
Mall sk
apad a

v Henrik

  

 
 
 
 
 
 

SPELARENS PÅVERKAN PÅ 

SPELET 
En studie i upplevd Agency inom dataspel 

THE PLAYERS IMPACT ON THE 

GAME 
A Study of Perceived Agency in Computer 

Games 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Datavetenskap 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2014 

 

Daniel Ström 

 

Handledare: Jenny Brusk 

Examinator: Henrik Engström 



Sammanfattning 
 

Detta arbete har som syfte att studera upplevd Agency. I bakgrunden för arbetet 

presenteras tidigare studier kring Agency och val i spel. Dessa används sedan för att ta 

fram tre designprinciper: Tydlighet, motivation och variation. Arbetets frågeställning 

gick ut på att se om dessa principer i praktiken ökade Agency och vilken princip som 

var effektivast.  

För att besvara frågeställningen till arbetet skapades sex stycken banor till spelet 

Magnetic. Tre följde de ovan nämnda designprinciperna och tre bröt emot dessa. 

Undersökningen gick sedan ut på att mäta hur dessa banor skilde sig åt kring upplevd 

Agency. Undersökningen gick till så att ett antal testpersoner fick besvara en enkät 

med ett påståenden kopplade till ämnet.  

Resultatet visade att de scener som var skapade enligt principerna var lika bra eller 

bättre än sina motparter på att skapa Agency kring just sitt eget område. Däremot 

framkom det att tydlighetsprincipen och variationsprincipen påverkade varandra.  

Nyckelord: Agency, val, påverkan, designprinciper 
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1 Introduktion 

 
Det arbete du just satt dig för att läsa erbjuder inte dig som läsare några egentliga val. 

Antingen väljer du att läsa igenom arbetet, eller så låter du bli. Litteratur i alla dess former 

har en tendens att fungera på det sättet, och har gjort det igenom alla tider. Moderna 

datorspel däremot har fokuserat på en annan typ av interaktion och erbjuder den som väljer 

att delta ett betydligt större spann av handlingsmöjligheter. Just det interaktiva elementet 

hos spel är det som skiljer dem från andra typer av media, enligt Aarseth (2001). 

Detta arbete handlar om just de val som spel erbjuder spelare, och i bakgrundskapitlet 

redogörs det för olika typer av val inom spel: oinformerade val, arbiträra val, kritiska val och 

dilemman av olika slag, där det inte finns något rätt eller fel. Senare i samma kapitel går 

texten igenom det begrepp som hela arbetet och undersökningen är fokuserad kring: Agency. 

Agency är enkelt förklarat en term som står för den känsla som uppstår hos spelare när de 

utför handlingar som de upplever har påverkan på spelet och som känns meningsfulla 

(Murray, 1997). Termen är svåröversatt och kommer därför att användas just så som den 

står här: Agency. Bakgrunden avslutas sedan med en lista på tre designprinciper vars uppgift 

är att förstärka Agency hos spelare. De tre principerna är variation, tydlighet och motivation. 

Principerna är extraherade ifrån bakgrundsmaterialet kring Agency och val inom spel. Dessa 

principer ligger till grund för resten av arbetet. 

Med utgångspunkt i de tre designprinciperna har en hypotes tagits fram kring hur 

användandet av dessa principer frambringar en starkare känsla av Agency.  Om principerna 

inte implementerats borde alltså spelares uppleva Agency vara lägre inom samma spel enligt 

hypotesen. Frågan om vilken av de tre som är viktigast för att skapa Agency hos spelare ställs 

också här, och är en del av det som undersökningen skall försöka finna ett svar på. För att 

besvara problemformuleringen och undersöka hypotesens giltighet har sedan en kvantitativ 

undersökning gjorts där testpersonerna fått spela igenom ett antal scener hemmahörande 

inom spelet Magnetic (Guru Games, 2014). Dessa scener har skapats utifrån 

designprinciperna, genom att antingen följa dem eller bryta mot dem. Produkten har efter 

sitt skapande använts till en undersökning där målet varit att försöka mäta skillnader i 

upplevelsen mellan de som följer och de som bryter mot designprinciperna, för att utröna 

om principerna håller i praktiken.  

Arbetet är alltså utformat på ett sådant sätt att de tre designprinciperna har tillåtits forma ett 

spels nivådesign (spelet Magnetic) och sedan försökt besvara frågan om detta sätt att arbeta 

leder till en rikare upplevelse i form av en stärkt Agency. Som ett ytterligare spår har arbetet 

även undersökt hur Agency påverkas av erfarenhet hos spelarna, då detta varit en parameter 

för undersökningen. 
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2 Bakgrund 

Detta arbete har sin grund i spelarens uppfattning om sin egen påverkan på spelet. Det är 

därför viktigt att se vad tidigare studier har visat när det gäller denna upplevelse.  Det är 

också rimligt att först presentera etablerad terminologi på området innan några parametrar 

kan sättas upp för hur ämnet skall behandlas. I denna del av arbetet kommer först teorier 

kring valsituationer inom spel presenteras, då valsituationer är en förutsättning för att 

Agency skall uppkomma. Om spelet inte ger spelaren makten att välja finns ingen möjlighet 

för dem att uppleva att de kan påverka spelsituationen. De blir istället maktlösa åskådare.  

Efter att teorier kring val i spel har presenterats preciseras inriktningen i arbetet mot 

Agency, som är den etablerade termen för just spelarens påverkan på spelsituationen. 

Bakgrunden avslutas sedan med en uppställning av tre grundläggande designprinciper för 

att förstärka spelarens upplevda påverkan på spelet. Dessa principer har extraherats ur den 

forskning som presenteras i avsnittet och ligger till grund för senare delar av arbetet. 

 

2.1 Val i spel 

Så länge spel har studerats har det talats om interaktivitet och dess betydelse för att särskilja 

spelmediet från andra fält, såsom film eller litteratur. Spelande kräver agerande av den som 

ägnar sig åt det, till skillnad från de flesta andra medier. Spelandet är aktivt, att inte agera 

resulterar oftast i att spelaren förlorar eller att ingenting sker, det vill säga att spelet inte går 

vidare eftersom det krävs någon form av knapptryck eller annan handling från spelaren 

(Aarseth, 2001). 

Om man accepterar tesen att spelande kräver deltagande i någon form kan man undersöka 

vilka handlingsmöjligheter som spel erbjuder spelare, och vilka konsekvenser dessa 

handlingar kan få. Att ge spelaren handlingsmöjligheter innebär dock inte att de har något 

val i vilka handlingar de kan utföra, eller när de bör utföras. Meier (2012) har ett välkänt 

citat som han själv refererar till i sin presentation på Game Developers Conference år 2012: 

”A game is a series of interesting decisions.” Om man tolkar det uttalandet bokstavligt gäller 

alltså att en serie av ointressanta val inte är ett spel. Det kan därför vara värt att utröna vilka 

typer av val som vanligen används i spel och undersöka hur relevanta de är för spelaren. 

Fullerton (2008)  presenterar en skala för hur viktiga olika beslut är, baserat på vilken typ av 

konsekvenser de kan få inom spelets ramar. Denna skala presenteras i figur 1.  
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Figur 1 Valtrappa, från vanligast till mest sällsynta 

Fullertons (2008) trappa bygger på att kritiska val är sådana vars konsekvenser handlar om 

liv och död, de viktiga valen ger en direkt påverkan på spelet, de nödvändiga valen ger en 

fördröjd eller indirekt påverkan, de mindre betydande ger någon form av direkt eller indirekt 

konsekvens och de betydelselösa får inga konsekvenser alls. I verkliga livet är det få av oss 

som ställs inför de högre nivåerna av beslut särskilt ofta, och kanske är det just därför vi 

söker dem i spel. Fullerton menar också att en serie val inte bör vara på samma nivå utan att 

en variation är bäst för att skapa en bra spänningskurva i spelet. 

Det finns dock flera sätt att dela in val än de som beskrivs i figur 1: Fullerton (2008) gör 

också skillnad på val och dilemman. Ett val kan ha ett alternativ som är bättre än det andra, 

medan ett dilemma grundas i att spelaren tvingas väga olika för- och nackdelar mot varandra 

då inget alternativ är utan negativa konsekvenser. Dessa dilemman bör hamna högt på 

valtrappan, då att spelaren verkligen måste ta ställning till problemet. Annars riskerar 

dilemmat att vara betydelselöst. Fullerton menar också att informerade val alltid är mer 

intressanta än ett där spelaren inte har möjlighet att avgöra vilka effekter de olika 

alternativen får. Fullerton är inte ensam om denna tes, även Salen & Zimmerman (2004) 

hävdar att meningsfullt spelande kräver att spelaren på förhand kan skapa sig en bild av 

vilken typ av konsekvens en handling kommer få. De stannar dock inte vid denna tanke, utan 

hävdar att allt meningsfullt spelande bygger på relationen mellan handling och gensvar. En 

spelares interaktion med spelet bör inte bara ha direkta konsekvenser, utan även ge en mer 

långsiktig påverkan på spelet. 

Att spelande som aktivitet bör vara meningsfullt är kanske inte något som är självklart för 

alla. Det kan tyckas konstigt att en form av tidsfördriv bör vara meningsfullt, men inom sin 

egen kontext bör spelet ändå bygga på någon form av meningsfullt system. Salen & 

Zimmerman (2004) menar att en speldesigners uppgift är att skapa en kontext där en 

spelare kan finna någon form av betydelse. Ibland kan spelets regler för vad som är 

meningsfullt vara helt annorlunda från vårt verkliga liv, men så länge spelaren kan förstå hur 

systemet fungerar och vad som förväntas av dem finns där en meningsfullhet. Åtminstone 

till en sådan grad att den handlar om att bemästra spelet, eller besegra sin motståndare.  
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Salen & Zimmerman (2004) delar upp valen i två storleksgrupper: Mikro- och makroval. De 

menar att microvalen är de små beslut som tas konstant under spelandet, och att dessa 

beslut länkas samman till en större beslutskedja som kan ses som macroval. Dessa två nivåer 

ger spelare möjlighet att fatta beslut om en mer övergripande strategi på makronivå, medan 

de taktiska besluten, drag för drag, sker på mikronivå. 

2.1.1 Ett vals anatomi 

Ett val kan ibland ses som den minsta beståndsdel som existerar för att analysera hur 

Agency uppkommer, men Salen & Zimmerman (2004) presenterar en möjlighet att bryta 

ned varje val i sina beståndsdelar. I praktiken blir detta i många fall för omständligt att 

utröna när det kommer till mer komplexa spel, men det kan ses som ett nyttigt sätt att 

analysera mer begränsade spelsituationer. Ramverket bygger på att följande frågor ställs och 

besvaras så utförligt som möjligt: 

 Hur såg spelsituationen ut innan spelaren utsattes för valet? 

 Hur förmedlas möjligheten att göra ett val till spelaren? 

 Vilket val gjorde spelaren? 

 Vad fick valet för konsekvenser? Hur kommer det att påverka framtida val? 

 Hur presenteras konsekvenserna av valet till spelaren? 

Salen & Zimmerman (2004) hävdar att ovanstående frågor kan ställas kring varje handling 

som en spelare utför.  Om spelare upplever att spelet på något sätt brister när det kommer 

till klarhet och valsituationer kan dessa frågor ställas för att utröna var problemet ligger. Är 

det valets konsekvenser som är otydliga? Eller handlar det om att spelaren inte fått 

tillräckligt med information för att förstå vad valet innebär? Att ställa dessa frågor och 

arbeta om spelet utifrån resultaten är inte ett automatiskt sätt att skapa bra spel, men det 

kan, enligt Salen & Zimmerman, förhindra problem kring otydlighet med valen i spelet. 

2.2 Agency 

Termen Agency har funnits länge. Redan Descartes diskuterar ämnet i sina skrifter som en 

egenskap varje människa har: den fria viljan (Grön, Husted, Lübcke, Alstrup Rasmussen, 

Sandöe, Stefansen, Bengtsson, 1988). Inom datavetenskapen har den varit aktuell i drygt ett 

decennium, vilket får betraktas som en relativt lång tidsperiod när det gäller forskning kring 

datorspel. Den definieras av Murray (1997) i sin bok om mötet mellan litteraturens 

strukturer och spel. Murray definierar Agency som den tillfredsställande känsla spelaren får 

när de utför meningsfulla handlingar som genererar tydliga resultat och konsekvenser. 

Agency är alltså något som uppkommer vid valsituationer där spelaren upplever att deras 

agerande är avgörande för vad som händer i spelet. Valets storlek har betydelse, men även 

små valsituationer kan skapa Agency hos spelare. Att placera en avlång bit på rätt plats i 

Tetris (Pajitnov, 1984) till exempel, är en situation där spelaren har många olika alternativ 

att välja mellan, men få tänker på det som ett val. 

Det bör dock inte, enligt Murray (1997), tolkas som att mer interaktion (det vill säga många 

val) alltid ökar känslan av Agency. Det är inte frekvensen av val utan dess potentiella 

innebörd/effekt som är avgörande för hur mycket vi upplever en känsla av Agency. Schack är 

ett exempel där frekvensen av val, eller speltempot, inte är särskilt högt men känslan av 

Agency är stark eftersom spelarens påverkan på spelet måste ses som väldigt stor. Ett annat 

sätt att se på mängden Agency i schack är att spelet erbjuder spelaren de val denne förväntar 
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sig. Mateas (2004) hävdar att mängden Agency ett spel eller en interaktiv berättelse skapar 

är direkt relaterat till vilka möjliga handlingar spelet eller berättelsen inbjuder till. Om en 

spelpjäs inte gick att flytta när man spelade schack skulle spelarna antagligen känna sig 

lurade, eftersom det som pjäsen inbjuder till (att flytta den) inte är en del av spelet. Detta 

gäller även när ett spel erbjuder fler alternativ än vad dess kontext tycks förmedla till 

spelaren: Låt oss säga att alla lösa föremål i ett äventyrsspel går att plocka på sig och ha i sin 

ryggsäck. När spelaren väl inser att detta är en möjlighet plockar den på sig allt, eftersom 

föremålen inbjuder till detta. När det sedan visar sig att bara en väldigt begränsad grupp av 

dessa föremål har ett användningsområde för att uppnå spelets mål kan spelare känna sig 

lurade då de har utfört handlingar som spelet inbjudit till men som sedan visat sig värdelösa. 

Spelet Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) kan ses som ett exempel på just detta: spelet 

tillåter spelaren att plocka upp alla möjliga föremål, såsom grytor, krukor, bestick och olika 

typer av tallrikar. Det går visserligen att sälja dessa föremål för en liten vinst, men allt som 

oftast tar de bara upp plats i spelarens väskor. Valmöjligheten att plocka upp dessa föremål 

är alltså en interaktionsmöjlighet som inte direkt stärker Agency. Enligt Murray (1997) kan 

det möjligen ha en direkt motsatt effekt.  

De teorier som Mateas talar om i sitt arbete påminner starkt om det som inom psykologin 

kallas för Affordance. Chemero (2003) definierar begreppet som relationen mellan ett 

föremål och dess betraktare, mellan miljö och organism. Tidigare definitioner av Affordance 

har, enligt Chemero, missat att koppla begreppet till organismens eller betraktarens 

egenskaper, något han själv gör i sitt arbete. De har fokuserat för mycket på miljöns 

egenskaper/signaler och missat något av betraktarens relevans i sammanhanget. Chemeros 

definition kan illustreras med följande exempel: En stol skickar ut signalen att den kan sittas 

på, och denna signal är en Affordance som stolen har. Detta uppfattas dock bara av 

organismer som kan sitta, för andra varelser existerar inte denna typ av Affordance-relation 

mellan dem och stolen. På samma sätt menar Mateas att miljöer och föremål sänder ut 

signaler till spelare, och inbjuder till interaktion. Även berättelsen kan skicka signaler till 

spelaren, men i spelsammanhang finns fördelen att spelskaparen själv kan förtydliga eller 

motivera vilka signaler som sänds ut. 

