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Sammanfattning 
 

El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. 

Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som 

implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. 

Problemområdet för det aktuella arbetet fokuseras i följande frågeställning: Hur 

påverkar en spelares grad av spelvana dess inställning till olika grader av vägledning – 

av sorten samlingsbara föremål som visar väg – i TV-spel? För att få svar på denna fråga 

utvecklas en artefakt, bestående av 3 banor skapade i Super Mario Maker (2015). 

Banorna innehåller olika hög grad av vägledning. En studie utvecklas och utförs på 13 

deltagare, där de får spela igenom de tre banorna och svara på en intervju. Resultaten 

tyder på att ovana spelare mer konsekvent föredrar mycket vägledning i spel. Till sist 

diskuteras potentiella felkällor, och arbetets framtida potential. 

Nyckelord: Vägledning, vägledningsteknik, spelvana, labyrint, utforskning 
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1 Introduktion 

 
Vägledning i TV-spel är ett omdebatterat ämne mellan spelare. I detta arbete utforskas 

etablerad teori samt tidigare studier som berör ämnet, för att sedan formulera ett fokus för en 

ny studie. Detta fokus ligger i att undersöka hur stor inverkan spelvana har på en spelares 

åsikter kring vägledning i spel, men avgränsas till vägledningstekniken samlingsbara föremål 

som indikerar väg. Vid informationssökning har det stötts på teori som beskriver bandesign, 

vägledning, samt olika sätt man kan kategorisera vägledning på. Tidigare sätt som forskare 

har definierat och konkretiserat spelvana har också undersökts. Även teori kring ämnen såsom 

förgrenade vägar och utforskning i spel berörs. 

Studien i sig som har utformats grundar sig i en artefakt som har utvecklats. Denna artefakt 

är ett flertal nivåer skapade med hjälp av spelet Super Mario Maker (Nintendo, 2015). Dessa 

nivåer har designats för att innehålla vägledande element i olika stor omfattning. Dessa nivåer 

har därefter spelats av försöksdeltagare, vars spelande har observerats. Efter dessa 

speltillfällen har intervjuer utförts med samtliga deltagare, där deras spelvana och åsikter 

kring vägledning i spel har utrönts. 

Processen av att utveckla den testbara artefakten beskrivs i en lämplig detaljnivå. Valet att 

utforma de tre banorna i ett labyrint-liknande mönster diskuteras, och jämförs med 

alternativa lösningar. Nivå av konsekvens mellan de olika banorna berörs också, med en 

diskussion för hur felkällor har försökts undvikas att uppstå. 

Mekaniker implementeras konservativt för att undvika förvirring från deltagare, samt att låta 

artefakten endast innehålla sådant som gynnar processen att utvinna ett svar på arbetets 

frågeställning. Detta leder därefter till en diskussion kring en hypotetisk inkludering av 

fiendekaraktärer, vad de skulle medföra, och hur detta potentiellt kan påverka studiens 

resultat. Efter detta, presenteras även en diskussion för hur mynt används i artefakten som 

den vägledande tekniken relevant för det aktuella arbetet. 
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2 Bakgrund 

För att utreda detta arbetes problemområde, utforskas i detta kapitel förslagen teori och 

tidigare forskning. Det centrala begreppet vägledning konkretiseras med hjälp av att se hur 

andra har försökt göra detta. Efter en introduktion kring det övergripande ämnet bandesign, 

presenteras här ett flertal tidigare förslagna system i hur vägledning kan kategoriseras. Även 

närliggande ämnen som kan relateras till vägledning i spel diskuteras för att styrka arbetet. 

Bland annat används denna information som stöd vid skapandet av en artefakt. Ett annat 

centralt ämne för detta arbete, spelvana, konkretiseras med hjälp av exempel på hur tidigare 

studier och modeller har hanterat mätningen av det. 

2.1 Bandesign 

De flesta TV-spel innehåller en sorts fiktiv värld som spelaren interagerar med på olika sätt. 

Det är där det huvudsakliga spelandet utförs. Denna värld existerar i ett virtuellt utrymme 

som måste avgränsas till en ändlig miljö för spelaren att vistas i. Mål för spelaren måste 

utformas, och därefter behöver aktiviteter och spelmekaniker implementeras för att dessa mål 

ska kunna uppnås, samtidigt som processen bör vara tillfredställande för spelaren. 

Spelutvecklarna som utformar spelets utrymme kan antingen utgå ifrån en enda miljö, eller 

dela upp det i ett flertal mindre olika miljöer, vilka då även ofta kallas för nivåer eller banor. 

Oavsett så bör det ligga ett logiskt resonemang för de val en utvecklare utför när den designar 

spelets miljöer. Beslut måste fattas på en större och mer övergripande nivå, så som var spelets 

olika nyckelområden ligger i förhållande till varandra, men även på en mindre detaljnivå, så 

som var man ska placera självlysande svampar i ett mörkt grottsystem. Processen att utveckla 

spelmiljöer kallas bandesign. 

”All a level designer does is arrange the architecture, props, and challenges in 

a game in ways that are fun and interesting – that is, making sure there is the 

right level of challenge, the right amount of reward, the right amount of 

meaningful choice, and all the other things that make a good game. Level 

design is just game design exercised in detail – and it isn’t easy, for the devil is 

in the details.” 

Schell, 2015 

Att designa miljöer i ett spel är ingen enkel process. Alla val medför konsekvenser, och många 

variabler måste has i åtanke för att skapa en bra produkt.  Detta skapar ett flertal utmaningar 

på vägen till en sammanhängande och väl genomtänkt spelvärld. Schell (2015) tar upp vikten 

av att ge spelaren tydliga mål. Han menar att om tydliga mål inte utformas och sedan fokuseras 

på, så fördelar man arbetets resurser på ett ineffektivt sätt. I ett racingspel, som exempel, där 

en bana för spelets förare genom en stadsmiljö, bör resurser spenderas på att skapa en så 

välutvecklad huvudled som möjligt, med tydlig inramning (Schell, 2015). 

Detta ställer författaren i kontrast med att istället omdirigera fokuset till att skapa olika 

sidogator och alternativa vägar som må leda förarna i samma riktning, men är objektivt sett 

sämre val för dem. Detta menar han (Schell, 2015) är ett slöseri av resurser, särskilt då de allra 

flesta spelare förmodligen aldrig ens skulle se dessa sidogator. Detta styrker ytterligare 

argumentet att bandesign bör ha ett logiskt resonemang bakom sig. Sedan kan det mycket väl 

finnas goda anledningar till att skapa ett flertal alternativa vägar i spel, även de som inte leder 
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någonstans intressant. Särskilt i spel där utforskning är ett förekommande tema i spelandet 

är detta relevant. 

2.1.1 Vägledning 

En annan av de utmaningar en designer ställs inför när den utvecklar en bana i ett spel är att 

ha i åtanke hur en spelare förväntas förflytta sig inom de givna ramarna. Det finns många 

saker som kan gå snett om designern utför sina val utan rim eller reson. Man vill inte att 

spelaren ska kunna gå hopplöst vilse till en sådan grad att den hellre ger upp än att fortsätta 

spela. Inte mycket bättre är det om många skapade resurser under spelutvecklingen blir 

ignorerade för att designern endast implementerade raka vägar som inte uppmanar spelaren 

att titta sig omkring. Det finns många olika tekniker att utforska för att ta reda på hur man 

kan vägleda spelaren på ett så balanserat och optimalt sätt som möjligt. Byrne (2005) 

sammanfattar sin tolkning av bandesign, och dess användning i spelutveckling, på följande 

sätt. 

”Level designers act as the invisible hand that guides the player through each 

environment in a game for instance pushing to go through a certain doorway, 

defeat a certain challenge, or subtly pulling using lighting, sound effects, item 

placement, and other breadcrumbs” 

Byrne, 2005 

Vägledning i spel är ett fenomen som appliceras i olika omfattning beroende på spel, och kan 

i vissa sammanhang vara mer eller mindre helt frånvarande. Dock nämner Bartram och Moura 

(2014) några specifika spelgenrer där vägledande design generellt sett förekommer, såsom 

bland annat förstapersonens skjutarspel, action-äventyrsspel, samt rollspel (även kända som 

RPG:er (eng: ”Role-Playing Games”)). Enligt Bartram och Moura (2014) är vägledning i spel 

nödvändig då spelarens första steg, när den hamnar i en ny miljö, är att försöka lista ut var 

dess nästa mål är, och hur den sedan ska förflytta sig dit. Det fortsätter vara viktigt var man 

än befinner sig i spelet, både i relation till spelarkaraktärens position i miljön, men även hur 

långt in i spelet spelaren har avancerat. Alltså, vägledning är viktigt i början av spelet, men 

även i slutet. Dock, i resultaten på en studie som utfördes fann Bartram och Moura (2014) att 

spelare föredrar att banans design förblir förhållandevis enkel att navigera, och inte alltför 

komplicerad i dess utformning i början av spelet. 

Något som Bartram och Moura (2014) samt El-Nasr och Moura (2015) talar för i båda fall är 

att en banas arkitektur – det vill säga komponenterna som utgör den interagerbara miljön i 

spelets utrymme – är skilt från andra sorters system ämnade att vägleda spelaren. En banas 

arkitektur har ett stort ansvar för hur en spelare kan påverkas i sina rörelsemönster. Det är 

dock inte alltid som enbart detta räcker hela vägen. När det inte gör det, är det därför nyttigt 

att utforska dessa andra sorters tekniker. Ett par exempel som Bartram och Moura (2014) tar 

upp är fall då spelaren behöver ledas till ett mål, men även när det kommer till att hjälpa 

spelaren finna viktiga föremål, eller olika slags belöningar. 

2.1.2 Kategorisering av vägledning 

Termen ”vägledning” används i detta arbete. Det är översatt från engelska motsvarigheter som 

dyker upp i litteraturen, såsom ”navigation” och ”wayfinding”. Alltså är det ett brett begrepp, 

och litteraturen om det i sammanhanget spel är likaså bred. En partiskhet för 3D-spel finns 

bland forskningen och den etablerade teorin, likaså en partiskhet för spel utvecklade av stora 

företag.  Det kan, dock, argumenteras att mycket av den information som står i texter vars 
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författare har haft ett sådant fokus, är mer generell i sin natur. Ingen enhällig terminologi har 

nåtts, och förslagen teori om utforskade system som presenteras av olika författare skiljer sig 

till en sådan grad att viss motsägelse uppstår. 

Ett flertal förslag har getts att kategorisera vägledning. För att på en seriös nivå kunna 

dissekera och analysera konceptet på djupet, är det viktigt att försöka finna gemensamma 

nämnare som påträffas i bandesign för många olika spel. När man uppnår ett gemensamt 

språkbruk som beskriver olika fenomen, är det lättare att uppmärksamma andra om sådant 

de inte har tänkt på mycket innan, och låter en dessutom diskutera sådana ämnen på ett mer 

effektivt sätt. Vägledning i spel är ett viktigt ämne för bandesign, och är något som utgör en 

avsevärd utmaning för spelutvecklare på alla nivåer (Bartram & Moura, 2014). Det har en stor 

inverkan på hur väl bemött ett spel är. Följande förslagen teori har avgränsats till att endast 

presentera sådant som är av relevans för diskussion kring detta arbetes problemformulering. 

2.1.3 Diskreta och inbyggda verktyg 

Nerurkar (2009) föreslår en indelning i två huvudsakliga kategorier. Han beskriver två olika 

sorters verktyg som hjälper spelutvecklare att vägleda spelaren genom spelets miljö. Det första 

kallar han diskreta navigationsverktyg (eng: ”discrete navigational tools”). Dessa verktyg 

beskriver element i spelet som sticker ut från spelmiljön (Nerurkar, 2009). De kan vara 

narrativt berättigade, såsom ett gränssnitt som förklaras som att komma ifrån teknologi inuti 

spelets värld. Alternativt behöver de inte alls ha en sådan narrativ motivation. Ett exempel på 

ett diskret navigationsverktyg är en pil som flyter i luften och pekar spelaren i en viss riktning, 

men som endast är en del av spelets gränssnitt. 

Inbyggda navigationsverktyg (eng: ”immersed navigational tools”) beskriver Nerurkar (2009) 

som element i spelets miljö som vägleder spelaren. Trots val av namn för de två verktygen, är 

de inbyggda navigationsverktygen oftast mindre uppenbara och mer subtila än diskreta 

navigationsverktyg. Ofta vill man inte att spelaren på en medveten nivå ska påverkas av dessa 

element, utan snarare ger man dem ledtrådar om intressanta platser. Inbyggda 

navigationsverktyg delas upp i dem med avseende att locka spelaren, och dem ämnade att låta 

spelare lättare identifiera platser i spelets utrymme (Nerurkar, 2009). 

Ett vanligt förekommande inbyggt navigationsverktyg med avseende att locka spelare är att 

man använder sig av ljuskällor för att signalera något (Nerurkar, 2009). Exempelvis om en 

ljuskälla används för att visa vägen fram i en annars mörk miljö. Men, man kan även jämföra 

ett inbyggt lockande navigationsverktyg med det tidigare exemplet av ett diskret 

navigationsverktyg. En pil kan även implementeras som ett inbyggt navigationsverktyg (figur 

1). Då är det viktigt att pilen är narrativt berättigad, alltså exempelvis att pilen är menad att 

ha ritats av en karaktär i spelet. Skillnaden är att i det tidigare exemplet bör pilen i fråga alltså 

inte vara en del av spelets miljö, utan endast som en del av spelets externa gränssnitt. Inbyggda 

navigationsverktyg som inte är avsedda att locka spelare, och som istället är ämnade att hjälpa 

spelaren identifiera platser, kan exempelvis vara landmärken. 



 
5 

 

Figur 1 Exempel på hur en pil kan implementeras som ett inbyggt 
navigationsverktyg (Left 4 Dead 2, 2009, Valve Corporation). 

