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Sammanfattning 
 

Denna undersökning ställer spelarketypsmodellen BrainHex under samma kritik som 

dess grundmodell MBTI (Myers-Briggs type indicator 1962). Kritiken är främst att 

människan är för komplex för att kategoriseras i dikotomiska grupper samt att kategorin 

de tilldelas anses vara absolut och inte en preferens. 

Baserat på ovan togs det fram en frågeställning som lyder: ”Vad för påverkan gör en 

tilldelad BrainHex-typ med en spelares beslutsfattande av valbara belöningar?”. Belöningar 

valdes som representativt medium för att spegla arketypspreferenser. Totalt 15 spelvana 

deltagare samlades. Deltagarna ställs inför tre val under spelomgången. Varje val är 

antingen av arketypen Conqueror eller Seeker. 10 av 15 deltagare fick dessa två arketyper 

tilldelade för att se om de spelar utefter en självuppfyllande profetia eller bryter sig loss. 

Resterande användes som kontrollgrupp och fick sina faktiska arketyper. 

Efter testet genomförts visar sig uppdragsvalen vara något viktade. Däremot så resulterar 

allt i en indikation till tendens att deltagare följer sina tilldelade arketyper. 

Nyckelord: Player types, MBTI, BrainHex, level design, player type models 
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1 Introduktion 

Denna uppsats kommer undersöka om en tilldelad spelartyp påverkar en spelares 

beslutsfattande av belöningar i spel. 

Spelartyp är ett koncept som används ofta inom spelforskning och speltestning (Bartle 2003; 

Bateman & Boon 2005). Det är kategoriseringen av olika spelares främsta nöjen i spel och tar 

huvudsakligen form genom arketyper. Användbarheten av spelartyper är, bland annat:  

• Att underlätta designprocessen genom att tydliggöra definitioner av exempelvis 

målgrupp och önskad upplevelse.  

• Att förtydliga marknadsanalyser och ge möjlighet till en djupare förståelse av spelare, 

deras situationer och personlighetsmönster. 

Däremot är konceptet bemött av kritik, både direkt mot modellerna (Tondello et al. 2017) och 

indirekt (Myers 2016) mot grunden. Tondello et al. menar att modellerna är baserade på en 

dikotomisk grund; att en spelare antingen tillhör A eller B, det finns ingen gråzon emellan. 

Dem förklarar att detta är ett problem då människan är för komplex för att sättas in i en 

absolut definition. Samtidigt menar Myers att en grundstomme för många 

spelartypsmodeller, personlighetstyp-indikatorn MBTI (1962), får användare att agera ifrån 

sin arketyp som att den vore absolut och inte bara en preferens av spelsätt.  

Syftet med undersökningen är att utreda om spelartypsmodeller lider av samma kritik. 

Undersökningen använder sig av spelartypsmodellen BrainHex (2014). BrainHex är en 

modern modell som är baserad på Demographic Game Design 1 (Dgd-1) (Bateman och Boon 

2005). BrainHex är en dikotomisk spelartypsmodell som presenterar ett antal absoluta typer. 

Den utgår även ifrån MBTI. Alltså en vidareutvecklad variant för spelartyper. Det möjliggör 

att den faller under samma kritik som MBTI.  

Skulle undersökningen visa resultat som stöttar kritiken mot MBTI så kan detta innebära att 

dikotomiska spelartypsmodeller riskerar att ge spelaren en starkt förenklad bild av hur denne 

bör spela för att njuta. Frågan som ska undersökas blir således, med kritiken i åtanke: 

Vad för påverkan gör en tilldelad BrainHex-typ med en spelares beslutsfattande av 

valbara belöningar? 

För att besvara forskningsfrågan kommer ett experiment genomföras där deltagarna kommer 

få en tilldelad arketyp efter att de gjort ett BrainHex-test under namnet Hivemind.  Efter detta 

kommer deltagarna spela igenom en artefakt där data samlas in.  Under spelsessionen ställs 

deltagaren inför tre val. Varje val består av två olika uppdrag med olika belöningar som är 

kopplade mot olika arketyper. Detta för att se om de bryter sig loss ifrån ett absolut sätt att 

spela, eller om de håller sig till sin tilldelade typs preferenser. Deltagarnas handlingar noteras 

och en efterföljande intervju används för att få en bättre förståelse för deras resonemang.  
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2 Bakgrund 

2.1 Spelartyper 

Det har förts mycket forskning inom vad som motiverar spelare till att spela mer och vad de 

uppskattar mest. Spelare baserar sina val på vad de tycker är roligt, vilket skiljer sig från 

person till person. Hao Wang och Chuen-Tsai Sun (2011) förklarar vikten av att veta vad för 

typ av spelare och målgrupp som utvecklas mot. De presenterar två huvudsakliga argument 

för varför en god förståelse för spelartyper är viktigt:  

• Det kan hjälpa spelutvecklare att marknadsföra och sälja sina spel bättre. Genomföra 

bättre marknadsanalys och precisera sin målgrupp. 

• Det kan bidra till bättre designbeslut eftersom utvecklarna får en ökad förståelse för 

varför vissa spelare reagerar positivt eller negativt i relation till olika spelkomponenter.  

Innebörden av spelartyp syftar på olika saker beroende på vilken forskning och modell som 

brukas. Richard Bartle (1996) utvecklade en taxonomi som baserades på spelares handlingar. 

Han har sedan dess diskuterat och reflekterat över brister och funktioner i modellen (Bartle, 

R. 2003). Chris Bateman och Richard Boon (2005) skapade en modell som grundar sig i 

spelares personligheter i verkliga livet. Det som motiverar och driver spelare, alltså belöningen 

från spelet, är även ett område aktivt diskuterat av spelutvecklare och forskare. Olika former 

av belöningar för olika spelartyper, som i sin tur kopplas till formgivningen av spelet.  

Detta kapitel lyfter tre välkända spelartypsmodeller i syfte med att rama in forskningsfrågan 

och beskriva hur spelartypsmodeller diskuterats och utvecklats sedan 1996, då Richard Bartle 

utvecklade den första välkända spelartyps-taxonomin. 

2.1.1 Richard Bartles spelartyper 

Bartle (2003) presenterar forskning om spelarmotivation, spelartyper och vad som är ”roligt” 

för en spelare. Han refererar tillbaka till sitt forskningsexperiment om spelartyper för 

MUDs(Multi-user-dungeons) som han genomförde 1996. 

Undersökningen bestod av totalt 3o individer. De delades upp i två grupper där 15 var klassade 

som aktiva deltagare och resterande gav kommentarer och insikter vid ospecificerade 

tillfällen. Alla deltagare var erfarna spelare som fick ta en aktiv roll i att diskutera 

undersökningsområdet genom nätbaserade forum under den tid som undersökningen pågick. 

Eftersom deltagarna var individer som var i framkanten av MUD-spel så var den huvudsakliga 

frågan som diskuterades och undersöktes: vad vill spelare ha ifrån ett MUD?  

Undersökningens slut skedde när deltagarna inte längre hade något att tillägga, och Bartle 

sammanställde resultaten av deras diskussion. I slutändan hade diskussionen lett till att det 

fanns fyra typer av åsikter om vad olika deltagarna önskade uppleva via spelet. Alltså fyra olika 

perspektiv på vad som var ”roligt” i MUD-spel. Dessa fyra blev grunderna för Bartles olika 

spelartyper. Achievers; Socializers; Explorers och Killers. Bartle märkte att spelartyperna 

uppskattade att antingen interagera med andra spelare och världen, eller att agera på andra 

spelare och världen (se fig. 1). 

Bartle (2003) menar att ingen spelare enbart faller in under en av dessa typer permanent, utan 

kommer variera sig mellan alla olika. Däremot så kommer spelare att hitta en typ som de 

relaterar mer till och därav njuter mer av att spela som.  
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Bartle (2003) tar själv upp ett antal missar som taxonomin inte täcker. Bland annat tar den 

inte upp en spelartyps egen åsikt av vad som är vad; en Achiever-typ av spelare skulle kunna 

anse att det är en prestation att döda av andra spelare, och således hamna i en gråzon mellan 

Killer och Achiever. Han förklarar även att det är öppet för misstolkning eftersom spelaren 

inte alltid kan definiera sin roll själv. Achievers kan ofta missta sig för att vara Explorers eller 

Killers, och Killers kan ofta anta sig vara Socializers (Bartle, 2003). 

 

 

Figur 1: Bartles taxonomi från 1996 

2.1.2 Demographic Game Design 1 modellen 

Chris Bateman och Richard Boon skapade en senare modell för olika former av 

spelmålgrupper (2005). Modellen Dgd1 (Demographic game design 1) är baserad kring MBTI 

(Myers-Briggs type indicator) (1962). MBTI är ett länge utvecklat och djupgående system för 

att räkna ut en psykologisk arketyp hos en människa (se 2.1.3). Bateman och Boon (2005) 

menar att alla speldesigners tar med sig sina egna åsikter in i spelutveckling och alla har en 

egen uppfattning om vad som gör ett spel bra; vad som är bra design. Ett sätt att möjligtvis ta 

spelutvecklare ifrån detta, personligt påverkade perspektiv, är att se på designprocessen från 

en psykologisk vinkel eftersom speldesign härstammar ifrån psykologi. 

Bateman och Boon (2005) förklarar att spelföretag arbetar mycket med att ta fram nya 

målgruppsmodeller i syfte med att sälja. De menar att det finns få publika modeller som tar 

upp speldesign och målgrupp i syftet för bättre spelkänsla. För att ta fram en sådan fokuserad 

mall så skapades ett test som bestod av två delar. En enkät som hanterade frågor som spelvana, 

samt ett MBTI-test för att se vilken personlighetstyp testpersonen var. En fråga behandlade 

om testpersonen ansåg sig vara en ”hardcore”- eller ”casual”-spelare; om spelaren ansåg sig 

vara någon som ägnar exceptionellt mycket tid till spelande, samt investerar mycket känsla 

och värde i det. Eller om spelaren är av den lugnare typen som ser spelande mer som ett sätt 

att slappna av och inte värderar det så högt.  
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Vid analysen av testet så fann Bateman och Boon (2005) grunder för att kategorisera fyra olika 

spelartyper. De menar att varje spelartyp har ett ”spelande”-mönster de försöker nå: 

Conqueror – Typ 1: 

Denna typ av spelande handlar om att besegra spelet. I detta spel-läge handlar det enbart om 

att vinna. Antingen hela spelet eller mot andra spelare. Denna spelstil präglas av människor 

som får ut mest av känslan av att dominera, även att besitta mycket kunskap om spelet.  

Manager – Typ 2: 

Manager-spelande handlar om taktiska och strategiska utmaningar. Spelare som föredrar 

denna typ av spelande uppskattar främst bemästringen av spelet. Att lära sig att anta 

utmaningar så snabbt, effektivt och väl som möjligt. Detta genom att ha lärt sig spelets 

mekaniker och kunna applicera dem dynamiskt. Att vinna är inte viktigt om spelaren inte 

känner att de förtjänat det genom sin bemästring. 

Wanderer – Typ 3: 

Spelande som fokuserar på att upplevelsen ska vara rolig, eller rent ut söker sig till 

underhållande spelande. En spelare som föredrar denna typ är inte ute efter en utmaning, 

snarare att upplevelser som kan anses unika av spelaren. Om spelet slutar vara underhållande 

eller roligt så slutar spelaren att spela. 

