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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte är att undersöka hur användandet av dynamisk svårighet i jämförelse 

mot användningen av statiska svårighetsgrader påverkar ett casualspels 

återspelningsvärde och huruvida spelare upplever inlärningskurvan annorlunda. De 

teorier som ligger grund för arbetet fokuserar kring två områden, där det ena är hur 

dynamisk svårighet utformas på bästa sätt och vilka fördelar det skulle kunna bidra 

med. Det andra kretsar kring casualspel och varför casualspel har haft den framgång 

och vad det är som tilltalar spelare att spela dem samt vad det är som ger spel 

återspelningsvärde och väl utformade inlärningskurvor. För att utföra undersökningen 

har två versioner av ett casualspel, vars spelmekanik fokuserar runt skrivhastighet på 

tangentbord, utvecklats där den ena använder sig av dynamisk svårighet medan den 

andra använder sig av tre statiska svårighetsgrader. Resultatet från undersökningen 

visar inte på ett direkt samband att dynamisk svårighet skulle ge ett spel högre 

återspelningsvärde men att några av de problem som uppstår vid statiska 

svårighetsgrader kan lösas. Resultatet visar även på att fler undersökningar inom 

området är nödvändiga. 

Nyckelord: svårighet, dynamisk svårighet, inlärningskurva, flow 
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1 Introduktion 

Casualspel är en ny typ av spel som når ut till en bredare publik (Juul, 2009). Spelen 

utvecklas under relativt kort tid och under hög konkurrens. En viktig del för att fånga 

spelares intresse är att utmana dem på en lagom nivå ofta kopplat till begreppet "flow" 

(Csikszentmihalyi, 1990). Spel använder sig ofta av flera statiska svårighetsgrader för att 

passa grupper av spelare men det finns brister med detta sätt att designa svårigheten i ett 

spel (Glassner, 2004; Charles, McNeill, McAlister, Black, Moore, Stringer, Kücklich & Kerr 

2005). För att ta sig runt detta föreslås användandet av system för dynamisk svårighetsgrad, 

som läser av hur spelaren presterar och anpassar svårighetsgraden efter spelaren (Glassner, 

2004; Miller, 2004; Charles et al., 2005).  

Då utvecklarna av casualspel ofta tjänar pengar på att spelarna fortsätter spela spelet,  

genom att ta betalt för spelomgångar eller sälja föremål som ger fördelar i spelet, ligger det i 

deras intresse att deras spel har högt återspelningsvärde och en välbalanserad 

inlärningskurva för att fånga och hålla kvar spelare. I fokus för arbetet ligger därför att 

undersöka hur dynamisk svårighetsgrad påverkar spels återspelningsvärde och spelares 

uppfattning av inlärningskurvan i relation till hur den upplevs vid statiska svårighetsgrader. 

Björk och Holopainen (2005) skriver att ett spels återspelningsvärde beror på dess möjlighet 

att delge spelaren nya utmaningar eller upplevelser som anses tillräckligt underhållande när 

det spelas igen och att en välbalanserad inlärningskurva ser till att spelet är lagom svårt i 

relation till spelarens färdigheter.  

För att undersöka hur användandet av en dynamisk svårighetsgrads påverkar ett casualspels 

återspelningsvärde och inlärningskurvor har en undersökning utformats för att placera 

testpersonerna i en naturlig miljö för spelande och för att deras fortsatta spelande inte ska 

kännas påtvingat av testsituationen. Två versioner av ett casualspel som är baserat runt 

skrivhastighet på tangentbord har tagits fram för att kunna undersöka frågeställningen. Den 

ena använder sig av statiska svårighetsgrader medan det andra använder sig av en dynamisk 

svårighetsgrad. 
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2 Bakgrund 

Att utmana spelaren och hålla den utmanad är en viktig del av spel. Svårighetsgrad inom 

spel kopplas ofta till begreppet "flow" (Chen, 2007). Csikszentmihalyi (1990) beskriver flow 

som ett tillstånd där en person är helt fokuserad på det den håller på med och situationen 

jämförs med en optimal upplevelse och efter flow har upplevts fylls personen av lycka och 

tillfredsställelse. För att uppleva flow måste en aktivitet och utövaren ha möjligheten att 

uppfylla åtta komponenter. Aktiviteten måste ha en utmaning som kräver skicklighet för att 

lösas, utövaren måste ha kontroll över och få feedback från sina handlingar, det måste finnas 

tydliga mål, utövaren måste kunna koncentrera sig, utövaren åtar sig aktiviteten utan oro för 

sig själv, utövarens handling och medvetenhet slås samman och utövaren tappar uppfattning 

om tid. 

För att flow ska kunna upplevas måste det finnas en balans mellan aktivitetens utmaning och 

utövarens skicklighet. Om utmaningen är för stor upplever människan ångest och riskerar 

att ge upp medan om människan inte blir tillräckligt utmanad blir den uttråkad och tappar 

intresse. Flow är alltså en balansgång mellan för hög och för låg utmaning och ifrån denna 

teori härleds begreppet om flowkanalen (se figur 1). Flowkanalen symboliserar gränslandet 

där utmaningen är tillräckligt hög för att hålla utövaren intresserad och inte för hög för att ge 

den ångest (Csikszentmihalyi, 1990). 

 

Figur 1 Grafisk representation av flowkanalen. Anpassad från Csikszentmihalyi 
(1990) 

Ett problem som spelutvecklare oftast ställs inför är att spelare är olika skickliga och att det 

därför är svårt att skapa en svårighetsgrad som är lagom för samtliga spelare. Ofta kan detta 

lösas genom att skapa flera svårighetsgrader som spelare kan välja mellan. Vanligast 

förekommande är användandet av tre svårighetsgrader (lätt – mellan – svår). Adams (2008) 

förespråkar detta sätt att designa svårighetsgraden i spel och menar att lätt ska vara såpass 

lätt att "spelaren kan hamra pannan mot tangentbordet medan den rullar armbågen över 

musen” medan svår är till för spelare med ”hög testosteronnivå som vill skryta över sina 
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bravader”. Detta skapar en mellannivå som ska passa in på en bred grupp spelare vilket 

enligt Charles et al. (2005) inte räcker till och Glassner (2004) menar att detta beror på att 

spelare måste välja svårighetsgrad för tidigt och hamnar lätt mellan två svårighetsgrader då 

en är för lätt medan en annan för svår. 

Allt eftersom spelare spelar ett spel blir de mer skickliga. Spelet måste därför bli svårare för 

att fortsätta utmana spelaren. Chen (2007) menar att ökningen i svårighetsgrad inte bör ske 

linjärt då det skapar en statisk upplevelse. Ökningen i svårigheten kan passa vissa spelare 

inom en viss svårighetsgrad medan den passar andra sämre då spelare lär sig olika snabbt 

(Glassner, 2004; Chen, 2007). 