Landmärken (eng: ”landmarks”), menar Schell (2015), är viktiga för bandesign. Författaren 

menar att alla bra spelutrymmen har inbyggda landmärken som hjälper spelaren navigera i 

spelmiljön. I gamla textbaserade spel kunde det förekomma att spelet innehöll labyrinter som 

spelaren skulle ta sig igenom (Schell, 2015). Dessa var svåra att ta sig igenom, då 

beskrivningarna för dem var förvirrande eller fattiga på nyttig information. Mer kloka och 

erfarna spelare kom till slut på att de kunde släppa vissa av de föremål de hade samlat på sig i 

spelet på marken. Detta tillät dem skapa egna landmärken i labyrinterna, och var till stor hjälp 

att navigera sig runt i dem (Schell, 2015). När spelaren stötte på sina egna föremål som den 

tidigare medvetet släppt i labyrinten, agerade de som brödsmulor. På så vis kunde de till slut 

hitta ut ur labyrinterna, vilka annars hade varit näst intill omöjliga att navigera. Schell (2015) 

menar att detta var ett av de första anmärkningsvärda exemplen på användandet av 

landmärken i spel för att vägleda spelaren. Förutom att ha en ytterst praktisk användning, 

fortsätter författaren, är landmärken även nödvändiga för ett spels utrymme rent visuellt. De 

är vad som gör spelmiljöerna intressanta, och är de grafiska elementen som spelaren verkligen 

kommer ihåg när de tänker tillbaka på och diskuterar spelet (Schell, 2015). 

2.1.4 Vägledningstekniker 

El-Nasr och Moura (2015) beskriver en annan kategorisering av vägledning i spel, som de 

själva föreslår. För detta arbete väljs att presentera de kategorier som är av störst relevans för 

ämnet i fråga. Den första tekniken presenterar författarna som ”miljöobjekt som representerar 

vägar” (eng: ”environmental objects representing paths”) (El-Nasr & Moura, 2015). Dessa 

beskrivs som objekt, strukturer eller element i spel som representerar antingen transport eller 

en sorts koppling mellan två olika platser. En definierande aspekt av denna teknik beskrivs 

som att förflyttningen som spelarkaraktären går igenom ska vara synlig på ett sådant sätt att 

inget av spelets miljö klipps bort. Ett exempel på sådana strukturer kan vara en hiss som för 

spelarkaraktären från ett plan i nivån till ett annat. Ett annat exempel skulle kunna vara ett 

segment i en vertikal yta som sticker ut visuellt, och tillåter spelarkaraktären att klättra uppför 

ytan. Den andra tekniken som El-Nasr och Moura (2015) föreslår benämns teleport (eng: 



 
6 

”teleport”). Detta är elementet i sig att en spelarkaraktär teleporteras någonstans. Skillnaden 

här mellan denna teknik och den förra är bland annat att teleporteringen inte nödvändigtvis 

behöver representeras av ett föremål eller konstruktion i miljön. Men framförallt är den stora 

skillnaden att förflyttningen inte sker gradvis som i det förra exemplet, utan för karaktären 

omedelbart från en plats till en annan, utan att man ser resan dit. Detta menar författarna (El-

Nasr & Moura, 2015) innebär att spelaren inte upplever hela spelets miljö. 

Dessa två tekniker är relevanta för detta arbete, då artefakten som arbetets studie grundar sig 

på är banor skapade i spelet Super Mario Maker (Nintendo, 2015). Spelet erbjuder ett flertal 

objekt och mekaniker som tillåter transport på båda sätt vid skapande av banor. Ett exempel 

på en mekanik i Super Mario Maker (Nintendo, 2015) som teleporterar spelarkaraktären är 

särskilda gröna rör (figur 2), som har använts för detta ändamål sedan mycket tidigt i 

spelserien Super Mario Bros. För övrigt är båda tekniker mycket effektiva sätt att vägleda 

spelaren på, då de oftast signalerar något av värde, och för spelaren närmare på ett 

förhållandevis direkt sätt. 

 

Figur 2 Gröna rör kan transportera spelaren till andra platser i spelets miljö 
(Super Mario Maker, 2015, Nintendo). 

El-Nasr och Moura (2015) gav den tredje tekniken namnet markör (eng: ”marker”). Markörer 

är visuella element som sticker ut från miljön, och ganska rakt på sak visar vägen framåt, eller 

till en belöning. Exempel på markörer skulle kunna vara pilar eller skyltar i spel. Denna teknik 

kan kombineras med Nerurkars (2009) föreslagna teori om diskreta och inbyggda 

navigationsverktyg, då pilars användbarhet från det perspektivet redan har nämnts. Spakar 

och knappar (eng: levers and buttons) beskrivs som den fjärde tekniken från El-Nasr och 

Moura (2015). Dessa objekt anser de ha en vägledande effekt i spel, med logiken att en knapp 

eller spak som man kan interagera med ofta resulterar i en ny upptäckt, och indikerar att det 

finns en väg framåt som dittills inte kanske varit helt uppenbar. Det kan vara att en port 

öppnas och låter en avancera, eller exempelvis att en hiss eller förflyttande plattform aktiveras. 

Det är en intressant vinkel att diskutera knappar och spakar som vägledande element. Ofta 

associeras de med andra normer i bandesign, såsom ett redskap att tvinga spelaren att gå 
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mellan olika platser inom spelets miljö i en viss ordning. Knappar ingår bland de objekt och 

mekaniker som förekommer i Super Mario Makers (Nintendo, 2015) bibliotek. 

Den sista tekniken som El-Nasr och Moura (2015) föreslår benämns ”samlingsbara föremål 

som indikerar väg” (eng: ”collectible items indicating paths”). Detta är en vanligt 

förekommande teknik i exempelvis plattformsspel. I spelserien Super Mario Bros. används 

ofta mynt som en ledtråd för att leda spelaren någonstans. I spelserien Sonic the Hedgehog 

används deras motsvarighet till mynt: ringar istället, men på ett mycket liknande sätt. Enligt 

Nerurkars (2009) verktyg skulle dessa klassificeras som inbyggda navigationsverktyg av den 

lockande sorten. Detta är den centrala tekniken för detta arbete. I Super Mario Maker 

(Nintendo, 2015), finns mynt, liksom i de flesta spel associerade med serien Super Mario Bros., 

men även andra objekt som ingår i samma kategori. Dessa erbjuds av mjukvarans bibliotek 

vid bandesign, och är av stor vikt för det aktuella arbetets artefakt. Där agerar de som de 

primära vägledande elementen. 

2.1.5 Designmönster 

Ett sista sätt att kategorisera vägledning på är genom så kallade designmönster. Dessa 

mönster föreslås av El-Nasr och Milam (2010), vilka till stor del överlappas av de tidigare 

diskuterade teknikerna. Två av dessa mönster sticker ut, dock, och är värda att nämna. Det 

första mönster som de föreslår är samlingsmönstret (eng: ”collection pattern”). Det vill säga, 

olika belöningar placeras ut i ett mönster i spelets miljö för att leda spelaren någonstans. Detta 

kan jämföras med tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg från den förra punkten, 

där samlingsbara föremål beskrivs på ett liknande sätt att vägleda spelaren. En viss skillnad 

kan tolkas att El-Nasr och Moura (2015) föreslår att samlingsbara föremål mer generellt kan 

användas på olika sätt för att visa vägen, medan El-Nasr och Milam (2010) erbjuder en 

närmare förklaring i ett mer specifikt avseende, där belöningar (vilket i sig också kan jämföras 

med formuleringen samlingsbara föremål) används i ett mönster. I slutändan uppnår de båda 

att förklara mer eller mindre samma fenomen, men med en viss skillnad i formulering. 

Det andra mönstret som beskrivs av El-Nasr och Milam (2010) är det så kallade 

vägmålsmönstret (eng: ”path target pattern”). Detta beskrivs som ett mönster ämnat att 

orientera spelaren, samt leda den till viktiga mål. Ett exempel på detta som tas upp, och som 

redan har täckts i en tidigare punkt, är landmärken. Ännu en gång beskrivs vikten av 

landmärken i bandesign, och deras roll i att hjälpa spelaren navigera. I 3D-spel påstår El-Nasr 

och Milam (2010) att det är vanligt att fler än ett av dessa designmönster återfinns i samma 

område i ett spel samtidigt.  

2.1.6 Förgrenade vägar 

Ett spel med så kallad linjär design låter spelaren främst röra sig framåt och bakåt (Schell, 

2015). Det vill säga, framåt och tillbaka i förhållande till de dimensioner som spelet (eller 

individuella banor) grundar sig i. Det behöver inte bokstavligt talat röra sig om exakt två 

riktningar, men linjär bandesign innefattar alltså inte många vägval. Detta är ett vanligt sätt 

att organisera ett spelutrymme på när det kommer till 2D-plattformsspel. Cha, Smith och 

Whitehead (2008) påstår, dock, att en vanligt förekommande trend för dessa sorts spel är ett 

system som bryter detta strikta linjära bandesignsmönster. 

Författarna föreslår termerna celler och portaler (eng: ”cells and portals”) för att beskriva 

fenomenet då en spelare stöter på förgrenade vägar i ett spel. En portal, menar Cha, Smith och 

Whitehead (2008), är den punkt i banan som låter spelaren ta en av två eller flera vägar. 
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Cellen, menar de, är området som utgör en av de olika vägarna som spelaren tar. I Super Mario 

World (Nintendo, 1990) skulle en portal exempelvis vara ett rör som spelarkaraktären kan 

transporteras igenom, och cellen i samma fall är det parallella området (skilt från 

huvudområdet) som spelaren tas till och sedan tar sig igenom (Cha, Smith & Whitehead, 

2008). I Sonic the Hedgehog (Sega, 1991), dock, förklarar författarna att cellen och portalen i 

detta sammanhang är rätt så annorlunda. I detta plattformsspel dyker det upp ett flertal 

avvikande alternativa rutter under spelets gång. Dessa består ofta till exempel av att man kan 

ta en väg som för en under en del av banan, och en som för en över samma del istället (figur 

3). I detta sammanhang är cellerna alltså de olika avvikande vägarna, från det att de inleds 

tills att de antingen avviker på nytt eller samlas ihop igen, på ett liknande sätt som i Super 

Mario World (Nintendo, 1990). Portalerna, däremot, består endast av vägarnas öppningar. En 

portal behöver alltså inte innebära något utmärkande, och kan ofta vara svår att ens uppfatta 

exakt var den börjar. 

Ämnet portaler och celler kan jämföras med två av de tekniker som tas upp i föregående 

underrubrik, ”teleport” samt ”miljöobjekt som representerar vägar”. Dessa tekniker 

kompletterar den teori som föreslås av Cha, Smith och Whitehead (2008). Tillsammans 

hjälper de åt att rita upp en bild på trender av olika system kring framskridande i spel, och 

deras nytta. 

 

Figur 3 Sonic befinner sig i en kort cell som avgränsas med det gröna gräset 
ovan, samt med två portaler vid höger och vänster ändar av cellen (Sonic the 

Hedgehog, 1991, Sega). 

2.2 Spelvana 

Spelvana är ett begrepp som ligger förhållandevis centralt för detta arbete. Med det menas hur 

stor vana någon har av att spela TV-spel, eller med andra ord hur stor erfarenhet de har med 

dem. Det är ett rätt så väl studerat ämne, men i samband med informationssökningen för detta 

arbete har det ej upptäckts tidigare forskning som specifikt kopplar spelares åsikter kring 

vägledning till deras spelvana. 
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Det som, dock, är av större värde för detta arbete är att undersöka hur tidigare studier har 

konkretiserat spelvana. En metod för detta som har skapats och även till viss del använts i 

andra studier är Game Preferences Questionnaire (GPQ), utformat av Fernández-Manjón, 

Freire, Manero och Torrente (2016). Med detta verktyg delar författarna in spelare i fyra 

kategorier.  Den balanserade spelarsorten (eng: ”well-rounded gamer”) beskrivs som att spela 

alla sorters spel och även ofta. Så kallade hardcore-spelare menar författarna främst spelar 

skjutarspel och sportspel, och även denna typ av spelare spelar ofta. Vardagsspelare (eng: 

”casual gamers”) är de som inte spelar spel lika ofta, och när de spelar rör det sig oftast om 

musikala, sociala och tanke-baserade spel. Till sist beskrivs icke-spelare (eng: ”non-gamers”), 

som endast spelar spel mycket sällan eller inte alls (Fernández-Manjón, Freire, Manero och 

Torrente, 2016). 

För övrigt har de flesta andra studier som hittats i detta arbetes informationssökning använt 

sig av individuellt utformade metoder för att mäta spelvana hos deltagare. Aghabeigi, El-Nasr, 

Erfani och Milam (2010) frågade sina försöksdeltagare i intervjuformat hur ofta de spelade 

spel, mätt i timmar per vecka, och frågade även hur långa deltagarnas spelsessioner var i 

genomsnitt. Kuang och Lextrait (2012) delade upp sina fösöksdeltagare i tre kategorier baserat 

på hur många minuter per månad de spelade. Nybörjare (eng: ”beginner”) kallades gruppen 

vars medlemmar spelade mellan 0 och 420 minuter per månad. Spelare som spelade mellan 

420 och 1530 minuter per månad tillhörde gruppen medelvana (eng: ”intermediate”). Till sist 

kallade de spelare som spelade mer än 1530 minuter per månad för avancerade (eng: 

”advanced”) spelare. Varje grupp bestod av 96 deltagare var (Kuang & Lextrait, 2012). 

Hakulinen m.fl. (2015) använde sig av en speciellt utformad skala där de frågade deltagare om 

de spelade spel dagligen, varje vecka, varje månad, mindre ofta än varje månad, eller inte alls. 

Games och Squire (2008) använde sig av en rätt så annorlunda metod från övriga nämnda 

studier. Författarna berättar att de tog reda på i hur många år deras deltagare hade spelat spel, 

hur många spel de hade spelat totalt, vilka deras favoritspel var, samt hur lätt tillgång de hade 

till spel i hemmet eller andra sammanhang (Games & Squire, 2008). 

