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Sammanfattning 
 

Tidspress är ett spelmoment som ibland förekommer i digitala spel. Fenomenet uppstår 

när spelaren hänvisas att finna en lösning till en utmaning under en viss tidsgräns. Trots 

dess frekventa förekomst inom spel så är ämnet ”tidspress” fortfarande outforskad i 

jämförelse med många andra spelmoment. Det är därför som denna studie är framtagen 

för att utforska egenskaperna hos tidspress i ett pusselspel och om den har en effekt på 

spelare. För att utvärdera om tidspress har en märkbar effekt på spelare så kommer 

studien att analysera fenomenet i relation till tre primära kategorier: tidseffektiviteten, 

beslutstagandet och hur underhållande momentet var för spelaren. Tidigare studier har 

konstaterat att tidspress kan få kroppen att utsöndra stresshormoner i personer som blir 

utsatta för den, men visar också att den psykologiska och fysiologiska effekten kan skilja 

markant från person till person. Effekten har däribland varit en nedsatt förmåga att göra 

korrekta val, göra breda avsökningar av situationer och ta in ny information i jämförelse 

med personer som inte är påverkade av stress. För att kunna mäta de skillnader 

tidspress har på spelare så delades testpersonerna in i två grupper. En grupp som blir 

utsatta för tidspress under testsessionerna och en som inte blir det. Studiens resultat  

pekar på att tidspress har en tydlig påverkan på spelare som blir utsatta för den vad 

gäller deras prestation. Resultatet på hur spelare blir påverkade är dock dubbeltydigt 

och de två utvärderingsmodellerna ger resultat skiljer sig från varandra markant. 

Nyckelord: Tidspress, stress, pusselspel.  
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1 Introduktion 

Tidspress och spel har gått hand i hand under en lång tid. Schackklockor och 
tidsgränser i spel som fotboll och ishockey är bara några av de mest kända exempel 
på hur tidsgränser kommer oss nära i spelsammanhang. För åskådare kan de vara 
händiga mätinstrument för att hålla reda på hur lång matchen kan bli, men för 
spelarna så är tidsgränsen ett konkret och ibland avgörande moment som bär lika 
stor vikt i spelet som pjäserna på ett bräde eller bollarna på planen. Vi har alla sett 
hur intensiva de sista minuterna i en fotbollsfinalmatch kan vara. Spelarna verkar få 
en ny vår och intensiteten i spelet når helt nya nivåer. Publiken på läktarna reser sig 
upp, bollen närmar sig målet med bara några sekunder kvar. Bollen sparkas och 
tusentals människor håller kollektivt andan. Spelaren missar och bollen flyger över 
målet med meteravstånd, publiken rasar och motståndarlaget pustar ut. Analytiker 
och sportkommentatorer spekulerar vilt över hur spelaren kunde missa en solkar 
öppning mot ett ovaktat mål. Vad hände hos spelaren under de avgörande 
sekunderna? 
 
Denna studie har som uppgift att undersöka, analysera och utvärdera tidspress inom 
digitala pusselspel och om den har någon påverkan på spelare och isåfall hur vi kan 
ta reda på det. För att ta fram ett resultat på om tidspress har någon påverkan på 
spelare så kommer två stycken egenskaper att studeras med och utan påverkan av 
tidspress: problemlösningsförmåga och tidshantering. Dessa egenskaper har i 
tidigare studier uppmärksammats blivit påverkade av närvaron av 
stressframkallande moment, som till exempel tidspress. Eftersom att denna studie är 
ämnad att vara användning inom spelutveckling så är nöjesfaktorn också ett viktigt 
moment att ta till vara på. Studien kommer alltså dessutom att ta reda på om 
närvaron av tidspress påverkar spelarnas uppfattning av hur roligt de tycker spelet 
är, med och utan tidspress. 
Eftersom att tidsbegänsning är ett moment som används ofta i spel så bör vår 
förståelse för momentet och dess effekt på spelare utvecklas för att kunna planera 
spelares upplevelser bättre. 
Studien kommer inte, till skillnad från ett flertal andra studier av liknande slag att 
utvärdera effekten av tidspress i en kvalitativ studie som pågår under en längre tid 
för att se en långvarig effekt, utan istället följa en kvantitativ metod där resultat 
samlade från enskilda testsessioner jämförst direkt med varandra för att ta reda på 
om tidspress har en tydlig spontan effekt på spelare i jämförelse med spelare som 
inte blir utsatta för tidspress. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Stress och press 

Stress definieras som en fysiologisk-hormonell anpassningsreaktion i kroppens organsystem 

som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar (Johannisson 2001).  I Natur och Kulturs 

Psykologilexikon definieras stress som ” [Ett] Tillstånd som uppkommer när människor blir 

utsatta för påfrestningar av olika slag som de får problem med att hantera och komma ur. 

Stress innefattar yttre händelser (så kallade stressorer) som innebär en påfrestning, och 

reaktioner på dessa (stressreaktioner) från personens sida.” (Egidius, 2008, S.). Stress är 

subjektivt; varje person har en individuell tolerans och uttryck för stress och därför är det i 

många fall svårt att föra exakta studier på stressreaktioner. När stressfaktorer förekommer 

hos en människa startar en reaktion i kroppens stressaxel som bland annat leder till 

utsöndrandet av adrenalin och noradrenalin, som tillsammans med kortisol utgör de tre 

primära stresshormonerna (Johannisson 2001). När stresshormonerna når hjärnan startar en 

reaktion där kroppens inre funktioner arbetar för att uppfylla tre försvarsmekanismer: 

hantering av stress, återhämtning och anpassning. Som samlingsnamn kallas dessa 

mekanismer ”the fight or flight”-reaktionen (de Kloet, Joëls, Holsboer. 2005, Egidius. 2008). 

Inom den klassiska beteendepsykologin så kategoriserade John Wayne Mason mfl. (1961) de 

tre primära psykologiska bestämmande faktorer som framkallar stress i individer som blir 

utsatta för dem. För att en situation ska förväntas framkalla stress måste individen som utsätts 

för situationen se den som ny/främmande, och/eller oförutsägbar, och/eller att individen 

känner att hen inte har kontroll över situationen (Mason 1961). 

Termen ”press” inom detta ämne är väldigt likt ”stress” i hur kroppen påverkas men skiljer sig 

från den i fråga om från vart risken/utmaningen/förväntningen kommer ifrån. Press 

förekommer vid en konkret utomstående källa medan stress förekommer enskilt, eller som 

följd av press (Saleem m.fl 2011, s.704). Press en extra faktor som gör situationen svårare 

genom distraktioner eller av andra olika anledningar mer utmanande. Tidspress är en generell 

term för den psykologiska press som uppstår när en uppgift måste utföras tillsammans någon 

form av tidsfaktor och gör situationen mer ansträngande (Wiktionary, 2016). 

2.1.1 Stress, press och beslutstagande 

En teori inom psykologifältet om stress är att vid en stressframkallande situation så sker det 

två bedömningar hos den utsatta individen. Den första är en tolkning av situationen, om det 

finns risk för en förlust, ett hot, en utmaning osv och hur stor risk som följer misslyckande. 

Den andra bedömningen är av den egna förmågan (eller mer bestämt den upplevda förmågan) 

att hantera eller klara av situationen med tillräckligt låg negativ konsekvens att det kan anses 

tillfredställande. En mer negativ innebörd som individen associerar med händelsen och ju 

lägre uppfattningen om den egna förmågan är, desto starkare tenderar stressreaktionen att bli 

(Egidius 2008). 

