomförs> 

Är det okej för dig att jag spelar in den här intervjun? Det förenklar arbetet för 

mig senare. Du kommer vara helt anonym! 

_______________________________________________________________ 

Vilken variant (1 eller 2) av spelet du testade ansåg du vara mest 

roligast/intressantast/uppskattat? Utveckla varför!  

<svar>  

Vad var skillnaden, i dina ord, mellan varianterna av spelet? 

<svar> 

Var det någon speciell taktik som du försökte använda dig av i variant 1? 

<svar> 

Var det någon speciell taktik som du försökte använda dig av i variant 2? 

<svar> 

Var det något i spel variant 1 som fick dig att känna irritation eller ångest?  

<svar>  

Var det något i spel variant 2 som fick dig att känna irritation eller ångest?  

<svar> 

Var det något i spel variant 1 som fick dig att känna dig uttråkad eller att det var 

för lätt? 

<svar>  

Var det något i spel variant 2 som fick dig att känna dig uttråkad eller att det var 

för lätt? 

<svar> 

Om du skulle göra någon ändring på variant 1 av spelen, vad skulle det vara?  

<svar> 

Om du skulle göra någon ändring på variant 2 av spelen, vad skulle det vara?  

<svar> 
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Om du fick välja en variant av spelet att spela igen, vilken skulle du välja? 

Varför? 

<svar> 

Har du något att tillägga? 

<svar> 
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Appendix C -  Tabell av enkätsvar 

 