Agency kan också uppkomma utan att spelet presenterar ett explicit val, utan istället ger 

spelaren lite lösare tyglar än denne förväntat sig. Möjligheten att utforska områden som inte 

är direkt relaterade till spelets huvudsakliga mål kan, enligt Murray (1997), också få spelare 

att uppleva det som att de själva väljer spelets tempo och att de har kontroll över spelet. 

Även en mer begränsad bana kan ge spelaren en känsla av kontroll om man ger dem 

landmärken och andra ledtrådar att navigera utifrån, istället för att bara ha en rak korridor. 

Alternativa vägar och olika möjligheter att nå samma mål är mer effektiva för att skapa en 

Agency-rik spelupplevelse än tydliga mål med raka vägar för att nå dem.  

Berättelser i olika former kan också förmedla Agency, men det är en svår balansgång. Ju mer 

frihet spelare får desto svårare blir det att strukturera ett narrativ med en dramatisk kurva 

och en tydlig röd tråd. En skickligt skriven berättelse behöver dock inte vara ett hinder för ett 

system som tillåter spelaren att ha en viss frihet att utforska eller möjlighet att påverka dess 

narrativ. Mateas (2004) menar att det bästa sättet att maximera mängden Agency hos 

spelare är att ha en perfekt balans mellan berättelsen och spelmiljön. Med spelmiljön menas 

spelets inre kontext, alltså den virtuella miljö som spelet utspelar sig i. Både spelmiljö och 

berättelse inbjuder spelaren till vissa typer av handlingar, medan de begränsar möjligheten 

att utföra andra. Ett spel vars handling fokuserar på att döda rymdmonster bör därför inte 
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ha en spelmiljö som saknar vapen, ammunition eller för den delen själva rymdmonstren. 

Samtidigt bör en spelmiljö som har en stor röd knapp inte bara låta spelaren trycka på den, 

utan också inkludera knappen och spelarens eventuella tryck på denna i sin berättelse. 

Konsekvensen av spelarens handling bör alltså tas i beaktning. Mateas (2004) hävdar att 

dessa två typer av begränsningar, materiella (spelvärld) och formella (berättelse) 

tillsammans har en positiv effekt på Agency om de är balanserade mot varandra. De ger då 

ett tydligt ramverk för vad spelet förväntar sig av spelaren utan att dessa begränsningar 

känns påklistrade. 

Murray (1997) hävdar att vi, genom att möta utmaningar i spel, tillfredsställer vårt behov av 

kontroll över verkligheten. Spelets utmaningar erbjuder samma strukturella utmaningar, 

fast framställda i en alternativ miljö. Att bemästra ett ekonomiskt system i ett spel kan ge oss 

samma tillfredsställande känsla som en ekonomisk vinning i det verkliga livet, och det är en 

del av det som gör Agency till en så stark kraft inom spel: möjligheten att uppleva symboliska 

draman inom spelets ramar, där konsekvenserna begränsas av just denna kontext.  

Agency är dock inte det enda begrepp som Murray (1997)  associerar till spelande. Hon tar 

även upp Immersion och Transformation (här använt som det engelska begreppet) som två 

begrepp som är nära besläktade med Agency. Alla tre omnämns av Murray som element som 

uppkommer vid just spelande. Murray definierar Immersion som en upplevelse där 

deltagaren tappar uppfattningen om tid och rum och helt innesluter sig i en fantasivärld. 

Denna uppfattning om spelvärlden som en typ av verklighet kan ses som en förutsättning för 

Agency enligt Murray, då spelaren bör tänka på konsekvenserna av sitt handlande inom 

spelet som om de skulle vara av betydelse. Transformation beskriver Murray som den känsla 

spelaren får när den antar en annan personlighet, ikläder sig en annan roll än sin vardagliga 

gestalt, och agerar utifrån andra preferenser än de som de själva har i verkliga livet. Denna 

typ av spelande kan också kopplas till Agency. Ett exempel på ett system som tillåter en stark 

synergi mellan berättelse och Agency är klassiska rollspel, där spelarna själva leder 

berättelsen tillsammans med en spelledare. Dessa berättelser kan vara mer eller mindre 

styrda av spelledaren, men erbjuder ofta stor frihet ifråga om karaktär, spelsätt och vägval i 

berättelsen. Murray menar att detta gemensamma författande av en berättelse mellan 

spelare och spelledare ger samtliga parter en känsla av Agency, om samarbetet dem emellan 

fungerar väl. I ett klassiskt rollspel fungerar spelledaren som berättare och den som 

beskriver spelvärlden för spelarna. Spelledaren är också den som hanterar konsekvenserna 

för spelarnas handlande och förklarar för spelarna vad som sker runtomkring dem. Spelarna 

själva avgör hur de skall agera på det som spelledaren berättar och via reglerna har de olika 

handlingsmöjligheter. I denna typ av spelande skulle man alltså kunna se alla tre aspekter 

som Murray (1997) beskriver.  Det är dock Agency som är huvudämnet för detta arbete. 

Mateas (2004) teori kring berättelse och miljö tycks styrka den tes av Murray (1997) som 

beskrivits ovan: Spelets inre kontext och dess berättelse är starkt knutna till varandra och 

spelare kan själva välja att utföra handlingar baserade på vad de upplever att miljön och 

berättelsen inbjuder till. Om en spelare till exempel ser någon som sticker ut i en folksamling 

kan de välja att smyga efter, en handling som både spelets berättelse och dess inre kontext 

inbjuder till. Hur reglerna kring denna handling ser ut varierar ofta från regelsystem till 

regelsystem, men få rollspel hindrar spelarna från att själva välja hur de skall hantera de 

utmaningar som spelarna ställs inför. 
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Denna typ av samskapande väcker frågan om vem som egentligen är författaren för en 

specifik berättelse: spelaren eller spelskaparen. En spelare inom digitala spel, även de som 

erbjuder en hög nivå av Agency, har dock fasta ramar för vilka typer av handlingar som kan 

utföras och berättelsen begränsas därför kraftigt. Murray (1997) menar därför att 

spelskapare av digitala spel bör betraktas som de egentliga författarna av berättelsen, men 

att den berättelse de skapat lämnar kreativt utrymme för variation i hur dessa begränsningar 

hanteras. 

2.2.1 Upplevd Agency vs teoretisk Agency 

Murrays definition av Agency har fått stor spridning, men där Murray främst fokuserar på 

konstruerade val och spelskaparen som författare har senare teoretiker (t ex (Thue, Bulitko, 

Spetch, & Romanuik, 2010)) inte bara fokuserat på detta, utan även undersökt skillnader 

mellan spelarens faktiska möjligheter att välja och deras upplevda möjligheter att göra 

detsamma. 

Teoretisk Agency är, enligt Theue et al. (2010), den konstruerade och objektiva möjligheten 

för spelare att, som en del av systemet, påverka spelet. Schack har till exempel i sina regler 

en viss mängd teoretisk Agency, och varje omgång som spelas erbjuder olika nivåer av denna 

typ av Agency, då varje drag begränsar eller ökar antalet möjliga drag. Upplevd Agency har 

däremot väldigt lite med hur många möjligheter som spelare har att påverka spelet, det 

fokuserar istället på hur stor påverkan spelaren själv känner att den har vid varje nytt drag. 

Ett drag som låter dig ta motståndarens drottning genererar antagligen en högre upplevd 

Agency än ett som låter dig skydda en löpare från motståndaren, men egentligen är 

skillnaderna mycket små när det gäller den teoretiska delen: du får en liknande taktil 

respons av att flytta pjäserna, samma regler gäller för bägge dessa scenarier och när du tagit 

pjäsen flyttas den från brädet på samma sätt. Spelaren som blir av med sin drottning kan å 

andra sidan uppleva det som att den inte hade någon möjlighet att förhindra eller förutse 

detta, och bli frustrerad över sin upplevda brist på möjlighet att påverka spelet, fast de 

teoretiskt sätt hade kunnat göras en stor mängd andra drag som resulterat i ett speltillstånd 

där deras drottning inte varit hotad. 

Theue et al. (2010) beskriver ett antal faktorer som är avgörande för att maximera mängden 

upplevd Agency: Förutsägbarhet, förmåga, önskvärdhet och koppling. Många moderna spel 

struktureras med ett mått av teoretisk Agency, men enligt Theue et al. (2010) glömmer 

många spel bort att anpassa valsituationer till olika spelartyper med olika spelsätt. Om en 

spelare har intentionen att påverka spelsituationen bygger denna intention på faktorerna 

ovan. Låt oss säga att spelare A vill ta spelare B:s drottning i schack, intentionen är att 

komma åt den och få bort den från spelbrädet. Om spelare A kan förutse vad som krävs för 

att lyckas (förutsägbarhet), har en möjlighet att utföra draget (förmåga) och dessutom kan se 

en tydlig kausalitet mellan sitt eget handlande och resultatet (koppling) skapas en stor 

mängd Agency. Låt oss nu säga att någon av dessa punkter saknas och undersöka resultatet: 

Spelare A råkar, utan att ha en aning om hur det gick till, ta sin motståndares drottning. 

Spelare A fick ett resultat som visserligen var önskvärt, men om denne inte kan se 

kopplingen mellan sina drag och resultatet saknas förutsägbarheten. Spelare A är 

förmodligen mindre nöjd än om denne klarat av samma uppgift med avsikt, som i det första 

exemplet. Det skulle dock kunna leda till att spelaren kan rekonstruera vad som skett och vid 

ett senare tillfälle lyckas återskapa resultatet. Om så skett borde det därmed generera 

Agency, då spelaren kan förutse konsekvensen och denna konsekvens är åtråvärd.  
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Resonemanget medför dock ett problem för spelskapare: även om det resultat som är mest 

attraktivt för spelaren är det som kommer skapa starkast Agency, så föredrar inte alla 

spelare samma saker. Att designa spel som anpassar sig efter vad olika spelartyper finner 

mest önskvärt kan, enligt Theue et al. (2010), betraktas som sällsynt men skulle, enligt 

samma källa, vara ett mycket effektivt sätt att skapa Agency.  

2.3 Designprinciper 

Det vi sett i ovanstående delar av bakgrunden är hur tidigare forskning närmat sig Agency 

som begrepp och hur viktigt det är att ge spelare möjlighet till val av olika slag för att 

spelandet skall vara meningsfullt. Utifrån vad som sagts kan ett antal designprinciper 

extraheras kring hur en spelskapare bör gå tillväga för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för upplevd Agency. Designprinciperna nedan sammanfattar tidigare 

presenterade teorier och fungerar som en röd tråd igenom arbetet. De utgör också en grund 

till arbetets problemformulering. 

2.3.1 Tydlighet 

När en spelare ställs inför ett val bör de, i idealfallet, ha en möjlighet att ana vad 

konsekvenserna blir, oavsett vad de väljer. Detta gäller inte bara själva valet utan även 

handlingen som är sammanlänkad med valet. Om spelaren inte kan ana vad som förväntas 

bli utfallet kan valet felaktigt uppfattas som meningslöst eller arbiträrt, och risken blir att 

den teoretiska Agency som spelet erbjuder inte återspeglas i den upplevda Agencyn hos 

spelaren. Tydlighet handlar därför mycket om att inte skicka fel signaler till spelaren, till 

exempel genom att ha objekt i miljön som spelaren tror sig kunna manipulera men som inte 

har någon funktion. Ett exempel på detta vore en dörr som inte går att öppna eller en spak 

som inte går att dra i. Detta skulle bryta mot de riktlinjer som Theue et al. (2010) spaltat upp 

kring Agency, de som beskrivits i kapitel 2.2.1 ovan. Av samma anledning bör det inte heller 

förekomma för många olika alternativ vid en given situation, då det försvårar för spelaren att 

bilda sig en uppfattning om vilka konsekvenser ett givet val kan få. Detta håller både Murray 

(1997) och Salen & Zimmerman  (2004) med om. De senare tillägger dessutom att tydlighet 

även handlar om när saker sker som spelaren själv inte initierat. Om spelaren till exempel 

spelar ett strategispel där inte alla enheter finns representerade på skärmen samtidigt och 

spelarens enheter blir attackerade bör spelaren på något sett få en signal om detta, gärna 

innan det sker. På så sätt får spelaren en möjlighet att förutse vad som kommer att hända 

(enheterna kommer under attack) och kan hantera det på flera olika sätt (genom att fly eller 

möta anfallet till exempel). 

När det gäller valsituationer bör det som nämnts tidigare finnas en möjlighet att förutse dess 

inverkan, men inte vilket alternativ som är det bästa. Det skulle frånta spelaren ansvaret för 

att ta ett beslut och tar i egentlig mening bort själva valet, då det bara blir ett alternativ kvar. 

Det här är en svår balansgång som spelaren ställs inför: spelet bör vara tydligt och i viss mån 

förutsägbart för att generera Agency, men inte så pass tydligt att spelaren alltid på förhand 

kan avgöra vilket alternativ som är det optimala. Om det senare sker blir valet arbiträrt och 

hamnar i botten av Fullertons (2008) valtrappa. Tydligheten är också viktig när det gäller 

kopplingen mellan handling och konsekvens i andra situationer än regelrätta val. Om en 

spelare svänger höger istället för vänster bör denna få en tydlig konsekvens som skiljer sig 

från det som inträffat om spelaren valt annorlunda, även om spelaren inte tänkte på det som 

ett val. Ett annat exempel där tydlighet spelar roll är när spelaren skall få respons på att en 

uppgift är avklarad.  
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2.3.2 Motivation 

För att spelare skall känna att de gör meningsfulla val måste det finnas en inbyggd 

motivation i spelet. Om spelaren inte bryr sig om vilka konsekvenser ett val får eller inte 

känner något incitament till att handla försvinner alla möjligheter till att skapa Agency. 

Därför bör det i en given valsituation finnas alternativ som antingen ger spelaren det de vill 

ha, eller på annat sätt framstår som attraktiva. Enkelt förklarat bör alltså spel låta spelaren få 

möjlighet att välja det de vill, och saknas det alternativ just den spelaren skulle välja i en 

given situation kommer deras känsla av Agency att minska. Theue et al. (2010) beskriver 

förmågan att åstadkomma det önskvärda som en mycket viktig faktor för att maximera 

Agency, och får stöd från Mateas (2004) teorier om att miljön och historien skall inbjuda 

spelaren att handla. Om miljön är hotfull och mörk bör spelets berättelse och spelarens val 

också vara anpassade till den stämning och de signaler som miljön sänder, enligt Mateas. 

Återigen kan man här se kopplingen till Affordance, när det kommer till signaler från miljön 

till en mottagare, som i detta fall är spelaren (Chemero, 2003).  

Arbiträra val, eller val där konsekvenserna inte berör spelaren på något sett bör absolut 

undvikas om man som spelskapare är ute efter en stark känsla av Agency, då försvinner 

motivationsfaktorn. Enligt Fullertons beskrivningar av val bör dilemman vara väl lämpade 

för att skapa Agency, då det får spelare att väga för- och nackdelar mot varandra.  