Vilken specifik effekt stress har på kroppens kognitiva funktioner har studerats, men en 

konsensus har ännu inte nåtts menar LeBlanc (2009, s.31). I en litteraturstudie av 99 olika 

studier kring stress och dess effekt på kognitiva funktioner skriver hon att vetenskapen inte 

nått en definitiv slutsats inom ämnet. Enligt LeBlanc har stress en mycket subjektiv påverkan 
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på individer och grupper, och dessa studier både bevisar att stress kan öka inlärningsförmågan 

och koncentrationen hos individer men också att stress kan ge den motsatta effekten, 

beroende på den enskilda situationen och individen. Leblanc menar att under rätt 

omständigheter kan stress ha förmågan att öka koncentrations- och 

problemlösningsförmågan hos en person, detta i jämförelse med en person som inte blivit 

utsatt för stress. 

Jessica K. Alexander (m,fl. 2007) studerade den kognitiva flexibiliteten hos personer som är 

påverkade av stress i relation till de som inte är det. Studien nämner att stress kan resultera i 

högre koncentrations- och problemlösningsförmåga, men att den kognitiva flexibiliteten hos 

testpersonerna som var påverkade av stress var märkbart lägre i exakt samma förutsättningar 

som testpersonerna som fick ett stressblockerande preparat i samma situation. 

Testpersonerna som inte fick stressblockerande preparat demonstrerade en långsammare 

uppfattningsförmåga men också en ökad förmåga att ta hastiga beslut. Den kognitiva 

flexibilitetsförmågan studerades genom att låta testpersonerna genomgå ”Trier social stress 

test”, ett offentligt talande- och huvudräkningsmoment (Alexander m.fl. 2007). 

2.2 Stress och digitala spel 

“Although the popular media has a strong tendency to produce breathless headlines about the 
effects (or lack of effects) of video games, it is worth noting that the term ‘video games’ is far 
from a single construct and thus, has almost no scientific predictive power. One can no more 
say what the effects of video games are, than one can say what the effects of food are. There 
are millions of individual games, hundreds of distinct genres and sub-genres, and they can be 
played on computers, consoles, hand-held devices and cell phones. Simply put, if one wants to 
know what the effects of video games are, the devil is in the details.” – Daphne Bavelier och C. 
Shawn Green 2001 
 
Effekten spel och spelande har på individer måste alltså alltid behandlas i kontexten av vad 
det är för typ utav spel och hur det spelas. 
 
Enligt Segal och Dietz (1991) är spel naturligt stressframkallande och de menar att ingen 

speciell metod behövs för att spelare ska bli påverkade av spelets stressframkallande förmåga. 

Spel är, till skillnad från till exempel film och böcker en interaktiv upplevelse. Spel kräver ofta 

en kognitiv närvaro och aktivt beslutsfattande från spelaren och det är spelarens uppsamling 

av information och hens reaktioner som formar upplevelsen genom hens handlingar i spelet. 

Interaktionen mellan spel och spelare, vilken till skillnad från till exempel film är en tvåsidig 

relation, gör spelaren mer påverkningsbar av spelets innehåll och dess effekt(er) på spelares 

kognitiva funktioner tar sig större uttryck (Grodal 2009).  

I en studie från 1991 av Karen Segal och William Dietz uppmärksammades de fysiska 

effekterna av att spela spel hos 32 testpersoner mellan åldrarna 16 och 25. Under 

experimentet, där testpersonerna fick spela spelet ”Ms. Pac-Man” (General Computer 

Corporation, 1982), ökade bland annat testpersonernas blodtryck, pulshastighet och 

konsumtion av syre. Baldaro, B. m.fl. (2004) uppmärksammade, förutom liknande resultat 

som för Segal och Dietzs, att den effekt vilken att spela spel hade på kroppen avtog efter 

spelsessionerna och att denna effekt var oberoende av vilken sorts spel som testpersonerna 

spelade. Baldaro, m.fl. skriver att effekten som spel får i kroppen är kortvarig och endast har 

en påverkan under tiden som personen spelar. Denna effekt, enligt Segal och Dietz (1991), 

skiljer sig från andra icke-fysiska aktiviteter som att titta på TV eller läsa böcker vars effekt på 

kroppen är betydligt mildare under aktiviteten. Symptomen hos testpersonerna i de båda 
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nämnda studierna är enligt AIS’s (The American Institute of Stress [2016]) tecken på att 

kroppen har blivit utsatt för stress. 

2.2.1 Framkalla stress genom spel 

Immersion är ett viktigt koncept i frågan om hur interaktionen mellan spel och spelare 

fungerar. När en individ blir immerserad i ett spel, på samma sätt som när en läsare blir 

immerserad i en bok, försvinner in i aktiviteten och medvetenhet kring saker runt omkring 

delvis försvinner. Till exempel kan böcker (ex. skönlitteratur) ofta påverka läsaren genom 

”diegetisk immersion”. Vid diegetisk immersion i en bok blir läsaren immerserad i aktiviteten 

att läsa en bok. Individen slutar vara medveten om bokens uppbyggnad och relation mellan 

element (Taylor 2002). Diegetisk immersion förekommer också vid spelande av digitala spel, 

men spel kan också erbjuda en unik extra dimension av immersion som inte är lika frekvent 

förekommande hos bokläsare: intra-diegisk immersion. 

Intra-diegisk immersion (Taylor 2002) ger spelaren intrycket av att befinna sig i spelets tid 

och rum. Till en viss gräns befinner sig spelaren i en illusion att hen är del av spelets narrativ 

och de händelser som påverkar spelaren i spelet har förmågan att också påverka spelaren i 

verkligheten. 

Våldsamma spel tenderar att skapa störst stress hos sina spelare av alla spelkategorier. Inom 

spelets kontext befinner sig spelaren i fara då spelets fiender försöker besegra spelaren på ett 

mer realistiskt och övertygande sätt än i andra typer av spel (Hasan mfl. 2012). Individer som 

spelar våldsamma spel visar också tydliga tecken på upphöjd aggression. Enligt Egidius 

(2008) beskrivning av stressprocessen sker detta som respons på när individen 

uppmärksammar att hen befinner sig i upplevd fara, och att den upphöjda aggressionen är en 

tolkning av situationen att spelaren har förmågan att ”besegra” stressmomentet. Spel kan 

också ha en negativ effekt på stressreaktioner. I det motsatta spektrumet fördes en studie av 

Russoniello mfl som visar att spel i genren ”casual” som är i regel mer tillmötesgående, 

pedagogiska och är lätta att pausa, stoppa och starta om har en positiv effekt på stress 

(Russoniello mfl. 2009). Bland resultaten står det att effekten av korttidsspelande av 

casualspel är stabilisering och upplyftande humör hos testpersonerna. 