Ett alternativ till statiska svårighetsgrader är användandet av en dynamisk svårighetsgrad. 

Med detta menas att spelet använder sig av ett system som mäter av hur väl spelaren spelar 

och därigenom sätter svårighetsgraden. Den önskade effekten av en dynamisk 

svårighetsgrad är att den oavsett hur erfaren en spelare är eller hur snabbt den lär sig skapar 

systemet en utmaning som håller spelaren inom dess flowkanal. Adams (2008) anser att 

dynamisk svårighetsgrad fungerar bra i teorin men är svår att utföra väl i praktiken, medan 

Glassner (2004) och Charles et al. (2005) anser att det inte behöver vara komplicerat och 

bör användas mer eftersom det skapar en bättre spelupplevelse för spelarna då utmaningen 

är anpassad efter spelaren. 

Casualspel är en relativt ny typ av spel som riktar in sig mot en bred publik med varierande 

erfarenheter av spel. Casualspel når ut till en stor publik genom att kräva mindre av 

spelaren. Ett casualspel är generellt lätt att lära sig och kräver inte att spelaren investerar 

stora mängder tid för att spela dem (Juul, 2009). 

2.1 Dynamisk Svårighet 

Charles et al. (2005), Glassner (2004) och Miller (2004) förespråkar användandet av 

dynamisk svårighetsgrad för att undvika de problem som uppstår med statiska 

svårighetsgrader. Med dynamisk svårighetsgrad menas att spelet använder sig av ett system 

som mäter av hur väl spelaren spelar och anpassar spelets svårighetsgrad därefter.  

2.1.1 Mätning och justering av speltillståndet 

Först mäter systemet av hur väl spelaren spelar spelet. Detta kan göras på ett antal sätt 

beroende på spelets karaktär och vilka utmaningar spelaren möter. Det underlättar då om 

det finns något konkret mätbart, exempelvis hur mycket hälsa spelaren har kvar, hur snabbt 

den klarar av en utmaning eller hur många skott den använde. Spelet kan därifrån räkna ut 

om spelaren behöver hjälp, utmaningen behöver höjas eller tillståndet ska vara oförändrat 

och gör sedan ändringar på speltillståndet. Exempelvis kan detta ske genom att fler eller 

färre fiender skapas, spelaren får mer eller mindre tillgång till ammunition eller liknande. 

Utformningen av detta system skiljer sig alltså mellan olika spelgenrer eftersom utmaningen 

i spel kan ta många olika former och kan också innebära att det är mer eller mindre lämpligt 

att använda inom vissa genrer eller kanske till och med inte går att använda på enskilda 

genrer eller spel. Adams (2008) pekar till exempel på att det i de flesta pusselspel bara finns 

en lösning och det blir då svårt att anpassa svårigheten på detta. Det innebär även att ett 

system för dynamisk svårighetsgrad som fungerar inom ett spel antagligen inte kommer 

fungera i spel av en annan genre eller ens inom samma genre. 
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2.1.2 Problem med dynamisk svårighet 

Det finns problem med användning av dynamisk svårighetsgrad. Adams (2008) och Charles 

et al. (2005) tar upp att vissa spelare kan känna sig lurade om ett spel blir lättare. Spelarna 

tappar den fullbordande känslan av att ha klarat av en utmaning om de vet att det är 

utmaningen som blivit lättare och inte de själva som blivit bättre. Ett exempel på dålig 

dynamisk svårighet är ”rubber-banding” i racingspel där motståndare tydligt saktar in om 

spelaren ligger långt efter och kör snabbare om spelaren ligger långt före vilket blir 

uppenbart för spelaren. 

Spelare kan utnyttja den dynamiska svårighetsgraden för att göra spelet lättare (Adams, 

2008). Spelare kan låtsas vara dåliga för att få ett lättare motstånd men att i slutändan är det 

spelarna som lurar sig själva och att detta kanske inte är ett så stort problem (Miller, 2004). 

Adams pekar på att spelare kan få en fördel gentemot andra spelare. Det bör dock nämnas 

att i stort sett alla spel där spelare spelar direkt mot varandra, exempelvis Dota 2 (2012), 

används någon form av gradering av spelarnas skicklighet vilket redan anpassar utmaningen 

för kommande spelomgångar då spelare med hög gradering matchas upp mot andra spelare 

med hög gradering medan spelare med lägre gradering får möta andra med lägre. En 

dynamisk svårighetsgrad kan därför anses överflödigt i dessa spel.  

Ett annat problem Adams (2008) tar upp är att dynamisk svårighetsgrad förstör välplanerad 

nivådesign. Om den dynamiska svårighetsgraden anpassar svårigheten för jämt med 

spelarens färdigheter kommer spelet bli enformigt då alla nivåer av spelet kommer vara 

lagom svåra och aldrig riktigt utmana eller ge spelaren tid att slappna av. Detta återkopplar 

till vad Chen (2007) tar upp om svårighetsgraden i spel i allmänhet att spelets svårighetsgrad 

måste variera i jämförelse med spelarens färdigheter. 

2.1.3 Nyckelpunkter för dynamisk svårighet 

För att undvika de problem som kan uppstå med dynamisk svårighet finns det ett par saker 

spelutvecklare bör tänka på. Ändringarna ska vara diskreta och svåra för spelaren att 

upptäcka (Adams, 2008; Hunicke, 2005; Miller, 2004). Motståndare som är enkla på första 

nivån ska inte vara omöjliga på nästa (eller tvärt om) eftersom det stör spelarens inlevelse 

och förstör inlärning. Gör alltså hellre små ändringar ofta än stora ändringar sällan (Adams, 

2008). 

Hunicke (2005) menar på att justeringarna ska ske i linje med spelets karaktär. Hon pekar 

på att detta gör att spelare har svårt att upptäcka att justeringar utförs. I ett FPS-

/äventyrsspel måste spelaren hushålla med ammunition och hälsa vilket gör att en stor del 

av spelet handlar om att hitta mer för att klara av senare utmaningar. Ett system för 

dynamisk svårighetsgrad skulle då kunna ge en spelare mer eller mindre ammunition 

beroende på hur väl den spelar. Detta är en bättre lösning än att till exempel skräckspelet 

Amnesia: The Dark Descent (2010) som är fokuserat runt utforskning och överlevnad skulle 

införa en tidsbegränsning som plötsligt tvingar spelaren att spela helt annorlunda från 

spelets karaktär. 

Enligt Miller (2004) bör speldesignern fundera över när justeringar i svårighetsgraden ska 

göras och exempelvis bör ändringar helst aldrig utföras under en nivå. I de spel som inte 

använder sig av nivåer kan en koppling till att göra ändringarna diskret dras. Problemet med 

exempelvis rubber-banding är att det är uppenbart för spelaren och spelare kan då utnyttja 
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det. I racingspel hade det antagligen varit mer passande att justera svårighetsgraden mellan 

lopp. 