Participant – Typ 4: 

Detta spelande lägger vikt i att ta del av berättelsen, alternativt engagera sig med andra spelare 

socialt. För en spelare som föredrar denna typ så handlar det om antingen att känna sig 

delaktig i berättelsen på ett påverkande sätt, eller att spela med andra människor. 

 

Figur 2: Dgd1-modellen skapad av Bateman och Boon 

Bart Stewart (2011) skriver, i en jämförelse mellan ett flertal olika målgruppsmodeller - 

Personality and Playstyles: A Unified Model på spelforumet Gamasutra, om hur Dgd1-

modellen fungerar väl i samband med Bartles taxonomi då den täcker upp många av de 

tomrum som lämnas. Stewart menar att Bateman och Boons modell fungerar för sekundära 

spelstilar som fyller i utrymmena i Bartles taxonomi. Bartle (2003) nämner att det finns hål i 



 5 

taxonomin där en spelare som känner igen sig i två typer kan hamna i en odefinierad gråzon 

mellan dem. Det är denna gråzon som Stewart menar fylls ut genom att kombinera 

modellerna. Han förklarar att modellen även skiljer på vilka av Bartles typer som är casual- 

eller hardcore-spelare; vilka typer som tenderar att basera sina handlingar på improvisation 

och taktik, vilket då är casual-spelare, samt hardcore-typerna som långsiktigt planerar 

strategier och helst löser problem diplomatiskt, om möjligheten finns. 

 

Figur 3: Bartles taxonomi med Dgd1 överlagd 

2.1.3 MBTI och kritik 

MBTI (1962) är en personlighetsindikator där genom enkätsvar personer kan få svar på vilken, 

utav 16 möjliga, personlighetsarketyp de är. Under åren har MBTI använts av många företag 

och även privatpersoner (Myers 2016). Syftet är att låta medarbetare veta hur de fungerar och 

kan komplettera varandra på arbetsplatsen. Mycket vidareforskning har förts och en stor 

mängd hypoteser kring dess validitet och användbarhet har dykt upp. 

Steve Myers (2016) påstår att typologier som denna ofta bidrar till att den generella vetskapen 

om det undermedvetna då det får människan att bli mer kollektiv och mindre individuell. 

Myers diskuterar vad MBTI kan göra mer för att öka deltagares medvetenhet om sitt 

undermedvetna. Han menar att det redan finns väldigt bra tillvägagångssätt för att öka denna 

medvetenhet, men att det ändå inte är nog. Myers lyfter problemet om att MBTI-deltagare 

uppmuntras till att identifiera sig med en personlighetsarketyp och leva sitt liv därefter. 

Problematiken är att MBTI handlar om preferenser, och är inte absoluta (Myers 2016). Myers 

förklarar att med uppmuntran till en prefererad typ så faller många in i att agera som den, och 

enbart den. Detta menar han kan skapa problem.  

Den huvudsakliga anledningen till att denna kritik är väsentlig när det kommer till 

spelutveckling är då många spelartyps-taxonomier baseras på just MBTI. Därmed kan det 

finnas belägg för att problematisera spelartypsmodellerna och ifrågasätta om de faller under 

samma problem som MBTI. Det har än så länge inte förts någon forskning på om det är fallet 

när det kommer till spel. Alltså om en spelares val blir absoluta och förutsägbara baserat på 

spelstilen som de är, enbart för att de får reda på vilken typ av spelare de är. Vilket öppnar upp 

grunderna för denna undersökningen (se kapitel 3). 
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2.1.4 BrainHex 

Genom sitt företag International hobo så forskade Bateman vidare inom spelartyper och 

motivatorer. År 2014 släpptes en summering av forskningen där Lennart E. Nacke, Chris 

Bateman och Regan L. Mandyk gav ut resultat i deras vetenskapliga artikel BrainHex: A 

neurobiological gamer typology survey. Nacke et al. (2014) förklarar att BrainHex 

härstammar ifrån forskningen och resultaten ifrån Dgd1 modellen, samt vad som skulle blivit 

Dgd2-modellen. Alltså utgår den ifrån MBTI-personligheter (1962), likt Dgd1. Utifrån dessa 

resultat så skapade dem en ny undersökningsenkät som dem lade upp på hemsidan 

www.BrainHex.com och då kunde samla in data ifrån. Testet finns fortfarande på hemsidan 

och är tillgängligt för allmänheten (2019). Det består av tre delar. Den första som behandlar 

Myers-Briggs testet, ålder, land och kön. Den andra som ger ett antal olika påståenden där 

deltagarna får svara mellan att älska påståendet eller avsky det. Exempelvis påståendet 

”Exploring to see what you can find”, där alternativen att välja mellan är: ”I love it”, ”I like it”, 

”It’s okay”, ”I dislike it” och ”I hate it”. Då får deltagaren en undangömd poäng baserat på sitt 

tycke som i slutet definierar ens arketyp. Sedan den sista delen som presenterar sju starkt 

vinklade påståenden där deltagaren ska gradera vilket som är roligast – 1, till vilket som är 

tråkigast – 7. 

Nacke et al. (2014) förklarar att den främsta anledningen till att deras studie genomfördes var 

för att utöka mängden deltagare, jämfört med de tidigare tester som genomförts, för att ge en 

mer trovärdig data. 50 423 personer hade deltagit när analysen av resultaten genomfördes. 

Resultaten som de fick gav tydligare svar på de sju arketyperna, och tydligare grund för 

definition. De sju arketyperna är: 

Seeker 

Spelaren som söker sig till underverk i spelet. Främst driven av nyfikenhet för det som den 

inte vet ännu. Att utforska i hopp om en fantastisk upplevelse. 

Survivor 

Spelaren som är ute efter skräck. Ökad puls, hastiga val och mycket händelse. Främst driven 

av känslan att kunna vara rädd och sedan säker igen. Kontrasten mellan trygghet och fara är 

det som spelaren strävar efter. 

Daredevil 

Snabba, taktiska drag. Höga hastigheter där spelaren känner att den har kontroll, men där det 

ändå finns en risk. Att ta en risk i förhoppning om att klara hindret ger adrenalin och driver 

spelaren. 

Mastermind 

Strategisk, långsam och planerande. Ett avancerat och tidskrävande problem eller pussel är 

att föredra. Att göra så effektiva val som möjligt och lösa ett problem driver spelaren. 

Conqueror 

Dominerande, kunnig och investerad. Att vinna över ett svårt moment i spelet, som en boss 

eller annan spelare leder denna spelare in i känslan av att slänga upp sina armar och skrika av 
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glädje. Det handlar inte enbart om vinst, det handlar om att besegra problemet. Ilska är en 

vanlig motivator för att koncentrera sig. 

Socialiser 

Spelare som främst är ute efter att vara sociala i spelet. Uppskattar möjligheten att få hjälpa 

till. Har lätt för att lita på andra. Uppskattar att skapa relationer till andra spelare eller 

karaktärer.  

Achiever 

Allt som spelet kan erbjuda måste göras. Att samla allt som kan samlas och prestera inom 

spelet. Det som skiljer en Conqueror från en Achiever är att en Conqueror är utmaningsfixerad 

medan en Achiever är målfixerad.  

Dessa sju arketyper definierar varsin spelstil och lägger grund för valen som spelaren gör 

(Nacke et al. 2014). De kombinerar en spelares handlingar och personlighetstyp för att ta fram 

en spelartyp. Således är det en kombination av Bartles taxonomi (2003), som är baserad på 

enbart handling i spelet, och Dgd-1 som är baserad på personlighetstyp hos spelaren (Bateman 

& Boon 2005). 

2.2 Belöningar 

Det finns många olika definitioner av belöningar. Katie Salen och Eric Zimmerman (2004) 

påstår i sin bok att belöning är något som formar en spelares upplevelse. De förklarar att det 

är något som påverkar hur spelaren kommer sköta sig i spelet då den får en belöning om den 

gör enligt utvecklarens önskan, eller blir bestraffad om den inte gör det. George Skaff Elias, 

Richard Garfield och Karl Robert Gutschera (2012) menar att belöningar inte bara är kopplade 

till spelets innehåll utan från spelarens handlingar och känslan som återfås. De menar att 

många belöningar sträcker sig utanför spelet. Exempelvis undanflykt från verkligheten, en 

vacker vy eller en utmaning. Dessa sätter känslomässiga lägen hos spelaren som kvarlever 

efter spelet strängs ner. Hemsidan Oxford Dictionaries (2018) förklarar belöning som “A 

thing given in recognition of one’s service, effort or achievement.”, alltså något som ges i 

gengäld för en prestation. Detta är vad spelutvecklare ger till spelarna för att hålla deras 

motivation uppe genom spelets menar Chris Bateman (2005) i sin artikel om hur man 

designar belöningar. Att belöna spelaren är ett sätt att peka dem i rätt eller fel riktning menar 

speldesignern Jesse Schell (2014). Han påstår att spelaren är ute efter att bli påverkad av 

spelet, med extra fokus på att det ska anses som en förstärkande eller positiv påverkan. 

Däremot behöver det inte vara det. Gör spelaren fel så är det inte mer än rätt att påverka 

spelaren på ett sätt som kan anses negativt, för att förklara att något är ett hinder. Ett exempel 

på detta är spelet World of Warcraft: Legion (2017) där en spelare kan simma ut i havet. För 

att hindra spelare från att simma utanför spelets värld så satte utvecklarna upp en gräns. Efter 

att ha passerat denna så får spelaren upp en tidtagare som räknar neråt, om spelaren inte 

återvänder innanför gränsen och tiden rinner ut så tar spelaren skada tills dennes karaktär 

dör. Återvänder spelaren innanför gränserna försvinner tidtagaren och karaktären är säker. 

Straff agerar som motsatsen till belöning (Schell 2014), men återkopplar med spelaren på 

samma sätt fast annorlunda påverkan. Det finns många exempel på belöning istället för 

bestraffning. Ett sådant är när spelaren i World of Warcraft: Legion (2017) är klar med ett 

uppdrag och får både Experience points, som används för att låsa upp nya förmågor och 

områden, och föremål som förstärker karaktärens statistiska attribut. Spelaren har hela tiden 
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möjlighet att bortse ifrån att göra uppdrag och ändå bli bättre. Anledningen till detta är då det 

ger en liten summa Experience points att döda monster samt en låg chans för att få ett föremål. 

Men eftersom uppdrag ger en stor summa poäng, samt ett garanterat föremål så tar spelaren 

hellre upp detta. Detta är en belöning som ger påverkan på spelaren, i form av att spelaren blir 

starkare. Det finns däremot flera former av belöning, som inte påverkar spelarens karaktär. 

Elias et al. (2012) menar att många belöningar sträcker sig utanför spelet. Exempelvis 

undanflykt från verkligheten, uppskattningen av en utmaning eller en vacker vy. 

Wang och Sun (2011) tar fram åtta olika former av belöningar i spel. Den första är Score 

systems som är poängsystem för att hålla koll på vilken spelare som leder och markerar en 

spelares färdighet. Den andra är Experience Points som nämns ovan. Dessa agerar som ett 

sätt att belöna spelaren med högre nivå och således nya förmågor, föremål eller områden i 

spelet. Det tredje är Item Granting, vilket innebär ett system för att ge spelaren nya föremål 

under spelets gång; något nytt att experimentera med. Resources som agerar som en virtuell 

resurs att påverka spelet med. Achievement system som är menat att belöna en spelares 

prestationer med något. Ofta i form av en titel, en certifikation eller ett bra föremål. De menar 

även att Feedback messages är en belöning. Exempelvis om spelaren gjort bra ifrån sig i ett 

fighting-spel så kan det dyka upp en text som säger att spelaren gjort en bra kombination av 

attacker. Sedan är även små filmer eller bilder en belöning då de ofta representerar slutet på 

någonting, att berättelsen fortsätter eller att spelaren kan luta sig tillbaka och vila lite efter att 

ha klarat av en utmaning. Till sist nämner de Unlocking mechanisms vilket de förklarar 

innebär att låsa upp nya områden för en spelare efter spelaren uppfyllt vissa krav i spelet. 