Schell (2008) nämner också att antalet alternativ i en given situation bör, om möjligt, 

baseras på hur många olika alternativ som ens spelare är intresserade av, alltså hur många 

alternativ som är motiverade. Att välja mellan höger och vänster i ett vägskäl kan vara 

intressant för en spelare och kännas motiverat, även med väldigt begränsat information. Att 

välja mellan 30 olika vägar är överväldigande, och påverkar motivationen direkt negativt. 

Mängden alternativ är alltså viktig för flera av designprinciperna kring Agency. 

2.3.3 Variation 

För att skapa stark Agency bör de val som spelet presenterar för spelaren vara varierade, 

både vad det gäller mekanisk konsekvens och påverkan på spelets berättelse. Både mikro- 

och makroval bör vara en del av spelets design. Detta stöds av Fullertons (2008) 

beslutstrappa (se figur 1) och Salen & Zimmermans (2004) tes kring meningsfullt spelande. 

Att överraska spelaren genom att förändra något de taget för givet borde därmed vara ett 

effektivt sätt att skapa Agency enligt principen. För att åstadkomma detta kan valens 

anatomi studeras, och ha en roll i dess utformning (se 2.1.1). Valen bör varieras enligt 

Fullertons trappa, men fortfarande vara kopplade till spelets formella och materiella kontext. 

Variation kan skapas på många olika sätt, och bör också göra det där möjlighet finns. Jesse 

Schell (2008) hävdar att variation kan skapas genom att spelaren själv får utforska möjliga 

lösningar på ett problem. Han menar att variation i ett spels berättelse är svårt att 

åstadkomma, och relativt sällsynt. Därför kan variation skapas genom att istället låta 

spelaren välja mellan olika sätt att lösa en uppgift, där en har en högre svårighetsgrad, men 

genererar en högre belöning. Schell menar alltså att variation kan springa ur så pass enkla 

medel som att låta spelaren själv avgöra om det är värt att riskera mer för en högre belöning 

eller låta dem ta det säkra före det osäkra.   
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3 Problemformulering 

Många spel utger sig idag för att vara ickelinjära och att erbjuda spelaren möjligheter att 

påverka spelet genom valsituationer och handlingar, men det har visat sig gång på gång att 

många val är poänglösa, då utgången i slutändan blir densamma. Spel som Bioshock 

(Irrational Games, 2007), Mass Effect (BioWare, 2007) och Fable (Big Blue Box, 2004) 

påstår alla att spelarens handlingar påverkar inte bara berättelsen, utan även själva spelets 

upplägg och spelarens förutsättningar i rent spelmekaniska situationer. Men hur stor 

möjlighet att påverka har spelarna egentligen? Och vad är det som får spelare att känna att 

de har kontrollen? 

Syftet med detta arbete är att praktiskt testa ett antal designprinciper gällande Agency i spel. 

Termen Agency används för att beskriva hur mycket en spelare känner att de kan påverka 

spelets utgång och pågående berättelse. För att förtydliga: med Agency menas alltså 

möjligheten att skapa en meningsfull skillnad inom en viss kontext (Murray, 1997). I det här 

fallet syftar Agency på spelarens upplevda möjlighet att påverka spelet. Enkelt förklarat skall 

det undersökas hur man som spelskapare får spelare att känna att de har kontroll över 

spelupplevelsen och att de val de gör under spelandet har konsekvenser (Thue, Bulitko, 

Spetch, & Romanuik, 2010). Med spelupplevelsen menas här det totalintryck som spelandet 

som aktivitet ger spelaren under tiden denne ägnar sig åt att spela spelet. 

För att undersöka hur spelare upplever Agency har ett antal scener skapats där spelare får 

spela igenom en sekvens av val. Dessa val och konsekvenser har att designats utifrån de tre 

designprinciper som förklarats under punkt 2.3. Dessa principer har sin grund i bland annat 

Salen & Zimmermans (2004) tes kring meningsfullt spelande, Fullertons (2008) valstrappa 

och Mateas (2004) teorier kring enhetlighet mellan spelmiljö och berättelse. 

Utifrån dessa teoretiska grunder har två uppsättningar av scener skapats och testats: En 

grupp av scener som är designade utifrån principerna om hög Agency och en grupp av scener 

som saknar de konsekvenser och respons som byggts in i den tidigare gruppen av scener. Ett 

exempel på en sådan scen-dualitet är följande: Spelarkaraktären går in i ett tomt rum. Där 

får spelaren veta att de flesta som kommit till det här rummet tar den vänstra vägen, medan 

endast ett fåtal tar den högra. Spelaren får också förklarat för sig att anledningen till detta är 

att den vänstra leder till en lättare väg mot målet, men den tar längre tid. Den högra är 

farligare, men går snabbare. I den andra versionen av samma scen får spelaren inte veta 

varför tidigare personer har valt som de gjort, de får endast reda på att fler gått åt vänster. 

Spelaren tvingas alltså göra ett oinformerat val, vilket bryter mot principen om tydlighet.  

Hypotesen som detta arbete utgår ifrån och vill testa är att den senare gruppen av scener 

kommer att generera en mindre mängd av upplevd Agency hos spelarna än den tidigare.  

De frågor som kommer att behandlas i detta arbete är alltså följande: 

 Kommer ett scenario som är designat enligt principerna om variation, tydlighet och 

motivation skapa en starkare känsla av Agency? 

 Vilken av de tre principerna är mest effektiv/viktigast för att förmedla en känsla av 

Agency? 
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Genom att hitta svar på ovanstående frågor kan arbetet vara till nytta för alla som försöker 

skapa spel med hög Agency på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är också intressant för 

spelskapare som vill försöka polera sitt spel på just området spelarinteraktion. 

3.1 Metodbeskrivning 

Nedan presenteras det tillvägagångssätt som planerats för att besvara de frågor som 

redogjorts för under punkt 3. Metoden är utvald för att med säkerhet kunna verifiera eller 

falsifiera effektiviteten hos de designprinciper som presenterats i kapitel 2.3 (variation, 

tydlighet och motivation). 

3.1.1 Undersökningsmetod 

För att säkerställa att resultatet av undersökningen blev reliabelt och verkligen kunde 

kvantifiera skillnader i upplevd Agency mellan de olika scenerna i artefakten användes 

huvudsakligen en kvantitativ undersökningsmetod. Det huvudsakliga mätverktyget var en 

enkätundersökning som fylldes i av testpersonerna i samband med en genomspelning av 

artefakten. Mellan varje scen som spelades togs en paus ifrån spelandet och testpersonen 

fick fylla i de frågor som var kopplade till scenen de just spelat. Frågorna i enkäten var 

formulerade som slutna frågor på ett sådant sätt att mätbara variabler kunde utvinnas ur 

svarsformuläret. Detta gjordes för att sedan kunna jämföra resultatet mellan de olika 

scenerna. Frågorna presenteras längre fram i arbetet under kapitel 5.3 och är starkt 

inspirerade av Jennet et al.s (2008) undersökning kring Immersion i spel. I sin 

undersökning använder Jennet et al. flera olika metoder för att mäta Immersion. Både 

objektiva mätningar och observationer och subjektiva frågeformulär används för de 

experiment som utförs. Det framkommer dock att en spelares egen subjektiva bedömning av 

sin upplevelse är lika tillförlitlig som en mer objektiv metod. Undersökningen visar att ett 

frågeformulär med ett antal påståenden kring spelarens upplevelse ger samma resultat som 

att till exempel samla in data kring testpersonernas ögonrörelser eller tidsintervall för att 

slutföra olika uppgifter. 

Som nämnts tidigare (se 2.2) är Agency och Immersion två nära besläktade begrepp, både 

omnämns av Murray (1997). Murray definierar Immersion som en upplevelse där deltagaren 

tappar uppfattningen om tid och rum och blir helt uppslukade av det de ägnar sig åt inom 

spelet. Spelaren ser alltså spelvärlden som en typ av verklighet, och detta kan, enligt Murray 

(1997) ses som en förutsättning för Agency. Därmed kan påståenden som gäller för 

Immersion även ha relevans för en undersökning som behandlar Agency. 

Vissa av frågorna i enkäten har tagits direkt från den enkät som Jennet et al.(2008) använde 

till sitt tredje experiment, och samtliga frågor som använts till detta arbete följer den 

struktur som Jennet et al. använt. I de tidigare experimenten valde Jennet och hennes 

kollegor att blanda positivt och negativt laddade påståenden, men detta verkade förvirra 

testpersonerna och till den tredje undersökningen valde de att undvika detta. I Jennets 

frågeformulär har frågor valts bort som tydligt har kopplingar till saker som testpersonens 

tidsuppfattning, medan frågor som har med motivation och interaktion med omgivningen 

plockats ut för att användas till detta arbetes mätning av Agency. Antalet frågor har också 

dragits ned på, då Jennet et al. enbart ställer sina frågor när spelandet är slutfört, medan 

denna undersökning låter testpersonerna ta ställning till samtliga påståenden efter varje 

spelad nivå. Om samma mängd påståenden använts i detta arbete skulle undersökningen bli 
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alltför omfattande för den enskilde testpersonen, och inte hålla sig till det som är relevant för 

frågeställningen.  

Ett öppet kommentarsfält av en mer kvalitativ natur användes också för att säkerställa att 

testpersonerna fick en chans att kommentera om något verkade missvisande med 

undersökningen. Testpersonerna ombads att använda detta för att motivera varför de 

besvarat påståendena som de gjort, och för att påpeka detaljer som de reagerat på under 

spelandet. Frågeformuläret var skapat på ett sådant sätt att testpersonerna själva fick 

gradera i vilken mån de höll med om ett antal påståenden kopplade till deras spelande och 

designprinciperna variation, tydlighet och motivation. Frågorna är alltså grundade på de 

källor som angetts i bakgrunden, ur vilka designprinciperna är hämtade, samt Jennet et al.s 

frågeformulär från 2008 rörande det närbesläktade begreppet Immersion. Enligt Östbye et 

al. (2003) är en kvantitativ metod väl lämpad för denna typ av jämförelse, där en hypotes 

skall prövas. Metoden är också lämplig för att få ett objektivt resultat, då endast 

testpersonernas åsikter presenteras, innehållsskaparen kommer inte till tals och resultatet av 

undersökningen bör därför vara tillförlitligt om någon skulle vilja upprepa undersökningen. 

En kvantitativ metod ger dock inte mycket utrymme för reflektion för testpersonerna, och 

inte heller ger den mycket utrymme för testaren att närmare undersöka något som sticker ut. 

Av den anledningen modifierades undersökningen efter pilottestet genom att lägga till den 

möjlighet att kommentera som nämnts ovan, så att eventuella oklarheter kunde nå upp till 

ytan. Dessa fungerade alltså som en preventiv åtgärd mot eventuella mätfel kring spelarens 

bedömning om sin egen upplevelse. 

3.1.2 Urval 

Spelet Magnetic (Guru Games, 2014) riktar sig till en målgrupp som består av erfarna 

spelare, specifikt de som har erfarenhet av pusselspel i förstapersonsläge. Detta fokus 

stämmer illa med den föresats som detta arbete har byggts på. Undersökningens mål var att 

utreda hur de etablerade designprinciperna fungerar på en generell nivå. Det var därför 

viktigt att testpersonerna som deltog i undersökningen hade en varierad mängd erfarenhet 

av spelande i största allmänhet och Magnetic i synnerhet. En person som spelat mycket spel 

i förstapersonsperspektiv kan komma att uppleva en bana eller utmaning på ett annat sätt än 

någon som saknar den erfarenheten. Tanken med detta är att åtminstone till viss del beröra 

erfarenhetens påverkan på upplevd Agency, även om detta inte är huvudfrågan för 

undersökningen. Det som faktiskt undersöks är designprincipernas gångbarhet i praktisk 

speldesign, det vill säga till vilken grad de verkligen hjälper till att öka känslan av Agency hos 

spelarna. Erfarenheten hos spelarna kan dock ha en viss påverkan på denna upplevelse och 

därför togs detta i beaktande i ett tidigt stadium av arbetet. 

Urvalet var delvis ett bekvämlighetsurval, då personer som var studenter ifrån högskolan i 

Skövdes datorspelsprogram tillfrågades om de ville delta. Testpersoner tillfrågades även 

utanför utbildningen, då det behövdes för att väga upp erfarenhetsbilden. 

Ett problem med att ha denna typ av upplägg är att det kan bli svårt att hitta tid och plats för 

individer som inte finns i närområdet. Målsättningen var dock att hitta minst tio personer 

till varje testgrupp, alltså totalt 20 testpersoner, vilket också blev det antal testpersoner som 

deltog i slutändan. Om problem hade uppstått med att hitta tillräckligt många testpersoner 

var tanken att låta minst fem personer spela varje variant av artefakten, det vill säga minst 

fem individer som spelade versionen som följer designprinciperna och minst fem som 
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spelade versionen som inte följde dem. Fördelningen mellan erfarna och oerfarna spelare 

blev inte helt jämn (se kapitel 5.1) men ändå tillräcklig för att kunna ge en fingervisning om 

hur olika erfarenhet påverkar känslan av Agency, åtminstone kopplat till spelet Magnetic. 

 

3.1.3 Artefakt 

Den artefakt som ligger till grund för undersökningen består av ett antal scener skapade till 

spelet Magnetic (Guru Games, 2014). Magnetic är ett förstapersons-pusselspel som bygger 

på att spelaren använder sig av ett magnetvapen, ett verktyg som skapar elektromagnetiska 

fält. Dessa fält kan antingen ha en positiv eller negativ laddning och beroende på vilken kraft 

som används påverkas miljön och spelarkaraktären på olika sätt. Den ena kraften drar saker 

mot karaktären eller, om de har en större motståndskraft än spelarkaraktären, flyttar denne 

mot föremålet. Den andra skjuter föremål bort ifrån karaktären, eller flyttar karaktären bort 

ifrån föremålen. Är de två objekten (karaktären och föremålet) ungefär likvärdiga i vikt 

flyttas bägge av den magnetiska kraften. Varje scen innehåller ett rektangulärt rum, 

hädanefter benämnt som kub, som är de enheter spelet bryts ned i. Varje kub innehåller 

någon form av pussel eller utmaning för spelaren. Spelet delas också in en form av nivåer 

eller sekvenser. Varje sådan nivå innehåller ett antal kuber som skiljer sig från de andra 

nivåerna i grafisk stil och svårighetsgrad.  

 

Figur 2 Bild från spelet Magnetic 

Totalt har det skapats sex stycken scener, tre par. Varje par är designat så att den ena 

varianten av scenen följer den designprincip som scenparet handlar om medan den andra 

bryter mot samma princip. Det finns alltså en scen som utformats för att i största möjliga 

mån följa designprincipen kring motivation och en, nästan identiskt scen, som bryter mot 

samma princip. Scenparen är skapade med minsta möjliga skillnad dem emellan, så att det 

enbart är designprincipens vara eller icke vara som skiljer dem åt. Scenerna har därefter 

delats upp i olika körbara filer, så att varje testperson spelar igenom ett separat spår/en 

separat sekvens av scener. Varje enskild testperson fick alltså bara spela igenom en version 

av varje kub. För att inte spelpersonerna skall påverkas allt för mycket i sin bedömning av 
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tidigare scener i sin scenlista har två referenskuber lagts till, en i början och en i slutet. De 

tillhör spelet Magnetic (Guru Games, 2014) men har inte skapats specifikt för detta arbete, 

och har inte heller anpassats efter de olika designprinciperna. De fungerar snarare som 

ankare för de värden som frågorna genererar, samt som en introduktion till spelets mekanik 

(se figur 3). Det man kan se i figuren 3 är att samtliga testpersoner spelar första och sista 

scenen, medan de till höger enbart spelar scenerna utan designprinciperna. De till vänster 

följer det motsatta spåret, och spelar därmed endast de scener som utformats för att följa 

designprinciperna.  

