
 



 

Sammanfattning 
 

Denna undersökning utforskar en designteknik som kan kallas dubbeldesign. Tekniken går           

ut på att en mekanik i ett spel har flera syften. Målet är att mäta vilken skillnad på                  

spelupplevelsen användning av tekniken har. De delar av spelupplevelsen som undersöks är            

flow och positive affect. Värden för flow och positive affect tas ut genom att testare spelar en                 

prototyp i två versioner och svarar på frågor. Ena versionen av spelet använder dubbeldesign              

till stor grad medan den andra inte använder tekniken alls. Resultat visar att både flow och                

positive affect var högre för versionen som inte använder dubbeldesign. En stark koppling             

hittades mellan användning av spelets mekaniker och resultatet. De som använde många av             

en versions mekaniker hade generellt en bättre spelupplevelse i den versionen. Att personer             

väljer att inte använda ett spels mekaniker som är påverkade av dubbeldesign kan bero på               

förståelsebrist eller en vilja att spara på resurser. 

Nyckelord: speldesign, flow, positive affect, dual purpose design 
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1 Introduktion 
Många knep används inom speldesign för att göra spel mer underhållande eller påverka             

spelupplevelsen. Ett av dessa är dubbeldesign: att låta mekaniker uppfylla flera syften. Detta             

ändrar hur spelaren tänker och kan göra beslut mer intressanta. Dubbeldesign är inte en              

etablerad term, men dess principer ses generellt som något positivt. Vad exakt det gör för               

skillnad på spelupplevelsen att låta mekaniker uppfylla flera syften är dock oklart. Det är              

svårt att jämföra olika spel som använder designtekniken till olika grad då spelen kan ha               

olika effekt på spelupplevelsen på många andra sätt. 

Genom utveckling av en spelprototyp i två olika varianter och en undersökning tas det reda               

på hur spelupplevelsen påverkas av dubbeldesign. Spelet går ut på att utforska rum i              

våningar fyllda med fiender och objekt samt att ta sig längre ner. Dubbeldesign finns endast               

i den ena versionen och inkorporeras med användning av vapen, mynt och hälsa. Spelet är               

av typen top-down dungeon crawler som gör det relativt fokuserat på mekaniker och ger en               

igenkännlig miljö att utforska mekaniker i. 

Undersökningen plockade vissa områden av spelupplevelsen att ställa frågor om: flow och            

positive affect. Flow upplevs när själva utförandet av en handling ger njutning och sker när               

det finns en balans mellan skicklighet och utmaning. Positive affect är den utsträckning en              

person känner positiva upplevelser. Genom att undersöka vilken skillnad testare upplever i            

dessa områden mellan spelets två versioner kan kunskaper om designprinciper utvecklas för            

att bättre anpassa framtida spel. Frågeställningen är följande: 

Hur kan mekaniker med multipla ändamål i ett spel av typen top-down dungeon crawler              

påverka flow och positive affect? 

Resultatet visar att både flow och positive affect var högre för versionen av spelet som inte                

använder dubbeldesign. Dock var spelupplevelsen högre i versionen med dubbeldesign för           

vissa. Resultatet var oväntat och kunde kopplas till användning av mekaniker då användning             

av fler mekaniker i en version generellt ledde till bättre spelupplevelse. Att respondenter             

använde färre mekaniker i versionen med dubbeldesign kan bero på förståelsebrist eller en             

vilja att spara på resurser. 

Rapporten tar först upp en bakgrund till termen dubbeldesign, speltypen top-down           

dungeaon crawler samt flow och positive affect. En beskrivning av metod och prototypen             

presenteras innan resultat tas upp, analyseras och diskuteras. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel tar upp termen dubbeldesign, speltypen top-down dungeon crawler och           

definierar flow och positive affect. 

2.1 Dubbeldesign 

Dubbeldesign är inte en etablerad term, utan definieras i detta arbete som en             

speldesignteknik där en och samma spelmekanik uppnår flera olika ändamål. Att inte            

använda dubbeldesign innebär att varje mekanik generellt har ett eget syfte, alltså minskar             

totala antalet mekaniker med tekniken. Mekanik i detta fall definieras som regler eller             

metoder för interaktion med spelet. Till exempel kan det vara handlingar som utförs (hoppa              

eller attackera) eller de system som bestämmer vad som händer i spelvärlden. Syften som              

mekaniker kan ha i spel är till exempel att ta sig närmare ett mål, samla resurser, besegra                 

fiender eller undvika projektiler. Genom att då till exempel låta en attack som används för               

att besegra fiender även vara spelets enda sätt att förflytta sig på uppfyller den mekaniken               

flera syften. Att använda dubbeldesign ses generellt som något positivt i speldesign. Enligt             

Koster (2013) finns frågan “Can the core mechanic support multiple types of challenges?”             

bland en lista av punkter som bör ge svaret ja för att ett spelsystem inte ska behöva                 

adresseras på nytt. Adams och Dormans (2012) menar att mekaniker som ger fler typer av               

feedback leder till att spelare i högre grad kan skapa egna lösningar på problem med sin                

kreativitet. 

Brown (2016) beskriver tekniken i en video. Videon tar upp spelet Downwell (Moppin,             

2015), ett 2D actionspel som utnyttjar dubbeldesign till stor grad. I spelet är att utföra en                

attack det enda sättet att få delvis kontroll över karaktärens vertikala hastighet. På så sätt               

används den mekaniken för två separata syften. 

 

Figur 1 Attack utförs i Downwell. 
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Denna variant av dubbeldesign där en attack på något sätt även påverkar styrning eller              

kontroll av utrymme är ofta förekommande. Detta beror förmodligen på att grundläggande            

förflyttningar och attacker är allt som utförs i många spel. I traditionella fightingspel möts              

spelare en mot en med varsin karaktär i 2D. Här påverkar alla attacker styrning och               

förflyttning på något sätt, vare sig de för karaktären åt något håll, begränsar styrning eller               

endast justerar karaktärens ställning.  

Ett exempel på fightingspel där detta sker är Ultra Street Fighter IV (Capcom, 2014). Dessa               

små ändringar har stor betydelse i just denna genre där positionering gör stor skillnad för               

chansen att vinna och kan skapa situationer där spelare väljer att utföra specifika attacker              

med sin karaktär endast för att få rörelsen den ger. 

 

Figur 2 Attack utförs i Ultra Street Fighter IV. 

I vissa enspelarspel används dubbeldesign för en teknik som behöver bemästras av spelaren             

för att klara spelet. I 2D plattformsspelet Dustforce (Hitbox Team, 2012) påverkar attacker             

rörelse på två sätt: en träff på en fiende stoppar spelarkaraktärens hastighet i y-led medan               

hastighet i x-led behålls och att besegra en fiende ger möjlighet att utföra en ytterligare dash                

eller ett dubbelhopp innan landning. För att klara spelets svåraste banor krävs att spelaren              

känner till detta och använder spelarkaraktärens attacker på olika sätt i olika situationer. 
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Figur 3 Attack utförs i Dustforce. 

Ett exempel på en attack i ett 2D plattformspel som inte använder dubbeldesign på det sättet                

är i Shovel Knight (Yacht Club Games, 2014). Här fungerar spelets stående attack endast              

som attack och kan inte utnyttjas på olika sätt i olika situationer. Attacken enbart skadar               

fiender. 

 

Figur 4 Attack utförs i Shovel Knight. 

Designtekniken kan också nyttjas så att objekt i spel kan användas på flera helt olika sätt. Ett                 

exempel på detta är i Downwell där fiender antingen kan skjutas eller landas på. Att skjuta                

är enklare och krävs för vissa specifika fiender medan en landning fyller på             

spelarkaraktärens ammunition för att kunna få en längre serie besegrade fiender utan att             
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landa på mark. Att fylla på hälsa i det spelet kan även både återställa förlorad hälsa eller                 

bygga upp mot mer maxhälsa. Detta sätt att ge mekaniker flera syften kan skapa intressanta               

strategier och ger alltid spelaren ett val. För att det ska vara ett val krävs det dock att                  

handlingarna på något sätt är begränsade. I till exempel Downwell finns ett begränsat antal              

objekt som fyller på hälsa, och de kan återställa förlorad hälsa eller bygga mot mer               

maxhälsa, men inte båda. Om en handling kan användas för flera syften utan begränsning              

tillhör det alltså inte dubbeldesign. I de fall där valuta kan användas för att köpa olika objekt                 

eller där olika färdigheter tilldelas begränsade poäng är det inte heller dubbeldesign då             

grundanvändningen är densamma. Däremot kan dessa gå samman, vilket sker i spelet            

DARK SOULS (FromSoftware, 2012). Här kan spelare välja mellan att spendera en specifik             

valuta för att köpa objekt eller öka karaktärens färdigheter, alltså utnyttjas dubbeldesign. 