2.3 Utforskning 

Utforskning är ett vanligt förekommande tema i TV-spel. Elias, Garfield och Gutschera (2012) 

talar om utforskning som en sorts dold information i spel. De menar att det finns ett flertal 

positiva effekter som medförs av denna sorts dolda information, såsom att överraska spelaren 

och ge den en känsla av upptäckt, samtidigt som det justerar spelandets takt. En negativ effekt 

som medförs av utforskande element, dock, är att när denna dolda information väl har 

upptäckts av spelaren, så kommer de positiva effekterna inte att upplevas igen i samma 

omfattning i framtida spelomgångar (Elias, Garfield & Gutschera, 2012). Egenfeldt-Nielsen 

(2003) påstår att utforskning är en nödvändig del i många spel, och utgör en grundläggande 

motivation för spelare att fortsätta spela. Han menar även att utforskning i TV-spel kan 

kopplas till verkliga livet. Det reflekterar människors benägenhet till utforskning, samt 

beroende av det i verkliga sammanhang (Egenfeldt-Nielsen, 2003). Författaren förklarar att 

utforskning är en stor del av människans natur, och att TV-spel erbjuder en säker miljö för oss 

att uttrycka detta beroende för att upptäcka nya konstruktioner och miljöer. 

Kay och Powley (2018) uttrycker att en viss grad av nyfikenhet krävs för att en spelare ska 

förväntas vilja utforska spelmiljön. Därför påstår de att en designer bör tänka ut metoder som 

uppmanar spelare att utforska när deras egen nyfikenhet inte räcker till. Utöver Elias, Garfield 

och Gutscheras (2012) föreslagna positiva effekter, förklarar Kay och Powley (2018) att 



 
10 

utforskning, även för en mindre nyfiken spelare, bidrar till en längre, rikare och mer varierad 

spelupplevelse. Dessutom fortsätter de med att specificera att sättet man uppmanar 

utforskning är genom vägledningsmetoder, vilket är något som har täckts i tidigare punkter. 
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3 Problemformulering  

Vägledning i TV-spel har blivit ett kontroversiellt ämne bland spelare sedan mediets 

introduktion för flera årtionden sedan. Alltmer har spelutvecklare lyckats bygga en starkare 

och starkare grund för speldesign, där de har klurat ut vilka metoder som går hem hos spelare, 

och vilka som inte gör det. Det finns fortfarande många outforskade områden, dock, och 

många frågor som ännu inte besvarats. Likaså finns det idag många designkonventioner som, 

trots sin fasta etablering, fortfarande ifrågasätts av spelare. Det är möjligt att mycket av denna 

omstriddhet grundar sig i att man inte kan tillfredsställa alla, och att det är ett omöjligt 

uppdrag att försöka göra det. Olika människor har helt enkelt olika förutsättningar, 

värderingar och intressen i sitt spelande. När det kommer till vägledning av olika slag, är det 

många spelare som uppskattar det, och många som ser det som att spelet, eller spelutvecklarna 

”håller en i handen”. Det kan argumenteras att det råder bristande forskning om vilka faktorer 

hos en spelare som utgör dess åsikter kring vägledning, vilket i sig är en motivation att 

undersöka området. 

Om man inte har en särskilt bra förståelse för vilka spelare det är som tycker det ena eller det 

andra, blir det mycket svårare för en spelutvecklare att utveckla för en utvald målgrupp. Detta 

har uppenbara ekonomiska konsekvenser, eftersom att om ens övriga speldesign, samt 

marknadsföring riktar sig till en kategori av spelare, men aspekten kring bandesign och 

vägledning visar sig vara uppskattad av en motsatt spelartyp, leder det till att färre enheter av 

ens spel säljs. Når man inte fram till en konkret målgrupp med sitt spel, tjänar man mindre 

pengar, men dessutom försämrar det spelutvecklarnas chanser att få säkra potentiella 

uppföljare. Mer kunskap som kan användas för att förstå olika målgrupper bättre, gynnar 

därför spelmarknaden på ett direkt och konkret sätt. 

3.1 Studiefokus och frågeställning 

Innan en frågeställning formuleras bör några aspekter av fokus för arbetets 

problemformulering diskuteras. Arbetets syfte är att utreda hur stor inverkan en spelares 

spelvana har på dess inställning till grad av vägledning i TV-spel. Med ”inställning till” menas 

positiv, kontra negativ inställning (hur mycket eller lite deltagaren gillar graden av 

vägledning), och bedöms i en gradering. Därför mäts försöksdeltagarnas inställningar med 

hjälp av en likertskala, mellan 1 och 5. Fördelen med detta jämfört med att mäta det binärt är 

att det tillåter mer specifika och nyanserade data. 

Med ”grad av vägledning” menas i vilken utsträckning vägledande element används. Aspekten 

”vägledning” har valts att avgränsas till att centrera kring vägledningstekniken samlingsbara 

föremål som indikerar väg. Ett flertal olika tekniker (och till viss mån andra kategoriseringar 

av vägledning) har presenterats i bakgrundskapitlet, men ingen ingående värdering utförs för 

att jämföra dem. Valet av fokus för detta arbete kan därför uppfattas som godtycklig, eftersom 

att många andra tekniker kunde ha legat i fokus och kanske producerat minst lika intressanta 

resultat. Samlingsbara föremål som indikerar väg är, dock, en väletablerad teknik i många 

sorters TV-spel, och är en mer rättfram och självklar vägledningsteknik än exempelvis 

tekniken teleport. Förhoppningarna är att dessa kvaliteter gör tekniken mer lättanalyserad än 

vissa alternativ. Det är även en flexibel teknik som oftast kan implementeras utan att behöva 

påverka spelmiljöns arkitektur. Detta har fördelen att tillåta tidseffektiva justeringar vid 

produktionen av arbetets artefakt. Andra tekniker används i arbetets artefaktdesign, men i en 
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mindre omfattande grad.  Analysen och studiens utformning centrerar endast kring 

samlingsbara föremål som indikerar väg. 

Spelvana är en annan central aspekt för studiens fokus. Med spelvana menas hur mycket 

tidigare erfarenhet av spelande försöksdeltagaren har. Det är av intresse då ett förväntat 

resultat är att det har en avsevärd påverkan på en spelares tycke kring ämnet. Det är viktigt, 

dock, att påpeka att olika sorters spelvana är av olika relevans. Detta därför att inte alla spel, 

vilket till stor del skiljer sig mellan genrer, har omfattande vägledande element av sorten som 

är relevant för detta arbete. Därför behöver utredd spelvana kompletteras genom att också 

utreda vilka sorters spel försöksdeltagare har vana av att spela. 

I bakgrundskapitlet presenteras ett flertal olika metoder att mäta spelvana på. Det finns, dock, 

inte många väletablerade, standardiserade metoder, men en del gemensamma nämnare 

återfinns. Främst så framgår det från de nämnda studierna i bakgrunden att spelvana tydligast 

mäts i olika former av tidsenheter. Det vill säga, hur ofta en spelare spelar spel. Det är även av 

vikt att utvinna information om hur länge en deltagare har spelat spel. Detta då det kan råda 

en stor skillnad i erfarenhet hos någon som exempelvis spelar spel dagligen, men har endast 

gjort det i ett år, jämfört med någon som endast må spela spel ett par gånger i månaden, men 

har gjort det i 15 års tid. Det kan tolkas att personen i det andra fallet har en allmänt större 

erfarenhet av TV-spel än den förstnämnda. 

Med allt detta i åtanke, formuleras en frågeställning på följande sätt. Hur påverkar en 

spelares grad av spelvana dess inställning till olika grader av vägledning – av 

sorten samlingsbara föremål som visar väg – i TV-spel? Ordvalen ”spelvana”, 

”inställning till” och ”olika grader av vägledning” definieras på samma sätt som tidigare i 

underkapitlet. För att förtydliga, innebär ”olika grader av vägledning” skillnaden i hur ofta 

vägledande element implementeras i bandesignen för ett spels miljö. Detta inkluderar 

möjligheten att de vägledande elementen inte implementeras alls. 

3.2 Vad är nytt? 

För det mesta har tidigare forskning kring ämnet förhållit sig främst till 3D-spel utvecklade av 

stora företag. Utgångspunkten för detta arbete är på så vis mer generell, då det inte har en 

sådan avgränsning. För övrigt finns det mycket tidigare forskning som täcker ämnena 

vägledning i spel, samt spelvanas påverkan på spelarprestation. Dock har forskning som 

matchar detta arbetes problemformulering ej upptäckts (hur spelvana påverkar åsikter kring 

vägledning), så det är värt att utforska med hjälp av en studie. 

3.3 Förväntat resultat 

Förhoppningarna och förväntningarna är att de svar som uppstår vid intervjuer kommer att 

vara tydliga nog att en meningsfull diskussion kan föras. Ett förväntat resultat är att spelvana 

har en stor inverkan på vad spelare tycker kring ämnet vägledning i spel. Närmare bestämt är 

förväntningen att en mer erfaren spelare av relevanta spel (de med vägledande aspekter likt 

detta arbetes fokus) kommer ha en allmänt mer negativ inställning till vägledning, och att den 

har en allmänt lägre tolerans för vad som anses vara överdriven vägledning. 
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3.4 Metodbeskrivning 

En studie utförs för att hjälpa till att få svar på arbetets problemformulering. Studien utformas 

med en artefakt som grund. Syftet är att artefakten ska vara designad på ett sådant sätt att den 

kan användas i tester med försöksdeltagare. Val av artefakt, hur denna designas, och därefter 

val av metodik för utförande av tester, samt rekrytering av försöksdeltagare, är alla av vikt för 

att försöka finna ett svar på den givna frågeställningen. 

3.4.1 Artefakt 

För att hjälpa till att utröna svar kring det aktuella studiefokuset produceras en artefakt. Då 

utgångspunkten för detta arbete är generellt, och har alltså inget fokus på 3D-spel specifikt, 

tas inga sådana begränsningar i beaktande till att producera ett spel eller modifikation av ett 

tidigare spel av den kategorin. Däremot behöver artefakten i fråga ändå kunna hjälpa till att 

uppnå resultat och bidra till en intressant diskussion. Därför är artefakten ett elektroniskt 

spel, och inte ett brädspel eller dylikt. Inte alla spelgenrer är relevanta för ändamålet att kunna 

relateras till vägledning i spel. Samtidigt bör spelet även vara ganska öppet och lättspelat för 

de flesta spelare. Obskyr och svårförståelig spelmekanik gagnar inte processen att finna 

försöksdeltagare, eller sedan att kunna utföra betydelsefulla tester med dem. 

Därför har det valts att använda banbyggaren Super Mario Maker (Nintendo, 2015). Detta är 

ett spel vars grundläggande syfte går ut på att designa 2D-plattform-nivåer, med hjälp av 

verktyg och tillgångar från spelserien Super Mario Bros. Därefter kan man dela med sig av ens 

banor genom att ladda upp dem online, och även spela andra personers banor. Super Mario 

Bros. är en mycket välkänd spelserie, som många personer har kommit i kontakt med. 

Eftersom att Super Mario Maker (Nintendo, 2015) nästan agerar mer som en spelmotor än ett 

spel, fast med alla estetiska tillgångar och mekaniker från serien Super Mario Bros., så 

underlättar detta processen att finna försöksdeltagare till studien. Även utförandet av testerna 

underlättas, då sannolikt många av försöksdeltagarna inte behöver en utförlig introduktion av 

artefakten, eller hur den fungerar. Dessutom gynnar det även arbetet att inte behöva tänka på 

att skapa estetiska tillgångar för artefakten, då det tillåter ett fokus på ren bandesign. I det 

avseendet är Super Mario Maker (Nintendo, 2015) särskilt bra, då det är en banskapare som 

innehåller en stor variation av tillgångar med många olika effekter och användningsområden. 

Trots de nämnda fördelarna är Super Mario Maker (Nintendo, 2015) ändå ”endast” en 

banskapare. Detta begränsar mjukvaran som ett verktyg, eftersom att man beror endast på de 

funktioner och estetiska tillgångar som finns förprogrammerade i det. Man kan alltså inte 

redigera spelets kod som i en sann spelmotor, vilket hade varit ett alternativ som en artefakt 

för denna studie. För att på ett effektivt sätt skapa en testbar prototyp av tillräcklig värde för 

att besvara arbetets problemformulering, dock, krävs en viss grad av förkunskaper inom 

relevant mjukvara, men särskilt programmering. Detta gör Super Mario Maker (Nintendo, 

2015) till det mer realistiska valet av artefakt för denna studie. 

Tre huvudsakliga nivåer utvecklas i Super Mario Maker (Nintendo, 2015). Alla tre är 

utformade med liknande designmönster, men är inte identiska i sin arkitektur. En nivå har en 

fullständig frånvaro av vägledande element, utöver banans arkitektur, som i samtliga fall 

försöker hållas neutral, för att uppnå konsekvens mellan de tre versionerna. En andra nivå 

innehåller vägledande element, men till en begränsad grad. I den tredje nivån implementeras 

elementen mer liberalt än i den andra nivån. 
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Hade endast två nivåer utvecklats till studien, hade olika grader av vägledning varit svårare 

att testa och utvinna nyttiga data ifrån. Med tre nivåer kan en annan grad av variation i 

designimplementation testas. Fler nivåer än så hade såklart tillåtit en ännu större grad av 

variation, men hade bland annat gjort testtillfällena längre än vad man kan förvänta sig att en 

försöksdeltagare är villig att utstå. Dessutom hade det krävt mer tid att designa dem, vilket 

skulle kunna påverka kvaliteten av varje nivå negativt. Tre nivåer uppnår en god balans mellan 

för- och nackdelarna. Svårighetsgraden på varje nivå försöks hållas konsekvent, där den enda 

avgörande faktorn bör vara graden av vägledning. Utöver de tre huvudsakliga nivåerna 

utvecklas även en introduktionsnivå som försöksdeltagarna får börja med att spela, och är 

tänkt att vara utformad på ett sådant sätt att spelets olika mekaniker och regler introduceras 

för dem. Samt ges de chansen att bli någorlunda bekväma med spelets kontroller innan de 

verkliga testerna inleds. 