 

Figur 3 Scenupplägg/struktur av artefakten 

De scener som skapats fokuserar på olika typer av utmaningar som hör hemma i spelets 

miljö. Tanken bakom vilken utmaning som valts ut för varje scen är att den skall vara lämpat 

för att illustrera den designprincip som är förknippad med scenen. Ett av scenparen 

innehåller en så kallad ”valkub”, medan de andra två scenparens utmaningar handlar om 

pussel och utförande, inte ett moraliskt dilemma. (Det scenpar som i figur 3 är angivet som 

”Motivation+” respektive ”Motivation-” innehåller valkuber). Valkuberna i spelet Magnetic 

(Guru Games, 2014) fungerar som skiljelinjer mellan spelets olika nivåer, och ter sig 

annorlunda från resterande banor i spelet. De tvingar spelaren att göra moraliska 

ställningstagande eller klara av kognitiva utmaningar, till exempel minnesteknik. Tanken 

med valkuberna i spelet är att dessa skall fungera som fokuspunkter för berättelsen, 

skiljelinjer där spelarens val får en tydlig konsekvens på resten av spelet. De bör därför extra 

viktigt att förmedla Agency till spelarna i dessa valkuber, det är antagligen de viktigaste 

scenerna när det kommer till just Agency för spelet som helhet. 
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Ett potentiellt problem med upplägget som identifierades tidigt var att det kunde bli 

problematiskt att helt isolera en designprincip ifrån de andra. Det är lätt hänt att något som 

skapas för att vara tydligt också kan återspegla designprincipen om motivation. Att 

designprinciperna till viss del flyter in i varandra är något som är svårt att undvika, men 

målet var att förstärka en designprincip i taget, inte helt utesluta de andra. Tanken med detta 

var att om tillräckligt fokus läggs på en princip per kub bör det vara tillräckligt för att ge 

tydliga resultat. 

Ett annat problem var den mekaniska barriären som eventuellt skulle kunna hindra oerfarna 

spelare från att uppleva artefakten som helhet. Avgränsningar gjordes därför för hur lång tid 

varje testperson fick spela i varje scen. Om någon testperson fastnade på en viss bana i mer 

än fem minuter fick de svara på frågorna efter bästa förmåga, för att sedan hoppa vidare till 

nästa scen.  

3.1.4 Forskningsetik 

Då spelet Magnetic (Guru Games, 2014) innehåller en del material som kan anses olämpligt 

för minderåriga valdes en yngre målgrupp helt bort för detta arbete. Det har alltså enbart 

varit myndiga testpersoner som deltagit. Inför varje test förklarades också ett antal saker för 

testpersonerna. Detta för att uppfylla de fyra krav som Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen 

(2003) satt upp för att en undersökning skall vara att betrakta som forskningsetiskt gångbar. 

Hur kraven uppfylldes beskrivs i stycket nedan, men det handlar alltså om att informera 

testpersonerna om följande: De skall delta i en undersökning,  denna undersökning är 

frivillig och att de uppgifter de lämnar för undersökningen kommer kommer att hanteras 

med diskretion.  

Deltagarna informerades om att en undersökning skulle genomföras, men att denna 

undersökning var helt frivillig och att de, som deltagare, ägde rätten av när som helst avbryta 

testet utan vidare förklaring. De fick också reda på att deras uppgifter inte kommer att 

hanteras på något olämpligt sätt och att de har rätt till att vara anonyma. De upplystes om 

att deras namn inte är med i rapporten på något sätt. De fick också information om vad 

resultaten skulle användas till, det vill säga detta arbete och inget annat, inget som inte var 

direkt relaterat till forskningen. Testpersonerna informerades även om att de själva kommer 

kunna ta del av rapporten i slutändan, då den publiceras online som ett offentligt dokument. 

Var och när rapporten förväntades vara tillgänglig informerades de också om, något som 

enligt Östbye et al (2003) inte är ett krav, men som rekommenderas vid vetenskapliga 

undersökningar.  
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4 Genomförande 

Under denna rubrik kommer först en mer utförlig genomgång av spelet Magnetic (Guru 

Games, 2014) att göras. Därefter kommer de scener som skall skapas beskrivas i text och 

bild. Kapitlet avslutas med en pilotundersökning, där plats ges för att iterera produkten 

utifrån den feedback som pilot-testningen ger. 

Den produkt som har produceras för detta arbete har gjorts på spelstudion Guru Games. 

Studion i fråga är en liten studio bestående av tolv medarbetare belägen i Skövde, Sverige. 

För att ge en bakgrund till den interna och externa (digitala och fysiska) miljö som omgett 

skapandet av artefakten ges det en kort presentation av både företaget och spelet i detta 

kapitel av arbetet. En lista över de scener som skapats och deras iterationer kommer också 

att gås igenom, inklusive motivation kring olika designval. Vilka delar av varje scen som är 

anpassade för den designprincip som representeras är en del av denna motivation. Slutligen 

presenteras den pilotundersökning som gjorts och de frågor som ingått i denna 

undersökning, samt tankar kring vad som kan förbättras utifrån resultatet.  

Guru Games inriktar sig på spel i första person med stark inlevelse. Deras målgrupp är lite 

äldre än hos många studios, deras spel riktar sig främst mot ett segment av marknaden som 

uppskattar kvalitativa spel med en speltid omkring 6-8 timmar och som gärna ser att det 

finns ett något mervärde till spelet. Med mervärde menas någon underliggande tematik eller 

filosofi som spelaren får ta ställning till eller på annat sätt bemöta.   

4.1 Magnetic 

Magnetic (Guru Games, 2014) är ett pusselspel i förstaperson med en klaustrofobisk miljö. 

Spelet utspelar sig i en dystopisk framtid, där industrin kring privata fängelser växt till en 

enorm bransch och där nära 20 % av den amerikanska befolkningen är en del av 

fängelsesystemet, eller har varit tidigare. En sådan fängelseanläggning hanterar enbart 

fångar som dömts till döden, de köper avrättningsrättigheterna och får därmed sköta dessa 

fångar hur de vill fram till dess att de avlider.  

Till detta fängelse skickas en ung kvinna för att avtjäna sitt straff, och kanske ges en chans 

att bli fri från sin dödsdom. Hon slängs in i en galen värld, en gigantisk labyrint av kuber 

som rör sig i ett okänt mönster. Varje kub är en kammare fylld med fällor och faror, och 

hennes enda chans att återfå sin frihet är att lösa de pussel som finns i varje rum och ta sig 

igenom labyrinten.  



 17 

 

Figur 4 Koncept på fängelsets psykavdelning skapad av Louise Meijer 

Till sin hjälp har hon ett experimentellt verktyg, en ”Magnet Gun”, som låter henne 

manipulera magnetiska objekt i miljön, och hennes enda kompanjon på resan är 

fångvaktaren och tillika chefen för anläggningen William Keene. Han hånar och hetsar 

fångarna som kämpar för sin frihet, men ger dem också små tips och råd kring hur vissa 

pussel är konstruerade.  

4.2 Mekanik 

Magnetic (Guru Games, 2014) tar inspiration från spelet Portal (Valve Corporation, 2007) 

när det kommer till dess mekaniska aspekter. Precis som i Portal har spelaren ett verktyg, en 

typ av vapen, som sitt huvudsakliga medel för att interagera med miljön, placera lådor på 

knappar och förflytta sig på alternativa sätt. Portals ”Portal Gun” kan skapa portaler i miljön 

som spelaren använder för just de saker som nämnts ovan: förflyttning, interaktion och 

pussellösande. I spelet Magnetic kallas spelarens verktyg en Magnet Gun. Det är ett enkelt 

verktyg på ytan: spelaren kan applicera en positiv och en negativ kraft. Den positiva skickar 

en kraft bort ifrån vapnets front och sprider sig sedan ut ifrån denna punkt. Den negativa 

drar istället saker emot vapnet. Så om en spelare aktiverar den positiva kraften på sitt 

magnetvapen kommer magnetiska föremål som ligger löst i miljön framför spelaren att 

puttas bort från denne. Om spelaren istället använder den negativa kraften kommer 

föremålen att dras mot vapnet istället. 

Detta är dock enbart halva sanningen om magnetvapnets funktionalitet; Den magnetism 

som påverkar föremålen ändrar nämligen inte på deras massa eller vikt. Detta leder till att 

spelaren också påverkas. Om ett föremål som spelaren puttar på med magnetvapnet väger 

mer än spelaren är det spelaren som puttas bort från föremålet istället, och väger de lika 

mycket kommer bägge att förflyttas i samma hastighet bort från varandra. Det omvända är 

naturligtvis sant för den negativa kraften. När spelaren drar i något som väger mer än deras 

karaktär eller som är fastmonterat dras de mot föremålet istället för att föremålet dras mot 

dem. Denna funktionalitet hos vapnet gör att spelare kan använda sitt vapen för att till 

exempel dra sig upp mot magnetiska plattor i taket eller putta sig bort från magnetiska 

golvplattor för att hoppa högre upp i luften.  
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På dessa sätt kan spelaren utöka sina möjligheter att förflytta sig i miljön, både när det gäller 

hastighet och höjd ifrån golvet. 

Andra exempel på spelets mekanik går att återfinna i objekt som drag-blocken. Drag-blocket 

är avlånga boxar som går att dra ut ur väggarna och som kan användas av spelaren för att 

bygga en form av trappa för att ta sig fram.  

 

Figur 5 Egenskapad trappa med drag-block 

 

4.2.1 Typer av banor/utmaningar 

Spelets olika banor erbjuder olika former av pussel och utmaningar, allt ifrån olika former av 

kombinationspussel till rena reaktions- och timing-baserade hinder. Det finns också ett antal 

olika fällor som skadar spelaren om denne är oförsiktigt. Det finns eldkastare (se figur 6) 

som, med jämna mellanrum, sprutar eld mot sin omgivning. Det finns spikfällor som spetsar 

det som aktiverar dem (de är tryckkänsliga). Det finns också giftgas och elektriska blixtar 

som kan ställa till det för spelaren.  

Alla dessa hinder används på olika sätt i spelet, vissa används för att blocka av områden, 

andra för att tvinga spelaren till att hitta en lucka att ta sig förbi eller få dem att skynda sig. 

Alla bidrar de på något sätt till att skapa den fientliga och dystopiska miljö som spelet är 

byggt utifrån.  
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Figur 6 Koncept på eldkastare skapad av Louise Meijer 

4.3 Scenlista 

De tre par av scener som skapats illustrerar varsin designprincip, och kommer därför 

presenteras i enlighet med dessa principer. För varje par av scener ges en kort beskrivning av 

tankegången inför skapandet, en genomgång av iterationsprocessen samt en motivation 

kring hur scenen förhåller sig till sin designprincip och litteraturen som presenterats i 

bakgrunden till detta arbete. 

Arbetsprocessen som sådan har sett lite olika ut mellan scenparen, men i varje par har en 

grundscen skapats för att fungera som en bana till spelet Magnetic (Guru Games, 2014) utan 

att ta hänsyn till designprinciperna som etableras i arbetets bakgrund (se del 2.3). Därefter 

har varje scen analyserats just kring dessa principer och en ny version har sedan skapats, 

som skall förkroppsliga de tankegångar som ligger bakom den för scenen valda principen. I 

vissa fall har grundscenen först skapats på papper eller som koncept, för att sedan 

implementeras i spelmotorn (detta framgår i beskrivningarna nedan). En annan 

inspirationskälla för utformningen har varit Jesse Schells (2008) tankar kring vad som ingår 

i nivådesign. Schell menar att en nivå bör designas så att miljö, arkitektur och rekvisita 

placeras på ett sådant sätt att spelets utmaningar, belöningar och val blir intressanta och 

underhållande.   

4.3.1 Tydlighet 

Scenen för tydlighet hade också ett annat mål för spelet: den skapades i sin första iteration 

som ett sätt att introducera spelaren till hur magnetplattor påverkas av magnetvapnet och 

hur man kan använda dessa för att hoppa på olika sätt. Att förklara denna mekanik har varit 
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ett problem med spelet, och därför bedömdes det som lämpligt att sikta på en tydlig 

nivådesign och använda sig av designprincipen kring just tydlighet för lösa detta problem.  

Spelarens uppgift i kuben är att hoppa från pelare till pelare och utnyttja den skjuts som 

Magnet Gun kan ge. Totalt fanns det i den första versionen 6 stycken pelare i rummet, och 

spelaren var tvungen att passera samtliga för att nå utgången. Däremot fanns det ingenting 

som visade spelaren vägen, och från startpositionen såg spelaren knappt något alls av 

rummet, varken mål eller hur denne skulle nå dit (se figur 7).  

 

Figur 7 När spelkaraktären kommer in i kuben möts de av en glasruta som 
skymmer utsikten. Bilden har ljusats upp något för detta arbete. 

Den glasruta som blockerade vyn för spelaren var väldigt svår att se igenom, och även om 

den tydligt avgränsar åt vilket håll spelaren kan röra sig så bryter den mot det som Salen & 

Zimmerman (2004) skriver om tydlighet och om att ge spelaren en möjlighet att greppa 

konsekvenserna av sitt handlande på förhand (se 2.1).  

Inte heller erbjuder scenen någon tydlig inbjudan eller ledtråd till att det finns olika sätt att 

klara av det hela, även om sådana vägar faktiskt finns i miljön. På den tredje plattformen 

finns det magnetplattor som låter spelaren ta två olika vägar, men det är otydligt för något 

som inte vet vad de letar efter. Det finns alltså ett mått av teoretisk Agency som riskerar att 

inte bli upplevd på grund av av otydlighet (se till exempel Mateas (2004)).  
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Figur 8 En överblick över banans upplägg 

I sin första utformning var scenen inte särskilt anpassad för att en spelare skulle uppleva 

Agency som baserar sig på tydlighet och informerade val (se figur 8). För att åtgärda detta 

skapades en ny version, som anpassades för att lösa de problem som nämns ovan. Den vy 

som mötte spelaren i denna nya scen ter sig annorlunda från den tidigare (se figur 9).  

Om man jämför figur 7 med figur 9 ser man stora skillnader kring vilken information som 

möter spelaren vid första anblicken, när denne äntrar rummet. Målet, rummets utgång, är 

tydligt markerat mitt i spelarens perspektiv. Den text som markerar utgången är dessutom 

belyst för att dra spelaren blick dit. Genom rummet löper också en randig linje som markerar 

den tänkte väg som skapats för spelaren.  Detta ger spelaren, redan vid första anblicken, en 

möjlighet att skapa sig en uppfattning om vad som förväntas. Inspiration för designen har 

hämtats från Gareth Schott (2006), som tycks mena att spelare inte bara reagerar på stimuli 

från miljön, utan även söker ledtrådar i den. De utforskar det som finns i deras närhet inom 

spelrymden för att hitta sätt att bemästra sin omgivning. De plattformar som visar på bilden 

är inte upphöjda från början, de är animerade och åker upp från golvnivå när spelaren 

kommer in i rummet, som ett gensvar på dennes närvaro. Bara att spelaren kommer in i 

rummet påverkar alltså omgivningen, dennes framfart får en tydlig respons från spelet, 

något som ligger i linje med Mateas (2004) tes kring kopplingen mellan miljö och berättelse.  
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Figur 9 En betydligt tydligare vy att utgå ifrån. 