I många spel är det möjligt att antingen utrusta spelarkaraktären med vapen som hittas eller               

sälja dem. Till exempel sker detta i spelet Kingdom Hearts II (Square Enix, 2005). Dock är                

det i sig inte dubbeldesign då endast ett av alternativen konsumerar vapnet. Alltså kan ett               

vapen i alla fall användas tills det inte längre är nödvändigt och sedan säljas. Om däremot ett                 

vapen till exempel går sönder efter en viss mängd användning så att det inte längre kan                

säljas kan det ses som dubbeldesign. 

För att separera dessa sätt att implementera dubbeldesign kan det kallas direkt när två              

handlingar sker samtidigt i realtid och indirekt när en mekanik kan användas på flera sätt               

och ger spelaren val. Direkt dubbeldesign är till exempel när en attack även förflyttar              

karaktären på något signifikant sätt. Detta används för attacker i Dustforce och Ultra Street              

Fighter IV. Eftersom flera handlingar sker samtidigt i dessa fall blir spelaren mer involverad              

och kan använda mekanikerna på kreativa sätt. Indirekt dubbeldesign är när objekt kan             

användas på olika sätt, såsom hälsa i Downwell. Här existerar en metod för att fylla på                

maxhälsa utan att en extra mekanik introduceras. På så sätt skapas strategisk potential utan              

att nödvändigtvis spelets komplexitet ökar. 

2.2 Top-down Dungeon Crawler 
Spelet i undersökningen kommer vara av typen top-down dungeon crawler. Termen           

dungeon crawl används för spel där den huvudsakliga handlingen är att utforska            

labyrintliknande miljöer. Ofta finns diverse fiender och objekt spelarkaraktären kan plocka           

upp i dessa områden och miljön är generellt en grotta eller fängelsehåla med diverse rum               

och korridorer.  
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Figur 5 Legend of Grimrock (Almost Human Games, 2012), en dungon crawler. 

Att spelet är top-down innebär att perspektivet är uppifrån så att spelarkaraktären och             

området kring den visas. Här kontrollerar spelaren sin karaktär åt alla fyra direktioner på              

skärmen men har begränsad kontroll uppåt (mot kameran). Objekt är svåra att missa i              

top-down spel då de garanterat visas på skärmen så länge spelarkaraktären befinner sig i              

närheten. 

 

Figur 6 The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo, 2013), ett 

top-down spel. 

Dessa typer av spel kan kombineras för att skapa en top-down dungeon crawler. Med ett               

perspektiv som är uppifrån ges generellt en omfattande vy av de rum och korridorer som kan                

utforskas. 
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Figur 7 Dungeons of Dredmor (Gaslamp Games, Inc., 2011), en top-down dungeon 

crawler. 

2.3 Flow 
Ett av de vanligaste områdena inom spelupplevelse att mäta är flow. Till denna             

undersökning är det en av de två områden som inkluderas. Flow kan definieras på              

någorlunda olika sätt men tidig forskning av flow ledde till Csíkszentmihályis modell (1975).             

Modellen är baserad på beteende hos bland annat musiker och sportspelare. Njutning            

hittades bland personerna i aktiviteter som utfördes istället för i de mål aktiviteterna leder              

till. Csíkszentmihályi beskriver flow som en sensation som upplevs när personer är helt             

involverade i de handlingar som genomförs. De egenskaper som tillhör flow är en balans              

mellan utmaning och skicklighet, tydliga mål, oklar tidsuppfattning, förlorad         

självmedvetenhet och njutning. 

 

Figur 8 Modell över flow (Csíkszentmihályi, 1975). 

När en person anser att en utmaning är för krävande upplevs stressen som ångest. Om               

mängden skicklighet är större men ändå inte tillräckligt upplevs oro. När skickligheten            
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överskrider nivån av utmaning uppkommer tristess och ångest kan även här dyka upp om              

skillnaden är stor. När både utmaning och skicklighet ligger i balans upplevs flow. 

Modellen för flow har reviderats i olika sammanhang vilket leder till att definitionen skiljer              

sig mellan olika studier. En senare modell av Csíkszentmihályi (1997) delar istället upp             

balansen mellan utmaning och skicklighet i åtta kategorier. 

 

Figur 9 Nyare modell över flow (Csíkszentmihályi, 1997) 

Flow sker, enligt modellen i figur 9, när hög utmaning möts med hög skicklighet. Om               

utmaningen är för stor känner personen först frustration, sedan oro till slut ångest. Om              

personens skicklighet istället är för stor känner personen avslappning följt av tristess. När             

både utmaningen och skickligheten är låga upplevs apati. Denna modell används som bas för              

att definiera termen till denna undersökning. 

Flowmodellen har även justerats för specifika användningsområden.Denna modell har         

reviderats i olika sammanhang vilket leder till att definitionen skiljer sig mellan olika             

studier. När det gäller spel menar Chen (2006) att flera olika zoner för flow bör användas för                 

olika typer av spelare.  

 

Figur 10 Chens modell över flow. 

Enligt denna modell upplever en spelare av typen “hardcore” flow när utmaningen            

överskrider skicklighet till viss grad medan “novice” upplever flow när utmaningen ligger            

aningen under skickligheten. 
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2.4 Positive Affect 

Positive affect, eller positiv påverkan, är det andra området inom spelupplevelse som ska             

undersökas. Enligt Miller (2011) definieras positive affect som den utsträckning en person            

känner positiva upplevelser. Dessa kan till exempel vara glädje, intresse eller livlighet.            

Egenskaper som tillhör positive affect inkluderar förtroende, optimism, prosocialt beteende,          

effektiv hantering av utmaning och stress samt flexibilitet. (Lyubomirsky, King & Diener,            

2005) Det dessa egenskaper har gemensamt är att de uppmuntrar engagemang och aktiv             

medverkan med att sträva efter mål. 

När det kommer till spel har ett antal undersökningar gjorts som mäter positive affect på               

olika sätt. Dock saknas det en delad förståelse för hur delar av spelupplevelse mäts och vissa                

av dessa delar får inte mycket uppmärksamhet (Poels, de Kort & IJsselsteijn, 2007). 

Poels har samlat kategorier av spelupplevelse där en av dessa är enjoyment. Denna kategori              

har tillhörande upplevelser under spelning: "fun", "amusement", "pleasure" och "relaxation"          

samt upplevelser efter spelande: "energised", "satisfaction" och "relaxation". Det har visats           

att positive affect ökar enjoyment (Isen, 2005), alltså är de direkt kopplade och dessa              

upplevelser kan användas som delar av positive affect. 

IJsselsteijn et al. (2008) tar upp metoder för att mäta spelupplevelser och nämner             

frågeformuläret Game Experience Questionnaire (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 2013) I detta            

frågeformulär finns positive affect som en komponent med tillhörande frågor. Till           

formulärets kärnmodul handlar frågorna relaterade till positive affect om att känna sig            

tillfredsställd, glad, duktig, att tycka om spelet samt att tycka att det var roligt. 
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3 Problemformulering 
Att använda dubbeldesign i spel ändrar hur mekanikerna fungerar och ger generellt färre             

mekaniker totalt. Med indirekt dubbeldesign ges fler strategiska val för spelaren att ta utan              

att nödvändigtvis komplexa system introduceras. Direkt dubbeldesign gör spelaren mer          

direkt involverad i spelets händelser då fler handlingar utförs samtidigt som direkt sker från              

spelarens kontroll. I båda av dessa fall kan spelets utmaning öka (svårt att hantera två               

händelser samtidigt) eller minska (färre mekaniker att hålla reda på) utan att spelaren vet              

om det och bör därför märkbart påverka flow. Med större medverkan, strategisk potential             

och utrymme för kreativitet kan engagemang öka vilket är direkt kopplat till positive affect.              