2.3 Sammankoppling 

Detta kapitel presenterar hur allt kopplas samman i syfte för forskningsfrågan. 

Först presenterades Bartles (2003) fyra olika spelartyper: Killer, Achiever, Socializer och 

Explorer. Dessa var baserade på spelares handlingar och menade för enbart flerspelarspel. 

Följningsvis så diskuterades Dgd1-modellen (2005) som är baserad på 

personlighetstypsindikatorn MBTI (1962). Dgd-1 täckte upp för de luckor som Bartles 

taxonomi lämnade (se 2.1.2). Forskningen inom spelartyper fortsatte och 2014 dök BrainHex 

upp i ett efterskalv av resultaten ifrån Dgd-1 och arbetet av det påbörjade Dgd-2. BrainHex 

har fångat upp mycket rampljus sedan det släpptes och är något som diskuteras och forskas 

om än idag. Detta menar Tondello, Wehbe, Orji, Ribeiro och Nacke (2017). De förklarar att 

BrainHex, trots fast avsaknad av empirisk verifikation, är en modell som används av många 

forskare i modern spelforskning. Exempelvis Orji, Regan, Mandryk, Vassileva och Kathrins 

arbete Tailoring persuasive health games to a game type (2013) samt Birk, Toker, Regan, 

Mandryk och Conatis verk Modeling Motivation in a Social Network Game Using Player-

Centric Traits and Personality Traits (2015). 

Där Bartles taxonomi hade varit bra att använda för undersökningen, då den är etablerad 

sedan länge, så har den fortfarande ett antal hål som Bartle (2003) själv lyfter. Den är även 

ursprungligen till för enbart flerspelarspel, medan artefakten kommer ta formen av ett single-

player spel. Dgd-1 är även den etablerad. Däremot är båda dessa över ett decennium i ålder, 

och spelbranschen förändras snabbt. BrainHex (2014) hämtar attribut ifrån både Bartle och 

Dgd-1. Den kopplar samman till modern forskning inom neurobiologiskvetenskap för att ta 

fram sin modell. Som ovan nämnt så är den välanvänd inom modern spelforskning (Tondello 

et al. 2017) och har skapats genom en kombination av det bästa hos tidigare taxonomier. 
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Följningsvis behövs en metod för att mäta njutning och uppskattning. Eftersom en spelartyp 

definierar vad en spelare uppskattar mest med ett spel (Bateman 2005; Wang och Sun 2011; 

Schell 2014), således vad spelaren finner mest motiverande, så kopplas belöningar naturligt 

in. Med de olika definitionerna av vad spelartyper uppskattar så finns det kopplingar som kan 

dras direkt. Exempelvis att en Achiever-typ av spelare främst skulle uppskatta en 

Achievement-belöning (Wang och Sun 2011), eller att en Conqueror är ute efter makt och 

därav njuter av ett Item Granting-system mest. 
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3 Problemformulering  

Tondello et al. (2017) menar att ett problem med taxonomier och spelartypsmodeller är att de 

flesta härstammar ifrån Bartles (2003). Anledningen till varför det är ett problem är just för 

att de som idag används är grundade i samma dikotomi, det vill säga att det inte finns en 

gråzon; antingen tillhör du A eller B. De menar att människor är så pass komplexa att dessa 

modeller löper stor risk att missförstås eller lämna tomrum. De förklarar även att spelare 

vanligtvis visar olika, unika, spelstilar som de själva skapat genom sitt spelande och då inte 

bara går att sättas in i en ram. 

BrainHex (2014) är grundat på tidigare forskning och modeller av den typ som Tondello et al. 

(2017) talar om. Främst är BrainHex baserat på Dgd-1 (2005) och som i sin tur är baserad på 

MBTI (1962). MBTI har tagit mycket kritik genom sin livstid enligt Myers (2016). Inte bara 

för faran om att deltagare uppmuntras till en personlighetstyp och håller sig fast vid den som 

att den skulle vara absolut. Myers visar att typologin har fått mycket kritik och lyfter en del av 

det. Exempelvis att personlighetstyperna enbart är stereotyper. Även att det statistiskt sätt 

inte finns bevis för bimodala (två visade sätt) uppdelningar i MBTI även fast grupperna delas 

upp – då det kan argumenteras för att det finns en mellangrupp. I samband med kritiken och 

farhågan om att personer som får sin arketyp fäster sig vid den, så är dessa problem de 

huvudsakliga (Myers 2016).  

Denna kritik innebär alltså att dikotomiska spelartypsmodeller riskerar att ge spelaren en 

starkt förenklad bild av hur denna ska spela för att njuta, som spelaren då följer. Det verkar 

inte ha förts någon följande forskning eller undersökning om detta kopplat till BrainHex-

modellen. Frågan som då ska undersökas är, med kritiken i åtanke: 

• Vad för påverkan gör en tilldelad Brainhex-typ med en spelares beslutsfattande av 

valbara belöningar? 

Frågan innebär alltså en undersökning i om en spelares tilldelade BrainHex-typ leder spelaren 

till att ta valen som den rimligtvis borde enligt arketypen; om spelaren beter sig baserat på 

vilken typ den är eller om den faller in i sin naturliga spelartyp. Undersökningen kommer testa 

två utvalda spelararketyper som befinner sig på motsvarande sida av modellen och se om 

testpersonen identifierar sig till den nivån att de spelar utefter den tilldelade typen. Deltagarna 

kommer bli tilldelade en BrainHex-typ var, som är en av de två som testas. Mer om detta i 

kapitel 3.1.1. 

Undersökningen använder sig av belöningsval som metod för att se och mäta en spelares 

handlingar. Om spelaren ställs framför valet av två belöningar så kommer denna behöva göra 

ett val baserat på vad den tycker är det mest givande för sig själv. 

Resultaten av denna undersökning kan visa på att spelare antingen håller sig till den tilldelade 

typens sätt att spela eller att de naturligt spelar efter sin egentliga preferens. Detta kan således 

ge belägg för att BrainHex faller under samma problem som MBTI; det vill säga att spelarens 

val i spelet inte är baserade utefter egentligt nöje, utan arketypens preferens. 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen har främst baserats kring en artefakt i form av en spelprototyp. Deltagarna 

blev tilldelade en av två förbestämda BrainHex-typer efter ett spelartypstest och fick sedan 
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spela prototypen. Spelartypen dem tilldelades var inte den dem egentligen är. Syftet med detta 

var för att undersöka om de spelar utefter vad de för höra att de är eller om de naturligt 

kommer spela utefter sina egna preferenser. Under spelsessionen har data samlats in baserat 

på valen deltagarna gjort, sedan fördes en kort intervju för att få ett kvalitativt perspektiv.  

Anledningen till att BrainHex (2014) användes är för dess användningsområde och 

spelartyper är applicerbara på alla spelgenrer (Nacke et al. 2014). Detta innebär att 

spelartyperna existerar i större eller mindre mängd inom alla olika spelgenrer. Conquerors 

och Seekers existerar i stor mängd, rent generellt, i spel och sträcker sig över många olika 

genrer (Nacke et al. 2014). 

3.1.1 Genomförande 

Innan testtillfällena sattes igång så informerades alla deltagare om deras rättigheter och vad 

de gick med på. Undersökningen följde Vetenskapsrådets (2002) rekommenderade regler. 

Således förklarades villkoren för deltagarna samt att det var helt valfritt att delta i testet. De 

informerades även om att deras personliga information inte lagras, utan de förblir anonyma.  

Deltagarna delades upp i tre olika deltagargrupper, varav en är en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen bestod av en tredjedel av den totala deltagarmängden och fick sin faktiska 

spelartyp. Kontrollgruppen agerade som ett verktyg för att se om artefaktens val var viktade. 

Alltså om alla i kontrollgruppen gick samma väg eftersom det skulle varit ett uppenbart val för 

en Conqueror att välja ett Conqueror-val enligt Myers (2016). Deltagartillfällen skedde över 

tre separata dagar, en dag för varje deltagargrupp. Testet estimerades till att ta 30–40 minuter 

per deltagare, med intervju och spelartypstest inkluderat. Detta stämde ungefärligt för alla 

deltagare. Alla deltagare genomförde ett BrainHex-test (2010) på papper en vecka innan själva 

artefakt-testet, mer om detta i Kap. 5.1.1. Detta BrainHex-test presenterades under namnet 

Hivemind för att öka säkerheten efter testet, så en deltagare inte sökte upp det och sedan kan 

ha berättat för de andra deltagarna som inte testats. Deltagaren fick ta en snabb paus medan 

deras resultat matades in i BrainHex. De kallades sedan till testning, blev tilldelade sin 

spelartyp och spelade artefakten. Spelartyperna som tilldelades var antingen typen Conqueror 

eller Seeker (se 2.1.4). Anledningen till detta är för att dessa två är delvisa motsatser till 

varandra. Nacke et al. (2014) menar att en Conqueror-spelare är dominant, kunnig och strävar 

efter makt. Medan en Seeker-typ är snabb till handlingar om det okända, nyfiken och spelar 

för att uppleva. Efter följde den korta intervjun. 

Intervjun var menad som ett kontrollverktyg. Patton (2005) skriver att ett kvalitativt 

perspektiv är något som fördjupar vetskapen om områden dit kvantitativa data inte når; att 

tala med deltagaren för att få deras insikter och åsikter kan visa undangömda data. Intervjun 

följde det presenterade ”Interview guide approach” (Patton 2005) som då är en slags 

semistrukturerad intervju. Den utgår ifrån en mall där fördefinierade frågor är uppskrivna, 

men lämnar rum för spontana frågor och möjlighet att hålla intervjun avslappnad och 

vardaglig. Alan Bryman (2001) menar att en semi-strukturerad intervju möjliggör en öppen 

diskussion med tydliga mål definierade för intervjun. Anledningen till att denna form passar 

är för att frågorna som ställs kommer vara generella om spelupplevelse och åsikter. Mallen 

fungerar som ett sätt att hålla fokus på ämnet så all data är läsbar, medan öppenheten av 

frågorna ger möjlighet till djupare förståelse. Viktigt att nämna är att intervjun varade i cirka 

tre minuter per deltagare för att inte ta för lång tid och för mycket resurser. 
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Bortsett från kontrollgruppen så delades resten av deltagarna upp i två grupper. Grupp A, som 

bestod av Seeker-typen, och Grupp B som bestod av Couqueror-typen. Anledningen till att det 

var två, samt att de delas upp, var för att säkerställa att ingen deltagare var den spelartyp de 

egentligen är. Alltså att de hade möjligheten att bli tilldelade en falsk typ. Om en spelare då 

skulle varit en Conqueror så skulle de bli tilldelade Seeker.  

Undersökningen genomfördes på ett gymnasium. Först och främst gick en fråga ut till de som 

är över 18 för att kontrollera om de var villiga att delta samt om de höll kriteriet för speltid i 

månaden. De fick även frågan om de gjort något liknande test innan. Sedan fick alla som inte 

genomfört ett spelartypstest samlas och få varsitt Hivemind-test. Testpersonerna fick inte veta 

att de genomförde ett BrainHex-test förrän undersökningen var klar. Då fick de även reda på 

sin faktiska spelartyp.  