3.4.2 Information till försöksdeltagare 

Innan utförda tester tillämpas forskningsetiska principer, genom att informera 

försöksdeltagarna om att deras deltagande görs anonymt, samt att allt insamlat material 

endast kommer att användas i samband med detta arbete. Därefter instrueras deltagarna om 

hur testet kommer att gå till, och får även spela en särskilt utformad bana med syfte att 

introducera dem till spelets mekaniker. Denna bana är alltså separat utformad från de övriga, 

huvudsakliga tre. Samtidigt får deltagarna en muntlig förklaring på hur man spelar spelet, och 

vad målet med spelet är. Detta görs med hjälp av ett manus för att ingen deltagare riskerar få 

mer information än någon annan. 

3.4.3 Direktobservation 

Studien består huvudsakligen av två olika datainsamlingsmetoder. Den första metoden är 

direktobservation. Direktobservation går ut på att observera en försöksdeltagare när den 

interagerar med en prototyp, i samma stund som det sker. Indirekt observation är en 

alternativ metod där observationen utförs av en inspelning av deltagarens interaktioner och 

utförda tester. Preece, Rogers, och Sharp (2016) påstår att en fördel med direktobservation är 

att efter avslutat test är det lättare och mer gynnsamt för den som utför testet att samla data 

med hjälp av andra datainsamlingsmetoder, då det ligger färskare i minnet hos 

försöksdeltagaren. Dessutom, menar författarna, tillåter närvaron av forskaren att deltagaren 

ställer frågor om det skulle behövas, men ger även forskaren större kontroll. Exempelvis, om 

försöksdeltagaren spelar en prototyp av ett spel, men vet inte hur den ska ta sig vidare, kan 

det vara av värde för forskaren att hjälpa den på traven efter en stund, för att låta deltagaren 

erfara mer av prototypen än den annars skulle ha gjort. Indirekt observation har bland annat 

fördelen att det generellt sätt upplevs som mer avslappnande för försöksdeltagaren, då 

närvaro av forskare kan åkalla nervositet (Preece, Rogers & Sharp, 2016). En annan stor fördel 

med inspelat material är att det tillåter upprepade visningar, vilket ofta tillåter närmare analys 

än enbart direktobservation. 

Efter att deltagarna har fått all information och spelat igenom testnivån, inleds 

datainsamlingsmomentet av studien.  Samtliga deltagare spelar tre olika nivåer, där den 

främsta skillnaden (utöver banornas utformning) består av graden som vägledande element 

har implementerats. En alternativ metod är att dela upp deltagarna i olika grupper, och endast 

låta de spela en nivå var. McLeod (2017) berättar att den främsta fördelen med denna metod 

är att det eliminerar risken att ordningsföljden på testerna påverkar resultaten. En riskfaktor 

för denna studie är att försöksdeltagarna blir bättre och mer bekväma med spelandet efter 
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varje avklarad nivå, vilket kan påverka upplevelsen, och på så vis resultaten. Den första 

introducerande banan de alla får lov att spela är ämnad att försöka reducera denna effekt, med 

resonemanget att deltagarna får ”värma upp” innan de faktiska testerna inleds. För övrigt 

menar McLeod (2017) att metoden att låta alla deltagare interagera med samtliga versioner av 

systemet (i detta fall, alla tre banor), har fördelen att kräva färre försöksdeltagare för att uppnå 

en tillräcklig grad av värdefulla data. Barnum (2010) och McLeod (2017) förklarar att denna 

metod på så vis även är mer tidseffektiv. Med avseende på detta arbetes omfattning, har denna 

metod beslutats vara mer lämplig. 

Deltagarna spelar de tre banorna i samma ordning, och deras spelande spelas in för vidare 

analys efter utförda tester, för att komplettera den direkta observationen. Anledningen till att 

deltagarna spelar de tre nivåerna i samma ordning är för att främja konsekvens, och undvika 

felaktiga data som ett resultat av att de har haft olika förutsättningar vid testtillfällena. Preece, 

Rogers, och Sharp (2016) förklarar att åtgärder som främjar standardisering och konsekvens 

i både ordningsföljd och omfattning av utförda uppgifter i en studie, är av markant värde för 

att undvika felkällor. Deltagarna får ett försök per nivå var, där spelets inbyggda timer 

bestämmer hur lång tid de får på sig (denna går att justera vid skapandet av nivån). Saker att 

observera inkluderar bland annat hur lång tid de tar på sig att klara av varje nivå, ifall de 

fastnar utan att veta hur de ska ta sig vidare, och om de visar tecken på irritation eller andra 

känslor under spelets gång. 

3.4.4 Intervju 

Efter direktobservationen utförs semistrukturerade intervjuer med deltagarna. Intervjuer är 

effektiva för att samla både kvalitativa samt kvantitativa data (Preece, Rogers & Sharp, 2016). 

Frågor utformas för att utröna deltagarnas nivå av spelvana, spelpreferenser, samt tidigare 

erfarenheter av relevanta spel för ämnet (spel som innehåller vägledande element av en 

liknande sort som testas). Vid utformningen av frågor är det viktigt att undvika ledande 

formuleringar (Preece, Rogers & Sharp, 2016). De består av både öppna och slutna frågor, där 

vissa uppmanar fria svar, och andra ger alternativ. På så vis är det möjligt att samla in både 

kvalitativa samt kvantitativa data. Kvantitativa frågor ger konkreta data som enkelt jämförs 

mot varandra, medan kvalitativa frågors mer öppna natur tillåter mer detaljerade svar, men 

ger även rum för respondenten att motivera sina svar. Båda sorters data är relevanta för denna 

studie. Därför är en semistrukturerad form på intervjun optimal för detta avseende. Andra 

frågor utformas för att binda samman intervjun med direktobservationen. Artefakten är den 

grundläggande förutsättningen för deltagarnas svar kring åsikter för vilken version av 

nivåerna de föredrar, men därefter förekommer även frågor som behandlar andra 

erfarenheter. På så vis kan resultaten av studien förhållas till vad deltagarna tycker för övrigt 

kring ämnet, vilket tillåter analys kring kvaliteten på artefakten och studien. 

Exempel på alternativa metoder för denna fas i datainsamlingen är ostrukturerad, samt 

strukturerad intervju, enkät, och fokusgrupp. Preece, Rogers och Sharp (2016) förklarar att 

ostrukturerade intervjuer ger mer frihet åt respondenten, och är en oerhört flexibel metod som 

tillåter mycket improvisation och utforskning av oväntade svar. Strukturerade intervjuer 

tillåter inte mycket improvisation, men tillför mer konsekvens, och lättare jämförbara data, 

då alla frågor ställs i samma ordning och på samma sätt. Enkäter tillåter deltagaren att svara 

på frågor i sin egen takt, och om de delas ut på distans, reducerar även potentiella felkällor av 

att inte vilja ge vissa svar ansikte mot ansikte. Dock tillåter inte enkäter mycket flexibilitet eller 

några förtydliganden av innebörden av frågor. Fokusgrupper är en sorts gruppintervju som är 

mycket tidseffektiv, samt gynnar diskussion. Dock kan deltagare ha ett oönskat inflytande på 
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varandras svar. En utbildad facilitator bör hålla i fokusgrupper för att de ska vara som mest 

effektiva. Semistrukturerade intervjuer (detta arbetes metod) är en blandning mellan de andra 

två nämnda intervjutyperna. Denna metod är mer flexibel än strukturerade intervjuer, och 

tillåter friare svar och följdfrågor, samtidigt som den gör det lättare att täcka alla planerade 

frågor och punkter inom den planerade tidsramen. (Preece, Rogers & Sharp, 2016) 

3.4.5 Försöksdeltagare 

För utförandet av en studie krävs lämpliga försöksdeltagare. Målgruppens ålder ligger inte i 

fokus, men avgränsas till vuxna individer. Detta bland annat för att undvika potentiella 

komplikationer kring etiska principer, men också för att ge studien så bra förutsättningar som 

möjligt för att kunna utvinna betydelsefulla svar. Det som eftersträvas vid rekrytering av 

försöksdeltagare är att försöka uppnå en viss balans i spelvana. Det är väsentligt att utföra 

studien både på individer med hög spelvana, samt dem med låg spelvana. Låg spelvana kan i 

detta fall även inkludera näst intill helt frånvarande spelvana. Dock är det gynnsamt om de 

flesta med låg spelvana har kommit tillräckligt i kontakt med ämnet som undersöks för att 

kunna föra en informerad diskussion kring det. Det är även viktigt att påpeka att all spelvana 

inte är likvärdig för denna studie. Det vill säga, om en försöksdeltagare har hög spelvana, men 

endast i helt andra spelgenrer än dem som relateras enklast till studiefokuset, skulle deras 

spelvana ändå räknas som låg i detta sammanhang. Kön, eller andra attribut hos deltagare tas 

inte med i beräkningen för rekrytering. Detta då de inte är av värde för studiens fokus. 

För att på bästa sätt försäkra om att ett passande urval av försöksdeltagare uppnås, med en 

god balans mellan dem med hög relevant spelvana, och dem med låg spelvana, utformas frågor 

för en mindre rekryteringsintervju. Dessa frågor försöker enbart utreda, på en övergripande 

nivå, hur ofta deltagarna spelar spel, och vilka sorters spel dessa är. I den huvudsakliga 

intervjun efter momentet direktobservation, utreds detta på en djupare nivå. En lämplig 

mängd deltagare behöver anpassas till detta projekts omfattning. Detta tolkas som omkring 

14 deltagare, där hälften har hög spelvana, och den andra hälften låg spelvana. Dock löper det 

en risk att det uppstår svårigheter att finna tillräckligt många deltagare. Särskilt löper risken 

för utmaningen att finna tillräckligt många av dem med tillräckligt bristande erfarenhet av 

TV-spel. Detta kan på bästa sätt försöka överkommas genom att planera väl och försöka bli 

klar med tester inom en tidsram som tillåter bokning av fler tester om nödvändigt. 

Försöksdeltagare rekryteras med hjälp av olika metoder. Barnum (2010) förklarar att ett 

effektivt sätt att finna försöksdeltagare till en studie är att träffa folk genom vänner och 

bekanta, men även genom kollegor (eller motsvarande). Rekrytering för denna studie sker i 

första hand genom att fråga främlingar i ens närvaro. I detta fall görs detta genom att 

författaren går omkring i lokaler där den studerar, och frågar främlingar (andra studerande) 

ifall de skulle vilja delta. Även bekanta till författaren efterfrågas för att få så goda 

förutsättningar som möjligt för att uppnå en lämplig mängd försöksdeltagare. Efter ett 

godkännande att delta, förs en rekryteringsintervju för att få en överblick kring deltagarens 

spelvanor. För att höja chanserna till deltagande, erbjuds ett incitament. Barnum (2010) 

föreslår att incitament som förfriskningar och godsaker, samt monetär kompensation är 

effektiva medel för detta ändamål. Försöksdeltagarna erbjuds förfriskningar och godsaker i 

denna studie. 
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4 Projektbeskrivning 

I detta kapitel rapporteras utvecklingen av artefakten. Detta görs genom att i lämplig 

detaljnivå gå igenom hur artefakten har utformats. Viktiga val diskuteras, och jämförs med 

alternativa, hypotetiska lösningar. Även tidigare lösningar, som därefter har itererats, tas upp. 

Valen motiveras, och berör bland annat banornas arkitektur, samt mekaniker som 

implementeras, men även de som inte har implementerats. Implementationen av 

samlingsbara föremål som indikerar väg diskuteras med hjälp av exempel från andra spel, 

och till sist rapporteras resultat från en mindre omfattande pilotstudie. 

4.1 Val vid bandesign 

Under designprocessen av de tre huvudsakliga banorna, tas ett flertal aspekter i beaktning. 

Under rubriken 3.4.1 Artefakt beskrivs anledningen till varför tre banor produceras för 

arbetet. Den centrala motivationen bakom varje beslut är att banorna gör ett så effektivt jobb 

som möjligt i att stödja arbetets studie för att besvara den aktuella frågeställningen. Den mest 

tidsmässigt omfattande aspekten är att bandesignen producerar en arkitektur som tillåter ett 

flertal olika vägval i varje bana. Denna del av bandesignen tar upp den större delen av 

artefaktskapandet, då det går ut på att skapa spelmiljön som försöksdeltagarna interagerar 

med. I den aktuella artefakten består denna process främst av att placera ut ytor som utgör 

golv, väggar och tak. Banskaparen som används, Super Mario Maker (Nintendo, 2015), gör 

denna process förhållandevis enkel, då implementationen av alla objekt görs i ett rutbaserat 

mönster. Fördelen här är bland annat att det är enkelt att räkna ut mängden rutor som 

spelarkaraktären kan hoppa upp till. Det försäkras om att spelaren alltid har möjlighet att nå 

alla ämnade vertikala ytor. 

För att försäkra om att bandesignen erbjuder tillräckligt många vägval, designas banorna med 

hjälp av ett labyrintliknande mönster. Vägarna som spelaren går i är formade som smala 

korridorer som grenar ut sig i olika alternativa rutter (figur 4). I bakgrundskapitlet, under 

rubriken 2.1.6 Förgrenade Vägar, diskuteras detta med hjälp av termerna celler och portaler. 

I den aktuella artefakten förgrenar sig en väg i 2-4 olika portaler och celler. Detta görs genom 

en kombination av ett val mellan olika korridorer, samt objekt som teleporterar spelaren till 

andra delar av nivån. 
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Figur 4 Ett exempel på hur ett vägval kan se ut i artefakten, där spelaren kan 
välja mellan tre vägar; två korridorer och ett grönt rör (Super Mario Maker, 2015, 

Nintendo). 