2.3 Tidspress och dess effekt på beslutstagande 

Effekten som tidspress har på individer är att i en tidspressad situation tenderar personer att 

lägga större fokus på de negativa konsekvenserna av ett beslut framför de positiva (Zakay 

1993. Zur, Shlomo, Breznitz 1981). Andra effekter är att personen sänker sin prioritering vad 

gäller sökandet efter ny information och att behandla redan etablerad information. Att i 

snabbt beslutstagande prioritera subjektivt viktig informationsfiltrering där information som 

uppfattas som viktigast behandlas först och att behandlingen av informationen fortsätter tills 

tiden är slut. Bedömning och utvärdering kan också helt negligeras i en tidspressad situation, 

vilket åter kan leda till objektivt negativa val (Zakay 1993). Individer tenderar också att ta 

mindre risker under hög tidspress än vid lägre tidspress (längre betänketid) och vill gärna 

finna en möjlighet att sänka risken för negativa konsekvenser i sina val (Zur, Shlomo, Brenitz 

1981). Tidspress är också ett svårt ämne att undersöka eftersom att uppfattningen av tid är 

väldigt individuell (Saleem m.fl 2011).  
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2.4 Casual- och Pusselspel 

I studier som vill utvärdera effekten av problemlösning i spel från ett generellt perspektiv 

finner många fördelar i att använda sig av spel från casual-genren. Casual-spel har per 

definition lättförståeligt gameplay och regler som är lätta att sätta sig in i, vilket skär ner på 

tiden testpersonerna behöver för att lära sig spelets regler. 
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3 Problemformulering  

Tidigare studier har visat att stress framkallad av tidspress under aktivitet har lett till att vissa 

testpersoner gjort fler objektivt dåliga val än personer som inte blivit utsatta för tidspress 

(Zakay 1993). Vid en stor mängd stress som sker när den risken eller utmaningen anses hög 

och den egna förmågan att lösa problemet anses lägre än att kunna hantera/bekämpa 

situationen till ett bekvämt resultat förekommer en flykt-reaktion. Anledningen till att 

tidspress hypotetiskt får individer att utföra objektivt mer riskfyllda handlingar är på grund 

av att individerna valt att istället för att söka eller utforska ny information så prioriterar dem 

möjligheterna i det alternativ som subjektivt leder till lägre risk för förlust, även om andra 

alternativ kunde ha lett till ännu lägre förlust eller till och med vinst. Personer som blir utsatta 

för press visar också sämre kognitiv flexibilitet och får istället en form av mental tunnelvision 

där endast delar av den totalt givna informationen uppfattas och behandlas. Den del av den 

kompletta informationen som uppfattas av personen får istället mer fokus och behandlas 

snabbare och mer effektivt hos personer påverkade av stress än hos personer som inte blivit 

utsatt för någon stress. Då uppfattningen av alternativ hos personer under press primärt 

behandlar de mest uppenbara och säkraste alternativen kan också press hjälpa individer att 

filtrera ut icke-relevant data och lägga större fokus på uppgiften. I pusselspel som ofta kräver 

flerstegstänkande och analytisk förmåga bör därför effekten av tidspress, som är ett 

stressframkallande moment, leda till objektivt felaktiga beslut, men samtidigt kan rätt nivå av 

tidspress sporra spelaren att  behandla uppgiften mer effektivt och därigenom lösa uppgiften 

snabbare än en person som löser samma pusselspel fast utan, eller med längre 

tidsbegränsning. Skillnaden mellan denna studie och andra studier av dess slag är att då 

tidigare studier har skett i verkligheten så har denna studie förts i ett digitalt 

underhållningsmedium. Den markanta skillnaden mellan dessa miljöer är att studier 

framtagna från verkliga situationer så är spel  ett underhållningsmedium med möjligheten att 

immersera spelare på en annan nivå än hos tidigare studier. Frågan som ställs då är först och 

främst om tidspress i spel har en effekt på spelaren och sedan hur vi kan se detta. Denna studie 

är ämnad att utforska om tidspress har en effekt på spelare av pusselspel, och om tidspressen 

har en generell positiv eller negativ effekt på personer som blir utsatta för den både vad gäller 

prestationsresultat och för testpersonens uppfattning om momentet. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Övergripande metodbeskrivning 

För att utvärdera om tidspress har en märkbar effekt på spelares prestationsförmåga så fördes 

i denna studie en kvantitativ studie bestående av två (2) testgrupper (i fortsättningen kallade 

grupp A och grupp B). Testpersonerna från båda grupperna blev ombedda att enskilt lösa ett 

pusselspel bestående av flera nivåer. Endast grupp A hade en begränsad tid att lösa 

uppgifterna på medan grupp B endast blev ombedda att lösa uppgifterna tills de har löst alla 

banor. Grupp B blev därför en kontrollgrupp eftersom att de inte förväntades få en lika stark 

stressreaktion som de i grupp A. Efter testsessionen följde en kort intervju där testpersonerna 

fick med egna ord beskriva hur de upplevde testet och deras spontana åsikter om 

tidsbegränsningen. 

Motivationen att föra en kvantitativ studie är att det största användningsområdet för 

resultatet av denna studie är om man planerar att ha tidspresselement i ett pusselspel. Studien 
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anser att det i detta fall är viktigare att framställa data i form av kvantifierbara siffror än mer 

detaljerade ord och bilder. 

Intervjun efter spelsessionen hade som uppgift att delvis utvärdera spelarnas spelupplevelse 

och för att ta reda på hur underhållande de tyckte att sessionen var och genom en kvantitativ 

studie så går det att få en snittåsikt om spelmomentet. Om studien visade att tidspress inte gör 

momentet mer underhållande för spelaren så måste man överväga om det är en värd 

investering att inkorporera tidspresselement eftersom att spelare förväntar sig främst att bli 

underhållna när de spelar spel. 

3.1.2 Urvalsprocess 

Metoden för urvalsprocessen hämtades från Alexanders studie från 2007 som försökte 

utvärdera reaktionen på stress på liknande sätt som denna studie strävar efter. 

Rekrytering skedde genom muntlig tillfrågan hos elever på Ljud och Bildskolan i Lund, 

eftersom att dessa personer förväntas ha erfarenhet att arbeta på datorer och behövde därför 

ingen utdragen läroprocess för att hantera grundläggande datoranvändningskoncept. 

Eftersom att ålder inte har uppmärksammats som en faktor i tidigare studier så påverkade 

testpersonernas ålder inte deras möjlighet att delta i studien. 

Då reaktionen på stress är individuell skedde avvisande endast enligt dessa kriterier som är 

en anpassad version av Alexander’s (2007) enkät till en studie som försökte få fram samma 

resultat i en annan miljö: 

 Personen har medvetna inlärningssvårigheter, dyslexi, motvilja för pusselspel, att tala 

öppet, eller har någon annan sorts ångestrelaterad sjukdom. 

 Personen tar dagligen, eller har under dagen tagit ångest- eller stressdämpande 

medicin (inkluderat i andra mediciners bieffekter). 

 Personen lider av färgblindhet, eftersom att färgigenkänning är en viktig del av 

artefakten. 

3.1.3 Testgrupperna 

För att korrekt kunna utvärdera effekten av tidspress i denna studie behövdes det två stycken 

grupper: grupp A och B. Indelning i grupperna skedde efter urvalsprocessen genom att skifta 

gruppindelning beroende på vad personen innan var i för grupp. Den första personen som 

deltog i studien blev indelad i grupp A och personen efteråt blev indelad i grupp B, och nästa 

deltagare i grupp A etc. Testpersonerna blev inte informerade om vilken grupp de blir indelade 

i och inte heller hur testet är utformat för den andra gruppen eftersom att detta kunde 

potentiellt påverka testpersonernas resultat i testet och i intervjun. Effekten av tidspress i 

tidigare studier (Zakay 1993, Zur mfl 1981) har varit tydliga med att demonstrera att 

testpersonerna varit medvetna om den satta tidsbegränsningen. Därför blev grupp A, som var 

den testgruppen med tidspress i sitt pusselspel, vara medvetna om den satta tidsgränsen, 

medan den andra gruppen (B), som i studiens syfte agerar kontrollgrupp, endast blev 

ombedda att lösa testet tills spelet är slut. Resultatet från både studiens test och den intervju 

som följde efter testsessionen blev därefter jämförda i ett försök att utvärdera skillnader i 

resultat och åsikter mellan de två grupperna. 
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3.1.4 Testsessionen 