Gör motståndaren starkare snarare än spelaren svagare. Spelaren har förtjänat de förmågor 

den har och ta inte ifrån den det. Gör istället att motståndaren har mer tur istället för att 

spelaren har mer otur. Låt till exempel inte spelaren plötsligt börja skjuta snett. (Adams, 

2008) 

Belöna spelaren för att den spelar bra. I exempelvis Rocksmith 2014 (2013) används 

dynamisk svårighetsgrad för att göra olika partier av låten olika svåra beroende på hur väl 

spelaren presterat. Spelar spelaren bra utmanas den med fler noter vilket betyder att den kan 

få högre poäng eller betyg på låten. Spelet Hitman: Blood Money (2006) använder sig 

visserligen inte av dynamisk svårighetsgrad men spelaren kan sätta svårighetsgraden genom 

att utmana sig själv. Det är svårare att klara av en nivå oupptäckt än det är att skjuta ner 

fiender och spelarna belönas därför för att spela på det sättet som är svårast genom att det är 

det enda sättet de kan få det högsta betyget på en nivå. 

2.2 Casualspel  

Kuittinen, Kultima, Niemelä och Paavilainen (2007) skriver att begreppet "casual" kan 

betyda olika saker i olika sammanhang. De tar till exempel upp skillnaden mellan att ett spel 

är casual och att en spelare kan spela ett spel casual. Juul (2009) menar att casualspel är en 

typ av spel som är lätta att lära sig, passar många typer av människor och som spelas i 

många typer av situationer. Inom begreppet casualspel innefattar Juul bland annat 

mimetiska spel, som Wii Sports (2006) eller Guitar Hero (2005), där spelaren gör vad som 

sker i spelet (ibland kallade partyspel på grund av att de ofta är lika uppskattade av spelaren 

som de som tittar på) och spel som spelas i webbläsaren på hemsidor som Facebook, eller 

som laddas ner till exempelvis mobiltelefoner. Exempel på typiska webbläsarspel är till 

exempel Candy Crush Saga (2012) och Angry Birds (2009) (figur 2).  

 

Figur 2 Skärmdumpar från Candy Crush Saga (2012) och Angry Birds (2009). 

Juul (2009) menar att casualspels stora framgång antagligen främst beror på att de passar in 

bättre i fler människors liv än vad traditionella spel gör. Med traditionella spel menas spel 

som kräver mer av spelaren, exempelvis genom att de är mer tidskrävande eller att spelaren 

kan dess konventioner. Di Loreto och Gouaich (2010) menar på att en viktig del av spelens 

framgång är den sociala aspekten av spelandet som skapas genom miljön de spelas i, till 
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exempel sociala medier. Juul (2009) jämför casualspel med tidiga arkadspel i hur de spelas 

vilket gör att de inte bara når ut till en ny publik utan dessutom återkopplar till en förlorad 

publik. Casualspel kräver inte att spelaren investerar mycket tid i dem men samtidigt 

hindrar de inte spelaren från att spela längre (Juul, 2009; Di Loreto & Gouaich, 2010; 

Kuittinen et al., 2007). 

Juul (2009) skriver att i jämförelser mellan traditionella spel och casualspel nämns det ofta 

stereotypiskt att spelen spelas av två olika typer av spelare. Traditionella spel spelas av 

”hardcore”-spelare som stereotypiskt beskrivs som spelare som tycker om spel med science 

fiction-, zombie- eller fantasy-teman, har stor erfarenhet av spel, är beredd att investera 

stora mängder tid på ett spel och gillar svåra spel. Den stereotypiska ”casual”-spelaren 

beskrivs som motsatsen vilken tycker om positiva och trevliga berättelser, har spelat få spel, 

är inte beredd att spendera mycket tid på ett spel och ogillar svåra spel. Juul fortsätter att det 

exempelvis finns en uppfattning om att ett casualspel inte kan vara för lätt, men pekar på en 

undersökning han utfört i samband med skrivandet av sin bok som visar att detta inte är 

fallet då en stor del av spelarna av casualspel spenderar en stor del av sin fritid med att spela 

dessa spel och att utmaningen i casualspel precis som i andra spel ska matcha spelarens 

färdigheter. 

Medan traditionella spel oftast förlitar sig på att tjäna in pengar på försäljningen av spelet 

har casualspel ett annat upplägg. Kuittinen et al. (2007) skriver att spelen antingen är billiga 

att köpa eller ”free-to-play”. När spelen är gratis att spela tjänar utvecklarna dock pengar på 

andra sätt. De vanligaste sätten är att de antingen låter en spela en bit av spelet eller ett antal 

omgångar innan spelaren måste betala för att få fortsätta spela, låter spelare köpa saker i 

spelet som ger olika fördelar eller att utvecklare tjänar pengar genom reklamintäkter på 

webbsidan. 

För att vara välkomnande till nya spelare med varierande erfarenheter är det viktigt att 

spelen har välbalanserade inlärningskurvor. Enligt Björk och Holopainen (2005) har ett spel 

en välbalanserad inlärningskurva om spelet är lagom svårt i relation till spelarens 

färdigheter. Spelaren ska ha chansen att införskaffa de färdigheter som krävs för att klara av 

utmaningar allt eftersom de presenteras för att spelaren inte ska fastna i spelet. Adams 

(2008) föreslår att när statiska svårighetsgrader används ska svårighetsgraden lätt ha en 

plan inlärningskurva, mellannivån ha en brantare och svår ha en brant inlärningskurva.  

När spelare väl har börjat spela ett spel vill utvecklarna att de fortsätter. För att hålla kvar 

spelare kan det då anses viktigt att spelen har ett högt återspelningsvärde. Björk och 

Holopainen (2005) skriver att många spel är menade att spelas flera gånger och att ett spels 

återspelningsvärde beror på huruvida spelet kan delge spelaren nya utmaningar eller 

upplevelser som anses tillräckligt underhållande när det spelas igen. Detta kan skapas 

genom att låta utmaningarna variera, ha flera lösningar eller att spelaren kan jämföra sitt 

resultat mellan omgångar. 
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3 Problemformulering  

För att spelaren ska kunna lära sig ett spel ska det ha en välbalanserad inlärningskurva. 

Detta skapas genom att spelet ökar i svårighetsgrad i jämn takt med att spelaren blir bättre 

på spelet vilket hindrar spelaren från att fastna och ge upp (Björk & Holopainen, 2005). 

Spelare lär sig dock olika snabbt (Chen, 2007; Glassner, 2004). Vanligtvis används statiska 

svårighetsgrader med olika branta inlärningskurvor för att passa olika spelare men dessa kan 

vara dåligt anpassade för enskilda spelare och spelaren har för lite information när den väljer 

svårighetsgrad (Glassner, 2004), vilket ofta leder till att den gör ett val som inte 

nödvändigtvis passar den (Charles et al., 2005).  