Dessa objekt består av dörrar och gröna rör. De två fungerar på liknande sätt, med skillnaden 

att ett rör först teleporterar spelaren till en del utanför det huvudsakliga området i banan (figur 

5). Detta område består i samtliga tre fall av en kort korridor, utan alternativa rutter. Spelaren 

går till den andra änden av korridoren, där den därefter tar sig igenom ett annat rör för att 

teleporteras tillbaka till en plats inom det huvudsakliga området.  Alternativet att endast 

använda sig av en sorts teleporterande objekt må ha varit mer elegant, då det minimerar och 

fokuserar antalet mekaniker, men användandet av båda sorter leder till en större visuell 

variation, vilket motverkar potentiell förvirring hos spelaren. 
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Figur 5 En variant på den smala korridoren som spelaren teleporteras till när 
den tar sig igenom ett grönt rör. Bild tagen i banskaparläget. (Super Mario Maker, 

2015, Nintendo). 

4.1.1 Labyrinter 

Spasov (2013) förklarar att ett resurseffektivt sätt att designa labyrint-banor på är att inte bara 

skapa en återvändsgränd, utan att även teleportera spelaren tillbaka till vägvalet som förde 

den dit, för att skapa en sorts loop. Författaren menar att detta tillåter spelaren att försöka på 

nytt utan frustrationen att behöva gå tillbaka samma väg igen. Detta system implementeras i 

de aktuella banorna, med hjälp av teleporterande objekt som transporterar spelaren tillbaka 

till en tidigare punkt. I andra fall teleporteras den till en annan återvändsgränd. Dock är det 

ungefär lika vanligt att teleporteringsmekaniken används för att föra spelaren närmare målet. 

På så vis kan spelaren aldrig veta ifall teleporteringen är positiv eller negativ, och fyller därför 

funktionen av ett äkta vägval. Det vill säga, ett val där spelaren inte kan förutse vad de skilda 

vägarna leder till (så vidare inga samlingsbara föremål som indikerar väg implementeras i 

samband med de teleporterande objekten). 

En annan möjlig riktning i den övergripande bandesignen hade varit att prioritera större och 

öppnare ytor framför labyrintartade trånga korridorer. Detta hade varit opassande för detta 

arbete. Super Mario Maker (Nintendo, 2015) har en maximal höjd och bredd på skapta banor. 

För att uppnå samma mängd vägval, hade banorna behövt vara avsevärt större. Det hade även 

kunnat leda till att banorna hade blivit så långa att ta sig igenom att testtillfällena hade blivit 

onödigt långa, vilket oftast inte uppskattas av varken försöksdeltagare eller forskare. Därför 

beslutas att en mer kompakt design är mer fördelaktig. 

4.1.2 Konsekvens i design 

Konsekvens mellan de tre banorna är av stort värde för det aktuella arbetet. Dock är det en 

utmaning att balansera konsekvens med nödvändiga avvikelser. Det vill säga, alla tre nivåerna 

bör likna varandra, men kan inte vara identiska. Hade alla vägval varit lika mellan alla tre 

banor, skulle spelaren helt enkelt kunna memorera vägvalen utan att behöva hitta vägen fram 

på nytt. Detta skulle leda till enorma felkällor i studien, eftersom att de aspekter som 
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undersöks hade kunnat ignoreras. En annan sorts felkälla uppstår om banorna är för olika i 

sina utformningar. Exempelvis bör samtliga banor vara lika långa och ha en liknande mängd 

olika vägval. Det hade varit opassande om en bana hade haft 5 olika vägval totalt, medan en 

annan har dubbelt så många. Därför designas banorna att alla ha mellan 12 och 14 vägval 

totalt. De har alla även ett lika långt avstånd mellan startpunkt och mål. 

Det finns en timer som räknar ner till noll i varje nivå. När den når 0, förlorar spelaren 

automatiskt. För detta arbete beslutas det att timern ska tillåta maximal mängd tid, vilket är 

500 sekunder för varje bana. Detta testas informellt (är alltså inte en del av varken pilotstudie 

eller verklig studie) med en försöksdeltagare av låg spelvana för att fastställa att den har 

tillräckligt med tid att avsluta varje nivå. Valet av att deltagaren har låg spelvana grundar sig i 

att det är spelaren av den typen som är mer sannolik att finna besvär med en tidsgräns. Det 

fastslås att denna informella försöksdeltagare lyckas ta sig igenom varje nivå utan att få slut 

på tid. 

4.1.3 Uppvärmningsbana 

Innan försöksdeltagarna får inleda testerna på de tre banorna, spelar de först igenom en 

”uppvärmningsbana”. Denna designas för att introducera spelaren till alla de olika 

mekanikerna som uppkommer i testerna. Till exempel får de lov att hoppa upp och ner till 

högre och lägre ytor, samla mynt, interagera med de två teleporterande objekten (dörrar och 

gröna rör), samt klättra upp för en lian. Prestation på denna bana tas inte med i studiens 

resultat eller slutsatser. Uppvärmningsbanan utvecklas allra sist, för att på bästa sätt 

representera innehållet av de tre huvudsakliga banorna, efter att deras utformning redan är 

etablerad. 

4.2 Mekaniker 

Super Mario Maker (Nintendo, 2015) erbjuder många olika sorters objekt och verktyg vid 

banskapande. Dessa objekt medför sina egna mekaniker, bland annat rörliga plattformar, ett 

flertal olika fiendetyper och hinder som kan skada spelaren, samt samlingsbara objekt. Vid 

utvecklingen av artefakten fattades beslutet att hålla mängden objektstyper och mekaniker till 

ett minimum. Rose (2008) förklarar att en designer bör vara konservativ med mängden 

mekaniker den introducerar i ett spel. Han menar att när för många mekaniker 

implementeras, kan detta både överbelasta spelaren, men förhindrar även spelet från att 

utveckla en identitet. Rose (2008) fortsätter att berätta att denna brist på konkret identitet 

gör att spelet tappar ett fokus på vad designern vill uppnå. Detta är även av relevans för detta 

arbetes artefaktskapande. Det är till stor fördel att försöka finna ett fokus med vad som vill 

uppnås i artefaktens design, för att på bästa sätt besvara arbetets frågeställning. 

Enligt Rose (2008) bör de mekaniker och visuella element som implementeras i ett spel även 

ha ett sammanhang, så att de inte sticker ut eller tycks komma från en helt annan värld. Då 

alla objekt som erbjuds i Super Mario Makers (Nintendo, 2015) bibliotek kommer från en och 

samma etablerad spelserie, bör det inte uppstå problem med att mekaniker och objekt inte 

tycks höra ihop. Dock, är det fortfarande gynnsamt att inte överbelasta eller förvirra 

försöksdeltagare genom att tvinga dem att memorera för många olika sorters mekaniker. 

Därför implementeras objekt och mekaniker med syfte att uppnå en balans mellan att relatera 

till studiens mål, samtidigt som den tidigare nämnda variationen mellan dörrar och gröna rör 

bibehålls. 
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Förutom de teleporterande objekten, samt blocken som utgör spelmiljöns golv, väggar och tak, 

implementeras tre andra objekt. Dessa är samlingsbara mynt, som diskuteras i en dedikerad 

underrubrik nedanför, lianer som spelaren kan klättra upp och ner för, samt ett visuellt objekt 

som medför en textur som liknar pelare eller en rad vertikala stänger. Detta visuella objekt 

kan expanderas, och förs in i stora tomma utrymmen som spelaren inte kan nå (figur 6). 

Anledningen bakom detta är att banskaparen endast tillåter en begränsad mängd infogade 

objekt av olika kategorier. Att fylla i tomma utrymmen med samma objektstyp som utgör golv 

och tak skulle möta den gränsen, och är därför inte möjligt. Att lämna de tomma utrymmena 

blanka skulle kunna leda till visuell förvirring hos försöksdeltagare, då de skulle ha svårt att 

skilja mellan korridorer och oåtkomliga platser. Detta beslutades vara oönskat i den aktuella 

studien. 

 

Figur 6 Visuella objekt förs in i många av artefaktens oåtkomliga områden 
(Super Mario Maker, 2015, Nintendo). 

I en tidigare version av den första skapta banan, hade inga lianer implementerats. Den 

alternativa lösningen då för att låta spelaren nå höga ytor var att istället placera ut extra block 

längs med väggarna i vertikala korridorer som spelaren då kunde hoppa upp på, en plattform 

åt gången. Denna teknik är fortfarande vanligt förekommande i samtliga nivåer, men lianer 

implementeras i särskilt höga och smala utrymmen (figur 7), då detta var en mer praktisk 

lösning. För att dessa lianer inte ska kunna agera som ett vägledande medel (då det inte är 

deras syfte), implementeras de både i platser som leder spelaren närmare målet, samt i platser 

som leder till återvändsgränder. 
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Figur 7 Spelarkaraktären klättrar uppför en lian i ett högt och smalt utrymme 
(Super Mario Maker, 2015, Nintendo). 

Ett annat designbeslut som hålls i åtanke är att alla vertikala ytor ska kunna nås utan att 

behöva få spelarkaraktären att springa. Att springa (genom att hålla ner en knapp på 

spelkontrollen) tillåter spelaren att öka sin rörelsehastighet, vilket i sin tur även får 

spelarkaraktären att hoppa något högre än om den inte sprang. Detta kan också relateras till 

det som Rose (2008) syftar på med att inte ha med onödiga mekaniker. Att behöva springa för 

att nå vissa höjder är förmodligen inte något som alla spelare känner till eller har särskilt lätt 

för att komma ihåg. Genom att undvika ett sådant behov i artefaktens design, undviks 

potentiella fall av att försöksdeltagaren behöver påminnas om mekaniken. 

Fiender och hinder 

Ett beslut som fattas tidigt i designprocessen är att inte implementera några fiendekaraktärer 

eller farliga hinder i artefakten. Enligt Smith (1999) är ett bra system vid beslut om fiender 

som implementeras i spel, att först utreda vilka egenskaper hos en fiende som vill uppnås, och 

därefter fundera ut vilka som bör implementeras. Med andra ord bör fienden uppfylla en 

uttänkt funktion. I en hypotetisk version av artefakten där fiender och hinder introduceras till 

banorna, skulle de medföra två huvudsakliga negativa effekter. De skulle gå emot studiens 

syfte, genom att potentiellt agera som en tvetydig och oavsiktlig sorts vägledning. Det skulle 

inte nödvändigtvis vara uppenbart för spelaren ifall fienderna pekade åt rätt eller fel väg. En 

annan anledning att inte ha med dem är att de introducerar möjligheten att spelaren kan dö, 

utöver banornas timer. Att en spelare skulle behöva börja om från början av en bana skulle 

utöka tiden på testtillfällena i onödan. Att istället gå vidare till nästa bana efter att 

spelarkaraktären dött skulle begränsa mängden insamlade data. 

Ett potentiellt problem är en spelares brist på motivation att vilja fortsätta spela ett spel. I 

denna studie jämförs vad spelare av olika spelvana tycker om vägledning i spel. Det kan tolkas 

att spelartypen som inte uppskattar vägledning har den åsikten för att den vill utforska spelets 

miljö själv. Det kan argumenteras att spelet måste uppnå en viss nivå av underhållande merit 

för att detta ska vara relevant, då även spelare som föredrar att utforska själva ofta endast vill 
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det när de finner spelupplevelsen underhållande. I bakgrundskapitlet nämns det att 

utforskning i sig är en stor drivande faktor som motiverar en spelare. I den aktuella artefakten 

går spelandet främst ut på att ta sig igenom en labyrint, och nå banans mål, vilket lägger ett 

stort fokus på utforskning. 

Tocci (2012) menar att en stor källa till underhållning för en spelare och spelarmotivation är 

prestationer. Implementationen av fiendetyper i artefakten skulle medföra ett praktiskt 

exempel på möjligheter att låta spelaren få erfara fler prestationer under spelandets gång. 

Prestationen skulle härstamma från att besegra dessa fiender. Enligt det som Tocci (2012) 

berättar, kan det tolkas som att fiender och hinder skulle göra artefakten mer underhållande 

att spela. Det kan i sin tur argumenteras att det skulle leda till en förstärkt effekt av att inte 

vilja ha vägledning. Om spelandet av artefakten inte upplevs som underhållande, är det möjligt 

att ett flertal av de försöksdeltagare som vanligtvis inte uppskattar vägledning, skulle ha en 

motsatt eller ambivalent åsikt istället. Detta för att de möjligen snarare hellre vill bli klara med 

vad de upplever som ett jobb de inte vill utföra, och skulle därför uppskatta att bli pekade i rätt 

riktning. För att detta ska kunna reflekteras i analysen av resultat, utformas studiens 

intervjufrågor med det i åtanke. Detta görs i form av att utröna hur underhållande artefakten 

upplevs med en liknande likert-skala som används för att utröna hur mycket deltagare 

uppskattar de vägledande elementen. 

4.3 Mynt 

Ett centralt element för detta arbete är samlingsbara föremål som visar väg. Detta behöver 

återspeglas i artefaktens banor. Det beslutas att det bästa medlet för att uppnå denna typ av 

vägledning är med hjälp av mynt som erbjuds i Super Mario Makers (Nintendo, 2015) 

bibliotek. När spelarkaraktären rör vid ett mynt, försvinner objektet, och ”samlas” genom att 

öka mängden poäng spelaren har. Enligt Pugh (2018) är ett effektivt sätt att leda spelaren mot 

ett mål med hjälp av så kallade brödsmulor (eng: breadcrumbs), vilket kan tolkas som en 

alternativ term för den aktuella vägledningstekniken. Pugh (2018) förklarar att de 

samlingsbara objekten, såsom mynt, bör placeras på ett sådant sätt att när spelaren kommer 

i kontakt med dem, så flyttas den närmare ett mål. Han använder sig av ett visuellt exempel 

från Spyro the Dragon (Sony Computer Entertainment, 1998) (figur 8) där ädelstenar placeras 

i ett mönster som leder spelaren uppför högre ytor. 
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Figur 8 Ädelstenar placeras ut för att leda spelaren uppför (Spyro the Dragon, 
1998, Sony Computer Entertainment). 