Spelare kan även känna sig duktiga om de anser att de använder de tillgängliga mekanikerna               

på kreativa eller smarta sätt. Därmed borde även positive affect på något sätt påverkas av               

dubbeldesign. Att veta hur dubbeldesign påverkar spelupplevelse kan hjälpa utvecklare att ta            

kritiska designbeslut tidigt i projektet och ha en uppfattning om vad dubbeldesign skulle ha              

för påverkan på sina spelare. 

För att utföra en undersökning om detta behöver en rimlig typ av spel väljas. Spelet bör vara                 

enkelt att förstå men inte för enkelt att bemästra då dubbeldesignen ska ha tänkt påverkan.               

Just därför blir formen spelet tar top-down dungeon crawler. Det ger enkel styrning i 2D               

samt ett rimligt omfång då spelarkaraktären befinner sig i rum. Alla objekt representeras             

tydligt då kameran inte kan byta vinkel, alltså är risken liten att en testare missar något                

interagerbart som använder dubbeldesign. Att utforskning är begränsat till rum gör spelet            

enkelt att förstå så att fler kan utföra speltestet utan förvirring. Denna genre bör även vara                

relativt enkel att utveckla ett spel inom då inga stora miljöer behöver skapas samt att spelet                

är i 2D. Frågeställningen är alltså följande: 

Hur kan mekaniker med multipla ändamål i ett spel av typen top-down dungeon crawler              

påverka Flow och Positive Affect? 

Att utföra tester på en specifik genre innebär att resultaten inte nödvändigtvis kan appliceras              

på alla typer av spel. Dock kan detta användas som utgångspunkt för grundläggande             

förståelse och framtida undersökningar. 

3.1 Metodbeskrivning 

En spelprototyp utvecklades för att utföra undersökningen. Två varianter av prototypen           

skapades. Den ena varianten använder indirekt dubbeldesign fullständigt medan den andra           

är samma spel utan att använda designtekniken. Båda versionerna finns som en enskild             

applikation. Programmet skickades ut online. När testare först startar det ges instruktioner            

innan de guidas genom båda speltesterna. Först spelar testaren genom en av versionerna.             

Därefter svarar personen på frågor om flow och positive affect gällande den versionen. Sedan              

spelar testaren den andra versionen och svarar på samma frågor till den varianten av spelet.               

Efter varje test ges en länk till frågorna som alltså finns och behandlas online. Efter testet                

jämförs svaren mellan de två versionerna för att se skillnad i spelupplevelse. Ett alternativ              

till metoden hade varit att endast skicka den ena versionen till vissa testare och den andra                

versionen till resten. Eftersom just skillnaden dubbeldesign ger är det undersökningen vill            
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veta ges mer korrekta svar om varje testare spelar båda versionerna. Vilken version testaren              

spelar först kan även påverka de svar som ges, därför slumpades detta när programmet              

startade. 

Undersökningen var kvantitativ vilket ofta passar för att testa hypoteser (Jensen, 2013).            

Detta är möjligt eftersom undersökningen endast tar formen av ett frågeformulär och kan             

enkelt tas emot av testare då allt kan skickas med ett enda program. På så sätt ges möjlighet                  

för många svar samt att undersökningen kan skickas till olika målgrupper om det verkar              

rimligt. Dock betyder detta att varje enskilt svar är relativt otillförlitligt då hela             

spelprocessen och svarandet sker utom räckhåll. Det är svårt att veta om en person som tar                

emot programmet utför hela undersökningen eller endast svarar vid fel tillfälle. Med tydliga             

instruktioner bör ändå majoriteten av testare svara på rätt sätt vilket då kan ge användbara               

resultat. Att utföra en kvalitativ undersökning där ett möte sker med varje testare hade gett               

möjlighet för mer komplexa frågor då allt kan förklaras samt fysiologiska tester. För att få               

svar på vilken påverkan dubbeldesign har på flow och positive affect bör det dock räcka med                

enkla frågor i ett frågeformulär. 

Det frågeformulär som skapas till undersökningen kommer utgå från tidigare          

undersökningsmetoder för att mäta flow och positive affect. Game Experience Questionnaire           

(2013) har används för undersökningar relaterade till spel. En tidigare version av            

frågeformuläret användes för att mäta flera speluppleveslerelaterade områden i en          

undersökning av Nacke (2009). Undersökningen mäter interaktion mellan spelare och spel           

och använder både fysiologiska metoder och frågeformulär för att testa bland annat flow och              

positive affect. Resultat visade att Game Experience Questionnaire kunde mäta          

komponenterna korrekt då de stämde överens med de fysiologiska resultaten. Alltså visas            

frågeformuläret sig vara pålitligt och bekräftar att den kan användas i diverse            

undersökningar om spelupplevelse. Game Experience Questionnaire användes som        

utgångspunkt för att skapa ett frågeformulär till undersökningen. 

De frågor i Game Experience Questionnaire (2013) som tillhör samma ämne (flow eller             

positive affect) liknar varandra till stor grad. En pilotstudie genomfördes med tre personer             

där detta diskuterades. Pilotstudien gick för övrigt ut på att personer genomförde            

undersökningen under observation. Målet var att kontrollera utförbarheten. Personerna gick          

generellt genom undersökningens process utan hjälp och förstod vad som skulle göras, alltså             

var undersökningen utförbar.. Den generella uppfattningen om frågorna var att de, trots            

snarlika, har nyansskillnader och kan i värsta fall leda till att testaren ger samma värde som                

svar på de frågorna. Dessa enskilda frågornas värden sammanställs så att genomsnittet ger             

ett svar på tillhörande kategori (flow eller positive affect). Alltså har frågorna samma syfte              

och kommer inte jämföras enskilt. Endast de kategorier som svaren samlas till (flow och              

positive affect) används som resultat, alltså är konsekvenserna till att en testare ger samma              

värde på flera frågor, på grund av deras likhet, minimala. 

När en testare övergår till att svara på frågor skickas data från spelet till enkäten. Denna data                 

innehåller en textsträng som används för att identifiera spelaren och koppla svaret med             

svaret till den andra spelversionens frågeformulär. Utöver det samlas även information om            

vad testaren gjorde i spelet. Denna information är: hur många minuter som spenderades,             

vilka av alla mekaniker som skiljer sig mellan versionerna som användes, hur många försök              
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som utfördes samt hur mycket framsteg som gjordes i spelet i form av vilken våning som                

nåddes. Datan användes för att koppla resultat från frågeformulären med vad som hände i              

spelet. På så sätt letades till exempel en koppling mellan vilken grad av flow en spelare                

upplevde och hur många mekaniker personen använde.  

Flow kan bli påverkat av svårighetsgrad. Detta visades i en undersökning (Harmat et al.              

2015) som använde en anpassad version av spelet TETRIS (Pajitnov, 1984) för att testa              

bland annat flow vid olika svårighetsgrader. Resultat visar att flow var märkbart högre under              

en anpassad, optimal, svårighetsgrad än när en statisk lätt eller svår svårighetsgrad            

användes. För att se skillnad i flow med dubbeldesign är svårighetsgraden så lika som              

möjligt mellan de två varianterna av spelprototypen. Även andra aspekter som kan påverka             

spelupplevelsen såsom komplexitet eller styrsätt hölls så lika som möjligt mellan           

versionerna. För att detta skulle uppnås användes endast indirekt dubbeldesign. På så sätt             

finns inga skillnader mellan versionerna som påverkar hur attacker eller styrning utförs och             

endast naturen av strategiska val skiljer sig. 

Spelprototypen använder indirekt dubbeldesign i tre områden: användning av mynt,          

användning av vapen och hälsa. I de rum som utforskas i spelet kan dessa typer av objekt                 

finnas. Mynt kan användas för att köpa objekt i affärer eller kastas på fiender. Vapen kan                

attackera fiender direkt, attackera andra vapen för att öka hållbarhet, kastas på fiender,             

kastas på andra vapen för att omvandla det till mynt eller kastas i ett tomt rum för att                  

teleportera spelarkaraktären åt det hållet. Objekt som fyller på hälsa ska antingen kunna             

återställa förlorad hälsa eller bygga mot mer maxhälsa. I versionen utan dubbeldesign byts             

myntkast ut mot pilar som kan plockas upp, köpas och kastas mot fiender. Alltså kan mynt                

endast användas i affärer. Vapen kan endast attackera fiender och objekt som fyller på hälsa               

kan endast återställa förlorad hälsa. Som utbyte balanseras antal vapen och mynt som             

genereras och maxhälsa ökar automatiskt vid specifika tillfällen. 