3.1.2 Urval 

Urvalet grundade sig i en strategi kallad Criterion sampling (Patton 2005) vilket innebär urval 

baserat på uppfyllnad av ett eller flera kriterier. I denna undersökning så var det specifikt 

kopplat till spelvana då en deltagare var tvungen att kunna genomföra ett BrainHex-test. Detta 

krävde en viss spelvana eftersom deltagaren behövde basera sina svar på erfarenhet och åsikt 

om sina spelpreferenser. Eftersom BrainHex (2014) är applicerbart på alla spelgenrer (Nacke 

et al. 2014) så ställdes inte någon fråga om generella spelpreferenser. 

För att minimera risken av att få testpersoner som inte spelat nog, för att förstå vad de själva 

uppskattar i spel, så genomfördes testet på gymnasieelever som studerade spelutveckling. 

Målgruppen för testet var spelvana ungdomar mellan 18–20. Förutom detta så fick även varje 

deltagare frågan: Spelar du minst 5 timmar digitala spel i månaden? Anledningen till detta var 

för att försäkra att deltagarna hade en aktiv spelvana och inte enbart utvecklar spel för 

utvecklandets skull. Denna fråga agerade då som kriteriet för att delta i undersökningen. 

Undersökningen siktade på att ha 15 deltagare, varav fem i varje deltagargrupp, och hade 

detta. Det hade gynnats av fler, men för att hinna med alla tester så begränsades det. 

3.1.3 Artefakt 

Målet med artefakten var att ge möjlighet för Conqueror- och Seeker-handlingar som kunde 

registreras som data. Artefakten var uppdelad i tre stycken delar där de huvudsakliga data 

kunde samlas in i skiftet mellan varje del. Dessa delar skiljdes åt genom tre val som spelaren 

ställdes inför. Val 1, Val 2 och Val 3. 

Det första var Val 1 där spelaren väljer ett av två uppdrag i början av spelet. Ett av dem ger 

spelaren ett högre hopp som leder till mer utforskningsmöjligheter, medan det andra ger 

spelaren ett färdigt elixir som skapar en explosion. Tar man ett uppdrag så går det inte att ta 

det andra. Spelaren ställdes i detta fallet framför ett val av en Item granting-belöning eller en 

Unlocking Mechanism-belöning (se 2.2). Varav den ena satte spelaren i ett maktläge med 

något nytt att använda som speglar en Conqueror, och den andra belöningen gav möjlighet till 

att utforska och uppleva som en Seeker (Nacke et al. 2014). 

Val 2 använde samma princip, spelaren ställdes inför att antingen välja att öppna en grind 

som hindrar vägen till ett avspärrat bonusområde. Eller ett elixir som sätter skräck i bybor. 

Dessa följde samma formel som tidigare, där en spelare ställdes mot en Item granting-

belöning eller en Unlocking mechanism. Skräckelixiret fungerade som ett sätt att dominera 

och grinden öppnade möjligheten att utforska mer. 
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Val 3 skedde innan den sista utmaningen. Då fick spelaren välja mellan två uppdrag som båda 

kopplade till en berättelsebelöning i form av ett slut. Det ena slutet innebar att spelkaraktären 

skulle bli härskare över landet och leva som det i alla sina dagar. Medan det andra valet skulle 

innebära att spelaren gav sig ut på upptäcktsfärd till okända och exotiska land i spelet. En 

Conqueror-typ är ute efter dominans och kunskap, medan en Seeker-typ är ute efter det 

okända, vilket speglades i dessa val genom att erbjuda antingen utforskning eller dominans 

(Nacke et al. 2014). 

Artefakten tog formen av ett platformer-spel där målet var att ta sig förbi tre utmaningar samt 

samla ingredienser och leverera dessa för att klara uppdragen. Speletsessionen började med 

att spelaren var i ett läger där denna kan välja sitt första uppdrag. Uppdragen var till för att ge 

spelaren ett mål och en belöning vid fulländning av dessa. Efter att spelaren valt vilket uppdrag 

denna skulle göra så fick den ta sig vidare till utmaningen där denne behövde samla en 

ingrediens och leverera den för att klara uppdraget. Totalt bestod spelet av en nivå, uppdelad 

i nio områden. Upplägget för dessa områden var upprepande och följer: startzon – uppdrag – 

by – startzon – uppdrag – by – startzon – uppdrag – by. Startzoner representerade ett område 

där spelaren väljer uppdraget de ska bedriva. I utmaningsområden var hopp-pussel och 

insamling av ingredienser huvudfokus. Byn var området där spelaren slutförde sitt uppdrag. 

Efter detta fick spelaren sin belöning och fortsatte till nästa startzon. Detta gås igenom i större 

detalj i kapitel 4.2. 

För att öppna upp möjligheten för att se större skillnad placerades två områden med 

extraingredienser i världen. Detta var för att se om en Seeker-typ utforskar medan en 

Conqueror-typ tar det effektiva valet av att spela klart och fokusera på uppdragen. 

3.1.4 Datainsamling 

Data som har samlats in är uppdelad i två olika delar. Den första är ifrån speltestet genom 

anteckningar som förts under observation. Det som antecknats är vilka val deltagaren gjort 

under testet och hur deltagaren spelat; om spelaren exempelvis bara utforskar eller om de bara 

försöker ta sig igenom alla uppdrag så snabbt som möjligt. Efter det så har kvalitativa data 

samlats in genom en efterföljande intervju baserad på observationerna från speltillfällena. 

Anledningen till detta var för att minimera risken att missa någon vital information genom att 

enbart titta på objektiva resultat och inte subjektiva. Det som samlats in från spelet är en 

samling av testpersonens val. Det vill säga vilket val som testpersonen tog vid de tre olika 

tillfällena. Sedan fördes även en loggbok av testpersonens handlingar under 

observationsdelen, anledningen till detta var för att kunna förbättra intervjufrågorna. Det 

innebär att testpersonens handling runtom uppdragen noterades. Således anmärktes det om 

en spelare gjorde något som var mer uppskattat för en Seeker eller en Conqueror.  

Om en deltagargrupp agerade på ett specifikt sätt så indikerar det på en spelartypsstyrka, eller 

att valet är viktat. Därav var kontrollgruppen en vital del för undersökningen. Om deltagarna 

var inkonsekventa i sina val indikerar detta istället att antingen deltagaren brutit sig loss från 

sin spelartyp eller att olika val var tydligt viktade. Ett viktat val innebär alltså ett val som är 

objektivt bättre och då inte kan nekas över det andra valet. 

Efter all data ifrån spelet samlats in så hölls en kort intervju för att höra testpersonens 

reflektioner om sin spelupplevelse, sina preferenser samt tankar kring sitt beslutsfattande. Då 

undersökningen inte hunnit skaffa tillräckligt med testpersoner för att kunna presentera 

generaliserbart material på hög nivå så användes intervjuer för att istället ge mer nyanserat 
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material till forskningsfrågan. Intervjun var baserad på Pattons (2005) ”Interview guide 

approach” vilket kan liknas vid en semi-strukturerad intervju (Bryman 2001). Detta innebär 

att intervjun hade fördefinierade frågor ämnade att ge variabler och svar som kan mätas eller 

tillföra ny information inom fokusområdet. Däremot så är det endast till för att agera som en 

”guide” för att hålla frågorna och intervjun konkret till undersökningen. Nya frågor har 

möjlighet att uppstå baserat på unika handlingar, beteenden och situationer för deltagaren. 

Detta ger eventuellt inte någon relevant data, men håller ändå en viktig roll ifall det gör. Vilket 

det i denna undersökningens fall har gjort. 
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4 Genomförande  

Genomförandet av undersökningen sker genom användningen av artefakten. Artefakten 

grundar sig i den nuvarande spelprototypen för spelet Whimsical Witchery (Arcscape Studios 

2018). Spelet handlar om att utforska nivåer, brygga elixir, lösa uppdrag och låsa upp nya 

världsdelar med nya möjligheter. Eftersom artefakten ska vara fokuserad på att ge mätbara 

variabler vid spelarval, det vill säga val som kan mätas utan större tolkningspåverkan, så har 

spelet modifierats för detta syfte. Målet med att grunda artefakten i ett nuvarande spelkoncept 

är för att spara tid och resurser, samt att bistå spelaren med konsekvent material igenom 

artefakten.  

4.1 Förundersökning 

För att påbörja utvecklingen av artefakten så användes diverse litteratur som behandlar 

området nivådesign, från engelskans level design. Huvudsakligen baserar sig nivån på 

principerna ifrån Feil och Scattergood (2005). Främst om pacing, vilket innebär tiden mellan 

spelinslag; tiden mellan utmaningar och vilotillfällen för spelaren. De menar att en nivå är 

baserad kring olika skikt. Det vill säga att processen börjar med en enkel skiss på papper, och 

sedan läggs det på lager efter lager med mer avancerade eller utfyllande bitar i världen. Även 

Galuzin (2011) stärker påståendet om att det är en process i olika delar. De förklarar att steget 

efter skiss är en så kallad blockout (Galzuin 2011; Feil och Scattergood 2005). Alltså att skapa 

nivån i enkla geometriska former för att snabbt kunna testa känslan och pacing i spelet. 

Följande en blockout så ökar man kontinuerligt implementationen av andra speldelar, både 

grafiska och mekaniska.  

4.2 Artefaktförklaring 

Detta kapitel förklarar de olika mekanikerna och funktionerna i artefakten. Samt hur 

artefakten modifierats utifrån Whimsical Witchery. 

Whimsical Witchery är ett 3D-äventyrsspel där spelaren tar upp rollen som Alkemisten. Det 

hämtar element från klassiska plattformsspel som Crash Bandicoot (1996) och Ratchet and 

Clank (2002). Även ifrån mer moderna spel som Minecraft (2011). Spelaren löser uppdrag, 

utforskar världen, låser upp ingredienser och skaffar valuta för att ”köpa” nya områden med 

uppdrag genom spelets narrativ. En huvudmekanik är att spelaren brygger elixir som denna 

använder för olika funktioner. Exempelvis ett explosionselixir eller ett som får spelaren att 

flyga. Elixir bryggs genom att blanda två olika ingredienser som kan hittas ute i världen eller 

tilldelas genom uppdrag. Att brygga Elixir är ofta målet för att avsluta ett uppdrag. 

Då artefakten fokuserar på att testa spelarval så ska variablerna förbli så mätbara som möjligt. 

För detta syfte så modifierades spelbelöningar från uppdrag. Tidigare kunde inte 

spelbelöningar vara annat ingredienser. Detta hade lett till att spelaren skulle behöva lägga 

mer tid på spelandet och inte känna direktpåverkan utan behöva brygga elixiren själv. För 

detta syfte så innehåller nu artefakten inget bryggande utan direktleverar belöningen till 

spelaren så fort de lämnar in ett uppdrag. Belöningar består av antingen ett elixir eller en 

direktpåverkan på världen eller spelaren; att öppna en grind i spelet eller att påverka 

alkemistens hopp och hastighet. 



 16 

Artefakten är utvecklad i spelmotorn Unity 2017 (Unity Technologies 2017) och är menad att 

spelas på PC med mus och tangentbord. Spelarens mål i artefakten är att ta sig till slutet av 

banan via uppdrag som driver spelaren framåt.  