Ett exempel som visar hur ett liknande system kan te sig i ett 2D-spel, är spelet New Super 

Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 2019). I en av spelets banor står spelaren inför ett val i hur 

den ska avancera (figur 9). Det finns ett par gröna rör som spelaren kan försöka förflytta sig 

till och testa ifall den kan teleportera sig med hjälp av dem (vilket inte alltid är fallet med 

denna typ av objekt). Det finns även en rad plattformar till höger om och ovanför de gröna 

rören som spelaren kan hoppa till. Tre mynt är placerade mellan en plattform och en annan. 

Dessa befinner sig i en sådan höjd att de förmodligen naturligt skulle samlas av spelaren om 

den valde att hoppa till den andra plattformen. Dessa tre mynt indikerar vägen fram. Att 

gruppera mynten i 3 tillåter att en linje formas, vilket kan användas för att förtydliga 

vägledningen. Exempelvis, om mynten är placerade horisontellt, kan det indikera att man ska 

fortsätta i framåt riktning, medan vertikalt uppradade mynt indikerar att vägen fram är uppåt 

eller nedåt. 
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Figur 9 3 mynt visar att spelaren bör hoppa till nästa platform till höger (New 
Super Mario Bros. U Deluxe, 2019, Nintendo). 

I den aktuella artefakten implementeras mynt i olika utsträckning i de tre banorna. Detta 

beslutas efter att alla tre banor står färdiga i sin huvudsakliga bandesign, för att motverka 

potentiell partiskhet vid utvecklingen av banorna. Annars löper risken att undermedvetna 

beslut görs som påverkar banornas arkitektur. Det hade kunnat beslutats innan utvecklingen 

av en bana att den skulle innehålla en hög grad av vägledande element. Potentiellt hade det 

lett till en minskad prioritering av utformningen av banans alternativa rutter. Detta då 

undermedvetna antaganden kan uppstå av att spelaren inte kommer att vilja avvika från 

vägvalen med mynt som pekar i rätt riktning. När ett sådant beslut förs efter designen av 

banorna, kan inga sådana antaganden påverka bandesignen. Mynten placeras alltså i 

efterhand, och i tre olika grader. En bana saknar mynt överhuvudtaget, medan en annan bana 

istället har mynt som pekar vägen fram vid näst intill alla meningsfulla vägval. Den sista banan 

har mynt endast vid några av vägvalen. Mynten används endast i vägledande syfte, för att 

undvika förvirring hos deltagare kring deras tänkta syfte. 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie utförs efter färdigställandet av artefakten. För denna rekryteras två 

försöksdeltagare, och har som huvudsaklig uppgift att undersöka potentiella brister i 

utformandet av den aktuella studien. Det är av intresse att se ifall artefakten utför sitt tänkta 

syfte, utan behov av omfattande redigeringar, och likaså ifall det förberedda manuset 

(inklusive intervjufrågor) behöver korrigeras av olika anledningar. Studien utförs enligt 

tillvägagångssättet beskrivet i underrubrik 3.4; deltagarna spelar igenom uppvärmningsbanan 

samtidigt som de får instruktioner enligt ett manus, spelar därefter de tre huvudsakliga 

banorna, och besvarar sedan en rad intervjufrågor. 

Inga uppenbara problem kring artefakten eller de givna instruktionerna dök upp. Däremot 

klargjorde pilotstudien att intervjufrågorna behövde redigeras. Fråga 1 och 2 i intervjun 

(jämför appendix A och B) utvecklades till att inkludera ”mobilspel” i deras formuleringar. En 

av deltagarna blev förvirrad under pilotstudien, eftersom att den spelade främst specifikt spel 
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på mobilen, och visste inte vad den skulle svara. I fråga 5 (jämför appendix A och B) 

redigerades alternativen. Bland annat fanns inget alternativ för att inte spela några 

utforskarspel, och de alternativen som fanns med upplevdes svåra att välja mellan. Därför 

ändrades alternativen till att bli mer distinkta. Fråga 6 (jämför appendix A och B) hade från 

början inte med en påminnelse om vilka av artefaktens banor som innehöll vilka grader av 

vägledning, vilket visades vara fördelaktigt. Dessutom var formuleringen av frågan något 

ledande, vilket inte är bra då det kan influera respondentens svar. Den sista frågan 

expanderades även för att kunna medföra mer värdefulla data (jämför fråga 9, appendix A och 

B), då den tidigare var mer sluten och gav endast möjlighet till ett binärt svar. 
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5 Utvärdering 

Detta kapitel inleds med att presentera genomgången av den aktuella studien. Därefter 

presenteras undersökningens resultat, baserade på de svar som försöksdeltagarna gav under 

intervjun. Svaren sammanställs och analyseras för att slutligen presentera de slutsatser som 

kan nås i relation till det aktuella arbetets problemformulering och frågeställning. 

5.1 Presentation av undersökning 

Rekryteringen av försöksdeltagare sker med hjälp av två huvudsakliga metoder. Först 

tillfrågas främlingar i korridorerna på en högskola om de vill delta. Genom denna metod 

rekryteras 8 deltagare. Vid första kontakt förs en kort rekryteringsintervju för att få en 

översiktlig inblick i deltagarnas spelvanor. I många fall utförs undersökningen inom några 

minuter efter samtycke till deltagande, och i ett par fall schemaläggs undersökningen. Därefter 

tillämpas metoden att rekrytera deltagare genom bekanta. 5 deltagare värvas med denna 

metod. Totalt rekryteras 13 deltagare för studien. 

Förberedelser innan inledd undersökning inkluderar att slå sig ner i ett enskilt utrymme, och 

att starta Wii-U-konsolen. Det försäkras att allt teknologiskt fungerar som det ska. 

Undersökningen inleds med att deltagaren informeras om att studien är anonym, och att 

insamlade data och material endast kommer att används i kontexten av ett högskolearbete. 

Därefter tillåts deltagaren att spela en uppvärmningsbana, samtidigt som den informeras 

(med hjälp av ett manus) om hur den spelar spelet och vad spelets mål är. Den informeras 

även om att de gula mynten som de ser i banan används som ett hjälpmedel för att visa vägen 

fram mot målet, och att detta är det enda element som fyller den funktionen. 

Undersökningen inleds genom att försöksdeltagaren får lov att spela den första huvudsakliga 

banan. Skärmen spelas in, och anteckningar förs under en direktobservation av deltagarens 

spelande. I samtliga fall spelar deltagarna de tre banorna i samma ordning. Först spelas en 

bana som inte innehåller några mynt, därefter spelas en bana som innehåller mynt endast vid 

ett par vägval, och till sist spelas en bana där mynt finns placerade vid alla betydelsefulla 

vägval. Till sist utförs en intervju direkt efter avslutad spelsession, där respondenten får svara 

på 8–9 frågor (fråga 9 förlitar sig på ett jakande svar i fråga 8). Deltagaren tackas efter utförd 

undersökning. 

5.1.1 Resultat 

Här presenteras de data som har samlats in utifrån det aktuella arbetets studie som utfördes 

med hjälp av 13 försöksdeltagare. Det som presenteras här är baserat på de svar som har 

utvunnits från intervjufrågor som följde spelsessioner med samtliga deltagare. Samtliga svar 

från samtliga deltagare presenteras i appendix C. De frågor som relaterar till spelvana (se 

frågor 1, 2 och 5 i appendix A och C), gav svar enligt följande tre tabeller (tabeller 1, 2 och 3). 
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Tabell 1 Fråga: Hur ofta spelar du TV-, dator- eller mobilspel? 

 

 

Tabell 2 Fråga: Hur länge har du spelat TV-, dator- eller mobilspel? 
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Tabell 3 Fråga: I hur många av dina spelsessioner spelar du spel där du utforskar spelets 

miljö? 

 

Följande tabell (tabell 4) visar de genomsnittliga värdena som varje bana fick när 

respondenterna tillfrågades vad de tyckte om de olika graderna av vägledning som hade 

använts mellan dem (se fråga 6 i appendix A och C). De svarade mellan 1 och 5, där 1 innebär 

att de inte alls tyckte om graden av vägledning, och 5 att de tyckte mycket om den. Summan 

av alla givna betyg för bana 1 var 34. För bana 2 var summan 35. För bana 3 var summan 49. 
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Tabell 4 Genomsnittliga betyg på banor med grad av vägledning i åtanke 

 

När respondenterna tillfrågades vad de tyckte om de tre banorna sammanlagt från ett 

underhållande perspektiv, mellan 1 och 5, blev summan av alla betyg 36, och där det 

genomsnittliga betyget var 2,8 (avrundat till en decimal). 

Resultaten på frågor 8 och 9 från intervjun (appendix A och C) gav en rad olika svar. Ett av de 

mest framträdande svaren var att en hög grad av vägledande element (av en liknande sort som 

i arbetets artefakt) uppskattas mer när de samlingsbara föremålen bidrar med en mekanisk 

fördel. Ett exempel som togs upp var när föremålet kan användas för att stärka sin 

spelarkaraktär. Ett annat svar som uppstod ett flertal gånger var att den önskade graden av 

vägledning beror på hur svårt det är att hitta i spelet. Den rådande åsikten är att det bör finnas 

mer vägledning i ett spel om det är svårt och tar lång tid att hitta, men mindre vägledning om 

det är förhållandevis enkelt att hitta. Det uppstod även kommentarer om vad som 

uppskattades när det kommer till fall där utforskning av alternativa vägar leder till belöningar. 

Dock var dessa kommentarer delade, då en del respondenter uppger sig föredra en mindre 

grad av vägledning i sådana fall, och andra föredrar mer vägledning (som då pekar mot dessa 

belöningar). 

5.2 Analys 

Tre huvudsakliga parametrar som relaterar till spelvana har utvunnits från studien. Dessa data 

består av hur ofta deltagarna spelar spel, hur länge de har gjort det, samt hur många av deras 

spelsessioner som de spelar spel där de utforskar spelets miljö. Hur ofta de spelar spel, och 

hur länge de har spelat är faktorer som har en stor påverkan på generell spelvana. För att 

denna spelvana ska vara relevant för den aktuella undersökningen, dock, behövs även specifik 

erfarenhet med spel där man utforskar spelets miljö. Ett flertal metoder kan tänkas tillämpas 

för att värdera och kombinera dessa tre faktorer, och därmed kategorisera deltagarna i deras 

nivå av spelvana. Ett exempel är att först utgå ifrån generell spelvana och därefter applicera 
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erfarenheten med utforskarspel för att göra en personlig bedömning av vilken kategori 

deltagarna hör hemma i. 

För att försöka förankra indelningen i något mer objektivt än rent personligt omdöme, väljs 

det att ge svaren siffervärden från 1–4. När det kommer till data om hur länge en deltagare 

har spelat spel (tabell 2), visade sig endast två utav fyra svar vara relevanta för det aktuella 

urvalet av deltagare (där endast en deltagare svarade annorlunda från de andra). Eftersom att 

dessa svar inte gav upphov till varierade data, kan de till stor del ignoreras. Svaren som ger 

upphov till störst spelvana får värdet 4, och de andra svaren i fallande ordning får värdena 3, 

2 och 1. Exempelvis, en deltagare som uppger sig spela spel ”ett par gånger om året” (värde 2), 

och spelar utforskarspel ”10–20%” (värde 3) av sina spelsessioner, skulle ha summan 5 som 

spelvanevärde. De deltagare med högre slutsummor kan på så sätt kategoriseras som mer 

spelvana än de med lägre summor. 

Följande tabell (tabell 5) visar deltagarnas spelvanevärde baserat på deras intervjusvar, i 

fallande ordning. Deltagarna står representerade som bokstäver i alfabetet (A till M), och har 

delats upp binärt i två grupper; ”vana” och ”ovana” spelare. Antalet deltagare är ett ojämnt 

nummer (13), och därför är en exakt halvering omöjlig. Deltagare G i tabellen beslutas tillhöra 

gruppen vana spelare. Detta stärks av dess intervjusvar relaterade till spelpreferenser (frågor 

3-4 i appendix A och C), då den nämnde preferenser för spel där man utforskar spelets miljö, 

och dessutom av sorten som innehåller samlingsbara föremål som visar väg. Deltagare H till 

J hade inte lika starka preferenser till spel av den sorten. 

Tabell 5 Deltagares grader av spelvana i fallande ordning. 

 

Utan att ta med spelvana i åtanke, antyder resultaten i tabell 4 att försöksdeltagarna generellt 

sett föredrog graden av vägledande element i bana 3, banan som innehöll vägledande element 
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vid alla vägval. Detta i sig själv hjälper inte till att besvara den aktuella frågeställningen, 

eftersom att det inte görs en skildring mellan åsikter beroende på spelvana. 

Banorna fick, som tidigare nämnt i resultaten, ett genomsnittligt underhållningsvärde på 2,8. 

Om en etta tolkas som att upplevelsen att spela banorna var mycket tråkig, och en femma 

innebär att det var mycket underhållande, skulle ett genomsnittligt värde på 2,5 i teorin betyda 

att upplevelsen varken var underhållande eller tråkig, utan mitt emellan de två. Därför bedöms 

värdet 2,8 som att betyda att upplevelsen i genomsnitt mellan alla deltagare var mot det mer 

underhållande hållet, men endast knappt. 

Anledningen till varför deltagare frågades om vad de vanligtvis tycker om vägledning i spel av 

liknande sort som i den aktuella artefakten, var för att kunna jämföra deras svar med deras 

angivna bedömningar av de tre banorna som testades. För de flesta av deltagarna tycks svaren 

vara konsekventa med varandra. I två utmärkande fall gav deltagaren ett högre betyg till bana 

3 (med mycket vägledning) i artefakten, men svarade på fråga 9 (appendix A och C) att den 

oftast tycker om mindre vägledning. 