Ett alternativ till att utveckla ett spel från grunden hade varit att modifiera ett existerande               

spel då det kan vara mer tidseffektivt. Dock behövde skillnaden mellan de två versionerna              

finnas bland spelets mest grundläggande mekaniker. I flera fall är det inte möjligt att              

modifiera spel med de verktyg som finns på en så grundlig nivå. Då de mekaniker som                

önskas även kan skilja sig mycket med hur spelet fungerar omodifierat kan det visa sig vara                

mer arbete att skapa prototypen i de två versionerna i ett existerande spel än att skapa det                 

från grunden. Alltså utvecklades spelet från början då det bör ha varit mindre riskabelt. För               

att minimera risken att prototypen inte hann utvecklas lades minimal tid på bilder,             

animationer och ljud. Alltså fokuserar projektet helt på själva mekanikerna. 

Undersökningen lades upp på diskussionsforum med målgruppen personen som har ett           

intresse för spel: fz.se och loading.se. Dessa platser valdes eftersom det är en större chans att                

personer väljer att utföra testet om de är intresserade av ämnet. Dock gav det låg               

svarsfrekvens. På grund av det söktes även personer ur ett bekvämlighetsurval ut att utföra              

undersökningen. Även dessa tillhör målgruppen personer som har ett intresse för spel. De             

som har erfarenhet med spel kan ge bättre resultat då en skarp inlärningskurva för att lära                

sig de grundläggande mekanikerna för personer utan spelvana ger mindre chans att            

mekanikerna relaterade till dubbeldesign utforskas. 
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4 Implementation 
Detta kapitel beskriver spelprototypen och de två versioner som utvecklades. Även           

utvecklingsprocessen tas upp. 

4.1 Prototyp 

Spelet som tagits fram är en top-down dungeon crawler och finns i två versioner. Dessa               

versioner har samma grundläggande regler och mål. Spelaren styr en karaktär i rum för att               

hitta vägen till nästa våning. Fiender behöver besegras i varje våning. Vapen, mynt och annat               

kan hittas i rummen och spelet tar slut när en spelarkaraktären tar sig förbi våning sex eller                 

förlorar all hälsa. Vid varje speltillfälle slumpas miljö, fiender och objekt som hittas vilket              

gör multipla spelomgångar mer intressanta. 

Då spelet kräver koordination mellan händer och ögon, reaktionstid och inte innehåller            

mycket strategiska element eller logiska problem bör det klassificeras som ett actionspel            

(Rollings & Adams 2003). Enligt Rollings och Adams finns det ett antal regler som ofta               

förekommer i actionspel:  

● Banor som separerar områden och låter spelarkaraktären utföra en uppgift i en bana             

innan den byts ut mot nästa bana 

● Energi som är en resurs som töms när spelarkaraktären tar skada och leder till att ett                

liv tappas när den är tom 

● Uppgraderingar som permanent eller tillfälligt gör spelarkarakätrens förmågor bättre 

● Bossar som brukar dyka upp som en svår utmaningen mot slutet av en bana 

● Minikarta som används för att alltid låta spelaren veta var på den nuvarande banan              

spelarkaraktären befinner sig 

Spelprototypen följer dessa konventioner på olika sätt. Banor finns här som våningar där             

spelarkaraktären tar sig till stegen för att klara den banan och därmed fortsätter till nästa               

våning. Energi används i form av hälsa som kan återställas vid vissa tillfällen. När hälsan tar                

slut tappar spelarkaraktären det enda liv som finns och spelet tar slut. Båda varianterna av               

uppgraderingar dyker upp i spelet då tillfälliga uppgraderingar finns i form av vapen som              

plockas upp och sedan försvinner samt ett val av permanent uppgradering efter att spelets              

första boss är besegrad. Bossar finns som starka, unika fiender i slutet av våning tre och sex.                 

En minikarta visas alltid i spelrutans kant och visar våningens utforskade rum, hur de sitter               

ihop, vart spelarkaraktären finns samt vilka rum som har en speciell funktion alltid i              

spelrutans hörn. 

Artefakten är en applikation. När den startas visas först en inställningsmeny. Efter det visas              

huvudmenyn med instruktioner. 
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Figur 11 Huvudmeny. 

Till en början har användaren endast tillgång till en version av spelet. Om det är version som                 

använder indirekt dubbeldesign eller inte beror på en slumpgenerering som sker när            

programmet startar. När båda versionerna startas ges spelaren möjligheten att spela en            

tutorial där alla mekaniker tillhörande den versionen presenteras. Även en ruta som            

sammanfattar mekanikerna visas efter tutorial. Efter att den tillgängliga versionen har           

spelats färdigt och användaren återvänder till huvudmenyn uppdateras instruktionerna och          

riktar personen mot en länk till ett frågeformulär. Efter det får användaren tillgång till den               

andra versionen och samma procedur sker för den. Efter att båda formulären har besvarats              

är testet färdigt.  
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4.1.1 Gemensamma mekaniker 

Denna sektion beskriver allt som fungerar identiskt för båda versionerna. När spelet först             

startar visas spelarens karaktär i ett rum. 

 

Figur 12 Spelet. 

I figur 12 visas spelets HUD (Head-up display) samt flera av de objekt som ofta dyker upp.                 

Spelarens karaktär (1) styrs fritt och kan ta sig till olika rum genom dörrar som               

representeras av blåa delar av väggar (2). Spelets HUD visar hur mycket hälsa             

spelarkaraktären har (3), nuvarande våning (4), antal mynt (5), antal extra mynt som ges om               

spelarkaraktären byter våning just då (6) och vilka vapen som används (7). Minikartan som              

visar vart i våningen spelarkaraktären befinner sig och vilka rum som har besökts tidigare              

syns i kanten (8). 

I de rum som utforskas dyker fiender upp slumpvist (9). Spelarkaraktären kan attackera åt              

olika håll runt sig för att eliminera fienderna. Även mynt (10) och diverse vapen (11) finnas i                 

olika rum. Mynt och vapen kan plockas upp av att spelarkaraktären nuddar dem. När vapen               

plockas läggs de i en av de övre vapenplatserna i spelets HUD (7). Där visas även hur många                  

attacker som kan utföras med vapnet innan det försvinner. I figur 12 finns ett vapen               

tillgängligt med 4 attacker. Spelarkaraktären kan när som helst byta mellan att använda             

tillgängliga vapen och inget vapen alls. Olika vapen i spelet har olika antal attacker, storlekar               

och mängd skada. Att ofta tilldela spelarkaraktären nya vapen som försvinner efter endast             

några användningar är inspirerat av spelet The Legend of Zelda: Breath of the Wild              

(Nintendo, 2017). 
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När spelarkaraktären nuddar en fiende tar spelarkaraktären skada och värdet i spelets HUD             

(3) minskar. Objekt som fyller på hälsa kan dyka upp. När dessa nuddas återställs förlorad               

hälsa. Med noll hälsa tar spelet slut och spelaren uppmanas att börja om. 

För att ta sig till nästa våning måste spelaren först hitta det rum som har en stege. För att få                    

tillgång till stegen behöver 80% av våningens fiender vara besegrade. Hur många fiender             

som återstår visas med en siffra över stegen. När spelarkaraktären byter våning ges ett antal               

extra mynt. Hur många det är beror på hur lång tid spelarkaraktären har spenderat i               

våningen och minskar med tiden. Detta värde återställs när en ny våning nås och visas i                

spelets HUD (6). Se Appendix A för bilder på spelets alla grundläggande objekt och              

situationer. 

Spelets struktur med rektangulära rum som arrangeras på ett slumpat sätt i olika våningar              

med fiender är inspirerat av spelet The Binding of Isaac (McMillen, E. & Himsl, F., 2011). 

 

Figur 13 Spelet The Binding of Isaac. 

Det finns en chans att en våning innehåller ett rum med många fiender. I detta rum finns det                  

även många mynt. 
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Figur 14 Rum med många fiender. 