Under testsessionen skulle först testpersonerna försöka beskriva sin dåvarande stressnivå i en 

siffra mellan 1 (ingen alls) och 10 (överväldigande), blev informerade om spelets regler, 

tidsgräns (endast hos grupp A) och blev sedan ombedda att lösa en satt mängd banor i ett 

pusselspel i casual-genren. Testsessionerna skedde individuellt för att minska onödiga eller 

oväsentlig distraktion eller stressmoment. Medvetenhet kring hur många uppgifter 

testpersonerna förväntas lösa förväntades ge en tydligare mental bild hos testpersonerna och 

påverkade deras flight-or-flight-respons. Testpersonen förväntades att när den första 

uppgiften presenteras göra en övervägning kring stressfaktorerna utmaning och upplevd 

kompetens (att lösa X antal uppgifter under Y sekunder, och sin förmåga att klara av det) 

eftersom den individuella upplevelsen av tidspress förändrar ens beteende i en pressad 

situation. För grupp B förväntades inte fight-or-flight-reaktionen ha lika stor påverkan som i 

grupp A. Då ingen tidspress uppfattas under tiden som individen löser uppgiften förväntas 

fight-or-flight-reaktionen endast behandla den egna stressen över situationen (lösa uppgifter 

under uppsyn) i relation till den egna kompetensen. Vid den satta tidsbegränsningen, eller när 

alla banor är lösta blev testpersonerna ombedda att släppa spelets kontroller och 

testsessionens resultat samlades in. 

3.1.5 Intervjun 

Intervjun efter testsessionen hade som uppgift att behandla testpersonens egna åsikter om 

momentet och fördes hos båda grupperna. Intervjun bestod av följande frågor: 

 Hur hög skulle du gissa att din stressnivå är just nu på en skala mellan 1 till 10 där 1 är 

låg och 10 är hög? (Resultatet av detta svar kommer att jämföras med testpersonens 

upplevda stressnivå före testsessionen. Denna fråga kommer alltså att ställas två 

gånger till testpersonen: innan och efter testsessionen) 

 Kände du att du skulle klara av spelet under den satta tidsgränsen? Hur kände du 

innan spelet började? (dessa frågor kommer ställas till de i grupp A och behandlar hur 

de upplevde sin förmåga att behandla testets uppgifter, en viktig komponent i flight-

or-flight-reaktionen). 

 Vad tänkte du på under tiden som du spelade spelet? (beroende på resultat kan denna 

fråga demonstrera personens fokusnivå under testsessionen. Vid fler och icke-

relevanta tankar till uppgiften demonstrerar testpersonen en lägre fokusnivå än vid få 

och relevanta tankar. Ett resultat som förväntas vara högre i grupp A än i grupp B). 

 Tyckte du att spelet var roligt? 

Resultatet från intervjuerna skrevs ned med hjälp av stödord. 

3.1.6 Jämförande av data 

Efter att studien var avslutad samlades all insamlad data för utvärdering och jämförande. Svar 

och resultat från grupp A kommer jämfördes med resultat för grupp B för att utvärdera 

tidspress effekt på spelupplevelsen och prestationsresultat. Om det existerar en markant 

skillnad hos resultaten mellan grupp A och grupp B så kan det finnas belägg för att tidspress 

har en anmärkningsbar påverkan på hur spelare spelar spel, vare sig positivt eller negativt. 

Resultaten från den individuella intervjun samlades också genom att skriva ner det de sa i ett 

dokument och svaren analyserades för att skapa en tydligare bild kring hur testpersonerna 

uppfattade momentet. 
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Resultat som jämfördes var följande: 

 Antalet nivåer avklarade. 

 Antalet drag spelaren gjorde per individuell bana. 

 Antalet drag spelaren gjorde allt som allt. 

 Den uppfattade stressnivån innan och efter test med artefakt. 

 Personernas subjektiva uppfattning om momentet i form av intervjun. 

De numeriskt mätbara resultaten från grupperna sammansattes till medelvärden i två stycken 

kategorier: med, och utan extremer (bästa och sämsta resultaten från båda grupperna) för att 

ge en bättre bild på hur testdeltagarna jämfördes med varandra. 
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4 Projektbeskrivning  

Vid utvecklingen av studiens artefakt behövdes ett flertal frågor besvaras. Den första och mest 

övergripande var vad för typ utav pussel som artefakten skulle använda, då detta skulle sätta 

grunden för vidare arbete. Efter studie och experiment så utvecklades en prototyp som 

utmanade ögon- och handkoordination för att bli löst. Utvecklingen skedde i Game Maker 

Studio (Yo Yo Games 1999) eftersom att det var ett effektivt program för att testa, utveckla och 

utvärdera prototyper och potentiella spelmoment i. 

Artefakten gick ut på att spelaren flyttar färgade fyrkanter i ett rutnät så att den är en exakt 

spegelvänd kopia av referensbilden placerad till höger om rutnätet (se figur 2). 

4.1 Planering av artefakt 

4.1.1 Förarbete 

Innan artefakten kunde utvecklas bemöttes utmaningen av hur artefakten ska kunna 

utvärdera effekten av tidspress utan att oväsentliga egenskaper skulle spela in och kunna 

påverka resultatet. Eftersom att pusselspel finns med en enorm variation så behövdes en 

studie utvärdera vilken typ som skulle passa bäst i denna studie. Pusslet behövde vara 

kvantitetsbar, alltså att designen måste innehålla drag (handlingar) som spelaren utför i 

artefakten för att senare kunna jämföra dessa mellan testgruppernas resultat. Pussel som är 

baserade kring matematik eller faktakännande uteslöts därför eftersom att pusslet behövde 

vara användarvänligt för alla testdeltagande och ovanstående egenskaper skulle potentiellt 

kunna ge en fördel till dem med vana inom dessa ämnen. Utöver dessa argument kan också 

matematik och faktakännande skapa en starkare stressrespons hos dem som finner dessa 

moment ömmande. Utöver matematik och faktakännande så exkluderades också pussel som 

löses progressivt efter ett strikt system bort (till exempel sudoku [siffror] eller korsord 

[bokstäver]). Spelaren måste ha en tydlig bild av hela pusslet och måste kunna visualisera 

tillvägagången och resultatet för att artefakten ska kunna utvärdera spelarens 

problemlösningsförmåga under stress. I ett strikt system så begränsas spelarens 

tillvägagångssättsmöjligheter och misstag kan göra pusslet olösbart eller kräva att tid 

spenderas för att korrigera misstaget. I pussel som har strikta regler kan också en person som 

aldrig tagit del av ett liknande pussel tidigare behöva längre tid för att lära sig reglerna och 

vänja sig vid dess design. Reaktionsbaserade pusselspel valdes också bort. Pussel som kräver 

att spelaren aktivt bestämmer ett ögonblick att agera, till exempel ”Cut the Rope” (ZeptoLab 

2010) gör att spelaren måste låta dyrbar tid passera eller behöva göra om samma moment mer 

än en gång vid misslyckande. Till slut valdes en design av den klassiska pusselvarianten (bitar 

som skapar ett mönster vid rätt positionering). Denna design är universellt tillmötesgående, 

intuitiv och kräver ingen eller mycket liten specifik förkunskap eller erfarenhet än hos de 

tidigare exemplen. Tidigare studiers resultat måste också övervägas vid utvecklingen. Studier 

gjorda av till exempel Mason (1961), Alexander (2007) och Zakay (1993) skapar tydliga bilder 

av hur ett test bör formas för att artificiellt åkalla stress hos testpersonerna. Studiens artefakt 

valdes att använda sig av Masons (1961) exempel på stressframkallande situationer och 

Zakay’s (1993) resultat för hur experimentet skulle utvärdera spelarnas reaktioner. 