Mekaniker 

- Förflyttning 

 

Genom att använda WASD-tangenterna så kan Alkemisten röra på sig i 

världen. Spelaren justerar riktningen med musen. 

- Hoppa 

 

Alkemisten kan hoppa vid tryck på mellanslag. I luften så har spelaren en del 

kontroll och kan styra riktningen med minskad effektivitet. 

 

- Interaktion 

 

Spelaren interagerar med objekt i världen genom att trycka F. Exempelvis 

uppdragsgivare och ingredienser. 

 

- Elixirkast 

Alkemisten kan kasta elixir om spelaren väljer uppdrag som tilldelar dessa som 

belöning. Kameraläget skiftar till ett axelperspektiv och en röd markör visar 

vart elixiret kommer kollidera. De elixir som är tillgängliga i artefakten är 

Potion of Thunder och Potion of Pestilence. 

- Uppdrag 

Spelaren tar upp uppdrag vid definierade områden. Totalt innehåller 

artefakten sju uppdrag. Målet med dessa är antingen att samla en typ av 

ingrediens eller att prata med nästa uppdragsgivare. 

- Ingredienser 

Objekt i världen som kan plockas upp för att klara av uppdrag. 

4.2.1 Uppdragsdetalj 

Uppdragens mål är att agera som variabler för data. Spelaren får bara välja ett av de två 

uppdrag som presenteras per tillfälle. Uppdraget är antingen seeker-baserat eller conqueror-

baserat belöningsmässigt. Detta är reglerat utefter spelartypernas preferenser (Nacke et al. 

2014). Totalt består artefakten av sju uppdrag, varav spelaren ställs inför val tre gånger. Det 

begränsades till dessa antal då det inte finns resurser eller tid att utveckla fler uppdrag eller 

en större värld. Valen är: 

1.  

A Path of Might eller Exploration ahoy. A Path of Might tilldelar ett elixir som kan kastas på 

bybor för att döda dem och således hålla makt, vilket är en typisk conqueror-egenskap (Nacke 

et al. 2014). Exploration ahoy ger istället en ökning till höjden på spelarens hopp. Detta 
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förklaras i spelet att möjliggöra mer utforskning, vilket är mer av en seeker-stil. Målet för val 

1 är att hämta en eldkristall på vägen till första byn från startzonen. 

2.  

Gatekeeper eller Scarecrow. Gatekeeper öppnar upp en gigantisk port till ett bonusområde. 

Scarecrow ger ett elixir som sätter skräck i bybor och får dem att springa runt. Bonusområdet 

lockar på samma sätt som i det första uppdraget; tar inte spelaren denna belöning så kommer 

denne aldrig att få se vad som ligger bakom porten. Skräckelixiret följer samma princip som 

explosionselixiret, att ha makt. Målet för val 2 är att hämta en färgglad svamp och ge den till 

uppdragsgivarens kusin i nästa by. 

3. 

The Journey eller Infinite Power. Dessa uppdrag är dem sista spelaren får välja mellan. 

Varken eller har en mekanisk påverkan utan presenterar ett kortare narrativ som speglar 

arketyp-preferenserna. I detta fall så ställs spelaren mellan valet att stadga sig och leda landet 

som allsmäktig ledare eller att resa världen runt och utforska. Målet är att prata med 

uppdragsgivaren igen och ge sitt svar. 

Mellan val 2 och 3 så får spelaren ett ledande uppdrag som tar denna till området där de sista 

valen görs. Anledningen till detta är för att ge spelaren möjlighet att gå vidare och ”klara av” 

spelet eller väja av och utforska om de valde bonusområdet i val 2. 

4.3 Skiss och Blockout 

Först och främst så var steg ett skissen av världen (Galuzin 2011; Feil och Scattergood 2005). 

Den agerar som ett tydligt upplägg och underlättar tidiga ändringar, placeringsval och generell 

designförbättring. Som sett i Figur 4 så påbörjades nivån med ett upplägg av pacing. Detta 

upplägg, S-U-B, står för start-uppdrag-by och kan skrivas som påbörjan-utmaning-vila. Målet 

med att tidigt placera ut detta var för att få en överblick över icke-krävande moment kontra 

krävande, för att se så de inte sker för sällan eller för ofta i relativitet till varandra. Förutom 

detta så angavs även bonusområden som X. Bonusområden existerar som en belöningsform 

beroende på vilket uppdrag spelaren väljer att genomföra. Anledningen till detta är eftersom 

att Seeker-typen uppskattar utforskning och möjlighet till det (Nacke et al. 2014). 
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Figur 4: Tidig skiss av nivån för artefakten 

Efter placeringen av spelinslag så fortskred arbetet till att skapa utmaningar och planera 

inlärningskurvan för mekanikerna i artefakten. Då spelets utmaningsmoment är 

skicklighetsbaserade, i form av färdighet med spelets kontroller och Alkemistens rörelse, så 

skissades enkla hopp-utmaningar fram. I figur 5 så syns dessa som mörka ifyllningar. 

Utropstecken står för nytt uppdrag då detta är symbolen för det i spelet, likaså frågetecken för 

att representera att det kan lämnas in uppdrag i detta område.  

 

Figur 5: Vidareutvecklad skiss med utplacerade utmaningar 

Efter skissen var färdigställd var nästa moment att göra en blockout (Galuzin 2011). Målet 

med blockout-lagret (figur 6) var att iscensätta skissen och testa banan i form av storlek, 

speltid, känsla och utmaningar. Det märktes att utmaningar inte gick att applicera direkt ifrån 

skissen, utan fick ett antal smärre förändringar i mängd och storlek för att bättre passa 

spelarbegränsningar i form av karaktärsstorlek och hopphöjd. Nivån kommer vara avspärrad 

genom bergskedjor runt om, så spelaren inte tar sig ut ur spelvärlden. 
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Figur 6: Blockout av konceptskissen 

4.4 Grafik och mekanik 

När blockout-delen var klar så lades en terräng för grunden och mer detaljerade bergsmodeller 

implementerades för att ge en mer verklig, visuell upplevelse (figur 7). Denna del agerade som 

ett ramverk för placering av utmaningar och grafiska findetaljer. Som Galuzin (2011) menar 

så ska grafiska detaljer implementeras i slutskedet men större och mer påverkande bitar bör 

implementeras tidigt så dessa kan. Huvudsakligen för att agera som ”ankare” att bygga runt. 

Dessa ankare är byarna. Dem representerar lugna områden där spelaren får sin vila mellan 

utmaningar och uppdrag. 

 

Figur 7: Grafiskt uppdaterad nivå utifrån blockout-konceptet 

Ett designval som togs var att sätta blåa runstenar där spelaren har möjlighet att agera (figur 

8). Dessa fungerar som ett ledspråk för spelaren följande Dan Taylors (2013) principer om bra 

nivådesign. Han menar att ett visuellt ”språk” för att leda spelaren är nyckeln till effektivt 
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ledande av spelande utan att bryta inlevelsen. Därav placerades dessa runstenar där det är 

meningen att spelaren ska kunna göra någonting relaterat till plattformande eller uppdrag. 

Däremot så hölls det i åtanke att inte överanvända dessa och leda spelaren genom alla moment 

då detta skulle kunna bryta flow; det skulle bryta spelarens naturliga handlingsflöde i spelet, 

vilket kan leda till att försämra upplevelsen (Feil och Scatergood 2005). 

 

Figur 8: Spelarens perspektiv av plattformarna upp till första bonusområdet 

Som syns i figur 9 så implementerades mer generella detaljer i världen för att ge en bättre 

känsla och inlevelse. Huvudsakligen träd, kristaller, runstenar och svampar placerades i 

världen. I startområdet för spelaren syns även till en runsten som då är den första indikationen 

på det visuella språket; här kan spelaren agera och plocka upp sitt första uppdrag. Brevlådan 

är den första uppdragsgivaren och ger möjligheten till två uppdrag (figur 9 och 11). 

 

Figur 9: Spelarens startområde 
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Figur 10: De första uppdragen spelaren kan välja 

4.5 Pilottest 

Som del av förarbetet till testerna så genomfördes ett pilottest i syfte med att testa 

funktionaliteten och effektiviteten av artefakten. Testet utfördes med en deltagare som var 

innanför ramarna av målgruppen. Främst för att ge en så sanningsenlig feedback som möjligt, 

i relation till det faktiska testet och de testpersoner som kommer genomföra det.  

Pilottestet utfördes utefter samma upplägg som det faktiska testet. Först fick deltagaren 

genomföra ett pappersbaserat test av Hivemind (Brainhex). Deltagaren blev sedan tilldelad 

den falska typen Seeker baserat på dess inmatade resultat i Brainhex. Deltagaren fick en snabb 

förklaring av vad en Seeker uppskattar i spel, sedan fick denne spela igenom artefakten. Under 

tiden som deltagaren spelade så fördes anteckningar av deras handlingar, deras totala tid, 

deras val av belöning och vad de gjorde i spelet. Observationer var: 

• Deltagaren läste inte uppdragstexten, utan bara uppdragsmålet. 

• Deltagaren hade svårt att hitta vägen fram, delvis för att denne inte läst uppdragstexten 

som beskriver vägen. 

• Deltagaren förstod inte belöningspåverkan utan förklaring. Alltså vad som sker efter 

denne fått en belöning. 

• Området mellan By 1 och By 2 var för utmanande och drog ut på tiden utan något direkt 

syfte. 

• Deltagaren utforskade banan minutiöst, vilket gav tecken på att området i Gatekeeper-

uppdraget var för stort. 
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I efterföljande intervju så förklarade deltagaren att denne drog mot utforskning då denne fått 

veta att dennes arketyp var Seeker. I reflektion över sina val så fortskred även deltagaren med 

att denne vanligtvis tar snabba val utan mycket tanke. Valen som deltagaren tog var allihop 

seeker-val. 

4.6 Slutgiltig design 

Efter att pilottest och egentestning genomförts så gick artefakten igenom en slutgiltig 

iteration. Först och främst så togs två områden bort. Dessa rödmarkerade områden (figur 11) 

gjorde ingen skillnad för artefaktens mål. Pilottestet visade på att de bidrog med utmaning 

men resulterade i mycket dötid och ett avbrott i spelets pacing. För att hålla spelarens flow 

och inlevelse på topp så ska pacing vara konsekvent (Feil och Scattergood 2005). Utmaningen 

ersattes med ett hopp mellan två stenar. Betydligt lättare men fortfarande utmanande utan att 

dra ut på tiden. 

 

Figur 11: Markerade områden som togs bort 

Genom iteration, pilottest och egentestning av artefakten så har den nu nått en slutgiltig 

design (figur 12). Den gula linjen representerar spelarens huvudled genom spelet och de röda 

avvikelserna representerar om spelaren valt bonusområden att utforska.  
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Figur 12: Nivån och markerad spelarväg 

Med den slutgiltiga designen så medföljde en mängd grafiska detaljer i världen. Exempelvis 

vattenfall, gräs, dimma, vatten och snö. Detta lades till för att förbättra inlevelsen i spelet. 

Även ett musikstycke samt ljudeffekter för att utöka den estetiska återkopplingen. Spelarens 

hastighet finjusterades och även kameravinklar, elixirkast och utmaningsmoment så att 

spelet är någorlunda balanserat (figurer 13 och 14). Förändringen av variablerna fokuserade 

på att förbättra känslan av flow och pacing i artefakten, med anledning att spelaren bättre 

lever sig in (Feil och Scattergood 2005). 