Ett annat rum som kan dyka upp är en affär. Här kan spelarkaraktären spendera samlade               

mynt för att få vapen eller objekt som fyller på hälsa. Priser visas med en siffra under varje                  

objekt. 

Figur 15 Affär. 

När spelarkaraktären kommer till stegen i våning tre måste en boss besegras innan nästa              

våning kan nås. Här kan spelarkaraktären inte ta sig till ett annat rum innan den är                

besegrad. Bossens hälsa representeras med en mätare som läggs till i spelets HUD. 
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Figur 16 Boss vid våning tre. 

Stegen i denna våning blir tillgänglig så fort bossen är besegrad. Då dyker även två olika                

uppgraderingsobjekt upp. Spelaren kan välja att plocka en av dessa med sin karaktär då              

båda försvinner när en väljs. Den ena låter spelarkaraktären röra sig snabbare medan den              

andra gör så att attacker som utförs utan vapen utför mer skada. 

Från våning fyra består rummen av en annan miljö med andra fiender och vapen. I våning                

sex finns även en boss. Precis som i våning tre kan spelarkaraktären inte byta rum och                

dennes hälsa representeras med en mätare. 

 

Figur 17 Boss vid våning sex. 
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Spelet tar slut när bossen besegras. Spelaren förlorar kontroll över karaktären och kan starta              

om eller återgå till huvudmenyn. 

4.1.2 Version med dubbeldesign 

Den versionen av spelet som använder sig av indirekt dubbeldesign gör det med ett antal               

mekaniker. Efter att versionens tutorial presenteras sammanfattas spelmekanikerna. 

 

Figur 18 Sammanfattning av mekaniker till version med dubbeldesign. 

Spelarkaraktären kan kasta insamlade mynt genom att byta till kastläge utan ett vapen             

utrustat och sedan välja en riktning. På så sätt kan mynt antingen användas för att köpa                

objekt i affärer eller för att skada fiender från ett avstånd. Båda metoderna konsumerar              

mynt och ger alltså spelaren val. 

 

Figur 19 Spelarkaraktären kastar mynt. 
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I spelets HUD syns, bakom spelarkaraktärens nuvarande hälsa, en siffra som visar framsteg             

mot att öka spelarkaraktärens maxhälsa. Om objekt som fyller på hälsa plockas upp när              

spelarkaraktärens hälsa redan är max ökas denna siffra. När det värdet överskrider            

spelarkaraktärens maxhälsa ökas maxhälsan med ett och värdet återställs. Alltså kan objekt            

som fyller på hälsa användas för att bygga mot mer maxhälsa eller sparas till när               

spelarkaraktären har låg hälsa. Detta val finns även i affärer där dessa objekt finns att köpas. 

 

Figur 20 Spelarkaraktärens maxhälsa har ökat. 

Utöver att använda vapen för att skada fiender kan spelarkaraktären attackera andra vapen             

som ligger på marken för att ge utrustat vapen två extra attacker. Spelarkaraktären kan då               

antingen använda alla vapen som dyker upp för fler attacker totalt eller spara upp attacker               

på ett utrustat vapen för att använda alla attacker vid ett specifikt tillfälle. Vapen kan även                

kastas genom att kastläge väljs när ett vapen är utrustat. När de kastas försvinner de helt och                 

kan inte plockas upp igen. Om ett vapen kastas på en fiende utförs dubbelt så mycket skada                 

som vanliga attacker med vapnet skulle ge. Det kan användas som ett säkrare men mer               

kostsamt sätt att utföra skada på. De kan även kastas på andra, liggande vapen vilket               

omvandlar det till mynt. Hur många mynt som bildas beror på hur kraftfullt vapnet på               

marken var. På så sätt kan spelaren välja mellan att ha fler vapen tillgängliga eller få extra                 

mynt. Spelarkaraktären kan också kasta ett vapen i ett helt tomt rum för att teleportera sig åt                 

det hållet. Då far alltså spelarkaraktären genom rum tills en vägg dyker upp. Detta kan               

användas för att ta sig till våningens stege snabbare och därmed få större myntbonus eller               

för att hoppa över farliga rum, men kräver att spelarkaraktären offrar det vapen som kastas. 
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Figur 21 Vapen kastas mot annat vapen. 

4.1.3 Version utan dubbeldesign 

Även versionen utan dubbeldesign visar en sammanfattning efter en tutorial. 

 

Figur 22 Sammanfattning av mekaniker till version utan dubbeldesign. 

Mynt och vapen kan i denna version inte kastas. Istället har projektilattackerna bytts ut mot               

pilar som kan dyka upp i rum, samlas av spelarkaraktären och skjutas mot fiender. Precis               

som i den andra versionen kan spelarkaraktären gå över till kastläge, dock är det endast pilar                
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som konsumeras. Pilar kan inte användas till något annat. Spelets HUD har en extra plats               

över utrustade vapen som visar hur många pilar som är tillgängliga. 

 

Figur 23 Spelarkaraktären skjuter pil. 

Pilar kan även dyka upp i affärer och köpas av spelarkaraktären. Här kan de finnas som en                 

hög med fem pilar eller en hög med tio pilar.  

Figur 24 Pilar i affär. 

I denna version kan objekt som fyller på hälsa endast göra just det. Ett separat objekt                

används istället för att öka spelarkaraktärens maxhälsa. Detta objekt dyker upp vid specifika             

intervall som bör hålla svårighetsgraden lika mellan versionerna. För att öka antalet attacker             

vapen har i denna version behöver spelarkaraktären plocka upp en grön sfär som kan dyka               
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upp i rum. Teleportering kräver att en teleportör först plockas upp. Denna kan sedan              

användas när som helst. Spelarkaraktären kan endast hålla i en teleportör åt gången. 

 

Figur 25 Objekt i båda versionerna. 

Figur 25 visar en jämförelse mellan de objekt som finns i versionen med dubbeldesign och               

utan. Även vilken mekanik som använder vilket objekt syns. Svärdet representerar alla            

vapen och objektet som fyller på hälsa representerar alla olika objekt som fyller på hälsa.               

Alla mekaniker som endast använder sig av de tre grundobjekten i versionen med             

dubbeldesign kräver ett unikt objekt i versionen utan designtekniken. 

4.2 Process 

Applikationen utvecklades i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2017). Detta gjorde att           

spelet kunde skapas på relativt kort tid. För programmering användes Visual Studio 2010             

(Microsoft 2010). Bildobjekten som används i projektet skapades med GIMP (Kimball &            

Mattis 2013). Till en början utvecklades spelets grunder med miljögenerering, rörelser och            

interaktion med objekt och fiender. I detta läge togs beslutet att inte skapa animationer för               
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attacker, rörelser eller annat. På så sätt var risken liten att applikationen inte skulle bli färdig                

i tid. Av samma anledning skapades inget ljud till spelet. 

Versionen som använder indirekt dubbeldesign skapades först. Miljögenerering,        

spelarnavigation och objekt implementerades innan de mekaniken som använder         

dubbeldesign lades till. När väl alla mekaniker fanns på plats startade utveckling av             

versionen utan dubbeldesign. Målet var då att ta bort dubbeldesign men eventuellt ersätta             

det med nya mekaniker för att hålla spelandet så lika som möjligt mellan versionerna.              

Därför fick pilar ersätta kastbara mynt och vapen. 

Typiska spelobjekt som mynt och medeltida vapen valdes som objekt i spelet då de är vanliga                

i spel och lättigenkännliga vilket bör minimera förvirring för relativt oerfarna spelare. Olika             

varianter att hantera attack eller kast på andra vapen i versionen med dubbeldesign testades.              

Till exempel var ett alternativ att ett kast på ett liggande vapen skulle resultera i att det                 

kastade vapnet låg på samma plats med fler attacker samt att en attack på ett liggande vapen                 

skulle omvandla det till mynt. Dock hade detta krävt en relativt stor mängd tillägg i spelets                

kod. Det nuvarande systemet är även mer intuitivt då att det vapen spelarkaraktären är              

utrustad med blir starkare är enklare att förstå än att ett vapen som kastas och sedan plockas                 

upp har fler attacker. 

Spelet börjar relativt enkelt och ökar i svårighet vid flera tillfällen innan det tar slut. Ett rum                 

med många fiender kan inte uppstå i första våningen, miljöbytet vid våning fyra introducerar              

nya, svårare fiender och våning fem och sex innehåller fler fiender generellt än våning fyra.               