Syftet med dynamisk svårighetsgrad är att den anpassar sig efter den enskilda spelaren och 

skapar en utmaning som är tillräckligt svår utan att spelaren blir frustrerad. I teorin skulle 

spelutvecklare alltid använda dynamisk svårighetsgrad men att det är svårt att utforma ett 

system för det (Adams, 2008). Lagom utmaning är viktigt för att få och hålla spelare 

intresserade, eller i flow (Chen, 2007). Arbetet fokuserar på casualspel för att speltypen är 

väl lämpat för projektets längd, på grund av deras relativt korta utvecklingstid. Juul (2009) 

definierar casualspel som en ny typ av spel som har en bred spelarbas och spelutvecklarna 

tjänar pengar på att dels ha många olika spelare och gärna få dem att spela om spelet och 

menar att spelare av casualspel tenderar att ge spel bättre omdömen om de har blivit lagom 

utmanade. 

Då utvecklarna av casualspel tjänar pengar på att de spelas av många genom att de får högt 

betyg eller att spelare fortsätter spela kan spelens återspelningsvärde, inlärningskurva och 

svårighetsgrad vara en viktig del för att skapa ett framgångsrikt casualspel. Arbetets 

frågeställningar är alltså: 

Hur användandet av dynamisk svårighetsgrad påverkar ett spels återspelningsvärde.  

Uppfattar spelare spelets inlärningskurva annorlunda i spel med dynamisk 

svårighetsgrad gentemot spel med statiska svårighetsgrader. 

För att undersöka frågeställningarna utvecklades ett casualspel där spelaren ska hindra 

objekt från att nå den undre kanten av spelfönstret genom att skriva ord som är kopplade till 

objekten. Spelet gjordes i två varianter, där det som skiljer de två är att den ena använde sig 

av statiska svårighetsgrader medan det andra använde sig av ett system för dynamisk 

svårighetsgrad. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna utföra undersökningen utvecklades två versioner av ett casualspel. Den ena 

använde sig av statiska svårighetsgrader medan den andra använde sig av en dynamisk 

svårighetsgrad. Innan den huvudsakliga undersökningen genomfördes pilottestades båda 

versionerna av spelet för att se att svårighetsgraderna var välanpassade samt ett pilottest av 

själva undersökningsmetoden. Undersökningen skedde på distans för att placera 

testpersonerna i deras naturliga miljö för spelande. Sharp, Rogers och Preece (2011) skriver 

att genom att utföra undersökningar för hur folk använder produkter i den omgivning där 

produkten slutligen ska användas utvinns en bättre förståelse för hur lyckad produkten 

skulle vara i verkligheten. Medan de avser mjukvara i allmänhet och användarvänlighet kan 

kopplingar dras till spel och spelande. Testpersonerna delades in i två grupper som fick testa 
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varsin version av spelet. Efter kort information om testets upplägg fick testpersoner spela 

spelet. De ombads att spela minst tre omgångar men fick spela fler. De ombads att spela just 

tre i hopp om att de skulle glömma av testsituationen och spela vidare på eget bevåg. Hade 

de exempelvis blivit ombedda att testa spelet hade det varit sannolikt att de spelat en 

omgång och sedan nöjt sig och svarat att de kunde tänka sig spela mer vilket inte gett någon 

skillnad mellan de två versionerna. Under spelets gång loggades data från spelomgångarna. 

Efter spelsessionen utfördes en kvalitativ intervju där förutom att samla in personuppgifter 

fick testpersonerna svara på frågor angående deras uppfattning av spelet.  

3.1.1 Datainsamling 

Andersen, Yun-En, Snider, Szeto och Popovic (2011) nämner att medan en stor mängd 

kvantitativ data kan vara användbart för att hitta mönster behövs kvalitativ data för att veta 

vad spelare tycker och tänker. Undersökningsmetoden bör därför samla in både kvalitativ 

och kvantitativ data. Detta gjordes dels genom kvalitativa intervjuer som är en central metod 

när det gäller att samla in data som är knuten till människors uppfattningar, värderingar och 

handlande (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004) medan kvantitativ data samlades in 

genom att spelomgångar loggades samt genom intervjuerna och kan vara användbar för 

jämförelse då den lättare kan struktureras och ger större möjligheter till generaliseringar 

(Østbye et al., 2004). Semistrukturerade intervjuer har fördelen att de tillåter en viss 

flexibilitet då utvärderaren kan ställa följdfrågor och fånga upp åsikter eller tendenser som 

inte förväntades vid utformningen av intervjuguiden (Østbye et al., 2004). Hunicke (2005) 

nämner att spelares uppfattning av hur de presterat sällan motsvarar hur de faktiskt 

presterar (vilket självklart beror mycket på testpersonen) och det kan därför vara intressant 

att jämföra den kvalitativa mot den kvantitativ data som samlas in. Den kvantitativa data 

som loggades innefattade bland annat data som används för att räkna ut hur den dynamiska 

svårighetsgraden samt hur många gånger en testperson spelade och hur länge den spelade. 

Testet utformades för att på bästa sätt kunna besvara problemformuleringen. Ett spels 

återspelningsvärde kan vara svårt att få ett genuint mått på när testpersoner sätts i en 

uppenbar testmiljö. Är testmiljön för uppenbar och testpersonen skulle frågas om den vill 

spela mer eller låta den spela så många gånger den vill kan svaret lätt påverkas av andra 

faktorer som att den inte har tid eller att det känns påtvingat. Utformningen där testpersoner 

får möjligheten att spela i en mer naturlig miljö och testet kan ses ske på testpersonens 

villkor ger ett resultat som är mindre påverkat av testsituationen. Testet skulle kunna se om 

spelare väljer att spela minimalt antal gånger eller om den frivilligt spelar fler. Hur spelare 

uppfattar spelets inlärningskurva undersöks genom de kvalitativa intervjuerna.  

Ett antal faktorer kan ha gjort inverkan på resultatet. Bland annat är testgruppens storlek 

och variation en stor inverkan. Andra faktorer som spelar in är exempelvis hur ”lyckad” den 

dynamiska svårighetsgraden är (och även den statiska svårighetsgraden) vilket är varför de 

pilottestades. Även om undersökningsmetoden utvecklades för att i så stor utsträckning som 

möjligt minimera dessa problem har självklart de frågor som ställdes samt testpersoners 

medvetenhet om testsituationen också haft inverkan på det resultat som utvunnits från.  