4.1.2 Utveckling 

Vid första iterationen utvecklades ett pussel i den klassiska formen med en bild uppdelad i 

flera mindre delar som slumpmässigt blandades i början av banan. Det första problemet som 
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uppmärksammades var hur pusselbitarnas rörelse kunde påverka testets resultat. I den första 

iterationen förflyttades pusselbitarna genom att dra och släppa pusselbitarna med 

datormusen. Detta ledde både till att en hög nivå av precision krävs för att placera bitarna på 

exakt rätt koordinat (ett moment som kan vara utmanande under påfrestande tidspress), och 

att pusselbitar kan hamna under andra bitar vid förflyttning vilket i sin tur kan leda till 

förvirring eller frustration, två moment som denna studie inte är ämnad att studera. 

Lösningen på detta var att lägga upp pusslet i ett rutsystem där pusselbitarna har bestämda 

koordinater, och förflyttning av pusselbitar sker genom att byta plats på två valda bitar. 

Spelaren får alltså först klicka på en pusselbit och sedan på pusselbiten som den första biten 

ska byta plats med. Detta leder till en mer effektiv process och gör att pusslen tar kortare tid 

att lösa eftersom att tid inte behöver spenderas på att flytta två stycken pusselbitar var för sig 

utan istället förflyttar två stycken pusselbitar i samma drag. Fördelen med denna mekanik var 

också att beslutstagande och flerstegsplanering blev allt mer tydligare i utförandet av pusslet: 

spelaren behöver, förutom att välja rätt pusselbit och placera den på rätt plats i rutnätet också 

bevaka den effekt draget har på den andra pusselbiten som förflyttas. Genom att planera sina 

drag kan spelaren sänka antalet drag som behövs för att lägga färdigt pusslet i den färdiga 

iterationen. Denna mekanik är baserad på Zakay’s (1993) studies resultat där stress gjorde att 

testpersoner gjorde sämre val. Om Egidius teori stämmer så bör den ovannämnda mekaniken 

ge ett tydligt resultat mellan de personerna som blir utsatta för stress och de som inte blir det. 

Efter att artefaktens mekanik bestämts behövdes också ett beslut tas för hur pusslet ska ta 

form. Fördelen med att använda sig av en bild av ett objekt ger spelaren en tydlig bild över hur 

pusslet ser ut när det är klart, speciellt med en referensbild. Spelaren kan då iterativt 

visualisera sin tillvägagång och planera ut vilka drag hen ska ta. Trots dess positiva egenskaper 

togs beslutet att inte använda en bild som spelaren ska sätta ihop. Anledningen till detta var 

att denna typ av spel är trivial, alltså att spelaren kan känna igen denna typ av aktivitet och 

har själv erfarenhet till den nivån att handlingar och beslutstagande kan ske undermedvetet 

och liknande automatik. Utmaningsnivån uppskattades också vara för låg. Denna typ av spel 

förekommer ofta marknadsförda till barn, och denna association kan sänka spelarens 

stressnivå när hen finner spelet intellektuellt understimulerade. En av de viktigaste 

principerna inom denna studie är att placera spelaren i en situation där den uppfattande nivån 

av förmågan att lösa ett problem är lägre än uppfattningen om uppgiftens svårighetsgrad eller 

riskevaluering. Formgivningen behövde alltså utmana spelaren på en kognitiv nivå. Enligt 

Mason (1961) behöver spelet, för att kunna åkalla stress hos spelaren, vara annorlunda och till 

synes intellektuellt utmanande. Det måste alltså förekomma en utmaning utöver att flytta på 

pusselbitar. Referensbildsidéen och rutnätet från iterationen med ett pussel av ett objekt 

användes och utvecklades till senare iterationer. Pusselbitarna byttes ut till olikfärgade 

fyrkanter och spelaren fick som utmaning att placera dem i rutnätet såsom de var placerade i 

referensbilden, som visade det färdiglösta pusslet. För att öka utmaningen så lades ett extra 

moment till där spelaren skulle, förutom att imitera referensbilden, också placera 

pusselbitarna spegelvänt från referensbilden. Spelaren måste alltså skapa en spegelvänd bild 

av referensbilden med pusselbitarna i rutnätet. Denna typ av pussel förväntas inte vara lika 

frekvent förekommande och kan ha som effekt att spelare blir utsatt för en ny och främmande 

situation (Ett moment som Mason [1961] beskriver som en av de primära stressframkallarna 

i en situation). Detta moment kommer också med fördelen att spelaren behöver tänka ett steg 

längre än i de tidigare iterationerna, att inte bara läsa av referensbilden utan också hitta rätt 

position efter att visualisera positionen i spegelvänt tillstånd. Efter experimenterande beslöts 



 
12 

detta moment ha en lagom komplexitetsnivå för att vara utmanande men också upplevas som 

genomförbart av spelaren. 

Efter noggrann analys bestämdes det också att spelare som utsätts för tidspress bör ha en 

indikator i spelet, både för att demonstrera att tidspress är närvarande, men också för att 

kommunicera för spelaren hur mycket tid hen har kvar. Formen blev en linje som ändrar färg 

beroende på hur mycket tid är kvar av tidsgränsen och implementerades i den senaste 

versionen av artefakten. 

Innan utvecklingen kunde sättas igång behövdes även en tidsgräns och antal banor 

bestämmas. Eftersom att dessa två värden är i direkt korrelation med varandra (antalet banor 

multiplicerat specifik tidsgräns per bana ger som produkt den övergripande tidsgränsen) så 

tog beslutet att inkorporera sju(7) stycken banor. Detta antal är tillräckligt hög för att kunna 

innehålla en tydlig utmaningskurva från bana till bana, men också tillräckligt låg för att 

stressnivån ska kunna hållas på en hög nivå utan att ge spelaren tid att automatisera processen 

att spegelvända referensbilden i huvudet. 

Varje nivå planerades att ta spelaren mellan tio(10) och femton(15) sekunder att lösa beroende 

på komplexitetsnivå, de senare nivåerna bör ta längre tid än de tidigare. Den förväntade tiden 

att lösa alla nivåer blir alltså mellan 70 och 95 sekunder, eller mellan en minut tio sekunder 

och en minut trettiofem sekunder. För att skapa en tydlig stressreaktion så måste spelaren 

uppleva att ens uppfattade förmåga att lösa problemet är något lägre än uppgiftens 

svårighetsnivå, så därför kommer testet att minska antalet sekunder som spelaren har för att 

lösa alla nivåer till en upplevt utmanande nivå. Spelaren kommer därför bara att få 60 

sekunder att lösa så många banor som möjligt. Detta förväntas att ge spelaren en tydlig 

stressreaktion efter de första banorna i artefakten eftersom att utmaningsnivån också ökar, 

och därmed också den uppfattade utmaningsnivån. 

4.2 Beskrivning av artefakt 

4.2.1 Förmedling av tidsgräns 

 

Figur 1 Visualisering av resterande tid i versionen för grupp A. 