Även spelets bossar bör vara svårare än fienderna som har dykt upp fram till den punkten.                

På så sätt kan det testa flow på flera typer av spelare. De spelare som är ute efter en extra hög                     

eller låg utmaning bör alltså kunna uppleva det som önskas vid något tillfälle i spelet. Spelet                

utvecklades så att positive affect inte ska påverkas av användning av de olika mekanikerna i               

sig, utan endast i hur de kan användas på olika sätt. Därför fungerar myntkast i versionen                

med dubbeldesign och skjutning av pilar i versionen utan dubbeldesign identiskt. På så sätt              

bör dessa handlingar i grund ge samma positiva upplevelser. 
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5 Utvärdering 
Detta kapitel visar resultatet av undersökningen, analyserar dessa resultat och drar           

slutsatser. 

5.1 Presentation av undersökningen 
Undersökningen fanns tillgänglig nio dagar i följd och gav total elva resultat. Två av dessa               

var från diskussionsforumen medan de resterande nio var från bekvämlighetsurvalet.          

Frågeformuläret innehöll tio frågor från Game Experience Questionnaire (2013) där en           

testare gav ett värde mellan noll och fyra baserat på hur väl de höll med påståendet. Noll                 

stod för inte alls och fyra stod för extremt mycket. Genomsnittet för alla frågor tillhörande               

en kategori drogs för att avgöra värde på den kategorin. Frågorna som presenterades var              

följande: 

● Positive affect 

○ I thought it was fun 

○ I enjoyed it 

○ I felt happy 

○ I felt content 

○ I felt good 

● Flow 

○ I was fully occupied with the game 

○ I lost track of time 

○ I was deeply concentrated in the game 

○ I forgot everything around me 

○ I lost connection with the outside world 

Datan som skickades från programmet till frågeformuläret innehöll följande information om           

spelandet: 

● Hur länge spelet spelades i minuter 

● Om mekanikerna som skiljer sig mellan versionerna användes minst en gång utanför            

spelets tutorial 

● Hur många gånger spelaren började om spelet (på grund av förlust, vinst eller att gå               

till huvudmenyn och sen tillbaka) 

● Spelarens bästa framsteg i form av vilken våning som nåddes av spelarkaraktären.            

Om spelets boss på våning sex besegrades gick framstegsvärdet upp till sju. 

De mekaniker som programmet skickar data om i versionen med dubbeldesign är om             

spelaren testade att med sin karaktär: kasta ett mynt, kasta ett vapen på ett annat vapen,                

attackera ett vapen med vapen för att öka antal attacker, teleportera genom att kasta vapen               

samt öka maxhälsa genom att plocka upp objekt som fyller på hälsa. 
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Mekanikerna som programmet skickar data om i versionen utan dubbeldesign är om            

spelaren testade att med sin karaktär: skjuta pil, plocka upp sfär som ökar antal attacker,               

använda teleportör samt öka maxhälsa genom att plocka upp objektet som gör just det. 

Genomsnittliga värden på flow och positive affect i respektive version av spelet visas i figur               

26. Staplarna i figuren är medelvärden medan de lägsta och högsta värdena bland resultatet              

visas som streck ovanför och under staplarna. 

 

Figur 26 Genomsnittlig flow och positive affect. 

Genomsnittliga skillnaden i flow och positive affect mellan versionerna visas i figur 27.             

Värdena säger hur mycket större eller mindre värde versionen med dubbeldesign hade än             

versionen utan dubbeldesign. Alltså betyder ett positivt resultat att versionen med           

dubbeldesign gav högre värden medan ett negativt resultat betyder att versionen utan            

dubbeldesign gav högre värden. Framöver kommer skillnad i flow och positive affect mellan             

versionerna att presenteras på det sättet. De högsta och lägsta värdena bland resultatet för              

positive affect var 0,8 och -1,4 medan de högsta och lägsta för flow var 0,4 och -2. 
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Figur 27 Genomsnittlig skillnad i flow och positive affect. 

Figur 28 visar hur länge versionerna spelades. Tiden är inkluderande, det vill säga en testare               

som spelade fem minuter räknas även med till fyra minuter och mindre. 

 

Figur 28 Speltid. 

Hur stor andel som testade de olika mekanikerna visas i figur 29 och 30. 
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Figur 29 Användning av mekaniker i version med dubbeldesign. 

 

Figur 30 Användning av mekaniker i version utan dubbeldesign. 

Figur 31 visar relationen mellan antal försök och framsteg. De lila prickarna betyder att båda               

versionerna finns där och siffrorna står för hur många av den färgens version som ligger på                

det stället. 

 

 28



 

 

Figur 31 Antal försök och framsteg. 

5.2 Analys 

Den genomsnittliga skillnaden i både flow och positive affect är alltså lägre i versionen med               

dubbeldesign än i versionen utan dubbeldesign. Detta går emot det Koster (2013) tar upp om               

att mekaniker som ger flera typer av utmaningar är något som alltid bör finnas. Även               

principer framtagna av Adams och Dormans (2012) gällande mekaniker som ger fler typer             

av feedback tyder på att flow och positive affect borde vara generellt högre i versionen med                

dubbeldesign. Dock fanns det tre svar bland resultatet där både flow och positive affect var               

högre i versionen med dubbeldesign. Två svar gav en blandning där den ena kategorin är               

högre och den andra lägre. Alltså gav de kvarstående sex svaren lägre värden på versionen               

med dubbeldesign.  

Av alla svar var det sex som hade mer speltid i versionen med dubbeldesign. De kvarstående                

fem med hade mer speltid i versionen utan dubbeldesign. Den genomsnittliga skillnaden i             

flow och positive affect för dessa visas i figur 32. En längre speltid verkar påverka               

spelupplevelsen positivt, då de som spelade versionen med dubbeldesign längre inte hade            

lika låga skillnader. Dock är skillnaden för båda fallen fortfarande till fördel mot versionen              

utan dubbeldesign. 
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Figur 32 Skillnader med olika speltid. 

Fem av svaren gjorde mer framsteg på versionen utan dubbeldesign och fyra svar gjorde lika               

mycket framsteg på båda versionerna. Alltså var det endast två som hade mer framsteg i               

versionen med dubbeldesign Skillnaden i flow och dubbeldesign för dessa grupper visas i             

figur 33. Detta resultat visar på att positive affect påverkas mycket av framsteg då värdet               

generellt är högre i den version mer framsteg utfördes på. Dock var det störst skillnad på                

flow bland de som fick lika mycket framsteg på båda versionerna. En koppling med speltid               

visar dock att detta kan bero på att versionen med dubbeldesign spelades en kortare tid för                

dessa svar. 

 

Figur 33 Skillnader med olika framsteg 
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Figur 29 och 30 visar att personer generellt använde sig av spelets mekaniker till större grad                

i versionen utan dubbeldesign. Till exempel testade alla att skjuta en pil medan endast 36%               

testade att kasta mynt. Detta kan bero på hur enkelt det är att förstå mekanikerna. Att en pil                  

ska avfyras kan upplevas mer självklart än att mynt kan kastas. Det kan också bero på hur de                  

som utförde undersökningen upplever och behandlar resurshantering. I versionen utan          

dubbeldesign får spelaren aldrig välja vad som ska vara projektilattack och vad som ska vara               

valuta. När mynt kan kastas finns risken att spelaren ändå aldrig gör det med sin karaktär då                 

viljan att spara så mycket av valutan som möjligt är dominant. På så sätt leder mer frihet till                  

att spelaren använder färre mekaniker och får sämre spelupplevelse. Hur resurser fördelas            

på bästa sätt kan vara svårt att veta första gången ett spel spelas. Eftersom de som utförde                 

undersökningen endast gjorde ett fåtal försök kanske mer tid hade gett mer säkerhet om hur               

mekanikerna med indirekt dubbeldesign kan användas utan att det sänker chansen att            

komma långt i spelet. Mängden strategi som krävs kan även påverka denna användning då              

det krävs mer tänkande för att bestämma hur resurser ska fördelas. Det enklaste sättet att               

hantera mynt i versionen med dubbeldesign är att endast samla på sig dem och strunta i att                 

de kan kastas, alltså kan spelare därför välja att göra så. 