En av plattformarna stannar dock nere i bottenläge tills dess att spelaren nått plattformen 

som ligger intill, först då aktiveras dess animation. Det är alltså först när karaktären står på 

rätt plattform som vägen öppnas upp, innan dess är plattformen kvar på golvnivå. Detta för 

att ge spelare ytterligare gensvar på att deras handlingar får konsekvenser, något som Thue, 

Bulitko, Spetch, & Romanuik (2010) benämner som en nyckel kring att skapa Agency hos 

spelare (se 2.21). Denna animation fyller också syftet att dra uppmärksamhet till det vägskäl 

plattformen erbjuder, spelaren kan antingen hoppa direkt mot mål (ett svårare hopp) eller ta 

en längre, men enklare väg till målet.  
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Figur 10 Överblick i den itererade versionen 

Samma typ av animation har också lagts på en annan plattform, som ligger längs den längre 

men enklare vägen igenom rummet. Även denna plattform åker upp först när spelaren når 

den plattform som ligger närmst intill. Detta var något som inte var med från första början, 

men som ändrades för att minska ned på distraherande objekt i miljön. Detta av samma 

anledning som tidigare animationer låtit vänta på sig: Att ge mer gensvar på spelarens 

framfart igenom banan. Det är alltså bara om man tar den säkra vägen som denna animation 

spelas upp, annars stannar plattformen på marknivå. Detta tankesätt är nära besläktat med 

designprincipen om motivation, men bedömningen gjordes att både tydlighet och motivation 

har med gensvar att göra, och därför fick dessa anpassningar vara kvar i den version som 

användes vid pilottestningen. 

I övrigt har designprocessen gått igenom ett par mindre förändringar på vägen, ett tag fanns 

ytterligare plattformar med i nivån för att ge spelaren mer frihet att röra sig i miljön. Detta 

eftersom Murray (1997) menar att frihet och utforskande kan generera Agency. I slutändan 

togs dessa dock bort, då de inte gick att hitta någon koppling mellan principen kring 

tydlighet och den utforskande frihet som Murray talar om. 

4.3.2 Motivation 

Det andra scenparet i ordningen var det som baserades på designprincipen om motivation. 

Designprocessen såg något annorlunda ut, då det i detta fall inte fanns någon, från företagets 

sida, bakomliggande riktlinje eller något behov kring vad scenen skulle handla om. Därför 

valdes redan får början ett annat tillvägagångssätt. En prototypdesign skapades utifrån 

själva syftet med valkuber: att presentera tunga moraliska dilemman som får spelaren att 

verkligen tänka till.  
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Med utgångspunkt från hur tidigare valkuber i Magnetic (Guru Games, 2014) presenterat 

detta tema med moraliskt svåra val skapades en variant som gick i direkt motsatt riktning. 

Ett val som låg i linje med Mateas (2004) tes kring val skapade i harmoni med sin kontext, 

men som inte har någon direkt konsekvens för spelaren eller är av något egentligt intresse 

för spelets progression.  

Premissen för valet skapades alltså innan scenen i Unity (Unity Technologies, 2013), något 

som inte gjorts i det tidigare scenparet baserat på tydlighet. Detta tidigare scenpar var mer 

mekaniskt till sin natur, och iterationen som följde designprincipen handlade snarare om att 

tydliggöra valet för spelaren än att förändra själva valet. Det var alltså ingen större skillnad 

på utmaningen i tydlighetsscenerna, det som skilde dem åt var hur utmaningen 

visualiserades. 

Den nya scenen utgick från Fullertons (2008) valtrappa (se figur 1) och placerade det första 

valet, det som strider mot designprincipen, långt ned kring basen av valtrappan. Hela scenen 

fokuseras alltså kring ett val, ett beslut som spelaren måste fatta.  Jag valde att göra scenen 

så fri från mekaniska manövrar som möjligt för att lägga fokus på just valet. I den första 

varianten får spelaren ta ställning till vilken typ av kaffe fängelsets fångvaktare skall beställa 

från kaffeautomaten i korridoren. Det finns fyra olika sorter, men han har uteslutit två av 

dem och därför blir det spelarens uppgift att välja om han skall beställa kaffe latte eller 

dricka svart kaffe. För att göra sitt val måste spelaren ställa sig på antingen en röd eller en 

blå knapp, och när beslutet är gjort får de respons på det val de gjort.  

I den variant som följer designprincipen har jag valt att lägga valet på högsta nivå i 

Fullertons (2008) valtrappa, det vill säga den nivå som har konsekvenser som gäller liv och 

död. Där får spelaren en kort redogörelse för ett rättsfall och får sedan bedöma om den 

skyldige skall avrättas eller förpassas till fängelset istället, där hon skulle behöva ta sig 

igenom alla de fasor och fällor som faciliteterna erbjuder för att överleva. Oavsett val ställer 

sig fångvaktaren kritisk till karaktärens handlande.  

Detta dilemma ger i egentlig mening inte spelaren några attraktiva val, men de ger spelaren 

en möjlighet att ta ställning i en viktigt fråga, efter att ha fått rikligt med information kring 

vad alternativen innebär.  I en tidig version av valet fick spelaren istället ta ställning till sin 

egen avrättning, men det var svårt att hitta motiverande alternativ och utkasten skrotades 

långt innan någon inspelning av manus gjordes.  

När båda varianterna av valet kändes solida på pappret gjordes en inspelning med 

röstskådespelaren Johan Bågenholm, och scenen byggdes upp i Unity (Unity Technologies, 

2013). Från början gjordes en minimal design med enbart två knappar, men den tomma 

golvytan gav inte rätt stämning. Slutresultatet behöll knapparna men avgränsade spelarens 

rörelsemöjligheter avsevärt, vilket gav spelaren möjligheten att bortse från annat och 

koncentrera sig på sin uppgift (se figur 11).  
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Figur 11 Ett val, två knappar och smala plattformar som binder dem samman 

Giftgasen som kan ses i bilden hade egentligen ingen annan funktion än att vara rent 

avgränsande, men den används på samma sätt som i resten av spelet och skulle spelaren 

ramla ned kommer spelkaraktären att dö och spelaren måste därefter börja om på nivån.  

 

4.3.3 Variation 

Variation är utan tvekan det scenpar som visat sig mest komplicerat att få till på rätt sätt. 

Grunden till problemet ligger i att variation bäst skapas ur en produkt med ett större omfång 

än tre scener. Ett annat problem var hur det skulle gå att skapa två scener som är så lika 

varandra som möjligt, men ändå ha markanta skillnader kring variationen. Utvecklingen har 

tagit mycket tid och gått igenom flera olika evolutioner innan resultatet kändes rätt 

balanserat på dessa punkter. 

Variationsprincipen handlar till stor del om att blanda små och stora val. För att lyckas med 

att skapa det i en och samma scen valde jag att ha ”segmenterade” val, där ett val öppnade 

för ett nytt. Som ett exempel kan nämnas att valet av vilken knapp man vill lägga en låda på i 

scenen resulterar i att ett nytt val måste göras. Valet av knapp gör att ett antal dörrar visas, 

och det är först då spelaren kan välja vilken dörr. Detta upplägg går alltså emot principen om 

tydlighet, då det är först när det enda valet är gjort som det andra upptäcks, men det gör att 

man i samma nivå kan variera valen på Fullertons (2008) valtrappa. Det första valet är lågt 

på skalan, då valet om vilken knapp man vill lägga lådan på spelar liten roll. Det senare valet 

däremot avgör (i spelarens ögon) vilken väg de skall ta, utan möjlighet för dem att ångra sig. 

Detta kommer spelaren vara medveten om, då tidigare rum visat att varje dörr stängs bakom 

dem, och att de inte kan ångra sig när de väl gått in. En tidig iteration av scenen, med 

knapparna och en synlig dörr kan ses i figur 12. 



 26 

 

 

Figur 12 Tidig iteration av scenen kring variation 

I den tidiga version som visas på bilden fanns också ett antal fällor vid en av dörrarna. 

Anledningen var att variera risken för spelaren beroende på vilken dörr de valde, men det 

tillförde ingenting till valet som sådant, och preliminär speltestning visade att de mest 

distraherade spelarna från de förändringar i miljön som knapparna åstadkom.  Det man 

också kan se i figur 12 är den geometri som bygger upp scenen, samt tre knappar som är 

utplacerade längs golvet. De små röda lampor som sitter på sidan av dem representerar de 

ljuskällor som indikerar om knappen är nedtryckt eller ej. Om en spelare ställer sig på en 

knapp eller lägger en låda på dem lyser lamporna grönt istället, och i just den här scenen 

aktiverar knapparna animationer som flyttar på block i miljön som sitter i vägen för 

dörrarna.  

I den variation som skall sakna variation är två av dörrarna blockerade och dolda. Spelaren 

skall istället använda knapparna för att ta sig till den kvarvarande dörren. Den första delen 

av det segmenterade valet är alltså kvar, men den andra, ”inre” delen har tagits bort och 

dolts för spelaren. En annan skillnad är att det bara är två knappar kvar, och den 

kvarvarande dörren syns från början (se figur 13). 
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Figur 13 Enbart två knappar och en dörr 

Under processen märktes att det var svårt att förstå upplägget på banan. Av denna anledning 

gjordes valet att rikta två strålkastare mot lådan och dörren. Utöver detta gjordes det försök 

att implementationer med för mycket tydlighetsaspekter i scenen, även om de skulle 

förbättrat förståelsen. Till exempel avstods det från att placera en dekal över utgången, och 

de block som flyttas när spelaren aktiverar knapparna har inte heller något som indikerar att 

de kan röra sig. 

 

4.4 Pilottest 

Pilottestet gjordes relativt sent i processen, men en hel del informell testning av produkten 

gjordes på företaget Guru Games, till stor del av de anställda. När scenparet som prövar 

tydlighet var i det närmaste färdigställda gjordes det dock ett mer formellt test för att 

säkerställa att scenerna gick att utvärdera på det sätt som undersökningen var tänkt att 

utformas i arbetets slutskede. 

Undersökningen genomfördes genom att låta ett fåtal spelare spela igenom en referensscen 

från spelet, den absolut första nivån. Därefter fick samtliga testpersoner svara på ett antal 

frågor som kretsar kring Agency, och som var knutna till de olika designprinciperna. Varje 

fråga var egentligen ett påstående som testpersonen fick ta ställning till, och avgöra i vilken 

utsträckning påstående stämde in på deras upplevelse. Dessa påståenden var inte kopplade 

till någon tidigare undersökning när pilottestet utformades, utan utgick enbart från 

designprinciperna som återfinns under kapitel 2.3. De påståenden som testpersonerna fick 

ta ställning till var följande: 
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 Jag kände att jag valde min egen väg igenom banan (motivation) 

 Jag vägde för- och nackdelar mot varandra innan jag handlade (motivation) 

 Jag förstod vad som förväntades av mig. (tydlighet) 

 Jag kände att mina handlingar fick konsekvenser (tydlighet) 

 Det fanns utrymme att utforska miljön (variation) 

 Om jag spelade samma nivå igen skulle jag göra något annorlunda (variation) 

När testpersonen läst varje påstående fick de gradera dem på en skala från 1-6, där ett 

betydde att de inte alls höll med, medan en sexa betydde att de ansåg att påståendet stämde 

perfekt överens med deras upplevelse (se figur 14). I slutet fick testpersonen också själv fylla 

i en fritextkommentar kring nivån. För tydlighets skull kan det vara värt att nämna att de 

parenteser med designprinciper som är med i listan ovan inte var med i undersökningen, de 

är endast medtagna för att påvisa att frågorna formulerats med principerna i åtanke.  

 

Figur 14 En del av pilottestets frågeformulär 

När testpersonen svarat på frågorna fick de spela någon av variationerna på 

tydlighetsscenen, antingen den med eller den utan fokus på designprincipen. Därefter fick 

testpersonen svara på samma frågor gällande denna bana. Från början var det inte planerat 

att en referensscen skulle användas, men den möjliggjorde för testpersonerna att enkelt få 

känna på spelmekaniken och förstå hur undersökningen var uppbyggd utan att för den skull 

påverka undersökningens utformning.  

De två grupperna fick markant olika resultat, efter att ha spelat den andra scenen, vilket 

tyder på att produkten trots allt lämpar sig för att undersöka området. Särskilt tydligt blev 

det på fråga tre, som kretsar kring förståelsen av vad som förväntades av dem. I den scen 

som var byggd enligt principen angav samtliga testare det maximala värdet, det vill säga en 

sexa. I den scen som bröt mot principen var reaktionerna blandade, men genomsnittsvärdet 

var en trea, vilket var lägre än vad referensscenen fick av samma testgrupp.   
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Eftersom endast ett fåtal personer fick ta del av testningen, och det dessutom bara var ett 

scenpar som testades kan man inte dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Det 

märktes däremot att personer som hade erfarenhet av spelet sedan tidigare gav 

referensscenen betydligt längre siffror än de som inte hade någon tidigare erfarenhet av 

Magnetic.  

Det som att förändrats till den slutgiltiga testningen är dels antalet scener som skall spelas, 

dels de påståenden som testpersonerna tagit ställning till. Att dela upp testgrupperna så att 

en grupp spelare scenerna med designprinciperna och en grupp spelar de scener som 

skapats utan föreföll också som en god idé, och även detta togs med in i projektets slutfas.  
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5 Utvärdering 

Under denna rubrik kommer en sammanställning att ges av den utvärdering och analys av 

produkten som gjorts under arbetet. Till grund för undersökningen ligger arbetets 

problemformulering och hypotesen om att banor skapade enligt etablerade designprinciper 

om Agency skall generera en större mängd upplevd Agency hos spelare, oavsett tidigare 

erfarenhet hos testpersonerna.  

Först presenteras undersökningen, antalet testpersoner och hur genomförandet sett ut. 

Därefter görs en analys av de resultat som framkommit av undersökningen, och vad utfallet 

innebär i relation till den hypotes som arbetet bygger på. Slutligen dras ett antal slutsatser 

kring resultatet och vad det indikerar.  

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen för detta arbete utgick i mångt och mycket från de designprinciper som 

tagits fram för skapandet av upplevd Agency (se kapitel 2.3). Med dessa som grund skrevs ett 

antal påståenden vars syfte var att undersöka till vilken grad testpersonerna kände att de 

höll med om nämnda påståenden. Den första versionen av dessa påståenden kan ses under 

kapitel 4.4, där pilottestet beskrivs. När pilottestet var gjort framkom dock en del brister i 

uppställningen, och vissa ändringar gjordes därför i de påståenden som undersökningen till 

stor del består av. Detta för att säkerställa att sättet de formulerats på har en så stark 

överförbarhet som möjligt till respektive designprincip, och samtidigt har en stark koppling 

till en vetenskaplig metod. Om något påstående skrivits på ett missvisande eller otydligt sätt 

skulle det potentiellt kunna ha resulterat i mätfel i undersökningen, något som försökte 

undvikas i största möjliga mån. Som nämnts i kapitel 3.1 i detta arbete har strukturen för 

enkäten också till stor del baserats på liknande undersökningar kring mätningar av 

Immersion, där påståenden av samma karaktär använts. Dessa undersökningar använder sig 

också av en serie påståenden som testpersonerna får bedöma själva enligt en skala (se 

Appendix A), men använder sig av en variation kring vad varje steg symboliserar. Till 

exempel kan 1 betyda ”not at all” vid ett påstående, för att vid ett senare påstående stå för 

”Definitely not”. Detta valdes bort, och istället användes samma betydelse för skalorna på 

samtliga frågor, för att inte skapa osäkerhet hos testpersonerna kring vad varje värde i 

skalan representerade. I slutändan såg påståendena ut som följer:   

1. Jag kände mig motiverad att ta mig vidare (motivation) 

2. Jag vägde för- och nackdelar emot varandra innan jag handlade (motivation) 

3. Jag upplevde att det fanns ett tydligt mål med banan (tydlighet) 

4. Jag kände att mina handlingar hade en effekt på spelet (tydlighet) 

5. Det fanns en möjlighet att utforska miljön (variation) 

6. Om jag spelade samma nivå igen tror jag det finns mer att upptäcka (variation) 

Samtliga påståenden besvarades av testpersonerna för varje scen, och en skärmdump från 

scenen visades också i koppling till frågorna, för att förtydliga sambandet dem emellan. En 

extra fråga lades också till, gällande testpersonernas erfarenhet kring pusselspel eller spel 

som spelas i första person. Ett utdrag från undersökningen, med samtliga påståenden, 

återfinns i Appendix B. 
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Testen utfördes i en kontrollerad miljö på Guru Games kontor, där testpersonerna fick sitta 

vid en dator med två skärmar där den ena visade spelet och den andra visade enkäten. 