3.1.2 Artefakt 

Arbetet har fokuserat på webbläsarspel. Detta för att utvecklingstiden för dessa spel är bättre 

lämpade för projekttiden. Vid en jämförelse av topplistor ifrån hemsidor som har spel av den 

här typen visar det sig att spelen skiljer sig väldigt mycket åt. Spelen innefattar mängder av 

olika genrer, vissa är för en spelare, andra för fler och vissa spelas över nätverk mot andra 
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spelare. Typen av spel valdes dels för att den representerar genren, då spelomgångarna är 

korta och spelet är lätt att lära sig, men även för att den är användbar för just användandet 

av dynamisk svårighetsgrad. Exempel på tidigare liknande spel är Z-type (Figur 3) och spelet 

som utvecklades hade ett antal spelmekaniskt gemensamma drag med spelet. Utmaningen i 

spelet är att skriva ord tillräckligt snabbt för att inte förlora. Detta innebar att spelarens 

skrivhastighet tillsammans med andra faktorer kunde fungera som ett mått för 

svårighetsgraden. Om spelaren exempelvis skriver cirka sextio ord i minuten kan spelet inte 

kräva att den plötsligt skriver nittio ord i minuten eftersom den antagligen inte kommer att 

klara av det. Spelets karaktär representerar casualspel eftersom det har en kort spelomgång 

(även om det kan spelas över längre tid då spelets utmaning tillåter ett återspelningsvärde), 

är lätt att lära sig och är välkomnande för både nya och erfarna spelare. 

 

Figur 3 Skärmdump från Z-type. 

3.1.3 Urvalsgrupp 

Då problemformuleringen fokuserade runt casualspel skulle testgruppen helst representera 

casualspels tidigare nämnda spelarbas och valde därför att inte utesluta men inte heller 

enbart bestå av till exempel andra dataspelsutvecklingstudenter. Mason (2013) visar på att 

olika typer av casualspel har varierande spelarbaser men statistik från Casual Games 

Association (2013) visar på att casualspelare i allmänhet består av nästan lika många kvinnor 

som män, och att majoriteten av spelarna är i åldern 21-35. Urvalet av testpersoner har 

därför gjorts för att på bästa möjliga sätt motsvara denna spelarbas.  
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4 Genomförande  

Detta kapitel behandlar hur arbetets artefakt tagits fram och vilka betydelsefulla val som 

gjorts vid designandet av artefakten för att på bästa sätt kunna användas i koppling till 

arbetets frågeställning. Två versioner av artefakten har tagits fram, en med statiska 

svårighetsgrader och den andra med dynamisk svårighet, för att bättre kunna jämföra dessa 

sätt att designa svårighetsgrad i spel. Spelet är ett 2D-spel utvecklat i GameMaker där 

spelarens uppgift är att hindra objekt från att nå den undre kanten av spelfönstret. Spelaren 

hindrar ett objekt genom att skriva det ord som är kopplat till detta. Spelet är utvecklat för 

att spelas på PC och kräver att ett tangentbord och mus är inkopplat. Då en begränsning av 

teckenanvändning underlättade implementeringen av avsökning av ord är spelet gjort på 

engelska. 

4.1 Grundmekanik 

Utmaningen i spelet är att skriva tillräckligt snabbt för att hindra alla fiendeobjekt från att 

nå sitt mål, varande spelfönstrets undre kant, då detta får spelaren att förlora. När spelaren 

trycker ner en bokstavstangent letar spelet upp det objekt som är närmast mitten av 

skärmens undre kant och vars kopplade ord har denna bokstav som första. Om ett sådant 

objekt finns blir detta ordet markerat, genom att byta färg till orange (se Figur 4), och 

spelaren måste då skriva klart resten av detta ord, för att på så sätt förstöra objektet, innan 

den kan börja skriva ord kopplade till andra fiendeobjekt. Sökningen av objekt utgår ifrån 

nedre mitten då det var den punkt som spelare kände var mest naturlig vid testning. 

Bokstäverna försvinner allt eftersom spelaren skriver ordet för att spelaren ska veta vad den 

har kvar att skriva. 

Spelaren kan inte vinna utan samlar främst poäng mot en "High Score" samtidigt som den 

dels kan utmana sig själv att klara av så många nivåer som möjligt eller att skriva så snabbt 

som möjligt. För att motverka att spelare utnyttjar enklare svårighetsgrader eller som Adams 

(2008) menar på att spelare skulle försöka utnyttja dynamisk svårighet för att få fördelar får 

spelarna mer poäng om de spelar på svårare svårighetsgrader eller skriver snabbare i en 

uppmaning till spelarna att utmana sig själva. 
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Figur 4 Skärmdump från spelet. De tre fiendetyperna finns närvarande och 
ordet "yellow" är markerat i orange. 

 

4.1.1 Spelobjekt 

Spelet har tre olika typer av fiendeobjekt. Det de har gemensamt är att de i sitt grundläge rör 

sig med samma hastighet nedåt från spelfönstrets överkant. Fienderna rör sig i den 

riktningen de gör (uppifrån och ner) eftersom det låter spelaren se hela ordet så fort fienden 

skapas, något den exempelvis inte skulle gjort om fienderna skapades på spelfönstrets 

vänstra eller högra sida. Deras hastighet är densamma oberoende svårighetsgrad eller nivå. 

De mest vanligt förekommande är de blåa fienderna. Dessa har inga särskiljda egenskaper 

utan rör sig med konstant hastighet nedåt. De har relativt korta eller enkla ord kopplade till 

sig och bidrar främst till stress för spelaren genom att det finns många av dem. 

Den andra typen är de lila fienderna. Dessa har något mer avancerade eller längre ord 

kopplade till sig och rör sig nedåt med samma hastighet som andra fiender till en början men 

när spelaren skriver ordet som är kopplat till den specifika fienden rör den sig snabbare i 

relation till hur många av bokstäverna som skrivits. 

Den sista typen är de röda fienderna vilka har de mest avancerade orden kopplade till sig. 

Deras egenskap är att de när de förstörs skapar två blåa fiender på sig som rör sig med 

samma hastighet men i en slumpmässig riktning inom en ett 60-gradigt intervall riktat 

nedåt. 



 12 

 

Anledningen till användningen av flera fiendetyper är främst för att skapa variation för 

spelaren. Användandet av olika svåra fiender bidrar dock även till att svårighetsgraden kan 

ökas på ett diskret sätt och inte bara genom att skapa fler fiender vilket lätt leder till att det 

blir rörigt på skärmen. Det bidrar även till att spelaren har något att prioritera samtidigt som 

den måste hålla reda på fiender som börjar på samma bokstav som är närmare målet 

eftersom de därför skyddar svårare fiender vilket skapar en extra utmaning för spelaren. 

Spelaren bör försöka ta ut de svårare fienderna så snabbt som möjligt, eftersom det är mer 

riskabelt att göra sig av med dessa desto närmare sitt mål de kommer. Detta exempelvis då 

ett feltryck sent i det kopplade ordet på en lila fiende kan bli förödande eftersom de får en 

hög hastighet och de röda fienderna kan skapa förvirring som kan vara svårt att hinna 

hantera om det är nära målet. Spelaren tjänar även på att ta ut röda fiender tidigt då detta 

kan leda till att de blåa fienderna som skapas vid den rödas förstörning kan komma att åka 

ut på sidorna och därmed förstöra sig själva. 