Då skillnaden i hur mycket mekanikerna användes mellan de två versionerna är stor (i tre av                

fyra fall är antal som testade en mekanik i versionen utan dubbeldesign mer än dubbelt så                

hög som det antal som testade motsvarande mekanik i versionen med dubbeldesign)            

påverkade det troligen resultatet. De svar som gav störst skillnad i positive affect och flow               

hade generellt även testat fler mekaniker för den version de gav högre värden. Användning              

av fler mekaniker kan vara det som ledde till att testare ofta gjorde mer framsteg i versionen                 

utan dubbeldesign.  

5.3 Slutsatser 
Användning av indirekt dubbeldesign leder inte nödvändigtvis till bättre spelupplevelse,          

utan kan försämra den flow och positive affect spelare upplever. Då resultatet att värdena är               

lägre i versionen med dubbeldesign inte är enhälligt visar dock på det till viss grad beror på                 

person till person. Av de parametrar som samlades av spelet var det användning av              

mekaniker som hade störst direkt koppling till resultatet. Den tvingade balans av            

användning av mekaniker i versionen utan dubbeldesign bidrog alltså för de flesta till en              

bättre spelupplevelse, trots att det, enligt Koster (2013) samt Adams och Dormans (2012),             

bör vara positivt att ge mekaniker fler syften vilket i sin tur ger spelaren mer frihet och                 

utrymme för kreativitet och strategier. Genom att bestämma balans av resursanvändning           

och ge varje mekanik varsitt objekt tillåts inte spelaren hantera resurserna på ett sätt som               

försämrar spelupplevelsen. Dock ges inte det strategiska potential som kan öka           

spelupplevelsen för vissa spelare. Alltså är det om de som spelar är ute efter kreativ frihet                

eller en kontrollerad balans som avgör om användning av indirekt dubbeldesign ger bättre             

spelupplevelse.  

Speltid var potentiellt ett problem för undersökningen då de flesta spelade i under sju              

minuter. Hur lång tid en spelare kräver för att fullkomligt förstå allt i spelet beror på bland                 

annat spelvana. En bättre garanti att spelaren förstår alla mekaniker innan de går över till               

nästa steg hade lett till ett säkrare svar. Som det är nu kan det finnas viss obalans i svarens                   
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pålitlighet. Då ordningen versionerna spelades i slumpades för varje testare och information            

om ordningen inte sparades finns risken att många började med samma version vilket kan              

göra resultatet mer osäkert. 

Som denna undersökning visar kan spelupplevelsen totalt sett vara lägre när indirekt            

dubbeldesign används till stor grad än när det inte används alls. För att få så hög                

genomsnittlig spelupplevelse som möjligt kanske ett spels flesta mekaniker inte ska använda            

designtekniken medan det även finns några mekaniker som använder det. På så sätt finns en               

viss frihet samtidigt som det mesta är kontrollerat för att garantera att spelare använder de               

huvudsakliga mekanikerna på ett rimligt sätt. 
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6 Avslutande Diskussion 
En sammanfattning av undersökningen tas upp i detta kapitel följt av generella diskussioner.             

Det tas även upp hur detta kan undersökas mer framöver. 

6.1 Sammanfattning 
Denna undersökning analyserar vilken skillnad designtekniken dubbeldesign har på flow          

och positive affect. En prototyp i form av två versioner av ett spel har utvecklats i samband                 

med ett frågeformulär för att svara på detta. Spelet är av typen top-down dungeon crawler,               

alltså blir frågeställningen: 

Hur kan mekaniker med multipla ändamål i ett spel av typen top-down dungeon crawler              

påverka Flow och Positive Affect? 

Dubbeldesign går ut på att en mekanik i spel har flera syften. Detta kan delas in i direkt                  

dubbeldesign och indirekt dubbeldesign. Den indirekta varianten går ut på att ett objekt i ett               

spel kan användas på flera separata sätt, där alla dessa användningar på något sätt är               

begränsade. Med direkt dubbeldesign sker två olika händelser när spelaren endast utför en             

handling med sin karaktär. Ofta kan då handlingen utnyttjas för den ena handlingen, den              

andra eller båda. Dessa varianter av designtekniken används i diverse spel men vad exakt              

den har för påverkan på spelupplevelsen är oklart. 

Spelprotoypen har perspektivet top-down och går ut på att utforska rum fyllda med objekt              

och fiender för att ta sig till nästa våning. Denna typ av spel valdes eftersom den är relativt                  

enkelt att förstå, kan gå snabbt att utveckla och har stort fokus på spelets mekaniker. Den                

ena versionen av spelet använder sig av indirekt dubbeldesign vid flera av sina mekaniker              

medan den andra versionen inte använder tekniken alls. 

I båda versionerna av spelet kan vapen, mynt och objekt som fyller på hälsa dyka upp i                 

rummen. Mynt samlas och kan användas för att köpa objekt i shoppar som dyker upp i vissa                 

våningar. Spelarkaraktären kan vara utrustad med två vapen samtidigt och använder dem            

för att eliminera fiender. Vapen har ett begränsat antal attacker innan de försvinner.  

 Mekaniker som skiljer sig mellan versionerna är följande: 

● Projektilattacker 

○ Version med dubbeldesign: spelets mynt och vapen kan kastas för att utföra            

skada på fiender från ett avstånd. Objekten som kastas försvinner helt. 

○ Version utan dubbeldesign: pilar som dyker upp i rum kan plockas upp och             

skjutas på fiender. 

● Öka maxhälsa 

○ Version med dubbeldesign: när spelarkaraktären plockar objekt som fyller på          

hälsa och redan har maxhälsa ökas ett annat värde som till slut höjer             

maxhälsan. 
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○ Version utan dubbeldesign: ett unikt objekt plockas upp av spelarkaraktären          

för att öka maxhälsa 

● Öka antal attacker 

○ Version med dubbeldesign: att attackera ett liggande vapen med ett annat           

vapen leder till att det utrustade vapnets antal attacker ökas 

○ Version utan dubbeldesign: spelarkaraktären plockar upp ett specifikt objekt         

för att öka antal attacker på utrustat vapen. 

● Teleportering 

○ Version med dubbeldesign: om ett vapen kastas i ett tomt rum teleporteras            

spelarkaraktären åt det hållet 

○ Version utan dubbeldesign: en teleportör kan plockas upp och sedan          

användas i ett tomt rum för att teleportera spelarkaraktären. 

Undersökningen gick ut på att testare först spelar en version av spelet, sedan svarar på               

frågor om flow och positive affect, spelar den andra versionen och svarar på samma frågor.               

Svaren jämförs för att avgöra vilken skillnad användning av designtekniken hade på            

spelupplevelsen. 

Totalt elva personer utförde undersökningen när den lades upp på diskussionsforum med            

spelintresserade personer som målgrupp. Resultatet blev att både flow och positive affect i             

genomsnitt var lägre i versionen utan dubbeldesign. Undersökningen samlade data om           

speltid, användning av mekaniker, antal försök samt framsteg. Bland dessa hade användning            

av mekaniker starkast koppling till resultatet. De som använde fler mekaniker i en version              

hade generellt en bättre spelupplevelse där.  

Huruvida en spelare använde mekanikerna i versionen med dubbeldesign eller inte kan bero             

på vad spelaren är ute efter av spelandet. Den huvudsakliga skillnaden mellan versionerna är              

att den som använder indirekt dubbeldesign ger mer frihet och strategiskt potential medan             

versionen utan dubbeldesign ger en kontrollerad balans av resursanvändning. Baserat på           

resultatet fick de flesta bättre spelupplevelse utan dubbeldesign, dock hade de som använde             

mekanikerna i versionen med dubbeldesign en bättre spelupplevelse där. Alltså bör en            

balans där de flesta mekaniker inte använder tekniken och några använder den ge bäst              

genomsnittlig spelupplevelse för alla spelare. Att ge den typ av frihet som uppstår med              

indirekt dubbeldesign är då inte alltid positivt vilket det generellt tycks vara. 

6.2 Diskussion 

Då endast elva personer utförde undersökningen är det svårt att dra starka slutsatser. Med              

en sådan låg svarsfrekvens är resultaten inte representativa för hela målgruppen personer            

som är intresserade av spel. Dock kan det antyda hur ett representativt resultat skulle kunna               

se ut. Det kan ge en anledning att utföra en större undersökning som bättre omfattar               

målgruppen. 