Testpersonerna kunde därmed smidigt byta mellan de två uppgifterna utan att behöva 

avbryta spelandet helt. Testpersonerna fick först information om hur testningen skulle gå 

till. Därefter fick de se spelets kontroller, som beskrivs med text och bild i spelets 

huvudmeny. När testpersonen kände sig redo fick de starta spelet och spela första banan. 

När den första banan var avklarad fick de fylla i de frågor som var kopplade till den banan, 

för att sedan gå tillbaka till spelet och ta sig igenom nästa scen. Testet fortgick på detta sätt 

tills alla banor blivit genomspelade. Om en testperson fastnade på någon enskild bana i mer 

än 5 minuter fick testpersonen hjälp att ta sig förbi just det rummet och fylla i frågorna 

kopplade till banan utifrån den upplevelse de fått under de fem minuter de spelat den. 

Totalt innehöll testet 5 banor, och enkäten innehöll 5 sidor med påståenden att ta ställning 

till. I kommentarsfältet i slutet på varje sida ombads testpersonerna motivera sina 

bedömningar, och kommentera om det var något de reagerade på när de spelade banan. I 

övrigt fick testpersonerna helt själva utföra spelandet, och skriva i enkäten om de inte 

fastnade på någon bana. Totalt deltog 20 antal personer i undersökningen. Tio testpersoner 

spelade versionen utan designprinciper, tio spelade versionen som följde principerna. 

Fördelningen erfarenhetsmässigt var relativt jämn för bägge grupperna, fyra av tio angav att 

de spelat ett fåtal spel inom genren för testgruppen som spelade de scener som följde 

designprinciperna. De resterande sex angav att de hade mycket erfarenhet av 

förstapersonsspel. I den andra testgruppen var fördelningen helt jämn, fem av varje 

erfarenhetsgrad. Samtliga testdeltagare angav att de hade lite eller ingen erfarenhet av spelet 

Magnetic, även om några medgav att de hört talas om spelet eller sett videoklipp från det på 

nätet. Åldersmässigt gick spannet hos deltagarna från 20-38, där merparten av deltagarna 

var mellan 21-25 år. Spridningen mellan testgrupperna var relativt jämn när det kom till 

både ålder och kön, totalt identifierade sig 8 av testpersonerna som kvinnor och 12 som män. 

Fördelningen mellan testgrupperna var lite mindre jämn, 5 av 8 kvinnor var med i 

testgruppen som spelade banorna utan designprinciper, medan resterande tre var med i 

testgruppen som spelande banorna som med designprinciper.   

5.2 Analys 

Problemformuleringen för detta arbete utgår från hypotesen att spel som designats utifrån 

tre designprinciper kring Agency leder till en högre nivå av upplevd Agency hos spelare. 

Utöver detta ställs också frågan kring vilken designprincip som är mest effektiv för att 

generera upplevd Agency hos spelare. I detta kapitel redovisas resultaten av den 

undersökning som skapats för att besvara dessa frågor. Uppställningen av resultaten är 

organiserad på samma sätt som scenlistan tidigare i arbetet (se 4.3). Varje scenpar kommer 

alltså att redovisas separat. Resultatet går inte igenom exakt vad varje testperson svarat på 

varje fråga, då det bara skulle bli svårt att få en överskådlig blick på resultatet. Istället 

presenteras resultatet i sammanfattande tabeller och diagram, medan de kommentarer som 

testpersonerna angett återges utan att röja deras anonymitet.  

5.2.1 Scenpar: Tydlighet 

I tabell 1 presenteras svaren som testpersonerna angett för de sex påståenden som 

undersökningen använt sig av. Svaren är kopplade till den scen som gick i strid med 

designprinciperna, och är uppställd på ett sådant sett att alla tio testpersoners svar är 

samlade i samma tabell. Denna scen kommer hädanefter att benämnas Tydlighet-. Den scen 
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som följer designprincipen i scenparet kommer hädanefter benämnas Tydlighet+ för att 

underlätta uppgiften att skilja dem åt. Översta raden i tabellen anger de alternativ, alltså 

siffrorna 1-6, som testpersonerna haft att välja mellan kring varje påstående. På raderna 

nedanför listas påståenden ett efter ett, och i kolumnerna till höger anges hur många 

testpersoner som svarat med vilken siffra. På den andra raden i tabellen kan man utläsa att 

på det första påståendet har ingen testdeltagare angett siffran 1, som motsvarar ”Håller inte 

med alls”. Däremot har hela fem testdeltagare angett siffran 5, alltså totalt 50 % av alla som 

besvarat frågan. I kolumnen längst till höger kan medelvärdet för varje påstående utläsas. 

När det gäller det första påståendet har medelvärdet hamnat på 4,6. 

Tabell 1 - Resultat för testning av Tydlighet- 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0  1 1 1 5 2 4,6 5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

1 1 3 3 1 1 3,5 3,5 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

0 3 1 2 3 1 3,8 4 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 0 1 2 2 5 5,1 5,5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

0 1 0 1 4 4 5,0 5 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

0 3 1 2 2 2 3,9 4 

 

Som resultatet visar i tabell 1 så fick inget påstående under 3,5 i medelvärde, och enbart en 

testdeltagare av tio angav siffran 1 på något av påståendena. Högst medelvärde av alla fick 

det andra påståendet kopplat till tydlighets-principen, ”Jag kände att mina handlingar hade 

en tydlig effekt på spelet”. Testgruppen hade också en del kommentarer kopplade till 

spelsessionen av denna scen. Testperson 2 angav i kommentarerna att hen först inte 

uppfattade att det fanns en hiss upp igen om man ramlat ned. Testperson 3 hade samma 

problem, men tillade att detta var bra, då banan var lagom tydlig utan att för den delen göra 

det lätt för spelaren.  Andra spelare hade problem med magnetvapnet, testperson 6 och 7 

förstod inte att de kunde ändra styrkenivån till en början. Båda spelarna löste dock banan 

inom ramen för de fem minuterna, så styrkenivåerna upptäcktes under spelandets gång. 
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I tabell 2 redovisas resultatet för testgruppen som spelade den version som benämns 

Tydlighet+. Uppställningen är densamma som i tabell 1, utan undantag. Enda skillnaden är 

att testdeltagarna kommer från den andra testgruppen och att scenen de spelat har 

anpassats efter designprincipen. 

Tabell 2 - Resultat för testning av Tydlighet+ 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0  0 0 2 6 2 5,0 5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

0 3 3 2 1 1 3,4 3 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

0 0 0 1 1 8 5,7 6 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 1 1 3 2 3 4,5 4,5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

0 1 5 2 1 1 3,6 3 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

0 4 2 2 2 0 3,2 3 

 

Värt att notera i tabell 2 är att ingen av testpersonerna satte lägre än en fyra på det första 

påståendet kopplat till tydlighet, och 8 av 10 besvarade påståendet med en 6:a, vilket gav ett 

medelvärde på 5,7. Det andra påståendet kopplat till den centrala principen för detta scenpar 

fick inte samma grad av medhåll från testdeltagarna. Medelvärdet för detta påstående kan 

återfinnas på femte raden i tabellen och landade på 4,5. Detta är alltså ett lägre resultat än 

vad samma påstående fick i tabell 1. Testperson 10 kommenterade att varningstejpen som 

var utsatt i banan var till hjälp, den visade vägen och förklarade bra hur man skulle ta sig 

igenom banan. Testperson 9 misstänkte att det fanns variationer på den lösning hen 

använde, men nämnde inget om hur dessa misstankar uppkommit i sin kommentar. 

I figur 15 sammanfattas resultatet kring den upplevda Agency som de två olika testgrupperna 

upplevt i respektive scen. För tydlighetens skull (passande nog) har medelvärdet för de två 
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påståenden som är kopplade till respektive designprincip slagits ihop och ett nytt 

medelvärde har tagits fram för att visa respektive designprincips totala effektivitet.  

 

Figur 15 – Designprincipernas medelvärden i scenparet 

Det man kan se i diagrammet i figur 15 är att den princip som fått högst betyg av 

testdeltagarna är tydlighet. För de deltagare som spelat scenen Tydlighet- har dock 

variationsprincipen fått samma resultat, bägge principerna har fått 4,2 i betyg av 

testgruppen. För de som spelat Tydlighet+ är det dock just tydlighetsprincipen som fått 

överlägset höst betyg: 5,1. Variation var den princip som testpersonerna upplevde var minst 

närvarande i scenen, den fick ett medelvärde på totalt 3,4.  

5.2.2 Scenpar: Motivation 

Scenparet för motivation handlar om ett renodlat val. Skillnaden för testgrupperna är att de 

som spelat den scen som hädanefter kommer att benämnas Motivation+ har fått ta ställning 

till det som Fullerton (2008) valt att kalla ett dilemma, medan de som spelat Motivation- har 

fått ett vardagligt val, som troligtvis hade hamnat längst ned i Fullertons valtrappa (se figur 

1). Valet som deltagarna fått ta ställning till i denna bana handlade om vilken typ av kaffe 

som fångvaktaren i spelet skall hämta ur automaten. I tabell 3 kan man utläsa hur 

testdeltagarna besvarat samma påståenden som i tabell 1 och 2, men kopplat till just scenen 

Motivation-. 
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Tabell 3 Resultat från testning av Motivation- 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0  0 0 1 4 5 5,4 5,5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

0 2 1 2 1 4 4,4 4,5 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

0 1 1 2 3 3 4,5 5 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 2 1 0 4 3 4,5 5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

1 2 2 2 0 3 3,7 3,5 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

0 1 0 1 2 6 5,2 6 

 

Tabell 3 visar med all önskvärd tydlighet att även en scen som är medvetet skapad för att 

bryta mot en designprincip ändå kan generera en positiv respons kring denna hos 

testdeltagarna. Det första påståendet fick ett medelvärde på 5,4, det högsta värdet av alla för 

denna scen. Scenens något mer lättsamma val tycks dock ha återspeglats i det andra 

påståendets medelvärde, som landade på 4,4, vilket är ett av de lägre i tabellen. I 

testdeltagarnas kommentarer kan man se spår av de tankegångar som styrt dessa siffror. 

Testperson 8 tänkte uppenbarligen på karaktären i detta fall, hen har nämligen 

kommenterat att ”Han gillar säkert kaffe”. Testperson 7 ville göra livet surt för fångvaktaren, 

och valde därför det alternativ som hen trodde skulle vara minst uppskattat. Testperson 5 

verkade inte vara intresserad av valet i sig, utan har i sin kommentar förklarat att denne 

prioriterat den snabbaste vägen mot målet. Hen påpekar dock att det säkert finns mer att 

utforska på banan. 

I tabell 4 redovisas resultatet från Motivation+, som den andra testgruppen fått spela. Valet 

om kaffe är här utbytt mot ett dilemma där testdeltagaren får avgöra om en dödsdömd fånge, 

Amy Waterson, skall avrättas eller skickas till samma facilitet som spelkaraktären befinner 

sig i, och genomleva samma typ av hot och prövningar som spelarkaraktären själv varit 

tvungen att ta sig igenom. 
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Tabell 4 Resultat från testning av Motivation+ 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0 0 0 4 3 3 4,9 5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

0 0 1 2 4 3 4,9 5 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

0 1 2 2 1 4 4,5 4,5 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 1 3 0 3 3 4,4 5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

3 2 3 1 0 1 2,8 2,5 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

2 3 0 0 3 2 3,5 3,5 

 

Det man kan se i tabell 4 är bland annat att de påståenden som är kopplade till 

motivationsprincipen fått samma medelvärde av testdeltagarna. Det första påståendet fick 

alltså ett lägre medelvärde i den scen som designats för att följa principen än i den som 

medvetet tagit ett avsteg från principens riktlinjer. Möjligen kan detta ha sin förklaring i 

kommentarerna som testpersonerna lämnat.  Testperson 7 skrev följande: ” Tryckte inte på 

ngn av knapparna för jag kände inte att det var upp till mig att avgöra om hon skulle dö eller 

inte. Ville se om det gick också.”  Testpersonen 7 gick alltså direkt till utgången, något som 

väldigt få personer ens märkte var en möjlighet. Testperson 9 kommenterade att det var 

svårt att bestämma sig, medan testperson 6 funderade på vad hen själv velat, om denne varit 

i samma sits som Amy Waterson. I slutändan valde dock hen dock den blå knappen, det vill 

säga den som innebär att Amy skickas till faciliteten. Anledningen till detta var, enligt 

testdeltagaren själv, att det åtminstone innebar en chans till överlevnad. 
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Figur 16 Designprincipernas medelvärden i scenparet 

Diagrammet i figur 16 visar fördelningen för medelvärden per princip och testgrupp. 

Medelvärdet för både motivation och tydlighet hamnade på samma nivå för de olika 

testgrupperna, trots att de spelat olika scener. Endast principen om variation avviker, där 

har testgruppen som spelat Motivation+ fått ett lägre medelvärde än de som spelat 

Motivation-. Att motivationsprincipen inte fått ett högre medelvärde i den scen som specifikt 

skapats för just det ändamålet kan naturligtvis ha flera orsaker (mer om detta i kapitel 5.3) 

men värt att notera i sammanhanget är att motivationsprincipen fortfarande fått högst betyg 

av samtliga designprinciper för scenparet, det samlade medelvärdet hamnade på 4,9.  

5.2.3 Scenpar: Variation 

Variation var det scenpar som var mest problematiskt att skapa inom en artefakt med en så 

pass begränsad omfattning. I tabell 5 redovisas det om detta problem återspeglades i 

testpersonernas upplevelse eller inte. Scenen var byggd kring ett enkelt pussel med två 

knappar och en låda. Oavsett vilken knapp spelaren placerade lådan på öppnades en 

barrikad som gjorde det möjligt för spelaren att ta sig till utgången och klara banan.  
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Tabell 5 Resultat från testning av Variation- 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0 0 0 1 6 3 5,2 5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

1 0 1 2 6 0 4,2 5 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

0 0 2 2 4 2 4,6 5 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 1 1 2 2 4 4,4 5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

0 1 1 1 4 3 2,8 5 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

2 3 1 0 2 2 3,5 2,5 

 

Det vi kan se i tabell 5 är att bägge de påståenden som är kopplade till variationsprincipen 

fått väldigt låga medelvärden, faktiskt lägst av samtliga påståenden kopplade till denna scen 

(medianvärdena ser dock lite annorlunda ut). Två av testdeltagarna höll inte alls med om att 

de skulle upptäcka något nytt om de spelade banan ytterligare en gång. Testpersonerna 

kommenterade bland annat att de inte förstod hur de klarade banan, att hissen var svår att 

se och att den inte passade in. Testperson 3 reagerade på att lådan hade udda fysik, vilket 

orsakade problem med att lägga den rätt på knapparna. Hissen var svår att upptäcka, den 

såg mer ut som en del av miljön, enligt testperson 9. Testperson 5 ansåg att banan var enkel, 

men det tog ändå tid att komma fram till lösningen. Gällande det sista påståendet i 

ordningen har testdeltagarna varit relativt oense. De flesta testdeltagare har antigen valt 1-2 

eller 5-6 på skalan. 5 av 10 tillhör den första gruppen, medan 4 av 10 tillhör den senare. 