En annan fördel med användningen av flera typer av fiender är att spelaren får svårare att 

uppskatta den faktiska svårighetsgraden. Som nämnt tidigare ska dynamisk svårighet helst 

vara diskret (Adams, 2008; Hunicke, 2005; Miller, 2004) och hade bara en typ av fiende 

använts hade exempelvis tio fiender varit objektivt svårare än fem fiender medan det är 

svårare att avgöra om tio blåa fiender är svårare än tre röda och två lila fiender eller tvärt 

om. 

4.2 Utformning av svårighetsgrader 

Kuittinen et al. (2007) nämner att vissa casualspel tjänar pengar genom att ta betalt för 

spelomgångar. I likhet med många arkadspel, där spelaren måste lägga i mer mynt för att 

spela igen, kan det anses fördelaktigt att spelet tar slut inom en rimlig tid. Eftersom spelaren 

inte kan vinna innebär detta att spelaren förr eller senare måste förlora varvid spelet måste 

bli svårare och svårare. 

Spelet har delats in i nivåer för att ge spelaren små pauser och för att skapa en naturlig 

progression i svårighetsgrad. I likhet med Chen (2007) skriver Byrne (2004) att vid 

designande av nivåer ska nivåerna skapa en berg-och-dal-bana snarare än en motorväg. 

Spänningen och utmaningen i spelet ska variera för att skapa en bra upplevelse och Byrne 

beskriver det som spelets rytm. Detta har skapats genom att inför varje nivå räknas ett totalt 

fiendevärde ut genom en addition av två värden. Det ena värdet, svårighetsnivå, relaterar till 

nivåns svårighetsgrad medan det andra är ett slumpvärde som beror på nivåns nummer. 

Slumpvärdet är litet i relation till nivåns svårighetsgrad och finns till för att motverka en 

linjär svårighetsökning. 

Varje fiendetyp har värderats och i början av varje nivå slumpas fiender av de olika typerna 

fram med olika stor sannolikhet till det att fiendevärdet uppnåtts. Intervallet mellan varje 

fiende beror på variabeln svårighetsnivå, som allt eftersom den växer minskar intervallet 

mellan fiender för att tvinga spelaren att skriva snabbare. Sannolikheten att de olika typerna 

väljs är oberoende av svårighetsgrad och nivå för att behålla relationen mellan fiender att 

vissa är mindre vanliga och underlätta prioritering för spelaren. Ökande svårighetsgradsgrad 

skapas alltså på samma sätt i både de statiska och den dynamiska svårighetsgraden enbart 

genom att fler fiender skapas med mindre mellanrum mellan varje fiende och antalet fiender 

som skapas. 
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4.2.1 Statiska svårighetsgrader 

I versionen med statiska svårighetsgrader har dessa skapats efter Adams (2008) syn på att 

svårare svårighetsgrader ska ha en brantare svårighetsgradsökning. Versionen använder sig 

av tre svårighetsgrader, lätt, mellan och svår. Svårighetsvärdet, som används för generering 

av fiender, för en specifik nivå är alltid densamma i en statisk svårighetsgrad och beräknas 

från ett svårighetsgradens utgångsvärde och ökar olika snabbt beroende på vald 

svårighetsgrad. Exempelvis är första nivån dubbelt så svår på svårighetsgraden svår jämfört 

med lätt och för varje nivå ökar svårighetsgraden med mer än vad den gör på lätt (se Figur 

5). Då det är önskvärt att garantera att spelomgången ska ta slut inom rimlig tid även om en 

spelare spelar på en för lätt svårighetsgrad används slumpfaktorn i fiendevärdet som dels 

bidrar till mer varierade nivåer även som en garanti på ett slut på spelet då den får större och 

större inverkan. 

 

Figur 5 Uppskattad svårighetsökningen i de statiska svårigheterna. 

4.2.2 Dynamisk svårighetsgrad 

Den dynamiska svårighetsgraden har utvecklats över tid i samverkan med testning. Till en 

början gjorde den spelet lättare om spelaren var nära att förlora men eftersom detta ledde till 

förlängda spelomgångar ändrades systemet. Det nuvarande systemet fokuserar runt att 

uppskatta spelarens skicklighet och snabbare nå denna samtidigt som den skapar en stegvis 

ökning för att göra nivåökningarna intressanta och hålla spelomgångarna inom ett rimligt 

tidsspann (se Figur 6). Den första nivån är alltid densamma och utifrån hur väl spelaren 

spelar varje nivå beräknas hur mycket svårighetsgraden ska öka till kommande nivåer. 

I koppling till Glassners (2004) teori att majoriteten av spelare väljer 

mellansvårighetsgraden i början syftar den dynamiska svårighetsgraden ut att lösa detta 

genom att låta alla börja på en låg nivå. Om spelaren klarar av en nivå med lätthet ökar 

svårighetsgraden snabbare än om den precis klarar sig. Detta skapar inlärningskurvor som 

är bättre balanserade efter varje spelare och låter spelare som annars kanske legat mellan två 

svårighetsgrader få en som passar just dem. 

Spelarens skicklighet räknas ut på varje nivå genom att uppskatta hur väl den presterar (se 

Figur 7). Detta beräknas genom att uppskatta hur mycket snabbare den skriver än den 

behöver för att klara sig, om den prioriterar starkare fiender över svagare (då det kan anses 
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som en säkrare strategi) och hur nära fiender kommer sitt mål. Detta ger hur mycket 

svårighetsgraden ska öka och för att undvika att det blir en allt för stor ökning från en nivå 

till en annan sker justeringen som ett genomsnitt av de tre senaste nivåernas ökningsförslag. 

Implementationen ger naturligt att när spelets svårighetsgrad nått upp till spelarens 

skicklighet saktar den då av eftersom spelaren inte längre skriver märkbart snabbare än den 

behöver för att klara sig och fienderna kommer närmare sitt mål. 

 
 

Figur 6 Dynamisk svårighetsgrad. Ökningen i utmaning ökar till en början 
snabbt för att sedan plana ut när den når spelarens skicklighet. Spelarens skicklighet 

kan anses konstant under en spelomgång. 

 

Figur 7  Dynamisk svårighetsökning. Mellan varje nivå ökar svårighetsgraden 
med ett värde beroende på hur snabbt spelaren skriver (WPM), hur mycket fiender 
som skapas (waveValue), hur väl den prioriterade starkare fiender (enemyPrio) och 

hur långt den var från att dö (leeway). 