I den senaste versionen av spelets artefakt så finns det två stycken versioner av spelet. I 

versionen som är till för personer från grupp A så finns det en tidsgränsindikator längst ner i 

spelfönstret. När spelet börjar så är rektangeln helt rödfärgad, men när tiden närmar sig 

tidsgränsen så krymper den röda rektangeln mot högerkanten och visar den blå färgen 

undertill. När den blå färgen täcker hela kvadraten så är tiden slut. Detta element förekommer 

endast i spelets version för grupp A. 
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4.2.2 Nivå 1 

 

Nivå 1 är utvecklad som en uppvärmningsbana. Spelaren har vid denna punkt tagit del utav 

artefaktens regler, och om spelaren var del av testgrupp A så har hen också tagit del av den 

satta tidsgränsen. I nivå 1 förväntades spelaren att vänja sig vid kontrollerna i en icke 

utmanande miljö. Eftersom att nivån inte är lika utmanande som senare nivåer så gav det 

spelaren utrymme för att själv välja sitt tillvägagångssätt. Spelaren förväntades därför att vid 

slutet av nivå 1 ha en tydlig bild över hur artefaktens mekanik fungerar. Bana 1 följer 

artefaktens spegelvända regler, men är utvecklad så att den inte påverkas av dem. Detta var 

för att spelaren, som redan har fått ta del av artefaktens regler, fick ta del av den simplaste 

versionen av dess slag. Vid denna form av studie så bör utmaningsnivån exponentiellt öka från 

icke-existerande till väldigt utmanande, och därför har bana 1 utvecklats efter den simplaste 

formen av spegelvändning: en bild som ser identisk ut från både spegelvänd- och normal 

position. Valet av röda och blåa pusselbitar var för att de är lätta att skilja från varandra från 

första ögonkast. 

Spelare från grupp A hade också en tidsgränsmätare under de två kvadraterna i figur 2. Denna 

trend fortsätter genom hela spelet hos grupp A. 

Figur 2 Nivå 1 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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4.2.3 Nivå 2 

Nivå 2 startar när den sista pusselbiten från bana 1 placeras på rätt plats. I nivå 2 förväntas 

spelaren ha ett tydligt grepp om hur spelet fungerar och dess mekanik. Det är först i bana 2 

som spegelvändningsregeln tog form. Spelaren var tvungen att lägga ut pusselbitarna så att de 

ligger identiskt som i referensbilden med i spegelvänd position. Åter igen från nivå 1 så 

förväntades nivå 2 inte vara väldigt utmanande, det fanns fortfarande bara två stycken färger 

av pusselbitar och det förenklar processen i jämförelse med vissa senare banor. Flera av 

pusselbitarna var också redan satta i korrekt position i rutnätet och behöver därför inte 

förflyttas. Misstaget som en person utsatt för stress kunde göra var att rad för rad korrigera 

bitarna så att de ligger korrekt. Den röda pusselbiten i kolonn 3 rad 3 (r3k3) låg redan i rätt 

position, men en person som är utsatt för stress kunde välja att flytta den ett steg uppåt för att 

uppfylla rad två från referensbilden. Detta är förstås en av flera stycken liknande misstag en 

stressad person kunde göra, och det är detta moment som studien förväntades gör skillnad 

mellan personer utsatta för stress och de som inte är det. Om tidigare studier stämmer så 

skulle en person som är utsatt för stress att begå fler misstag, som i detta fall kan betyda att 

flytta på pusselbitar som redan var placerade i korrekt position. 

 

 

 

Figur 3 Nivå 3 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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4.2.4 Nivå 3 

 

Nivå 3 fortsatte inlärningskurvan. På flera positioner i rutnätet så fanns det röda rutor som 

direkt korrelerar med dem i referensbilden, men då uppgiften var att placera dem i spegelvänd 

riktning så var detta moment menad att vilseleda spelaren och ge paus för att mentalt ställa 

om ens strategi. Under tidspress så finns möjligheten att spelaren försökte placera fyrkanterna 

såsom i referensbilden. Nivå 3 var den sista nivån i artefakten med pusselbitar med endast två 

sorters färger. Nivå tre fyllde då funktionen som en form av examination innan 

utmaningsnivån hastigt eskalerade i följande nivåer. De flesta testpersonena förväntades ha 

nått nivå 3 och tagit sig förbi den inom tidsbegränsningen när artefakten utvecklades.  

 

Figur 4 Nivå 3 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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4.2.5 Nivå 4 

Nivå 4 var den första i artefakten som använde sig av fler än två färger på pusselbitarna. För 

att lugnt introducera spelaren till det nya elementet så var de blå pusselbitarna mest frekvent 

förekommande. Anledningen till detta var att vid experiment så hade de blå pusselbitarna 

använts som en bakgrundsfärg från där de andra färgerna gör sig tydligt sedda. Därför kunde 

blå pusselbitar tolkas som ”tomma rutor” och därmed räknas bort vid lösande av pusslet, vilket 

i sin tur nästan halverar antalet rutor att flytta och mentalt behandla. Vid denna punkt 

förväntades spelaren befinna sig ungefär halvvägs genom tidsgränsen och additionen av två 

nya färger borde ha effekten av att öka stressnivån hos spelare från grupp A eftersom att denna 

nivå skiljer sig markant från de tidigare nivåerna. Till skillnad från de tidigare nivåerna så var 

positionering och flerstegstänkande avsevärt viktigare i nivå 4 och följande nivåer för att nå 

en så låg mängd utförda drag som möjligt. För första gången i artefakten så kunde nu spelaren 

göra objektivt effektiva drag, det vill säga drag som var objektivt bättre än andra drag. I figur 

4b så förekommer ett exempel där genom ett drag spelaren kunde placera två stycken 

pusselbitar på rätt plats. Den orangea pusselbiten i r3k2 befann sig på den plats där en blå 

pusselbit skulle befinna sig. För att effektivisera sina drag kunde därför spelaren placera den 

orangea pusselbiten på en plats där en orange pusselbit ska befinna sig, och där en pusselbit 

som skulle befinna sig på den orangea pusselbitens position också finns, till exempel den blå 

pusselbiten på r4k4. Spelaren kunde då effektivisera sina drag genom att byta plats på dessa 

två och på det sättet sänka sina antal drag för att lösa nivån. Som tidigare nämnt så förväntades 

personer i grupp A använda sig av fler drag än dem i grupp B, och grupp B förväntades därmed 

att använda sig av fler effektiva drag än dem i grupp A.  

Figur 5a Nivå 4 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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Figur 5b 

 Exempel på ett effektivt drag. Genom att byta plats på de två pusselbitarna i 
rutnätet till vänster kan spelaren placera två stycken pusselbitar på rätt plats i ett 

och samma drag. 
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4.2.6 Nivå 5 

 

Nivå 5 hade mycket fler av pusselbitarna på samma plats som i referensbilden vilket kunde 

vidare förvirra en stressad spelare. De blå pusselbitarna på k3r2,r3 och r4 var specifikt utsatta 

för att missleda spelaren. Vid experiment har placeringar som dessa gett resultat hos stressade 

personer, som reflexartat försöker imitera referensbilden utan att spegelvända den. Vid nivå 

5 förväntades majoriteten av testpersonerna nå tidsgränsen enligt tidsuträkningen i del 4.1.2. 

 

 

Figur 6 Nivå 5  

Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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4.2.7 Nivå 6 

Nivå 6 fortsatte trenden med att placera ut pusselbitar enligt referensbilden. Nivå 6 fortsatte 

inte nödvändigtvis utmaningskurvan utan höll en jämn nivå med nivå 5 i svårighetsgrad. Vid 

denna punkt så förväntades spelaren ha ett fast grepp om artefaktens regler och kan mer 

effektivt än innan placera ut pusselbitar på rätt plats. Eftersom att endast ett fåtal spelare 

förväntades ta sig till nivå 6 så introducerade spelet inte några nya element utan fungerar 

identiskt som bana 4 och 5. 

 

 

Figur 7 Nivå 6 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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4.2.8 Nivå 7 

Vid experiment så har nivå 7 tagit längst tid att lösa, främst på grund av att färgerna var jämt 

fördelade vilket ger mindre utrymme för att effektivt byta plats på pusselbitar. I nivå sju så 

fanns det fler än ett sätt att effektivt byta plats på pusselbitar, och vissa drag var bättre än 

andra, vilket gjorde effektivisering en stor utmaning. Testpersonerna förväntades inte nå nivå 

7 under tidsgränsen och fyllde därför endast funktionen att hindra spelaren från att bli klar 

med spelet under den satta tiden utifall att en testperson från grupp A mot förmodan lyckas 

nå den här nivån. 