5.3 Slutsatser 

Indelningen av vana och ovana spelare bland deltagarna (tabell 5) tillåter vidare analys av 

omdömena på artefaktens tre banor gällande deras implementation av vägledande element 

(tabell 4). De två följande tabellerna (tabeller 6 och 7) visar skillnader i vilka genomsnittliga 

omdömen vana respektive ovana spelare gav de tre banorna. 

Tabell 6 Vana spelares genomsnittliga betyg på banor med grad av vägledning i åtanke. 
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Tabell 7 Ovana spelares genomsnittliga betyg på banor med grad av vägledning i åtanke. 

 

Dessa värden visar att oavsett spelvana, uppskattades banan med mycket vägledning mer än 

de andra två. Dock uppstår en markant skillnad i vad de olika spelartyperna tyckte om banan 

utan vägledning alls, samt banan med begränsad vägledning. Vana spelare föredrog (mer än 

ovana spelare) banan utan vägledande element. Ovana spelare föredrog (mer än vana spelare) 

banan med endast lite vägledning. Det kan tolkas som att ovana spelare föredrar så mycket 

vägledning som möjligt – av sorten samlingsbara föremål som indikerar väg – medan vana 

spelare ofta föredrar en total avsaknad av vägledning av samma sort. Samtidigt så tycks det 

tyda på att om ett spel innehåller vägledande element, så vill en spelare med hög spelvana att 

spelet ska använda det till en hög grad hellre än en låg grad. 

Vid närmare undersökning på en individuell nivå av de givna svaren (appendix A och C), 

uppstår flera olika sorters mönster för vana spelare. Exempelvis så föredrog deltagare C bana 

3, och tyckte minst om bana 1. Deltagare F föredrog bana 1, och tyckte minst om bana 3. 

Deltagare D tyckte lika mycket om bana 1 och 3, och tyckte minst om bana 2. De ovana spelarna 

uppvisade ett mer konsekvent mönster mellan varandras svar. De främsta slutsatser som kan 

dras av detta är att ovana spelare mer konsekvent föredrar vägledning, och dessutom en högre 

grad av det, medan mer splittrade åsikter uppstår bland spelare med en högre grad av 

spelvana. Dessa slutsatser är begränsade till de ramar som studien faller inom. Endast 

vägledningstekniken samlingsbara föremål som indikerar väg är av relevans. 
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6 Avslutande diskussion 

En sammanfattning av tidigare delar av arbetet inleder detta kapitel. Därefter förs en 

diskussion om flera olika faktorer som kan ha påverkat den aktuella studiens trovärdighet. 

Dessa består bland annat av studiens omfattning, samt värdet av underhållning i arbetets 

artefakt. Även den samhälleliga nyttan hos det aktuella arbetet diskuteras. Till sist avslutas 

kapitlet med en diskussion kring hypotetiska situationer där arbetet hade fortsatt en månad 

till, eller alternativt om fortsatt arbete hade skett på en högre nivå och med andra forskare. 

6.1 Sammanfattning 

Arbetets problemområde grundar sig i vägledning i TV-spel. Syftet med det aktuella arbetet är 

att undersöka vilken (om någon) påverkan spelares olika grader av spelvana har på deras 

åsikter kring implementationen av vägledande element i spel. Mer specifikt fokuseras det på 

en vägledningsteknik beskriven av El-Nasr och Moura (2015), som de kallar samlingsbara 

föremål som indikerar väg. Detta leder till följande frågeställning: hur påverkar en spelares 

grad av spelvana dess inställning till olika grader av vägledning – av sorten samlingsbara 

föremål som visar väg – i TV-spel? 

För att undersöka detta utvecklas en studie, som först grundar sig i en testbar artefakt. Denna 

artefakt skapas med hjälp av banskaparen Super Mario Maker (Nintendo, 2015). Tre banor 

skapas i tre olika labyrintliknande mönster. Ett fokus ligger på att besvara frågeställningen, 

och därför begränsas antalet mekaniker till ett minimum. På så vis undviks det att introducera 

en rad olika potentiella felkällor och distraktioner. Efter att banornas utformning står klar, 

implementeras de vägledande elementen, vilket i det aktuella fallet består av gula mynt som 

är ikoniska för Super Mario Bros.-serien. Mynten används i tre olika grader. I en bana införs 

inga mynt alls, i en annan används mynt endast vid två av banans vägval, och i den sista banan 

implementeras de vid alla vägval. En fjärde bana utvecklas för att agera som en 

introduktionsbana vid testtillfällena. 

En pilotstudie utförs på 2 deltagare, där kvaliteten på undersökningen mäts. Intervjufrågorna 

redigeras i deras utformning, och därefter rekryteras 13 deltagare för den verkliga 

undersökningen. En kort rekryteringsintervju används för att säkerställa att deltagare av olika 

grader av spelvana medverkar. 

Försöksdeltagarna får först lov att spela igenom studiens uppvärmningsbana, samtidigt som 

de instrueras om spelets kontroller och mål. Därefter spelas de tre huvudsakliga banorna 

igenom, i samma ordning för varje deltagare, samtidigt som processen observeras. Efteråt sker 

en intervju där frågorna är utformade för att utröna deltagarnas spelvanor, spelpreferenser, 

åsikter om spelsessionen, samt vad de vanligtvis tycker om vägledning i spel. 

Dessa data sammanställs i arbetets resultatkapitel. 2 deltagare svarade att de spelar mer sällan 

än några gånger om året, 1 svarade att den spelar några gånger om året, 3 att de spelar några 

gånger i månaden, och 7 att de spelar några gånger i veckan. 1 deltagare svarade att den har 

spelat spel i 5–10 år, medan 12 svarade att de har spelat spel i längre än 10 år. 1 deltagare 

svarade att i inga av dess spelsessioner spelar den spel där den utforskar spelets miljö, 1 

deltagare svarade att i 1–5% av dess spelsessioner spelar den sådana spel, 3 deltagare svarade 

10–20%, och 8 svarade fler än 20%. De genomsnittliga omdömena, mellan 1–5 på de tre 

banorna, med fokus på vad deltagarna tyckte om implementationen av vägledning, var 2,6 för 
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bana ett, 2,6 för bana två, och 3,8 för bana tre. Fråga 8 och 9 gav ett flertal olika svar, men ett 

som var vanligt förekommande var att åsikter kring grad av vägledning i spel ofta beror på 

svårighetsgrad, där ett svårare spel att hitta i bör innehålla mer vägledning. 

Efter en analys som behandlar de insamlade datan, genom att dela in deltagarna i vana och 

ovana spelare, dras slutsatserna att ovana spelare tycker mer konsekvent om när spel 

innehåller vägledning. Dessutom föredrar de en högre grad av vägledning. Vana spelare är 

mer spridda i sina åsikter kring vägledning, men främst föredras de två extrema graderna av 

vägledning (antingen en total brist, eller vägledning vid alla vägval). 

6.2 Diskussion 

Här inleds en diskussion som täcker ett flertal faktorer som kan ha bidragit med felkällor till 

de rådande slutsatserna, och som därför påverkar arbetets trovärdighet. Det diskuteras hur 

den bestämda ordningsföljden på de spelade banorna mellan samtliga deltagare kan ha lett 

till felkällor, samt alternativa metoder. Studiens omfattning diskuteras och det gör även de 

metoder som har använts för att mäta spelvana bland studiens försöksdeltagare. Det 

presenteras argument för hur det underhållande värdet på banorna kan ha påverkat studiens 

trovärdighet. Till slut diskuteras arbetets samhälleliga nytta. 

6.2.1 Bestämd ordningsföljd på spelade banor 

Metodiken för vilken ordning försöksdeltagarna spelade de tre banorna av artefakten i, kunde 

ha sett ut på ett par olika sätt. Metoden som förekom i det aktuella arbetet bestod av att låta 

samtliga deltagare spela igenom alla banor, och dessutom i samma ordning. Den första 

faktorn, att inte dela upp deltagarna i tre olika grupper, hade fördelen av ett större potential 

för utvunna data (McLeod, 2017).  Det vill säga, när samtliga deltagare spelar alla banorna, 

utvinns tre gånger så många data som ifall de hade delats upp i tre grupper. Dock, menar 

McLeod (2017), att det då uppstår potentiella felkällor kring vilken ordning deltagarna spelar 

dessa banor. Denna felkälla kan ej elimineras, men försök att reducera den kan tillämpas. Till 

exempel kan två metoder diskuteras. 

Den ena metoden, som har tillämpats i den aktuella studien, består av att låta samtliga 

deltagare spela igenom banorna i samma ordning. Den andra metoden är att använda slump 

för att bestämma ordningsföljden för varje enskild deltagare. Denna sistnämnda metod kan 

påstås ”sprida ut” felkällan, vilket kan argumenteras ge ett jämnare resultat (där samtliga 

banor i teorin har agerat som de första, andra och tredje genomspelade banorna). Den 

förstnämnda metoden kan påstås fokusera dessa potentiella felkällor, dock, vilket i teorin gör 

dem lättare att identifiera, och ger mer konsekventa resultat mellan samtliga deltagare. 

Preece, Rogers, och Sharp (2016) nämner att konsekvens för alla deltagarnas förutsättningar 

är en värdefull kvalitet för att försöka undvika felkällor. Alla dessa beslut kring hantering av 

utförandet av tester och ordningsföljd mellan tester medför alltså både för- och nackdelar, och 

i slutändan är det omöjligt att eliminera alla nackdelar. 

En annan faktor i spelsessions-momentet som kan ha påverkat svaren på intervjufrågorna är 

metoden av att inte ställa relevanta frågor direkt efter varje spelad nivå. Istället utfördes hela 

intervjun efteråt. En fråga (fråga 6 i appendix A), kunde ha delats upp och ställts efter varje 

avklarad nivå. På så vis reduceras risken för en potentiell felkälla att deltagaren inte kommer 

ihåg alla upplevelser och åsikter som de hade under tiden som de spelade en specifik bana. Då 

det endast tog deltagarna i genomsnitt cirka 2 minuter att spela igenom varje bana, är denna 



 
36 

felkälla begränsad jämfört med ifall artefakten tog en längre tid att spela igenom, men 

felkällan är potentiellt ändå närvarande. 

6.2.2 Omfattning 

En undersöknings trovärdighet grundar sig till stor del i dess omfattning. En stor studie med 

många deltagare producerar flera data, vilket kan påverka de slutsatser som nås. Den aktuella 

studien utfördes på 13 deltagare. I undersökningens sammanhang och med den utvalda 

metodiken i åtanke, kan omfattningen på detta arbete ses som rimlig. Ifall omfattning är 

tillräckligt stor för att kunna ge säkra och pålitliga svar på den aktuella frågeställningen är, 

dock, tvivelaktigt. 

En faktor som påverkar studiens omfattning är valet att utföra undersökningarna på plats, och 

med hjälp av intervju som huvudsaklig datainsamlingsmetod. En alternativ metod, som hade 

producerat flera data, hade varit att istället lägga upp en förfrågan om deltagande på olika 

internetforum. Dessa undersökningar på distans har potential för markant flera deltagare. 

Dessutom är de mer tidseffektiva, då de sker utan behovet av en närvarande observatör. Detta 

görs mest effektivt även i kombination med en enkät på distans som datainsamlingsmetod, 

istället för muntliga intervjuer. 

Problemen med dessa metoder är att de inte är lika pålitliga. Bland annat ökar risken för 

insamling av oseriösa svar. En av fördelarna med en direktobservation, följt av en muntlig 

intervju öga mot öga mellan forskare och respondent, är att potentiella problem som uppstår 

under spelsessionen, eller missförstånd under enkät/intervju-segmentet, lättare kan åtgärdas 

så fort de dyker upp. 

Sedan löper alltid risken med en intervju på plats att respondenten inte känner sig bekväm 

med att ge helt ärliga svar, särskilt ifall de tror att ett ärligt svar skulle såra observatörens 

känslor. Detta skulle reduceras med hjälp av en metod på distans, eftersom att deltagare 

känner sig mer bekväma med att ge ärliga svar. Metoden av att delvist ta hjälp av bekanta för 

att hitta försöksdeltagare leder till ett liknande problem. Det inför en potentiellt ännu högre 

grad av incitament för respondenten att inte vilja såra observatören, då personerna är socialt 

kopplade till varandra (även om endast genom en tredje part). 

6.2.3 Mätning av spelvana 

Metoden som använts i det aktuella arbetet för att mäta spelvana är centralt i omdömet kring 

pålitlighet. En bristfällig metod kring detta kan få hela arbetet att brista. Den kanske mest 

uppenbara nackdelen med den valda metoden är att det inte är en tidigare etablerad teknik. 

Däremot har den mycket gemensamt med metoder som exempelvis Aghabeigi, El-Nasr, Erfani 

och Milam (2010); Games och Squire (2008); Hakulinen m.fl. (2015) och Kuang och Lextrait 

(2012) har utvecklat för att mäta spelvana hos försöksdeltagare. Den aktuella metoden 

använder sig av deltagares tidigare spelvanor i form av olika tidsenheter, vilket är den största 

gemensamma nämnaren mellan alla dessa studier. 

En skillnad i metod är att den aktuella studien särskiljer olika sorters spelvana baserat på hur 

vana deltagarna är med spel som är specifikt relevanta för denna studie (spel där man 

utforskar spelets miljö). Metoden för att kombinera dessa olika data – med hjälp av ett system 

där intervjusvaren tilldelats numeriska värden – för att analysera och dra slutsatser ifrån dem 

är inte felfri, och beror till en viss grad på personligt omdöme. Detta är särskilt sant då antalet 

deltagare består av ett ojämnt tal, vilket inte tillåter en jämn fördelning i två grupper. Gruppen 
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vana spelare tilldelades 7 deltagare, och gruppen ovana spelare tilldelades 6. En enkel ändring 

som att överföra den sjunde vana spelaren till den andra gruppen, hade kunnat orsaka 

märkbara skillnader i studiens slutsatser. Detta är ett problem som hade reducerats kraftigt 

av att ha förstorat studiens omfattning. 