 

Figur 13: Det andra bonusområdet 
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Figur 14: Spelarvyn under elixirkast 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Utförande 

Då testet skulle genomföras på spelvana ungdomar så frågades en spelutvecklingsklass ifrån 

ett gymnasium om dessa ville delta. Deltagarna var mellan 18 och 19 år och kunde således stå 

för svaret själva utan att behöva fråga om målsmans godkännande.  Förutom det så medföljde 

spelvanan per automatik. Klassen och skolan blev meddelade två veckor innan testerna var 

planerade. De fick veta att det fanns ett total av 15 platser och att det var valfritt att delta. 

Förutom detta så fick de som anmälde intresse svara på de villkorsfrågor som anges i kap. 

3.1.2. Lektionstid avsattes genom samarbete med skolan i fråga. Efter en vecka så hade 15 

elever anmält intresse och klarat av villkorsfrågorna, testerna påbörjades veckan därpå. 

För att effektivisera testerna så delades Hivemind-testet ut under en separat lektion innan 

själva artefakttesterna skulle genomföras. Detta gjorde att det var en vecka emellan när 

deltagarna genomförde Brainhex-testet och när de fick sina tilldelade roller. Anledningen till 

detta var för att se till att det fanns tid att delegera alla olika spelartyper på ett tillfredställande 

sätt. Att mata in alla tester i Brainhex tog mer tid än förväntat, så det upplevdes vara sundare 

att göra innan. Samtidigt som alla deltagare fick sina testpapper så fick de veta deras 

rättigheter innan testet påbörjades. 

Efter att alla Hivemind-tester var klara så delegerades alla arketyper ut över en vecka. I 

samband med att artefakt-testet påbörjades så fick respektive deltagare veta vad för arketyp 

de fått tilldelad. När deltagaren fick veta vad de var för tilldelad typ så gavs en generell 

förklaring av vad denna arketyp uppskattar i spel. Då det togs upp i generella termer så kunde 

deltagarna känna igen sig i dragen hos sin respektive arketyp. Efter att den andra deltagaren 

genomfört testet så blev resterande deltagare som var faktiska Seekers eller Conquerors 

indelade i kontrollgruppen för att förhindra att det skulle råda brist på dessa i senare skede. 

Efter att deltagaren fått sin arketyp förklarad för sig så fick denne spela igenom artefakten. 

Deltagaren blev ombedd att läsa igenom uppdragen noggrant och ta den tid de kände sig 

bekväma med, huvudsakligen för att göra det avslappnat och uppmuntra till utforskning om 

detta skulle vara av intresse för respektive deltagare. Under själva testet så antecknades alla 

uppdragsval som deltagaren gjort i ett anteckningsblock. Det fördes även enklare 

anteckningar över utstickande handlingar vissa deltagare gjorde.  

Efter artefakttestet så gick deltagarna igenom en intervju. Som nämnt tidigare var intervjun 

ett verktyg för att täcka upp eventuella kvalitativa bitar som skulle gå saknade om enbart 

objektiva data hämtats, alltså enbart valen de tog och inget mer. De anteckningar som fördes 

under testet bidrog till intervjun och hur frågorna vinklades under denna. Exempelvis om en 

deltagare valde alla Seeker-val men inte utforskade något i spelet. Detta kunde vinklas till en 

fråga som: Hur kommer det sig att ni inte valde att utforska världen mer? 

Efter testet så ombads respektive deltagare att inte dela med sig av någon information 

angående testet till andra deltagare innan hela studien var genomförd. Anledningen till detta 

var för att förhindra att andra deltagare skulle bli påverkade av en annans resultat, alternativt 

förbereda sig på vad de skulle göra i speldelen av testet. All data matades även in i ett Excel-

dokument för enklare hantering och lagring på flera ställen. Detta kan synas nedan. (Tabell 1) 
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Tabell 1 Samlad spelartypsdata och val 

 

5.1.2 Resultat 

De huvudsakliga data som hämtats är grundat i tabellen ovan (Tabell 1). Det är kvantitativa 

data som reflekterar eventuella mönster i valen för en tilldelad typ, Grupp A (Conquerors) och 

Grupp B (Seekers) gentemot Grupp C (Kontrolltyp). Förutom objektiva data så har även 

intervjuer förts för ett mer djupgående perspektiv. Målet med de intervjuerna var att bistå 

med en djupare förståelse för handlingar och tankesätt; att fylla ut eventuella hål i de objektiva 

data som hämtats.  

Det som mäts i de kvantitativa data som hämtas är främst om deltagaren följt den tilldelade 

arketypens valmöjligheter genom speltillfället. Detta ställs sedan mot kontrollgruppen för att 

kontrollera om något eller några av valen varit viktade, eller om det finns något annat mönster 

som uppenbarar sig. Tabell 1 visar deltagarnas faktiska typer enligt BrainHex-testet. Detta 

kommer att finnas i åtanke i nedan demonstration och diskussion. 

I det första valet så demonstrerade de tilldelade grupperna väldigt lika beteende som kan 

synas i figuren nedan (Figur 15). Grupp A, conqueror-gruppen, hade en deltagare som valde 

seeker-valet istället för det conqueror-baserade.  Detta var deltagare 3 med faktiskt typ 

Daredevil. Under omgången så noterades det även att denna deltagare ville utforska världen 

mer än de andra i gruppen. I efterföljande intervju så ställdes deltagaren inför frågan om vad 

dennes mål varit, samt om de hade något resonemang kring sina val. I svar på detta så 

förklarade deltagaren att dennes mål varit att utforska, leta fara och hitta eventuella 

interagerbara moment. Deltagare 3 förklarar att dennes resonemang kring alla sina val varit 

att hitta mer spelmoment då världen visat på en typ av RPG-element, vilket för deltagaren i 

fråga satt upp en premiss med att det skulle finnas mer till artefakten. Mer om detta i kap 5.2. 

För Grupp C, kontrollgruppen, så valde alla deltagare sin respektive typs val. 
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Figur 15: Data från det första valet 

I det andra valet så upplevdes en tydligare skillnad i resultaten (Figur 16). Både Grupp A och 

B hade samma valstatistik, där båda grupperna gjort ett Conqueror-val och resten Seeker.  För 

Grupp C så var resultaten likadana som för Grupp A och B; alla deltagare valde sitt arketypsval 

utom en spelare, i detta fall en Conqueror som valde ett Seeker-val. Då denna tendens började 

visa sig tidigt så frågades tre deltagare, nummer 3, 4 och 5, om de hade någon anledning för 

detta under intervjun. Deltagare 3 förklarade att denne ville utforska istället för att få ett objekt 

att använda en gång, i detta fall skräck-elixiret. 

”Det kändes som att det var roligare att utforska världen. Typ se vad som fanns uppe 

i bergen och runtom. Jag tänkte att det hjälper mig att komma runt bättre.” – 

Deltagare 3 

Deltagare 4 och 5 förklarade att de inte uppskattade effekten av det första elixiret som gavs 

som belöning i uppdrag 1 från Conqueror-uppdraget. 

 ”Det var inte roligt när jag slängde elixiret för det kändes som att det inte hände 

 något, så jag ville inte ta ett elixir igen” – Deltagare 4 

”Det gav inte så mycket pang-känsla som jag hoppades på. Kändes inte värt” – 

Deltagare 5 
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Figur 16: Data från det andra valet 

I Val 3 rådde det någorlunda balans mellan Grupp A och B i avseendet att båda var, till 

majoritet, överensstämmande med sin arketyp. Däremot så visade sig två deltagare från 

Grupp A välja Seeker-valet istället för conqueror. För Grupp C så var valet enhälligt med deras 

faktiska typ. 

 

Figur 17: Data från det tredje valet 

För Grupp C, kontrollgruppen, så höll sig resultaten i övervägande del av fallen i linje med 

deras faktiska arketyp i alla fall utom det enstaka som nämns ovan angående Val 2.  
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Summeringsvis så visar ovan tabeller följande: 

• Grupp A – Conquerors 

o 8/15 val var överensstämmande med arketypen 

o 7/15 val var inte överensstämmande med arketypen 

• Grupp B – Seekers 

o 14/15 val var överensstämmande med arketypen 

o 1/15 val var inte överensstämmande med arketypen 

• Grupp C – Kontrollgrupp 

o 14/15 val var överensstämmande med arketypen 

o 1/15 val var inte överensstämmande med arketypen 

Summeringen ovan visar alltså att Grupp A var överensstämmande med ca 53,3%, Grupp 

B med ca 93,3% och Grupp C med 93,3%. Grupp A och B tillsammans visar på att 22/30, 

73,3%, val var i enlighet med arketypen. Majoriteten av de 27,7% som inte var 

överensstämmande var de spelare som tilldelades Conqueror-arketypen. 

Data ifrån den kvalitativa delen av testet tas upp i kapitel 5.2 då det främst använts som ett 

kompletterande verktyg till den kvantitativa delen och inte presenteras till fullo, utan som 

komplettering till ovan redovisade resultat.  

5.2 Analys 

5.2.1 Belöningsval  

De data som huvudsakligen analyserats är vilket belöningsval respektive deltagare gjorde i 

relation till deras testgrupp. Baserat på att 14/15 val var överensstämmande för Grupp B 

medan 8/15 val var överensstämmande för Grupp A så finns det risk att det fanns en viktning 

mot att Seeker-val var mer attraktiva än Conqueror-val. Denna risk ska ha minimerats genom 

att ha en kontrollgrupp, som diskuteras i Kap. 5.2.3. Även med kontrollgruppens statistik, som 

pekar mot att det inte var viktat, så finns det fortfarande grunder för att bryta ner vad som 

eventuellt fick Grupp A att visa en tydligare tendens på att bryta sig loss från sin arketyp. 

Först och främst ska det påpekas att även fast Grupp A visade en större tendens att bryta sig 

loss så var majoriteten fortfarande överensstämmande med arketypens val. Det kan däremot 

diskuteras om detta kan anses som majoritet då det inte går att få 50/50 på ett udda antal 

deltagare som i detta fall; om en deltagares val är överviktande nog för att etablera majoritet. 

Det ska lyftas att vissa belöningar hade ett objektivt större värde än det subjektiva värdet av 

en arketypbelöning, enligt vissa testdeltagare. Detta skapade en hittills odefinierad 

värdesvariabel. Detta diskuteras mer i Kap. 5.2.2. Denna variabel kan vara det som lett till att 

Seeker-val föredrogs och således skapade skillnaden i resultaten mellan Grupp A och Grupp 

B. Exempelvis i uppdrag 1 där deltagaren får välja mellan ett engångsföremål som dödar icke-

spelbara karaktärer eller att få permanent högre hopp för sin spelkaraktär. Värdet i att få en 

permanent belöning istället för en temporär kan ha utklassat Conqueror-valen som ger 

engångselixir som belöning. Då det bara var Grupp A som till stor del bröt sig loss från 

arketypvalet, samt att Grupp B visade på att vara mer överensstämmande, så finns det grund 

för att valen var något viktade till fördel av Seeker-valen. Resultaten från Grupp C är dem som 

tyder emot detta då deltagarna, som visserligen hade sina sanna arketyper, följde dessa val till 

93,3% - alltså i alla val utom ett. Däremot ska det tas i åtanke att kontrollgruppen enbart 
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bestod av fem (5) personer, vilket kan leda till otillräckliga data för att hämta ut något mönster 

som är applicerbart på den generella mängden. 