Detta skulle eventuellt kunna bero på påståendets natur, då det är en fråga som går att svara 

ja eller nej på, och att hitta ett mellanläge för påståendet kan vara svårare. Det är därför bra 

för undersökningen att varje medelvärde per princip inte är baserat på en enskild fråga. 

 

 I tabell 6 kan vi se hur mycket skillnad de små förändringar som gjorts mellan scenerna 

påverkat medelvärdena kring variationsprincipen. Den största skillnaden mellan scenerna är 

att i Variation+ finns det tre knappar, och tre utgångar, medan Variation- endast har två 

knappar och en utgång.   
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Tabell 6 Resultat från testning av Variation+ 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 Medel: Median: 

Jag kände mig motiverad att ta 

mig vidare (motivation) 

0 0 1 2 4 3 4,9 5 

Jag vägde för- och nackdelar 

mot varandra innan jag 

handlade (motivation) 

0 3 0 3 1 3 3,8 4 

Jag upplevde att det fanns ett 

tydligt mål med banan 

(tydlighet) 

1 1 3 2 1 2 3,2 3,5 

Jag kände att mina handlingar 

hade en effekt på spelet 

(tydlighet) 

0 0 1 2 3 4 5,0 5 

Det fanns en möjlighet att 

utforska miljön (variation) 

0 0 1 5 1 3 4,6 4 

Om jag spelade samma nivå 

igen tror jag det finns mer att 

upptäcka (variation) 

0 2 0 2 3 3 4,5 5 

 

Tabell 6 visar att de skillnader som finns scenerna emellan resulterat i betydligt högre 

medelvärden för de två variationspåståendena för Variation+. Även påståendet om att 

spelarna kände att deras handlingar haft en effekt på spelet fick ett högre medelvärde av 

testdeltagarna för denna scen. Testperson 9 angav i sin kommentar att hen ångrade sig när 

denne väl lämnat rummet, hen hade velat få mer möjlighet att utforska rummet. Testperson 

10 upptäckte alla tre dörrarna, men valde den rakt fram eftersom det följde spelets mönster. 

Testperson 8 ansåg att det var svårt att veta vilken dörr som var rätt, då det inte fanns någon 

indikation på skillnader mellan dem, annat än deras placering.  

  



 40 

 

 

Figur 17 Designprincipernas medelvärden i scenparet 

Det diagram som kan skådas i figur 17 illustrerar hur medelvärdena för designprinciperna 

fördelat sig i scenparet. Testgruppen som spelat Variation+ har gemensamt gett den ett 

högre betyg än vad Variation- fått av sin testgrupp, men för de andra designprinciperna 

råder det motsatta förhållandet. Vad detta skulle kunna innebära diskuteras i mer detalj 

under kapitel 5.3. 

5.3 Slutsatser 

I detta kapitel kommer de diagram och resultat som presenterats i kapitel 5.2 diskuteras och 

kopplas ihop med arbetets bakgrund och problemformulering. Innan en djupdykning görs i 

denna analys bör dock ett par saker klargöras. Resultatet av den undersökning som gjorts 

kan på intet sätt betraktas som heltäckande eller som tillräckligt med underlag för att bevisa 

det ena eller det andra. De enda slutsatser man, rimligtvis, kan dra utifrån resultatet är 

kopplade till spelet Magnetic (Guru Games, 2014) och artefakten som sådan, inte vad 

principerna för Agency skulle få för utfall i en annan typ av spel. Med det sagt så har 

resultaten ändå visat en hel del intressanta tendenser hos spelarna, och dessa kommer att 

presenteras i samma ordning som i analysen. I slutet av detta kapitel görs en jämförelse 

mellan de olika scenerna, för att få ett helhetsperspektiv på principernas påverkan. 

5.3.1 Slutsatser kring scenparen för sig 

I detta arbetes problemformulering presenterades en hypotes och två frågor (se kapitel 3). 

Hypotesen gick ut på att banor designade utifrån en designprincip skulle generera en högre 

känsla av Agency än en bana som var skapade utan denna utgångspunkt.  Den första av de 

två frågorna som ställdes var följande:  

 Kommer ett scenario som är designat enligt principerna om variation, tydlighet och 

motivation skapa en starkare känsla av Agency? 

För att ge ett snabbt och enkelt svar på denna fråga kan man konstatera att inget scenpar är 

skapat utifrån samtliga principer, utan har inriktats på en princip vardera. Därför kan inget 
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samlat svar ges kring just ett scenario som följt principerna på det sättet. Frågan är om det 

verkligen är möjligt att följa alla dessa principer samtidigt, resultaten av undersökningen 

tycks antyda att så inte är fallet, men mer om det nedan. Det man kan säga med säkerhet är 

att inget scenpar har genererat ett lägre medelvärde kopplat till sin designprincip i scenen 

som är tänkt att följa principen än i den scen som är skapad för att bryta mot samma princip. 

Det har däremot förekommit lägre värden för de andra principerna, och skillnader mellan 

enskild påståenden, som redovisats i de tabeller och diagram som återfinns i föregående 

delkapitel. Ett enkelt svar på frågan är därmed ett ja, men det vore att göra ämnet en otjänst 

att stanna där.  

Om man istället går in på det diagram som visas i figur 15 kan man dra slutsatsen att 

designprincipen kring tydlighet faktiskt har en effekt på upplevd Agency. Den observerbara 

skillnaden för tydlighetsprincipen mellan + och - var på 0,6. Den förstnämnda scenen fick ett 

medelvärde på totalt 5,1 medan den senare slutade på 4,5. På en så pass begränsad skala 

(från 1-6) får detta ändå betraktas som en väsentlig skillnad. Även kommentarerna från 

testpersonerna styrker tesen om att principen fått en effekt, de nämner det spår av 

varningstejp som använts för att vägleda och förtydliga de olika vägar till målet som scenen 

innehåller. Särskilt påståendet om att det fanns ett tydligt mål fick skyhögt medhåll från 

testpersonerna, och där användes ljussättning och en stor EXIT-dekal för att förtydliga för 

testpersonerna var utgången fanns. Det betyget hamnade på 5,7 i snitt, och fick alltså det 

högsta medelvärdet i undersökningen. Ett exempel på hur det såg ut kan återfinnas i figur 9 

och 10. Samma påstående för Tydlighet– fick inte mer än 3,8 i medelvärde, där saknades 

både dekaler och vägledande ljus. Dessutom skymde en glasskiva delvis vyn för 

testpersonerna när de först kom in i rummet. Dessa element har alltså påverkat nivåns 

tydlighetsaspekter markant, och därmed också den upplevda Agencyn hos testets deltagare. 

Värt att notera här är dock att det höga värdet för tydlighet i scenen återspeglas i det 

omvända förhållandet när det gäller variation. När det gäller denna princip så har 

Tydlighet+ fått ett betydligt lägre värde än sin motpart (3,4 respektive 4,5). Detta skulle 

kunna innebära att dessa principer till viss del motverkar varandra, eller åtminstone att ett 

onyanserat fokus på den ena kan leda till en förminskning av den andra. Detta känns även 

rimligt om man studerar de påståenden som ställts upp, om testdeltagaren upplevde att det 

fanns mer att utforska i miljön är det rimligt att anta att allt inte framgick tydligt på vägen 

till mål. Det går inte att säga med säkerhet, men det finns åtminstone en indicier till att det 

skulle kunna förhålla sig på detta sätt.  

När det gäller scenparet för motivation kan man inte se samma tydliga skillnad mellan + och 

-, men bägge scenerna har fått höga betyg av testdeltagarna. De landar på samma 

medelvärde (4,9) och skiljer sig inte mycket åt mellan påståendena. Detta skulle potentiell 

kunna ställa Fullertons valtrappa under tvivel, då testdeltagarna verkar ha uppskattat ett 

mindre dramatiskt val långt ned på valtrappan, i lika hög grad som ett tyngre dilemma. Här 

kan man dock också välja att se utanför påståendena och titta på spelet som helhet. Om det 

redan finns en hög inbyggd nivå av motivation i spelets miljö och mekanik kan 

nivåskillnader i valtrappan ha en mindre påverkan än vad Fullerton antyder. Testdeltagarnas 

kommentarer kring scenparet tycks peka på ett engagemang kopplat till spelet och 

karaktärerna (se 5.2.2), och samtliga medelvärden för motivation har varit höga rakt igenom, 

som lägst har principen fått 4,2 i medelvärde för någon scen. Om detta är principens 

absoluta bottenvärde för de scener som skapats finns inte mycket utrymme för att se 

skillnader baserat enbart på nivådesign. Det finns inga garantier för att det förhåller sig på 
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detta sätt, men man kan ändå hitta stöd för testen i den data som samlats in. Om man 

accepterar testen att motivationen får högt betyg baserat på mer än de explicita valen i spelet 

kan man också börja fundera på hur andra principer påverkas av områden utanför 

nivådesign, men mer om det i nästkommande kapitel. 

Variation har från börjat varit lite av den springande punkten i undersökningen. Det är 

därför intressant att se att det är just detta scenpar som visat tydligast skillnad mellan + och 

-. På detta område kan man alltså, kopplat till frågan från problemformuleringen ovan, se 

det som ett tydligt exempel på att testen stämmer, att designprincipen verkligen har en 

effekt. Redan under skapandeprocessen av de olika scenerna var just variation svårt att få till 

på rätt sätt, och om man ser på skillnader mellan scenerna inom paret i diagrammet (se figur 

17) finner man att Variation- fått ett högre värden på bägge de andra designprinciperna 

jämfört med sin motpart. Om man bara ser till resultatet från denna undersökning skulle 

man därmed kunna dra slutsatsen att en ökad variation ger en negativ påverkan på tydlighet. 

5.3.2 Slutsatser kring undersökningen som helhet 

Den första frågan som ställdes i arbetets problemformulering har till viss del blivit besvarat i 

föregående underkapitel. Undersökningen har visat att designprinciperna har haft en positiv 

effekt på testdeltagarnas upplevda Agency överlag, även om det bara går att dra slutsatser 

kopplade till artefakten och inte till principerna som universalverktyg. 

Problemformuleringens andra fråga står dock fortfarande obesvarat:  

 Vilken av de tre principerna är mest effektiv/viktigast för att förmedla en känsla av 

Agency? 

För att besvara denna fråga måste vi se på scenerna tillsammans och jämföra dem med 

varandra. För att försöka besvara frågan har därför ett diagram ställts upp där medelvärdena 

för varje princip slagits samman och adderats. Detta har gjorts för både + och – scener, för 

att ytterligare undersöka skillnader och kopplingar mellan designprinciperna. Diagrammet 

återfinns i figur 18.  

 

 

Figur 18 Samtliga medelvärden fördelade per scen 
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Det vi kan se figur 18 kan te sig något förvånande. En rimlig observation här är hur små 

skillnader det faktiskt är mellan scenerna. Samtliga scener har hamnat mellan 4 och 5. En 

andra iakttagelse är att den scen som faktiskt fått det högsta uppmätta totalvärdet är en scen 

som inte designats utifrån en princip, Motivation- når högst med sina 4,6. Först på en delad 

andraplats kommer Variation+ med sitt värde 4,3, som det faktiskt delar med Tydlighet-.  

Oavsett hur man väljer att se på resultatet från jämförelsen i figur 18 så kvarstår det faktum 

att den scen som fick det högsta totalvärdet var en scen som inte konstruerats för att följa 

någon av principerna. Motivation- fick ett betydligt högre resultat än till exempel sin 

motpart Motivation+, vars totalvärde slutade på 4,2. Här får man dock inte glömma de 

enskilda påståendenas inflytande på resultatet. All data som presenterats kommer i grund 

och botten ifrån testdeltagarnas ställningstaganden till dessa. Låt oss därför kika lite 

närmare på scenen Motivation- och dess utformning för att se om vi kan få bilden kring det 

något oväntade resultatet klarna.  

 

Figur 19 Motivation-, sedd från ingången 

Påståendena kring motivation undersöker två saker: Om spelaren känner sig motiverad att 

ta sig vidare och om att väga för och nackdelar mot varandra.  Försökspersonerna har gett 

scenen ett medelvärde på 5,4 för det första påståendet (se tabell 3), men lägre, 4,4, för det 

andra. Att det andra påståendet fått ett lägre värde torde bero på att valet i scenen inte får 

några stora konsekvenser för spelaren, det är inget dilemma likt det som Fullerton (2008) 

pratade om. Testet visade dock att nivån som sådan fortfarande var motiverande. Detta kan 

bero på valet i sig, när testpersonen får välja vilket kaffe fångvaktaren skall dricka är det 

fortfarande relativt nära kopplat till spelkaraktären, och när väl valet är gjort får spelaren 

feedback i form av att fångvaktaren går iväg och hämtar sitt kaffe. Det kan alltså ses som ett 

designfel i nivåns utformning, där deltagarnas engagemang till de inblandade karaktärerna 

underskattats. Även de mekaniska delarna av banan, knapparna till exempel, fungerar enligt 

principen i bägge versionerna av scenen. Mateas (2004) tankar om miljöns signaler till 

spelaren kan verkligen appliceras på denna nivå och här kunde man gått ett steg längre och 



 44 

kopplat bort fler feedbackelement för spelaren, för att verkligen plocka bort 

motivationsprincipen ur nivån.  

Scenens upplägg är också varierat, då spelaren bara kan trycka på en av rummets två 

knappar, och det blir därmed svårt att motivera ett lågt värde på påståendena kopplade till 

variation, då de efterfrågar om testdeltagaren skulle gjort något annorlunda vid en andra 

genomspelning. Banans upplägg är också tydligt, det finns bara en väldigt begränsad yta att 

röra sig på, och knapparna är väl upplysta. Det är därför inte särskilt underligt att scenen fått 

ett så pass högt resultat. Designprinciperna är nämligen väl representerade i nivån, trots att 

den i utgångsläget inte skapats med dessa i åtanke. 

Vilken princip är då effektivast? Svaret är komplicerat, då ingen enskild princip räcker till för 

att skapa Agency. Det man kan se är att den scen som fått högst resultat är den scen där 

principerna hamnat i minst konflikt med varandra. I diskussionen, kapitel 6.2, spekuleras 

det mer kring principernas relationer till varandra. Det vi kunnat se av resultatet här är att 

Agencyn blir som starkast när ett explicit val ligger i fokus, och när det finns få element som 

distraherar spelaren från uppgiften, samtidigt som de får en tydlig respons på sina 

handlingar.  
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel ges först en sammanfattning av arbetet. Därefter kommer en diskussion att 

föras kring designprincipernas gångbarhet utanför examensarbetet, deras eventuella 

påverkan på varandra samt resultatets trovärdighet överlag. En kort diskussion till 

resultatets och undersökningens överförbarhet till ett större perspektiv innefattas också av 

kapitlet, samt en reflektion till kulturella aspekter och forskningsetik. Kapitlet avslutas med 

en genomgång av en eventuell fortsättning på arbetet. 