4.3 Loggning av spelsessioner  

En enkel typ av loggning sker i slutet av varje spelomgång vilken sparar variabler från 

spelomgången i en textfil. Detta tillåter att speldata som annars varit svår att spara kan 

användas för senare utvärdering som till exempel kvantifiering. Loggning sker dels av hur 

många gånger och hur lång tid totalt spelaren har spelat för att kunna mäta spelets 

återspelningsvärde. Dessutom loggas vilken svårighetsgrad spelaren valde för den statiska 

versionen, hur många nivåer de klarade av, deras genomsnittliga skrivhastighet samt 

variabler för mätning av spelarens färdighet utmaning för den dynamiska svårighetsgraden. 

Detta kan dels användas för att se samband mellan olika spelartyper eller relatera till övrigt 

insamlad data men även för att utvärdera utformningen av de statiska och dynamiska 

svårighetsgraderna. 
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5 Utvärdering 

För att undersöka hur dynamisk svårighet i jämförelse med statiska svårighetsgrader 

påverkar återspelningsvärde och huruvida inlärningskurvan uppfattas annorlunda i 

casualspel har en undersökning utförts på åtta testpersoner. Testpersonerna har valts ut från 

frivillig medverkan genom kanaler som sociala medier och informella samtal med möjliga 

respondenter. Testpersonerna är i åldern 18-26 och testgruppen består till hälften av män 

(respondenter 1-4) medan den andra hälften är kvinnor (respondenter 5-8).  

Uppdelningen har gjorts för att på bästa möjliga sätt motsvara spelarbasen för casualspel 

men har på grund av dålig räckvidd till respondenter i samtliga åldersgrupper något 

begränsats i sin möjlighet att motsvara sin målgrupp (se kapitel 3.1.3 för mer gällande 

urvalsgruppen). Respondenterna har blivit uppdelad så att två av varje kön har spelat 

versionen med dynamisk svårighet (version A) och två har spelat versionen med statiska 

svårighetsgrader (version B). 

5.1 Presentation av undersökning 

Speltesterna har genomförts på tider som testpersonen själv fått välja för att ge 

respondenterna möjligheten att utföra testet när det passar dem. Testerna har genomförts på 

distans med hjälp av röstkommunikationsprogram för att placera testpersonen i en testmiljö 

som bättre motsvarar den naturlig miljö som personen vanligtvis skulle spela i. Testet har 

börjat med att respondenterna har fått information om upplägget för testet, att all data som 

samlas in under testet behandlas anonymt, att de kan avbryta testet när de vill.  

Ifall att respondenten medgett till att ta del i testet har de blivit ombedda att testa spelet och 

helst spela minst tre omgångar men att de får spela så många gånger de vill och att de när de 

inte vill spela längre ska kontakta utvärderaren. Respondenterna har sedan fått spela spelet. 

Den enda instruktionen om spelet de fått är de som finns i spelet vilket är begränsat till en 

mening som säger "Hindra objekten från att nå underkanten av skärmen genom att skriva 

orden som är kopplade till dem". Utvärderaren har vid detta steg av testet varit passiv.  

Efter speltestet fick respondenten besvara frågor angående spelvanor och frågor riktade mot 

att besvara frågeställningen (se Appendix A). Dessa intervjuer har varit semistrukturerade 

där följdfrågor har ställts dels för att förtydliga svar men även för att få en djupare förståelse 

för respondenters svar och ställa frågor som uppstått ifrån den datalogg som spelet 

producerat under spelandet. 

5.2 Resultat 

Av de åtta respondenter som deltog i testet har samtliga slutfört testet. Det bör dock nämnas 

att endast en av dessa har valt att spela mer än tre spelomgångar. Den data som samlats in är 

dels loggad data från spelomgångar samt kvalitativ data från intervjuer. För att förenkla 

uppvisningen av den data som samlats in har genomsnitt av resultat från spelomgångar 

räknats ut. Spelversion B är versionen med dynamisk svårighet medan version A är den med 

statiska svårighetsgrader. 
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Tabell 1 Loggad data från speltester (notera gruppering efter spelversion). Speltid anges i 

formatet minuter.sekunder. Övrig data har räknats ut som genomsnittsvärde av 

spelomgångarna. Svårighetsnivå är en variabel som används för att beräkna 

svårighetsgraden på en nivå genom att direkt påverka antal fiender som skapas och hur 

snabbt fiender genereras (se kap. 4.2)  

Respondent 

# 
1 3 5 7 2 4 6 8 

Spelversion B B B B A A A A 

Antal 

spelomgångar 
3 3 3 4 3 3 3 3 

Total speltid 10.59 15.49 11.36 10.45 10.53 11.16 8.40 12.33 

Svårighetsnivå 2.53 6.52 5,55 1.74 3.99 3.9 2.61 5.29 

Ord/Minut 28 55 44 19 47 39 32 50 

Poäng 5939 52776 22131 2722 14765 12596 4541 24468 

Antal spelade 

nivåer 
10 13 10 6 11 10 9 12 

Vald 

svårighetsgrad 
- - - - 

Lätt 

Svår 

Svår 

Mellan 

Svår 

Svår 

Mellan 

Mellan 

Mellan 

Mellan 

Svår 

Svår 

 

Generellt var det inga större avvikelser från genomsnitten i den loggade datan. De enda 

märkbara var de som uppstod när respondenter 2,4 och 6 spelade sina första spelomgångar. 

I dessa fall har spelarna spelat på en svårighetsgrad som varit för lätt för dem vilket gjort att 

exempelvis fiendegenereringen är för långsam för att spelarna ska kunna skriva så snabbt de 

skulle kunna eftersom det fanns för få fiender. De har därför i dessa omgångar uppvisat lägre 

ord/minut och högre antal spelade nivåer. 
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Tabell 2 Resultat från de första fyra intervjufrågorna. Samtliga svar gavs på en skala mellan 

1-6 där 6 var högst och 1 var lägst. Se Appendix A för förtydligande. 

Respondent 

# 
1 3 5 7 2 4 6 8 

Spelversion B B B B A A A A 

Kön M M K K M M K K 

Ålder 23 26 24 19 22 18 24 24 

Erfarenhet av 

spel 
6 4 5 2 6 3 4 3 

Erfarenhet av 

casualspel 
2 3 3 2 4 5 1 5 

Skrivfärdigheter 3 5 3 3 4 3 3 4 

Sannolikhet att 

spela igen 
2 6 4 4 2 3 2 3 

 

Samtliga respondenter spelade casualspel på iOS eller Android. Bara respondenter 3 och 8 

svarade att de dessutom spelade casualspel på sin dator. Respondent 2 svarade att han förut 

spelade casualspel på PC men att han nu för tiden bara spelade på sin mobil. Samtliga 

respondenter svarade att de kände att de hade tid att lära sig spelet, att de allt eftersom de 

blev bättre eller mer vana vid spelet fortsatte att bli utmanade samt att längden på 

spelomgångarna var lagom. 