6.2.4 Underhållning 

Det kan argumenteras att deltagarnas svar på fråga 6 i intervjun (appendix A och C), är 

beroende av huruvida de finner upplevelsen av att spela igenom den aktuella artefakten som 

underhållande. Tycker en spelare vanligtvis om lite vägledning i ett spel, är det möjligt att det 

ofta härstammar från en vilja att utforska själv. Denna önskan att utforska spelets miljöer, 

dock, kan tänkas bero på ifall aktiviteten är kul eller tillfredställande på annat vis. Om den inte 

är det, är det möjligt att en spelare som vanligtvis uppskattar en brist på vägledning, snarare 

ser det som önskvärt. Detta då den förmodligen hellre vill bli klar med vad de upplever som 

en syssla så fort som möjligt. 

För att försöka ta reda på hur underhållande deltagarna tyckte att artefakten var att spela 

igenom, samt hur viktig denna faktor är för dem i vanliga fall (utanför den aktuella studien), 

hänvisas svaren på frågor 7 till 9 från intervjun (appendix A och C). Ett genomsnittligt värde 

har utvunnits efter att deltagarna fick bedöma nivån av underhållning på artefakten mellan 1 

till 5. Detta värde är 2,8. Det konstaterades i arbetets analysdel att detta har valts att 

uppskattas som att deltagarna i genomsnitt fann artefakten något underhållande, men endast 

knappt.  

Svar från fråga 9 (appendix A och C) specificerade i flera fall att en hög grad av vägledande 

element (av en liknande sort som i artefakten) är mer uppskattat ifall det upplevs svårt att 

hitta i miljön utan vägledningen, och om de samlingsbara föremålen bidrar med en mekanisk 

fördel. Eftersom att mynten i artefakten inte bidrar med en sådan fördel, kan det spekuleras 

att deltagarna med den åsikten (se deltagare C och H, appendix C) inte uppskattade 

artefaktens typ av vägledning. Dock föredrog båda deltagare ändå banan med högst grad av 

vägledande element. 

Det utforskande momentet i sig är något som Egenfeldt-Nielsen (2003) menar är en stor 

motivation för spelare att fortsätta spela ett spel. Dock, med det givna underhållningsvärdet i 

åtanke, verkar det inte som att det utforskande momentet var tillräcklig för att säkerställa att 

artefakten var särskilt underhållande för de flesta försöksdeltagare. Studiens trovärdighet 

hade förmodligen gynnats markant av att försöka göra artefakten mer underhållande. Detta 

hade krävt ett större fokus på att undersöka, samt operationalisera vad spelare finner 

underhållande i ett spel, vilket skulle kunna vara ett eget fokus för en separat studie. Det hade 

alltså inte varit realistiskt för en studie av denna omfattning att inkludera en sådan aspekt i 

dess problemformulering. 

6.2.5 Samhällelig nytta 

Förhoppningarna är att de slutsatser som nås i detta arbete ska kunna bidra med en ökad 

förståelse för hur en spelares spelvana kan tänkas påverka dess inställning till 

vägledningstekniken samlingsbara föremål som indikerar väg. Det är av nytta för 

spelindustrin att ha bättre kännedom kring ämnet. Särskilt berörs speldesigner, som oftast 

har ansvaret att fatta beslut kring implementation av vägledande element i TV-spel. 

Vägledning i spel är idag ett omdebatterat område, då många spelare har åsikten att spel 

”håller en i handen”. Det vill säga, att spelet vägleder spelaren i en stor utsträckning. Att 
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identifiera gemensamma nämnare för spelare med och utan dessa åsikter, är still stor hjälp 

för en designer att fatta sådana beslut baserat på den tänkta målgruppen. 

För övrigt kan den aktuella studiens resultat och slutsatser tänkas vara värdefulla som grund 

för fortsatt eller ny forskning inom liknande problemområden. En forskargrupp med 

ambitionen att utforska konceptet vägledning i TV-spel skulle kunna använda sin egen 

metodik för att försöka besvara en liknande frågeställning, med det aktuella arbetet som en 

referens vid olika val i processen. 

6.3 Framtida arbete 

I ett hypotetiskt fall där det aktuella arbetet hade haft ytterligare en månad till förfogande, 

hade ett större fokus legat på att rekrytera fler deltagare. Ifall cirka tre gånger så många 

deltagare hade kunnat medverka i studien, hade det varit mer passande att dela upp dem i tre 

olika grupper (som då skulle få spela en bana var). Detta hade eliminerat de potentiella 

felkällor som uppstår när samtliga deltagare får spela alla banor, utan en kontrollgrupp. 

Dessutom hade det lett till flera data, vilket i sig leder till mer trovärdiga resultat. Även 

pilotstudien hade haft ett större fokus att hitta fler deltagare till den, för att bättre säkerställa 

kvaliteten på undersökningen. 

Ifall en stor forskargrupp hade tagit sig an ansvaret att fortsätta på det aktuella arbetet, skulle 

de till fördel breda ut det aktuella problemområdet till att inkludera flera sorters 

vägledningstekniker. Detta skulle ge en bättre allmän förståelse för spelares åsikter kring 

vägledning i TV-spel, men skulle också tillåta analyserande jämförelser mellan de olika 

teknikerna. Jag skulle även rekommendera att ägna resurser till att forska kring de 

underhållande elementen, som det aktuella arbetet har kommit fram till är en faktor som 

påverkar kvaliteten på studiens artefakt. Antingen skulle denna forskning kunna bestå av en 

omfattande litteraturöversikt kring ämnet, eller en förstudie som skulle agera som en grund 

för vidare forskning. 

Ett mer ambitiöst arbete skulle även till fördel använda sig av en artefakt som är särskilt 

utvecklad i en riktig spelmotor, där forskarna skulle utveckla sitt eget spel. Detta spel skulle 

vara mer specifikt anpassat till att undersöka en spelares mönster för hur de utforskar. 

Problemområdet skulle därefter kunna anpassas till detta, och även metodiken för studiens 

utförande, med ett större fokus på att analysera observationer som görs under 

spelsessionerna. Alla dessa ändringar skulle troligtvis bidra till djupare och mer intressanta 

data än vad som har varit möjligt för det aktuella arbetet. 
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Appendix A -  Intervjufrågor (aktuellt utkast) 

1. Hur ofta spelar du TV-, dator- eller mobilspel? [Några gånger i veckan], [Några gånger i 

månaden], [Några gånger om året], [Mer sällan än så]. 

2. Hur länge har du spelat TV-, dator- eller mobilspel? [1–2 år], [3–4 år], [5–10 år], [Längre 

än 10 år]. 

3. Skulle du kunna nämna 1–3 av dina favoritspelgenrer? (Om respondent ej kommer på 

någon, skippa denna fråga) 

4. (Bland denna/dessa genrer,) skulle du kunna nämna några av dina favoritspel? 

5. I hur många av dina spelsessioner spelar du spel där du utforskar spelets miljö? Det vill 

säga, spel där vägen fram inte alltid är uppenbar? [Inga] [c:a 1-5%], [10-20%], [fler än 20%] 

 

Nu undrar jag lite kring hur du upplevde de tre huvudsakliga banorna du precis fick spela (inte 

uppvärmningsbanan). 

6. När du enbart tänker tillbaka på graden av vägledning som användes, vad tyckte du om hur 

det hade implementerats? (Påminn om de tre graderna av vägledning för banorna). 

a) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till den totala bristen på mynt i bana ett? 1 innebär att 

du tyckte mycket illa om det, och 5 betyder att du tyckte mycket om det. 

b) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till förekommandet av mynt i bana två? 

c) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till förekommandet av mynt i bana tre? 

7. Hur underhållande var det att spela de tre banorna? Mellan 1 och 5 för alla tre sammanlagt.  

 

Tillbaka till dina tidigare erfarenheter. 

8. Bland de spel du har erfarenhet med, har du upplevt att spelet ibland leder dig fram med 

hjälp av föremål på ett liknande sätt som mynten i de banorna du precis fick spela? 

9. OM JA, föredrar du då när detta används till en hög grad, en låg grad, eller beror det på? I 

så fall, vad beror det på? 



 II 

Appendix B -  Intervjufrågor (utdaterat utkast) 

1. Hur ofta spelar du TV- eller datorspel? [Några gånger i veckan], [Några gånger i månaden], 

[Några gånger om året], [Mer sällan än så]. Har inte med ”mobilspel” i detta utkast. 

2. Hur länge har du spelat TV- eller datorspel? [1–2 år], [3–4 år], [5–10 år], [Längre än 10 år]. 

3. Skulle du kunna nämna 1–3 av dina favoritspelgenrer? Avsaknad av uppmaning om att 

potentiellt skippa frågan. 

4. (Bland denna/dessa genrer,) skulle du kunna nämna några av dina favoritspel? 

5. I hur många av dina spelsessioner spelar du spel där du utforskar spelets miljö? Det vill 

säga, spel där vägen fram inte alltid är uppenbar? [c:a 1-5%], [5-15%], [15-25%], [fler än 25%] 

Alternativen ändrades. 

 

Nu undrar jag lite kring hur du upplevde de tre huvudsakliga banorna du precis fick spela (inte 

uppvärmningsbanan). 

6. När du enbart tänker tillbaka på graden av vägledning som användes, vad tyckte du om hur 

det hade implementerats? Har inte med påminnelse om vägledning i de olika banorna. 

a) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till den totala bristen på mynt i bana ett? 1 innebär en 

lägre grad av uppskattning, och 5 är en högre grad av uppskattning. Formuleringen för 

beskrivningen av likert-skalan ändrades. 

b) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till förekommandet av mynt i bana två? 

c) Mellan 1 och 5, vad är din inställning till förekommandet av mynt i bana tre? 

7. Hur underhållande var det att spela de tre banorna? Mellan 1 och 5 för alla tre sammanlagt.  

 

Tillbaka till dina tidigare erfarenheter. 

8. Bland de spel du har erfarenhet med, har du upplevt att spelet ibland leder dig fram med 

hjälp av föremål på ett liknande sätt som mynten i de banorna du precis fick spela? 

9. (OM JA), föredrar du då när detta används till en hög grad, eller en låg grad? Har inte med 

”beror det på”. 
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Appendix C -  Försöksdeltagare svar 

1. 

Några gånger i veckan: A, B, C, D, E, F, H 

Några gånger i månaden: G, I, J 

Några gånger om året: M 

Mer sällan än så: K, L 

 

2. 

1–2 år:  

3–4 år:  

5–10 år: J 

Längre än 10 år: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M 

 

3 + 4 (inom parentes). 

A: RPG (Divinity 2), strategi (Fire Emblem), Fighting (Super Smash Bros.) 

B: RPG (Witcher 3), FPS (System Shock 2), action-adventure (Psychonauts) 

C: RPG (Dragon’s Dogma), plattform (Celeste), MOBA (Heroes of the Storm) 

D: Rogue-Lite (Binding of Isaac), RPG (Persona 4) 

E: FPS (Overwatch), äventyr (God of War), kortspel (Magic the Gathering) 

F: Action-äventyr (The Legend of Zelda), FPS (Bioshock Infinite), RPG (Final Fantasy VII) 

G: Plattform (Sonic the Hedgehog), RPG (Skyrim), action-äventyr (Legend of Zelda: Twilight 

Princess) 

H: Souls-serien (Dark Souls), MMO-RPG (Elder Scrolls Online) 

I: MMO-RPG (Star Wars: the Old Republic), RPG (Pokémon), Visual Novel (Phoenix Wright) 

J: mobilspel (Pokémon Go), partyspel (Mario Party), racingspel (Mario Kart 8) 

K: (Atlantis: The Lost Tales) 

L: Strategi (Europa Universalis), FPS (Medal of Honour) 

M: Arkadspel (Donkey Kong), skjutarspel (Call of Duty), plattform (Mario) 
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5. 

Inga: M 

1–5%: H 

10–20%: I, J, L 

Fler än 20%: A, B, C, D, E, F, G, K 

 

6. 

 A B C D E F G H I J K L M 

a 3 5 1 3 5 5 1 1 4 2 1 1 2 

b 2 3 2 2 3 2 1 2 5 4 3 3 3 

c 5 3 5 4 2 1 5 3 2 5 5 5 4 

 

7. 

A B C D E F G H I J K L M 

3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2 3 

 

8 + 9. 

A: Nej. 

B: Ja. Det beror på om det behövs. Annars blir det on the nose. 

C: Ja. Beror på hur spännande föremålen är. Det är kul när det belönar spelaren. Sen är det 

bara kul att plocka upp saker. 

D: Ja. Hög grad. Det är inte kul att inte veta var man ska gå. 

E: Ja. Låg grad. Jag hatar när spel håller en i handen. 

F: Ja. Det beror på. Oftast lite vägledning, men är man helt vilse och måste kolla upp online är 

det kasst. 

G: Ja. Fake. 

H: Ja. Det beror på om det är händer konstant och inte ger något. Då är det dåligt. Det är bra 

om man belönas av att inte gå vägen fram och utforska. 

I: Ja. Det beror på. I den här typen av spel ”artefakten”, där det går fort att utforska, är det 

okej att inte ha någon vägledning. I större RPG:er, till exempel, där det tar längre tid att 
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utforska, och när spelet är allmänt svårare, vill man ha lite vägledning. Fast även då vill man 

inte ha för mycket vägledning. Det ska ändå vara en utmaning. 

J: Ja. Beror lite på. Om det är lätt att gå vilse och det inte finns en karta eller så, så borde spelet 

säga vart man ska gå. 

K: Ja. Det beror på svårighetsgrad. Man vill ha mer vägledning om det är svårt att hitta. 

L: Ja. Det beror på spel. Om det bara finns en väg som leder fram till målet, men också en 

massa småvägar, vill jag ha mycket vägledning. 

M: Ja. Hög grad. Det slösar bara tid när man inte vet hur man tar sig fram. 

 

 

 

 