6.1 Sammanfattning 

I detta arbete har en undersökning gjorts kring upplevd Agency. Termen Agency har spelat 

en central roll och står för den känsla som uppstår hos en spelare när denne utför 

meningsfulla handlingar som genererar tydliga resultat och konsekvenser i en spelsituation 

(Murray, 1997).  Frågeställningen för arbetet var baserad på hypotesen att ett scenario som 

skapats utifrån tre framtagna designprinciper kopplade till Agency skulle generera en högre 

nivå av Agency än ett scenario som inte anpassats efter dessa principer. I 

problemformuleringen eftersöktes också ett svar kring vilken designprincip som var mest 

effektiv för att skapa en känsla av Agency.  

De tre designprinciperna som tagits fram kallas för tydlighet, motivation och variation. 

Tydlighetsprincipen går i korta drag ut på att inte lura spelarna. I en valsituation bör de på 

förhand få någon form av förståelse för de konsekvenser som kan komma av det val de gör. 

De bör kunna få en uppfattning om vart de är på väg och målet med spelet. Om det finns 

föremål som till exempel dörrar i spelet, som spelaren förväntar sig kunna interagera med 

bör de också fungera som väntat, även där skall man undvika att lura spelarna enligt 

principen. Motivationsprincipen handlar om att spelarens alternativ bör vara attraktiva på 

något sätt, så att de utgör en återspegling av vad spelaren önskar göra i situationen. Även 

spelets berättelse bör vara motiverande, så att spelaren bryr sig om vad som sker och 

funderar över konsekvenserna innan de gör ett val som kan ha långtgående konsekvenser. 

Den tredje och sista principen, variationsprincipen, handlar om att inte tråka ut spelaren 

med en alltför plan spänningskurva eller rak korridor genom spelet. För att följa principen 

bör man låta spelaren komma med egna kreativa lösningar på problem och erbjuda 

alternativa vägar genom spelet eller ge spelaren möjligheten att utforska lite mer än bara den 

huvudsakliga vägen genom spelet. 

För att besvara arbetets problemformulering skapades tre scenpar för spelet Magnetic (Guru 

Games, 2014), ett för varje designprincip. Varje par innehöll sedan en scen (en bana) som 

anpassats för att följa designprincipen och en scen som anpassats för att strida mot den. 

Totalt skapades alltså sex scener för undersökningen. När artefakten stod klar skapades en 

enkät med ett antal påståenden kopplade till designprinciperna. En testgrupp fick spela 

igenom de scener som följde principerna och en testgrupp fick spela igenom de scener som 

inte gjorde det. De ombads sedan besvara enkäten. Varje påstående graderades på en 6-

gradig skala och testpersonerna ombads svara baserat på hur väl de tyckte att påståendet 

stämde överens med deras egen uppfattning. 

Resultatet visade att scenerna som skapats för att följa designprinciperna var åtminstone så 

bra som sin motpart kring just den designprincip som de konstruerats för att förkroppsliga. 

Det verkade dock som att principerna hade en viss inverkan på varandra, och därför fick 
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vissa av de banor som inte var fokuserade på en princip högre värden på de påståenden som 

var kopplade till andra principer än den de skulle bryta. Totalt fick scenen som skapats för 

att bryta mot motivationsprincipen den högsta mängden uppmätt Agency, baserat på 

medelvärden kring de påståenden som testdeltagarna fick ta ställning till. På frågan kring 

vilken princip som var bäst hittades inget konkret svar, då det verkade finnas svårt att hitta 

en som var överlägsen någon av de andra. Totalt deltog 20 personer i undersökningen, tio 

per testgrupp. Urvalet var varierat i åldrarna 20-38 och omkring hälften av testdeltagarna 

ansåg sig vara erfarna spelare, medan andra hälften ansåg sig ha ingen eller liten erfarenhet 

av förstapersonsspel eller pusselspel. 

6.2 Diskussion 

De designprinciper som presenteras i arbetets bakgrund (se 2.3) har visat sig vara solida i sin 

teori, men komplicerade att hantera som spelutvecklare. Det är först nu, när arbetet gått in i 

sin slutfas och alla undersökningar är klara, som man inser hur otroligt komplex en subjektiv 

spelupplevelse är att mäta på ett rättvist sätt. De påståenden som använts, de siffror som 

tagits fram, säger egentligen väldigt lite om artefaktens kvalitet och substans. Även om 

principerna för Agency som tagits fram skulle vara heltäckande (vilket de säkerligen inte är), 

och även om påståendena som använts skulle motsvara varje designprincip perfekt (vilket de 

rimligtvis inte kan göra) så är ett spel större än sin nivådesign. Vid flera tillfällen 

kommenterade testdeltagarna saker som låg utanför ämnet, saker som inte kan visas med 

hjälp av medelvärden och grafer. Saker som ”fin ljussättning, det satte stämningen” eller ”Är 

el-sakerna farliga? Jag undvek dem”, kan inte påvisas med hjälp av de tabeller som skapats 

för att visa resultatet, men de kan säkerligen påverka de variabler som finns i tabellen. 

Kanske påverkade dessa nedtecknade tankar testdeltagarens resultat kring tydlighet, men 

det går inte att avgöra. Spelmekaniken, den grafiska stilen, musiken och allting annat som är 

en del av spelet har sin egen inbyggda motivation, variation och tydlighet som är oskiljbar 

från resten. Man skulle kunna anta att det är på grund av dessa faktorer som så många 

påståenden fått så pass höga resultat som de fått, då motivationen, variationen och 

tydligheten från andra element än nivådesignen påverkar hur påståendena besvarats. 

Kanske kan de generellt höga värdena även ha med testdeltagarnas Immersion (Murray, 

1997) att göra, men undersökningen ger inget underlag för att verifiera detta. Däremot är det 

något man skulle kunna undersöka i ett uppföljningsarbete. 

Designprinciperna är också komplexa på det sättet att det verkar som de påverkar varandra. 

De scener som haft högst variation har haft ett noterbart lägre värde för tydlighet. Exempel 

på detta kan ses i figur 15 och 17. Motivationen tycks däremot inte påverkas nämnvärt av de 

andra två principerna, oavsett vilka värden de andra haft för en scen har motivation stadigt 

legat omkring 4,5. Man skulle därför kunna anta att motivation är den princip som påverkas 

mest av andra faktorer, men det kan också vara så att de personer som valde att ställa upp i 

undersökningen automatiskt var motiverade att ta sig vidare på grund av att det var med i en 

undersökning. En aspekt av denna inbördes påverkan är att man som designer kan tvingas 

välja mellan de olika principerna, och prioritera dem utifrån vad för typ av spel man arbetar 

på, eller vilken del av ett spel man arbetar på. Tidigt i ett spel borde till exempel tydlighet 

vara viktigt, då spelare behöver sätta sig in i hur spelet fungerar. Senare kan variation bli 

viktigare, för att behålla spelarnas engagemang. Detta är naturligtvis spekulationer, men det 

är ändå något som kan vara intressant att titta närmare på. 
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För att arbetet skall komma till nytta på ett bredare plan behöver troligtvis mer forskning 

göras kring andra typer av spel, för att se om principerna är lika verksamma kring t.ex. 

strategispel. Troligtvis borde de ha en liknande effekt, om man utgår ifrån det Murray  

(1997), Schott (2006) och Thue, Bulitko, Spetch, & Romanuik (2010) säger om Agency och 

val i spel. de tycks mena att Agency inte är begränsat till någon specifik genre av spel utan är 

applicerbart på mediet som helhet. Så länge det finns någon form av interaktion och 

valsituationer tycks det finnas möjligheter till Agency, och kanske kan principerna som tagits 

fram i detta arbete även komma till nytta för andra utvecklare i framtiden.  

Framtagningen av designprinciperna skulle faktiskt kunna ses som arbetets största 

behållning för allmänheten, då tydliga designprinciper för Agency saknats. I arbetet har inte 

bara teoretiska principer tagits fram, de har också fått sitt eldprov och testats i praktiken, 

något som tidigare arbete på området inte fått gå igenom. Som nämnts tidigare skulle mer 

forskning kring principernas allmängiltighet behövas, men nu finns det i alla fall en bas att 

stå på och bygga vidare utifrån. 

Några av de forskningsetiska aspekter som funnits med i detta arbete har redogjort för i 

metoden (se kapitel 3.1) men det kan även vara värt att nämna här att testpersonerna inte 

fick information om vilka designprinciper som låg bakom påståendena eller vad hur deras 

svar skulle kopplas samman till ett resultat. Innan de utförde testet fick de inte heller reda på 

att det fanns olika versioner av spelet. Detta meddelades dock i efterhand, så de skulle få en 

förståelse för varför vissa detaljer i artefakten tett sig underliga, något som många hade 

funderingar kring. De fick då förklarat för sig varför det till exempel var väldigt mörkt i vissa 

områden, eller varför det fanns plattformar som inte ledde mot banans mål. 

6.3 Framtida arbete 

Under denna rubrik diskuteras en hypotetisk fortsättning på arbetet: Vad som finns kvar att 

upptäcka på området, hur just detta arbete kunde utvidgats om det funnits mer tid att tillgå, 

samt vad resultaten skulle kunna leda till vid ett vidare utforskande. En kort analys av hur 

arbetet har påverkat, och kommer att fortsätta påverka, spelet Magnetic (Guru Games, 2014) 

kommer också att presenteras.  

6.3.1 Fortsättning på detta arbete 

Om det funnits mer tid till att utföra detta arbete, säg ytterligare två månader, skulle ett 

större antal scener kunna skapats, och man skulle därmed kunnat få mer variation i 

artefakten, vilket troligtvis hade gynnat undersökningen som helhet. Artefakten hade 

naturligtvis också polerats ytterligare utifrån de resultat som uppkommit av den 

undersökning som presenteras i kapitel 5.   

Speciellt när det gällde just scener kopplade till designprincipen om variation finns det 

mycket att vinna på att ha ett större antal scener. Det framkom ganska tidigt att det skulle bli 

svårt att skapa variation när ett litet antal banor skulle spelas igenom av testpersonerna. 

Hade man istället haft tre scener per designprincip, alltså totalt sex scener per princip, tre 

med och tre utan anpassning hade det troligtvis blivit en mer representativ artefakt. Ett 

annat alternativ hade varit att designa en ojämn mängd scener per princip, så att variations-

scenerna bara varit två till antalet, medan de andra principerna fått mer utrymme.  

Ett större omfång scener hade också öppnat upp för att undersöka skillnaden mellan Agency 

sprungen ur mekanik kontra berättelse. Även om Mateas (2004) tycks anse att dessa hör 
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ihop till stor del, så borde skillnader kunna observeras om fler valkuber från spelet Magnetic 

(Guru Games, 2014) hade konstruerats och jämförts med mer mekaniskt fokuserade kuber 

där både valkuber och mekaniska kuber använder samma designprincip som utgångspunkt. 

Det är också på detta område forskningen skulle kunna utvidgas generellt: Istället för att 

bara studera skillnader mellan teoretisk Agency och upplevd sådan skulle man kunna 

studera vilken typ av katalysator som frambringat känslan, och jämföra olika källor till 

Agency, samt deras effektivitet på olika spelgenrer och områden. Att jämföra Agency mellan 

två olika spel som bägge skapats efter designprinciperna hade varit både relevant och 

intressant, just för att se hur pass generella de verkligen är. 

6.3.2 Påverkan på spelet Magnetic 

Att arbeta enligt ett fåtal designprinciper och låta en produkt formas utifrån detta är ett 

ganska speciellt arbetssätt, och det har visat sig framgångsrikt för att faktiskt skapa banor 

som känns mer solida i sitt upplägg, som är mer intressanta att spela och som håller en 

högre kvalitet, både vad det gäller intern testning på företaget Guru Games och vid extern 

testning. Principerna har med fördel också använts som ett verktyg vid iteration av gamla 

banor.  

De scener som skapats för detta arbete kommer inte direkt att implementeras i spelet 

Magnetic (Guru Games, 2014), de är alltför specialiserade. Detta gäller särskilt motivations-

scenen som är skapad för att bryta mot designprincipen (se kapitel 4.3.2). Spelets 

fångvaktare kommer aldrig be om smakråd vad det gäller kaffe, men däremot kommer det 

finnas med ett val där spelaren får bestämma över någon annans öde, likt den scen som 

följer principen om motivation. Grunden till den scen som baseras på tydlighet kommer 

också att återfinnas i spelet, men en hel del detaljer kommer att förändras.  

Det tydligaste ”arvet” från detta arbete som kommer att följa med Magnetic hela vägen till 

spelsläpp är just principen om tydlighet, och tanken om att från början visa spelaren vad 

målet/utgången är någonstans. Att låta miljön inbjuda till olika handlingar är också en tanke 

som redan nu börjat påverka spelets nivådesign, och det kommer förmodligen fortsätta att 

vara en del i hur nivåer byggs för spelet.  

När det gäller spelets berättelse kommer förmodligen inte de korta röstklipp som spelats in 

vara med i spelet, men det är möjligt att något av dem får leva kvar. Principerna för Agency 

kommer att användas i iterationsfaserna under utvecklingen, och kanske kommer samma 

påståenden komma till nytta när spelet är redo för att testas externt. Oavsett vad som händer 

med just artefakten från detta arbete så kommer Murrays (1997) tankar om Agency och 

berättande användas för att få spelaren att känns sig delaktig. Agency har identifieras som en 

av Magnetics stora fördelar jämte konkurrenter och därför har studion beslutat att fortsätta 

arbete på det spåret, både vad det gäller berättelse, mekanik och estetik. 
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Appendix A -  Immersionsundersökning 

Immersion Questionnaire used in Experiment 3 

Your Experience of the Game 

Please answer the following questions by circling the relevant number. In particular, 

remember that these questions are asking you about how you felt at the end of the game. 

To what extent did the game hold your attention? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel you were focused on the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much effort did you put into playing the game? 

Very little 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel that you were trying you best? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you lose track of time? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel consciously aware of being in the real world whilst playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you forget about your everyday concerns? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent were you aware of yourself in your surroundings? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very aware 

To what extent did you notice events taking place around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel the urge at any point to stop playing and see what was happening around 

you? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that you were interacting with the game environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were separated from your real-world 

environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 
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To what extent did you feel that the game was something you were experiencing, rather 

than something you were just doing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent was your sense of being in the game environment stronger than your 

sense of being in the real world? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

At any point did you find yourself become so involved that you were unaware you were 

even using controls? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were moving through the game according to 

you own will? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you find the game challenging? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very difficult 

Were there any times during the game in which you just wanted to give up? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel motivated while playing? 
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Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you find the game easy? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel like you were making progress towards the end of the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How well do you think you performed in the game? 

Very Poor 1 2 3 4 5 Very well 

To what extent did you feel emotionally attached to the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent were you interested in seeing how the game’s events would progress? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much did you want to “win” the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Were you in suspense about whether or not you would win or lose the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 
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At any point did you find yourself become so involved that you wanted to speak to the 

game directly? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you enjoy the graphics and the imagery? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much would you say you enjoyed playing the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

When interrupted, were you disappointed that the game was over? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Would you like to play the game again? 

Definitely not 1 2 3 4 5 Definitely yes 
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