Figur 8 Nivå 7 

 Tv. Rutnät med flyttbara fyrkanter. Th. Nivåns referensbild. 
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5 Utvärdering 

5.1 Val av testpersoner 

Rekrytering till studien gjordes på Ljud och Bildskolan i Lund. Inbjudan att delta skedde 

muntligt och tydligt förmedlade att deltagande sker på eget initiativ. Potentiella testpersoner 

fick sedan enskilt sätta sig ner och, efter vetenskaplig formalia i enighet med vetenskapligt 

vedertagna normer (Vetenskapsrådet 2002), svara på de kriterier som studien kräver att 

personen uppfyller för att delta i den (kap. 3.1.2). Personer som inte uppfyllde kriterierna blev 

efter en kort förklaring ombedda att lämna rummet och be nästa person komma in. 

Samtliga testpersoner var mellan åldrarna 15 och 17. 

Sammanlagt så deltog det 15 personer i studien. 7 av dem i grupp A och 8 i grupp B. 

5.2 Resultat av testsessionerna. 

5.2.1 Resultat av testning med artefakt 

Nedan följer resultaten från experimentet som testpersonerna ombads ta del utav. 

 

Figur 9 

Såsom demonstrerat ovanför så existerar det en viss skillnad mellan testgrupperna. Ingen av 

testpersonerna i grupp A kunde ta sig förbi bana 4 inom tidsgränsen och det är därför som 

linjen slutar på bana 3. 

 I bana 1 var grupp A 12% snabbare än grupp B. 

 I bana 2 var grupp A 16% snabbare än grupp B. 

 I bana 3 var grupp A 18% snabbare än grupp B. 

 I genomsnitt var grupp A 15% snabbare än grupp B. 
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Figur 10 

 I bana 1 gjorde grupp A 23% fler drag än grupp B. 

 I bana 2 gjorde grupp A 14% fler drag än grupp B. 

 I bana 3 gjorde grupp A och B lika många drag. 

 

Figur 11 

I den uppfattade stressnivån så kan en tydlig ökning observeras mellan den uppfattade 

stressnivån innan och efter experimentet. Trots att grupp B var över lag mer stressade (eller 

uppfattade sin stressnivå högre) än de i grupp A så ökade stressnivån med nästan identiska 

proportioner. Personerna i grupp A hade sin uppfattade stressnivå ökad med 33%, medan 
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personerna i grupp B ökade med 35% (en skillnad på 2 procentenheter, eller 6%). Kommer 

från och med nu kallas S1 (stressnivå innan testet) och S2 (stressnivå efter testet) 

5.2.2 Resultat av intervju 

Resultaten från intervjun användes i denna studie för att komplettera de resultat som 

samlades in från testsessionen. 

Detta är den kollektivt insamlade datan från intervjun: 

Grupp A 

Samtliga deltagare från grupp A uttryckte positiv respons till tidspressmomentet och spelets 

mekaniker och ingen kände att artefakten kunde lösas under den satta tiden. 

Testperson A1: Tyckte att hen gjorde ett bra jobb, fastän hen inte klarade av spelet 

under tidsgränsen. Valde att helt ignorera tidsgränsen och istället försöka klara av så många 

banor som möjligt.  

Testperson A2: Försökte att bygga en strategi från bana 2, men fann ingen som kunde 

användas i banorna efter den. 

Testperson A3: Uttryckte svårighet att mentalt spegelvända bilderna i huvudet. Tyckte 

att hen kunde ha gjort ett bättre jobb vid ett andra försök. 

Testperson A4: Uttryckte ”hjärnsläpp” under tiden som hen spelade och hade ingen 

strategi. 

Testperson A5: Missade artefaktens mekanik fullständigt, tänkte inte på att 

spegelvända den högra bilden i artefakten och tog sig därför inte genom bana 2. 

Testperson A6: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

Testperson A7: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

Grupp B 

Samtliga av deltagarna från grupp B uttryckte att spelets mekanik var underhållande. 

 Testperson B1: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

 Testperson B2: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

 Testperson B3: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

 Testperson B4: Uttryckte viss förvirring i början av artefakten (bana 1). 

 Testperson B5: Missförstådde artefaktens mekanik till en början, tänkte inte på att 

spegelvända den högra bilden i artefakten. 

 Testperson B6: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

 Testperson B7: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 

 Testperson B8: Kunde inte beskriva någon strategi eller tankegång. 



 
24 

 

5.3 Analys 

Utifrån ovanstående resultat kan man se en tydlig trend av att grupp A spenderade mindre tid 

per bana, men också gjorde fler drag över lag än de i grupp B. Detta resultat stärker hypotesen 

att stress har en påverkan på prestation i pusselspel. Spelare under stress agerade mer 

tidseffektivt än personer utan, men begick också fler misstag som i detta experiment tar form 

i antalet drag spelaren gör per bana. Testpersonen som hade den största ökningen av 

stressnivå mellan S1 och S2 i grupp A fick också de över lag bästa resultatet både i tids- och 

drageffektivitet, vilket kan tolkas som att det är eskaleringen av stress som har störst betydelse 

vid mätning av stressreaktionen på effektivitet. Liknande resultat finns också i grupp B där de 

som upplevde störst förändring mellan S1 och S2 gjorde färre drag på kortare tid. 

Effektiviteten hos spelare med medel eller låg stressförändring skiljde sig inte från varandra i 

resultat. En motsatt effekt kan därför inte observeras. 

Resultatet i testet hos spelarna i relation till ökning mellan S1 och S2 är dock inte 

nödvändigtvis en solid faktor i jämförande av data. Stress kan uppstå av många faktorer och 

de behöver inte vara i relation till en tidsgräns eller press att klara av ett spel. Stressnivåerna 

hos grupp B, som förväntades ha en avsevärt lägre förändring av stressnivå  hade en väldigt 

lik procentuell förändring som personerna i grupp A hade. Frustration, att göra en uppgift 

under strikt observation eller nervositet att göra fel kan vara några av de många faktorer som 

kan ha påverkat personerna i både grupp A och B. Om detta är fallet så har stressnivån inte 

ökat av endast spelet, vilket var studiens uppgift att observera, och därför så är det 

problematiskt att göra en direkt koppling mellan förändring av stressnivå och resultat på 

testet. 

 

Figur 12 

Om resultatets extremer räknas bort från båda grupperna (varje uppgifts bästa och sämsta 

resultat) förekommer ett annat mönster än det uppmärksammat i 5.2. Vid borträkning av 
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extremerna så visar grupp B en högre prestation i både tids- och drageffektivitet. Grupp B löste 

banorna 18% snabbare och med 23% färre drag, ett resultat med större marginaler än det i 

5.2. Detta skulle kunna vara på grund av att mentala förmågor hindras i stressade situationer. 

Som Zakay (1993) beskrev resultatet av beslutstagande under stress så förekommer oftare 

objektivt dåliga val hos personer under stress än personer utan. I detta test skulle detta 

fenomen manifestera sig genom att grupp A gjorde fler misstag, lyckades inte identifiera 

misstaget och spenderade mer tid med att leta efter misstaget när nivån inte blev klar. 

Vid ett tillfälle beskrev en person från testgrupp A att hens strategi var att mentalt stänga ute 

tidsbegränsningen och istället försöka göra ett så noggrant och effektivt försök som möjligt. 