5.2.2 Kvalitativa data 

De efterföljande intervjuer som fördes skapade ett tillfälle att få ett annat perspektiv på de 

kvantitativa data som hämtats, nämligen ur en kvalitativ synvinkel. Frågorna som ställdes till 

deltagarna var baserade på formatet ”Interview guide approach” (Bryman, 2001) som innebär 

att frågor formas utefter observationer under test-tillfället. Detta gav en större möjlighet att 

basera frågor utefter annorlunda beteende och således söka efter mer djupliggande mönster. 

Summeringsvis så dök det upp ett antal punkter som tyder på problem med artefakten som 

påverkade testet. Nedan följer en lista med dessa summerade observationer: 

• Det saknades en Quest Log. Alltså ett sätt att läsa uppdragen efter att de valt ett. Detta 

skapade ett problem då deltagare 3, 12 och 14 valde uppdraget baserat på belöning utan 

att läsa vad de behövde göra då de uppfattade det som att det kunde läsas senare. Detta 

kunde åtgärdas genom att hjälpa deltagarna genom att informera under testets gång. 

• Vissa belöningar var otydliga när de aktiverades. Exempelvis Gatekeeper som öppnar 

en port som deltagarna inte ser utan att vända sig om efter uppdraget var genomfört.  

 

”Det var lite svårt att förstå vad som hände när jag var klar med uppdragen. Speciellt 

det andra för det skedde liksom i bakgrunden” – Deltagare 7 

 

”Det andra uppdraget var inte så nice. Jag fattade inte vad som skedde efter jag var 

klar” – Deltagare 3 

 

• Vissa belöningar gjorde att deltagare inte ville följa upp med samma typ av belöning; 

Då Conqueror-belöningarna 1 och 2 båda var elixir så var det inte lika intressant att 

välja det den andra gången. 

• Deltagare 4, 5 och 6 valde det motsatta valet baserat på det tidigare medvetet. Alltså 

valde de först deras arketyp-prefererade val, sedan bröt de och valde motsatsen. De 

frågades om de hade något resonemang till att det skedde, varpå de förklarade att de 

redan valt något inom den kategorin, så de ville se vad det var för funktion bakom det 

andra. 

”Ja ville inte bara få saker som förstörde. Jag fattade att det var ett mönster vid det 

andra uppdraget för det var typ samma reward (Belöning) så jag ville testa det 

andra” – Deltagare 4 

• Deltagarna ombads reflektera över uppdragstexten och vad de ansåg om uppdragen 

generellt. 7/15 deltagare förklarade att de inte läste igenom hela uppdragstexten utan 

bara sållade fram målet och belöningen snabbt. Det gavs även feedback på att det borde 

funnits ett bättre sätt att förmedla uppdragsmålet på – exempelvis en karta med 

markerade mål eller en Quest Log. Samt att belöningarna borde varit med jämna med 

varandra. Exempelvis att Seeker-belöning 1 som ger permanent högre hopp istället var 

ett elixir som gav högre hopp i ett antal sekunder. Detta hade då skapat ett val mellan 

en av två engångsbelöningar, istället för ett val mellan en engångsbelöning och en 

permanent. 
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• Deltagarna ombads reflektera över deras resonemang kring valen de tog. Majoriten av 

de som följt sin tilldelade arketyp till punkt och pricka förklarade att de tog valen då 

de uppskattade det spelsättet, vilket tyder på en självuppfyllande profetia. Detta kan 

ha haft med faktumet att deras tilldelade arketyp hade liknande spelsätt som deras 

faktiska; att de till viss del överlappade med varandra, detta diskuteras mer i kapitel 

5.2.3. Tre deltagare förklarade att de valt utefter narrativ anledning då belöningen inte 

varit allt för intressant. Detta då dessa deltagare inte varit varken Conqueror- eller 

Seeker-typer och således inte haft något som attraherar deras faktiska arketyp, vilket 

tas i åtanke i kap. 5.3. 

”Jag spelade lite som jag tänkte att jag skulle spela för jag var en utforskare” – 

Deltagare 8 

”Jag gillar att läsa en hel del. Jag tycker story är viktigt så jag brukar fokusera på 

det och bygger upp min upplevelse kring det” – Deltagare 7 

• Alla deltagare kände koppling till spelsättet som presenterades via 

arketypsförklaringen efter Brainhex-testet. 

5.2.3 Spelartyper 

Som kan synas i Tabell 1 så fanns det inget system för indelning, bortsett från kontrollgruppen. 

Exempelvis för Grupp A där de enda två Achiever-typerna blev tilldelade Conqueror-typen. 

Hade dessa istället delats upp i varsin grupp så hade ett annat perspektiv kunnat diskuteras 

på ett djupare plan; om den faktiska spelartypen hade en starkare koppling till Conqueror- 

eller Seeker-typen. Som nämns i kapitel 2.1.4 så finns det likheter mellan olika arketyper där 

vissa av deras handlingspreferenser är näst intill likadana med en mindre skillnad, exempelvis 

Achievers och Conquerors (Nacke et al. 2014). Detta togs inte in i åtanke när typerna 

tilldelades och har således hindrat att se om det fanns någon skillnad i deras agerande mot 

olika tilldelade typer. Konsekvensen av att det inte fanns någon balans i hur många av varje 

arketyp som blev tilldelade till Grupp A eller B är främst att det inte går att se om dessa skulle 

agera olika beroende på vilken arketyp de var tilldelade. Detta hade sedan kunnat jämföras 

närmre med BrainHex arketypsförklaringar, vilket hade kunnat leda till att se nya mönster. 

Exempelvis något som hypotetiskt hade kunnat pekat mot att Daredevil-typer väljer 

Conqueror-val beroende på typen av belöning, men annars väljer Seeker. 

Denna överlappning mellan olika spelatyper är något som tyder på att de inte är absoluta; 

snarare att en spelare har sub-typer till sin huvudsakliga typ. Som Tondello et.al (2017) menar 

att människor vanligtvis fungerar; ett styrande beteende som är prefererat, men flera andra 

som är baserade på omständigheter som miljö, mående och andra människors påverkan i 

tillfället. De definierar det som ett icke-dikotomiskt system; att vi är för komplexa för att 

kategoriseras utefter absoluta värden. Detta kopplar till kritiken som Myers (2016) riktar mot 

MBTI (1962) och dess personlighetstyper. Främst att personer som blir tilldelade arketyper 

vill agera utefter detta som om det vore absolut, då det är ett förklaras som att personen ska 

agera så för att maximera sin effektivitet och sin glädje. 

5.2.4 Kontrollgrupp 

Kontrollgruppen bestod av fem deltagare som alla fick sin faktiska arketyp. Dessa var tre 

Seekers och två Conquerors. Målet med denna grupp var att kontrollera att valen inte var 

viktade. I alla val utom ett så följde alla kontrollgruppsdeltagare deras arketypmönster. 
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Deltagare 12 var en Conqueror och tog ett Seeker-val vid uppdrag två. I resterande moment så 

var det inget som indikerade på annat än att de följde sitt sätt att spela på. I koppling till ovan 

resultat så finns det däremot nog med grund för att misstänka att uppdrag 2 var viktat i fördel 

för Seeker-valet.  

Det ska påpekas att kontrollgruppens resultat speglar en liten grupps spelmoment och 

preferenser. Då kontrollgruppen inte var större än fem personer så går det inte heller att 

hämta ut den mängd data som ger ett tydligt svar. Därav finns det bara grund för misstanke i 

samband med testresultaten. 

5.3 Slutsats 

Denna undersökning syftar till att besvara frågan: ”Vad för påverkan gör en tilldelad 

BrainHex-typ med en spelares beslutsfattande av valbara belöningar?”. Detta kapitel redogör 

de slutsatser som kan dras ifrån undersökningens genomförande och testresultat. Det ska 

påpekas att testet utförts på spelvana ungdomar mellan ålder 18-19 samt att variabler som tid 

och miljö inte tagits i större åtanke för testets genomförande. Som även nämns i tidigare 

kapitel så finns det indikation på att artefakten varit viktad. 

Deltagarna visar vaga tendenser på att hålla sig till en tilldelad arketyp och spela utefter det 

som presenteras för denna. Det finns en märkbar skillnad i hur de olika grupperna agerat. 

Grupp A, Conqueror-gruppen, visar tydligare tendens att inte följa sin tilldelade arketyps 

spelsätt medan Grupp B, Seeker-gruppen, istället följer arketypens spelsätt. Vilket kan anses 

vara rimligt om det inte har presenterats attraktiva val eller val som inte passat in i deras 

naturliga spelstil. Det ska även här påpekas att uppdragen i artefakten som använts för att 

samla in data enbart presenterat två arketypsval och inte sju, vilket skulle vara den optimala 

mängden då det finns sju arketyper. 

Testresultaten framhäver en tendens att deltagare som får en tilldelad arketyp kan hitta någon 

form av igenkänningsfaktor i arketypen, vilket i sin tur leder till att deltagaren har lättare att 

koppla till de spelmomenten. Detta kan i sin tur öka exponentiellt då deltagaren övertalar sig 

själv till att det är så de uppskattar att spela och börjar göra fler handlingar som kan kopplas 

direkt till arketypens spelsätt. 

De kvalitativa data som samlats indikerar att det finns en objektiv värdesvariabel för 

belöningar. Om denna indikation skulle stämma överens med ett trovärdigt mönster, från en 

större undersökning, så innebär det att om detta värde hamnar ur balans så kommer den 

belöning med objektivt bättre värde mest troligt bli valt, även om det bryter 

arketypstandarden. 

Slutsatsen går inte att fastställa helt och hållet. Främst för att valen varit viktade och således 

förvridit den data som samlats. Förutom dem viktade valen så är det även för att 

deltagarantalet varit för litet för att kunna hämta något faktiskt mönster ur. Det som kan 

hämtas är olika deltagares åsikter, tankar och reflektioner över deras agerande. Bland annat 

att det påverkar i form av att ge spelare ett tydligare mål att nå som de tror sig tycka om; 

spelaren får veta att de uppskattar något och vill prestera för att uppleva detta. Detta kopplar 

till det Nacke et. al (2014) förklarar om hur spelare nyttjas av arketyper. Dock bör det 

förekomma en god balans för att det objektiva värdet av en belöning inte ska vara större än en 

annan. Än en gång så är inte detta annat än spekulationer baserade på den kvalitativa data 

som hämtats.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning redogör för eventuell påverkan av en tilldelad spelarketyp i relation till 

valbara belöningar. 15 deltagare genomförde ett arketypstest kallat för BrainHex (2014). 

BrainHex är uppbyggt av forskning baserat på Richard Bartels taxonomi (1996) som är 

baserad på spelarhandling. Även Demographic Game Design 1-modellen (2005) som är 

baserat på spelarpersonlighet i vardagen. Med den tidigare forskningen från Bartle och 

insamlade data ifrån DGD1 så byggdes BrainHex (2014), en modern modell för 

spelartypskategorisering. Frågan om det påverkar att få en tilldelad arketyp härstammar ifrån 

att BrainHex är starkt grundat i DGD1, som i sin tur är grundad i MBTI (Myers-Briggs type 

indicator) (1962) vilket är en personlighetsindikator som delar upp människor i olika 

kategorier utefter en enkät lik BrainHex. MBTI har sedan 1962 fått mycket kritik för att skapa 

en självuppfyllande profetia för människor att följa. Bland andra så har Steve Myers (2016) 

kritiserat MBTI för att människor som genomför testet börjar bete sig utefter arketypen enbart 

för att testet har berättat för dem vad de är. Myers menar att det huvudsakliga problemet är 

att människan är för komplex för att kategoriseras och att personer som genomför testet tolkar 

det som absolut och inte som en preferens. Liknande kritik lyfter Tondello et.al (2017) där de 

skriver att arketypsmodeller är dikotomiska, alltså att de erbjuder antingen A eller B men inget 

emellan; personer kategoriseras i dessa grupper när människan är en allt för komplex varelse 

för att delas in i sådana fasta grupperingar. 