Programmet lades upp på hemsidor som är tillgängliga för alla. Alltså finns inga garantier              

för vilka typer av personer som utförde undersökningen. Det är även möjligt att personer              

inte svarade på frågorna enligt hur de kände samt att de utförde testet flera gånger genom                
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att starta om programmet när det var klart. Dock hjälpte datan som samlades in av               

programmet att garantera att testare skippade spelet helt. Det är svårt att ge ett svar över                

hur alla personer med spelintresse upplever spelversionerna eftersom relativt få utförde           

testet. Svaren gav dock tydliga exempel på vilka typer av spelande som påverkar             

spelupplevelsen när indirekt dubbeldesign används. 

Personliga parametrar såsom ålder, kön och spelvana togs inte upp i frågeformuläret. Därför             

kan ingen koppling dras mellan dessa parametrar och resultatet. Det kanske visar sig vara              

till exempel ålder som mest påverkar skillnaden i spelupplevelse. Dock uteslöts de för att              

hålla frågeformuläret relativt kort och öka chansen att testare utför hela undersökningen.            

Antagandet att det spelaren gör i spelet har mycket större koppling till spelupplevelsen än              

personliga parametrar drogs även. 

Spelet till undersökningen saknar element som är mycket vanliga för spel, till exempel ljud              

och animationer. Skillnaden i spelupplevelse hade kanske varit annorlunda om prototypen           

mer liknade ett typiskt spel. Med ljud och animationer kunde den feedback spelaren får av               

handlingar vara tydligare vilket kanske påverkar hur mekanikerna upplevs. 

Eftersom endast indirekt dubbeldesign användes i undersökningen kan inga slutsatser dras           

för direkt dubbeldesign. Skillnaden i spelupplevelse kan vara annorlunda mellan varianterna           

eftersom de hanterar olika typer av situationer. Genom att ha både indirekt och direkt              

dubbeldesign i versionen med dubbeldesign hade resultatet istället kunna relatera till           

designtekniken i sin helhet. 

Vilken effekt användning av dubbeldesign har kan variera beroende vilken genre spelet är.             

Denna undersökning testade tekniken på en genre som fokuserar på action och innehöll             

minimala berättelseelement. Resultatet kanske hade justerats om spelets combat utfördes          

enligt ett turbaserat system. Om dubbeldesign testades på spel som drivs av berättande eller              

andra mindre interaktiva element kanske resultatet hade varit mycket annorlunda. Livlighet           

som, enligt Miller (2011), är en upplevelse som tillhör positive affect kan till exempel justeras               

i hög grad i genrer som har mindre fokus på action. 

De olika typer av spelare som, enligt Chen (2006), ändrar hur flow upplevs kan även påverka                

resultatet. Undersökningen tar inte reda på vilka typer av spelare testarna är. En uppdelning              

med dessa kategorier av spelare i åtanke kan bättre koppla hur spelupplevelsen justeras             

mellan versionerna med vilken typ av spelare som utför testet. Även förståelse för             

mekanikerna och hur spelare sköter resurshantering är något undersökningen aldrig säkert           

tar reda på. Att till exempel inte välja att kasta mynt i versionen med dubbeldesign på grund                 

av en vilja att spara på resurser är något spelet i sig till viss grad kan motverka. Detta kan                   

göras genom att uppmuntra den alternativa användningen av mynt samt påminna om            

dennes existens återkommande. På så sätt försvinner också risken att spelaren glömde bort             

att en mekanik fanns. 

Spelupplevelse består av fler byggstenar än endast flow och positive affect, och det kan              

hända att spelupplevelsen i helhet var bättre i versionen med dubbeldesign även om just              

flow och positive affect var lägre. Genom att ta upp fler områden inom spelupplevelsen kan               

ett bredare svar ges för designtekniken.  
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6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

I spelet representeras alla karaktärer som färgade former med ansikten. Miljöerna består            

endast av färgade golv, väggar och dörrar. Mönstret på de mynt som finns i spelet liknar inte                 

något som finns på riktiga pengar och objekten som fyller på hälsa, ökar antal attacker och                

teleportörer bör vara lika oförståeliga i alla kulturer. Alltså har spelet en hög kulturell              

neutralitet. Det innehåll som lutar mot en kultur är möjligtvis att de närstridsvapen som              

finns tillhör medeltiden och inte till exempel edoperioden. Med detta bör personlig kultur             

minimalt påverka spelupplevelsen. 

Att veta hur spel bör anpassas för att ge bäst spelupplevelse kan vara användbart i andra                

områden än underhållning. Spel som används för andra syften kan vara mer effektiva om de               

ger en väl anpassad upplevelse. Om syftet till exempel är att sprida information eller              

undervisa kan det göras smidigare och säkrare när användaren är mer engagerad. Denna             

undersökning bidrar till detta genom att ta upp en relativt ny och oetablerad designteknik              

som har potential att påverka hur mycket vi kan anpassa spelupplevelsen. 

Denna undersökning ger mer kunskap om hur spel kan utvecklas så att de upplevs positivt.               

Medan detta främst används för att skapa bättre underhållning, sprida information lättare            

eller undervisa mer effektivt kan det även användas för att kontrollera spelare. Genom att              

garantera att spel ger bra spelupplevelse kan element vars syften är att hindra spelaren från               

att sluta spela, se till att spelaren använder en tjänst regelbundet eller få spelaren att               

kontinuerligt spendera pengar bli mer tillförlitliga. En bra spelupplevelse kan även öka            

risken att ett beroende utvecklas. 

6.3 Framtida arbete 
Undersökningen fick endast elva deltagare. Med mer tid kunde en större grupp kunna utföra              

undersökningen vilket skulle ge ett mer användbart resultat. Då kan det till exempel tas reda               

på om det fortfarande är en större mängd personer som har en bättre upplevelse i versionen                

utan dubbeldesign på grund av att mekaniker i versionen med dubbeldesign inte testas, eller              

om resultaten jämnar ut sig för att ge en total genomsnittligt skillnad på spelupplevelsen              

närmare noll. Mer tid kan ge möjlighet att lägga till element som ljud och animationer och                

det skulle även kunna läggas mer fokus på exakt hur spelare använder de tillgängliga              

mekanikerna med sin karaktär i båda versionerna genom att mer data skickas från             

programmet. 

Om speltiden var satt på ett sätt så att testare spelade spelet som om det inte vore en                  

undersökning kunde resultaten vara mer exakta. Hur lång tid som passar varje person             

varierar dock, och att hitta en passande gräns för alla testare skulle kräva forskning och mer                

förberedelser. Med en lång tid för genomföranden kan detta göras som en kvalitativ             

undersökning som ändå får tillräckligt många svar för att kunna mäta spelupplevelse i en              

relativt generell målgrupp. 

Resultaten från denna undersökning kan användas för att bättre förstå hur spelupplevelsen            

kan styras av tidiga designval. Det kan vara ett steg mot att inte ta för givet att vissa tekniker                   

och principer alltid är ett positivt tillägg. Om denna typ av undersökning skulle utföras med               
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diverse genrer och målgrupper kan det användas för att bättre veta när kreativ frihet och               

strategiskt potential bör finnas med i spel och när det är bättre att begränsa spelarens               

alternativ för en mer kontrollerad upplevelse. Även direkt dubbeldesign kan undersökas för            

att få en mer komplett slutsats om designtekniken. På så sätt kan nya principer tas fram och                 

vara byggstenar för att låta framtidens spel ge så bra spelupplevelse som möjligt. 
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Appendix A - Spelbilder 

Figur 34 Start av spel. 

 

 

Figur 35 Spelarkaraktären attackerar en fiende. 
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Figur 36 Stege och mynt. 

 

Figur 37 Objekt som fyller på hälsa. 
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Figur 38 Objekt som ökar maxhälsa. 

 

Figur 39 Spelarkaraktären besegrad. 
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Figur 40 Uppgraderingsobjekt. 

 

Figur 41 Ny miljö i våning fyra. 
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Figur 42 Objekt som ökar antalet attacker. 

 

 

Figur 43 Teleportör. 
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Figur 44 Vinst. 
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