Frågan är då hur många andra från grupp A hade liknande strategier, och om de ens var 

medvetna om det. I testets artefakt så är den grafiska representationen av tidsgränsen 

spartanskt utvecklad och är endast ämnad att förmedla den resterande tiden till spelaren utan 

att vara distraherande. Möjligtvis så räcker det inte med att en tidsgräns endast existerar utan 

spelaren måste vara aktivt medveten om tidspressen för att den ska ha en tydlig effekt på 

spelarens stressnivå. 

En annan något intressant resultat går att finna i det antalet svar som spelarna gav efter testen 

med studiens artefakt. Personer från grupp A visade mer initiativ att dela deras tankegångar, 

medan de i grupp B knappt nämnde något alls. Även om ett stort antal testdeltagare från båda 

grupperna visade en viss svårighet att förstå spelets mekanik i första banan så var det främst 

deltagare från grupp A som verbalt förmedlade detta efter testsessionen. Detta kan peka mot 

att personer påverkade av tidspress är mer medvetna om vad de gör under tiden som de spelar.  

5.4 Slutsatser 

Beroende på om man väljer bort extremerna från båda grupperna så blir resultatet, som 

skrivet av Zakay (1993) att stress kan påverka beslutstagande och göra att personen som blivit 

utsatt för stress gör objektivt dåliga val. Resultatet att personerna i grupp A tog längre tid på 

sig och behövde fler drag för att klara av varje bana stämmer överens med detta resultat. Om 

man inte utesluter extremerna så stämmer resultatet bättre överens med det Alexander’s 

(2007) teori om att personer påverkade av stress utför handlingar mer tidseffektivt, men också 

mer spontant och med mindre analytisk förmåga, ofta till sin egen nackdel. Det är dock 

problematiskt att jämföra denna studies resultat med tidigare studier eftersom att grupperna 

hade olika resultat i spelet men hade nästan identisk procentuell ökning av stressnivå. Vid 

försök att mentalt stänga ute tidspressen hos grupp A så påverkar det fortfarande spelarens 

beslutstagande och effektivitet vid lösning av pusselspelet. Alla deltagare ansåg också sin egen 

stressnivå innan och efter experimentet ha antingen ökat eller förblivit oförändrad, detta 

bevisar att någonting hos spelet har varit stressframkallande hos både deltagarna i grupp A 

och B. Exakt vad som påverkade spelarna är oklart men endast närvaron av tidspress verkade 

inte ha någon tydlig effekt på deltagarnas stressnivåer.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie är ämnad att utvärdera om tidspress i pusselspel har en effekt på spelares 

prestationsförmåga samt deras åsikter om tidspress i spelet. Studien fördes individuellt på 15 

personer i två separata grupper. Båda grupperna fick spela ett pusselspel som gick ut på att 

flytta färgade rutor i ett rutnät för att skapa en spegelvänd version av en referensbild. 

Personerna i grupp A fick också en bestämd tidsgräns i sitt spel med grafik som förmedlade 

tiden de hade kvar att lösa spelets pussel. Spelarna fick innan och efter testsessionen evaluera 

sin uppfattade stressnivå, och fast samtliga testpersoner beskrev en ungefär liknande 

procentuell förändring i sin stressnivå så skiljde sig ändå medianresultaten mellan grupperna. 

Vid exkludering av extremerna hos resultat från grupp A och B så tenderade personerna i 

grupp A behöva mer tid per bana och behöva göra fler drag än de i grupp B. Grupp B löste 

banorna 18% snabbare och med 23% färre drag. Tidspress i denna form tycks därför ha en 

påverkan på individer som utsätts för den, och det har en negativ inverkan på dem. Tidspress 

hade ingen negativ påverkan på spelarens uppfattning av momentet. 

 

6.2 Diskussion 

Denna studie har förts under omständigheter som skulle kunna uppfattas som kontroversiella. 

Samtliga av testdeltagarna var elever på Ljud och Bildskolan i Lund, samtliga som 

undertecknad varit vikarie för under två skolterminer. En viss emotionell press kan inte 

förnekas i de insamlade resultaten, men som en skola där dessa typer av undersökningar och 

där eleverna själva uppmanas att föra studier på andra elever så förväntas en majoritet av 

svaren att vara utan någon bias. Då testpersonerna förväntats vara erfarna och medvetna om 

att studier som denna fungerar optimalt när den emotionella kopplingen till studien och 

personerna runt omkring inte låter påverka en. Undertecknad kan försäkra om att samtliga 

testsessioner fördes under professionell formalia och att det är undertecknads uppfattning att 

samtliga testdeltagare betedde sig naturligt under testsessionerna. 

Tidspress är ett tillräckligt frekvent förekommande spelmoment för att uppmärksammas 

vetenskapligt och bör analyseras och forskas om för att få en bättre och tydligare bild av hur 

momentet påverkar spelare. Tidspress, eller en tidsbegränsning förekommer ofta i spel för att 

artificiellt skapa ett mer hektiskt spelflöde. I flera moderna pusselspel så förekommer 

tidspress eller en tidsbegränsning i en mindre strikt form: att en bonus läggs till på spelarens 

samlade poäng om spelaren klarar av spelet/banan inom en viss tidsgräns. Men vad som 

händer i spelarens huvud anser jag är minst lika viktigt som vad spelaren gör i spelet. Då 

tidspress och stress förekommer först och främst efter vissa stressrelaterade kriterier så 

kommer alltid olika reaktioner att uppstå hos olika spelare och det är svårt att exakt säga vad 

och hur en utvecklare ska bära sig åt för att åstadkomma en stressreaktion hos spelaren.  

Reaktionerna hos spelare kan vara allt mellan att mentalt stänga ute tidspressen och att bli 

handlingsförlamad av dess närvaro. Det är därför viktigt att studera, mäta och analysera olika 

typer av tidspress, hur man framför dem, dess relation och hur det fungerar i spelet och vad 

för typ av spel som tidspressen finns i, och vilka konsekvenser som följer vid misslyckande. 

Denna studie har bara skrapat på ytan av vad tidspress har för reaktion på spelare. Artefakten 

presenterar tidspressen i sin mest grundläggande form, och beroende på hur man analyserar 
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resultatet så kan man se en viss skillnad mellan personer under tidspress och personer som 

inte är under tidspress. Mer precisa resultat bör kunna framställas genom att studera 

individuella egenskaper och tillägg till tidsgränsen. Till exempel närvaron av ljud, grafik, 

konsekvenser och att utsätta dessa på olika typer av spelare kan potentiellt göra en enorm 

skillnad på vad effekten blir på spelares prestationer i spelet. För att kunna skräddarsy ett spel 

till en viss upplevelse så behöver spelutvecklare vara medvetna av vad effekten kan bli 

(eftersom att man nog aldrig kommer att kunna ha en glasklar inblick på varje effekt av varje 

designval) för att kunna leda spelaren och skapa en upplevelse för hen som de har planerat. 

Om man inte vet konsekvenserna av att lägga till tidspress så kan effekten bli en sämre 

produkt, ett resultat som bör undvikas om det är möjligt. 

6.3 Framtida arbete 

Då denna studie presenterar klara resultat av att närvaron av tidspress har en viss påverkan 

på spelare som blir utsatta för den så är det naturliga nästa steget att skapa en tydligare 

förståelse för hur spelare påverkas. Då resultatet i denna studie kan uppfattas som tvetydlig 

så kan slutsatsen dras att de metoder som använts i denna studie inte är tillfredsställbara för 

att mäta  exakt på vilket sätt spelare blir påverkade. Studier i hur grafik, ljud och 

spelsituationer påverkar spelare i kombination med tidspress bör också utföras för att ge en 

tydligare bild inom detta ämne. 
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