Denna undersökning ställde samma kritik, som Tondello et.al (2017) och Myers (2016) ställt 

mot MBTI (1962), fast mot BrainHex i form av att tilldela falska arketyper till deltagare som 

genomför testet och sedan spelar igenom en framtagen artefakt. Artefakten är ett mindre spel 

där spelaren ska genomföra uppdrag åt olika uppdragsgivare. Varje gång spelaren ska ta ett 

nytt uppdrag så ställs denne inför för två val varav ett är av arketypen Seeker och ett av 

Conqueror. Dessa arketyper var även de som tilldelades till tio av deltagarna. Totalt är det tre 

uppdrag deltagaren ska genomföra. Efter uppdraget så tilldelas spelaren en belöning. För att 

vinkla uppdragen till respektive arketyp så togs ett narrativ fram för varje uppdrag samt att 

belöningen speglade arketypens främsta egenskaper. Wang och Sun (2011) redogör för olika 

typer av belöningar som attraherar olika spelare. Deras forskning användes för att ta fram 

olika typer av belöningar som ansågs spegla ett värde för respektive spelare. Sedan mättes det 

ut vilka val respektive deltagare gjort under artefaktens speltid. Resterande fem deltagare som 

visade sig vara antingen Seeker eller Conqueror blev tilldelade deras faktiska grupp och 

användes som kontrollgrupp för att se möjlig viktning av valen.  

Alla deltagare hade en efterföljande intervju som baserades på en ”Interview Guide approach” 

(Bryman 2001). Vilket kan liknas vid en semi-strukturerad intervju där målet är att 

komplettera data och skapa frågor baserade på deltagares handling under testet. 

När testet var genomfört och intervjuerna var klara så noterades det att belöningsvalen varit 

något viktade i fördel för Seeker-val. Med detta i åtanke så resulterade testerna i svårigheter 

att peka på något tydligt mönster. En vag indikation till att spela utefter de spelsätt som 

tilldelas om något. Alltså att en självuppfyllande profetia utagerades. Deltagarna följde med 

majoritet de val som var överensstämmande med deras tilldelade arketyp, eller äkta arketyp 

för kontrollgruppen. 
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Det ska påpekas att resultaten enbart är indikationer och inte mer än så. En ökad 

deltagarmängd och ett mer balanserat belöningsval behövs för att ge resultat som kan 

användas generellt. 

6.2 Diskussion 

Resultaten för undersökningen behöver först och främst mer grund att stå på för att anses vara 

mer än någorlunda indikerande. Det finns ett antal faktorer som bidragit till detta. Först och 

främst så deltog för få personer för att kunna grunda något generaliserbart på resultaten. 

Bortsett från detta så finns det mer vitala bitar som exempelvis arketypvalet.  

De arketyper som valdes för undersökningen var Seeker och Conqueror. Det som gjordes för 

att mäta data var att skapa val för dessa arketyper och sedan få deltagarna att agera på det val 

som de kände bäst koppling till. Problemet är att det inte går att definiera vad, exempelvis, en 

Daredevil anser om ett Seeker- eller Conqueror-val. I eftertanke skulle det optimala vara att 

ge spelaren sju olika val som alla är dedikerade till varsin arketyp och sedan låta spelaren välja. 

Detta hade tillåtit att se om de skulle följa sin faktiska typ eller hålla sig till den tilldelade. 

Vilket i sin tur skulle leda till att tydligare mönster. Ett eventuellt problem med detta skulle 

vara att det blir vara svårt att balansera sju olika val och belöningar. Både när det kommer till 

den objektiva värdesvariabeln och när det kommer till vilken typ av belöning som ska 

användas. Faktumet att vissa arketyper överlappar med andra kan även bli ett problem då det 

finns chans att vissa belöningar är attraktiva för flera spelartyper. Däremot skulle då det kunna 

användas för att se likheter mellan olika arketyper, om det finns. 

Det ska påpekas att det fanns viss anledning till att det blev som ovan nämnt. Främst att 

artefakten togs fram ur prototypen för Whimsical Witchery (2018) som var väldigt ostabilt 

och begränsande att arbeta med. Då det inte var mer än en prototyp så lades valmöjligheten 

av belöning och uppdrag in som en modifikation för artefakten. Detta tog upp resurser och tid 

som var oplanerat för. Däremot bidrog det med känslan av ett komplett spel, vilket kan anses 

vara positivt för inlevelsen. Nivån av verkshöjd för ett medium som ett spel är något som sågs 

på positivt tack vare just att det kunde underlätta inlevelse (Schell 2014). Desto mer polerat 

flöde desto lättare för en spelare att sätta sig in i spelet och så sett öka inlevelsen. Ett problem 

som då inte hann lösas i tid var att det fanns ett begränsat antal uppdrag och belöningar som 

kunde läggas in utan att behöva skriva om källkoden, vilket det inte fanns nog med tid för att 

göra.  

Förutom detta så finns det ett problem med Wang och Suns belöningsupplägg (2011). Det är 

inte kopplat till någon form av arketyp utan är ett generellt, neutralt upplägg av olika 

belöningar. Detta, i samband med de olika arketypernas preferenser, lämnade ett tomrum som 

behövde fyllas ut subjektivt av mig. Vilket kan resultera i färgade val. En säkerställning med 

en större pilotgrupp borde använts för att kontrollera detta innan de huvudsakliga testen 

genomfördes. Detta är möjligtvis vad som fick Grupp A, Conquerors, att få så annorlunda 

valstatistik jämfört med Grupp B. Då valet kan varit färgat, eller belöningsvärdet felkalkylerat, 

så skapar det ett tillfälle där det är mer attraktivt att välja det som är objektivt bättre eller lyfts 

som att det är bättre via narrativ.   

Det är även viktigt att påpeka att ingen tidsvariabel mättes i denna undersökning; alltså 

genomfördes inte mätning mot exempelvis påverkan över längre tid eller påverkan under flera 

sessioner. Anledningen till detta är då undersökningen ville se om det fanns påverkan 

överhuvudtaget och inte ställde det som hypotesen att det fanns. Dock så finns det relevant 
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användning för för en sådan variabel för att se om en spelare påverkas över flera ett speltillfälle 

eller flera. En spelomgång av artefakten tog mellan 10–20 minuter. Innan speltillfället så fick 

deltagarna veta vilken arketyp de hade och har således detta färskt i minnet. 

I Kap. 2.1 nämns det att undersökningens resultat kan hjälpa med att marknadsföra och sälja 

spel. Samt att det kan bidra till bättre designbeslut genom ökad förståelse för spelar-

reaktioner. I reflektion över detta så uppfattar jag att resultaten inte är goda nog för att 

indikera att de ska ta appliceras i branschen; de bör inte användas för någon marknadsanalys 

eller för att utveckla med. Detta skulle kunna leda till felaktig formning av det producerade 

materialet, vilket skulle skada spelet i längden då den huvudsakliga spelarbasen hade blivit 

matade med information som inte tilltalar dem. Skulle det däremot visa sig att de tendenser 

som vagt uppvisas istället är generaliserbara så finns det mycket potential för större företag 

att anamma. Företagen skulle då kunna ligga ett steg före sin spelarbas i utbud tack vare en 

djupare förståelse. Detta hade mest troligt gynnat både företaget och spelarbasen då det hade 

fått spelarbasen att få tilltalande spelmoment, vilket i sin tur skulle öka nöjet och således 

åsikterna om spelet. Om spelet är omtyckt så finns det chans att det ökar i försäljning, vilket 

då hade gynnat företaget som då kan producera mer tilltalande material. Sedan skulle även 

forskningen gro då branschen skulle ta större intresse av det. Likaså marknadsanalyser och 

affärsutveckling skulle påverkas. 

Undersökningen har även enbart genomförts på spelvana ungdomar mellan 18-19. Detta 

innebär att alla resultat är applicerbara på denna grupp och enbart denna grupp. Alla 

deltagare var svenska medborgare och har vuxit upp i ett samhälle med många delade 

värderingar. Utifrån ett samhällsperspektiv så har undersökningen inte vänt sig till någon 

specifik kulturell grupp eller något specifikt kön. Då frågan om deltagande gick ut till en 

generell skolklass med medvetenheten om att det undersökningen fokuserar på är spelarketyp 

och spelvana så frågades inte deltagarna om kön eller kulturell bakgrund. Detta kan anses vara 

en miss i efterhand då det hade kunnat påverka resultatet och ge en bredare bild som även 

hade kunnat applicerats på kulturella kopplingar och könskopplingar.  Att hitta mönster som 

talar för om annorlunda kulturer eller olika kön gör det lättare att ta sig loss från den tilldelade 

arketypen. 

6.3 Framtida arbete 

Fortsatt forskning krävs för att kunna sätta tendenserna till ett mer generaliserbart stadie. För 

att detta ska kunna genomföras med samma premiss som denna studie så behövs en ny 

artefakt tas fram som presenterar valen med tydligare fokus på belöningen och mindre på 

spelet runtom. Förutom detta så behöver valen vara uppdelade i alla olika arketyper som finns; 

det behöver finnas ett val för varje arketyp. Detta skulle bidra till tydligare mönster och 

tydligare data enligt min uppfattning.  

För att säkerställa att det är applicerbart på förbättring av utveckling och marknadsföring så 

behöver framtida forskning genomföras på flera olika kulturer och olika kön. Jag upplever att 

detta skulle kunna påverka betydligt mer än annat då kulturen runtom bidrar till ens egen 

uppfattning och handling i spel. Sedan behöver även tidsvariabeln, i form av påverkan under 

flera sessioner och hur deltagare skulle agera över längre tid än bara 15 minuter, räknas in. 

Detta då det är vanligt att spelare vill gå tillbaka och spela mer om spelet är roligt (Elias et. al 

2012). Då kan det uppstå problem om en arketyps spelsätt bara är roligt en viss tid; att det är 

som Tondello et.al (2017) menar och spelarna vandrar mellan olika preferenser. Då kommer 
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spelet, som eventuellt skulle vara utformat för en spelartyp, tappa status hos spelaren. Man 

skulle alltså behöva undersöka om den självuppfyllande profetian sitter i en viss tidslängd eller 

om de handlingar och val baserade på det blir färre med tiden. 

I slutskedet för denna forskning så skulle större spelföretag kunna använda sina egna spel för 

att testa dessa teorier. Först när det appliceras på faktisk produkt kan ett faktiskt resultat visas, 

enligt mig. Detta har med att moderna spel är extremt välpolerade och dedikerade redan från 

början; verkshöjden och den etablerade spelarbasen skulle ge ett tydligare svar i hur företag 

ska vinkla vidare utveckling. Sedan skulle denna information i sin tur kunna gynna 

forskningen eftersom det skulle vara baserat på spel som faktiskt släppts till marknaden och 

inte en artefakt skapad för syftet av att undersöka. Fördelen med artefakten är att det blir mer 

kontrollerat och lättare att samla data, men frågan är om det är data som kan appliceras på 

spel som finns ute på marknaden. Detta är en viktig fråga att diskutera i framtida 

undersökningar. 
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