På frågan om varför testpersoner valde att avsluta testet gavs varierande svar. Respondent 8 

svarade att hon inte hade tid att spela mer. Respondenter 3, 4 och 5 svarade att tre omgångar 

kändes som en lagom lång spelsession och respondent 7 svarade att hon inte ville spela mer 

just nu men kunde tänka sig spela igen vid ett senare tillfälle. Respondent 2 svarade att 

spelet var svårt och att "spela minst tre omgångar definitivt påverkade" medan respondent 1 

och 6 svarade att de kände att de testat spelet och att det inte var så kul eller hade så mycket 

att erbjuda.  

Respondenternas idéer för förbättringar på spelet som de trodde skulle få dem att spela 

längre fokuserade runt fler typer av fiender, bättre grafik, större urval av ord och bättre 

avsökning av ord (vilket objekt som valdes när spelaren började skriva ett ord). Fyra 

respondenter (1, 4, 5 och 8) svarade att de ville ha fler fiendetyper. Respondent 3, 5 och 8 

svarade att de skulle uppskatta bättre grafik och respondent 5 beskrev det som "Kanske lite 

mer välutvecklat, det märktes att det var en testversion". Fler ord önskades av respondent 4 

och 8 medan respondent 2 och 3 önskade bättre avsökning av ord. Respondent 3 svarade att 

avsökningen bara stört lite medan respondent 2 ansåg att det var ett större problem och att 

det hade varit orsaken att han dog två gånger. Två respondenter (6 och 7) kunde inte komma 

på några förbättringar. 
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Sex av respondenterna mätte sin framgång i spelet efter vilken poäng de fick och två ansåg 

att nivån de kom till var viktigast. På frågan som var specifik för statiska svårighetsgrader 

om varför de bytt nivå svarade respondent 2 att han inte visste vilken svårighetsgrad som 

passade och att han valde lätt för att lära sig spelet. Respondenter 4 och 8 svarade att de 

valde mellan för att den brukar vara lagom men att de tyckte att den var lite för lätt. 

Respondent 4 beskrev det som "Mellan var lite för lätt för mig men den brukar vara lagom 

för alla". Vid frågan om varför respondent 6 valde mellan svarade hon att den brukar vara 

lagom. 

Vid de specifika frågorna för dynamiska svårigheter svarade samtliga respondenter att de 

inte märkte av skillnader i svårighetsgrad mellan spelomgångar. Respondent 1 och 7 märkte 

inga stora hopp mellan intilliggande nivåer medan respondent 3 och 5 båda svarade att de 

ibland märkte av ganska stora hopp i de tidigare nivåerna men att det inte var störande.  

5.3 Analys 

I mån att besvara arbetets frågeställning är den kvalitativa data som samlats in bättre ämnad 

medan den data som loggats under spelomgångar snarare kan fungera som en validering av 

artefaktens implementation samt att relatera till respondenternas svar i den kvalitativa 

intervjun. 

Återspelningsvärdet kan både ses som viljan att spela vidare den nuvarande sessionen och 

viljan att spela spelet igen vid ett senare tillfälle. Juul (2009) visar på att casualspel spelas på 

många olika sätt men att det gemensamma för spelen är att de passar in i folks liv. Med det 

menar han att spelen inte behöver spelas under längre spelsessioner. Då det är tydligt att 

antalet spelomgångar är detsamma som minimalt antal ombedda spelomgångar för alla 

respondenter utom en kan det hända att just denna typ av spel inte är något som spelare 

spelar timmar i sträck utan spelar ett par omgångar då och då för att träna sin skrivhastighet 

och utmana sig själv att bli bättre vilket skulle betyda att intresset i skrivhastighet kan ses 

som betydande för återspelningsvärdet av denna typ av spel. 

Resultatet från undersökningen ger dock inga tydliga bevis på att dynamisk svårighet skulle 

öka spelares vilja att spela vidare ett spel vid ett senare tillfälle. Medan resultatet visar ett 

något högre snitt i respondenternas uppskattade sannolikhet att spela spelet igen beror detta 

antagligen snarare på andra faktorer, som intresse av skrivande och vilken typ av spel som 

respondenterna uppskattar. Respondent 2 svarade exempelvis att han skulle kunna tänka sig 

spela spelet igen om han skulle vilja träna sina skrivfärdigheter. Utformningen med att 

testpersonerna skulle spela minst tre spelomgångar var i hopp om att få dem att åtminstone 

delvis glömma av testmiljön. Hade det inte funnit något krav på antal spelomgångar hade 

det funnits en stor risk att de valt att spela en omgång och sedan svarat att de kunde tänka 

sig spela mer.  

Vad det gäller spelets inlärningskurva var det ingen märkbar skillnad mellan de två 

versionerna. Detta kan dels bero på att majoriteten av de respondenter som spelade version 

A medvetet valde en låg svårighetsgrad för att lära sig spelet eller valde den svårighetsgrads 

som brukar pass dem men som visade sig vara lite för låg för dem. Detta återkopplar till 

tidigare nämnda teorier av Glassner (2004) och Charles et al. (2005)  att spelare måste välja 

svårighetsgrad för tidigt och att svårighetsgraden mellan är för bred och odefinierad. Det 

skulle dock också kunna vara en följd av att de statiska svårighetsgraderna som skapats i 

spelet är dåligt anpassade efter sin spelarbas eller att respondenterna kanske är över 
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genomsnittet i färdighet. Det faktum att spelare hade lätt för att lära sig spelet kan också ha 

med spelets typ att göra. För en van datoranvändare fanns det inget speciellt avancerat den 

behövde lära sig och i syfte att undersöka inlärningskurva hade det kanske varit bättre 

lämpat med en annan typ av spel. 

Något som kan haft inverkan i möjligheten att se skillnader kan också ha varit testgruppens 

homogenitet. Testgruppens genomsnittsålder är relativt låg i jämförelse med casualspels 

spelarbas och majoriteten är uppvuxna med tillgång till datorer och är relativt vana vid spel i 

allmänhet. Exempelvis svarade både respondent 1 och 2 som ansåg sig ha mycket erfarenhet 

av spel att det var relativt låg sannolikhet att de skulle spela spelet igen, kanske för att de 

kräver mer komplicerade spel. Hade samma undersökning utförts på äldre personer kan 

resultatet ha blivit annorlunda. Dessutom att spelet spelades på dator istället för på mobil 

kan också ha spelat in. Testpersoner kan ha olika förväntningar på spel som spelas på 

datorer jämfört med spel som spelas på mobilen. 

5.4 Slutsatser 

En direkt jämförelse vad det gäller ett spels återspelningsvärde mellan statiska och 

dynamiska svårighetsgrader kan vara svårt att göra då det ofta finns andra aspekter som 

spelar in på varför personer vill spela ett spel eller inte. Vad det gäller spelets 

inlärningskurva kan det lösas genom att designa spelet på ett sätt som tillåter spelare att lära 

sig mekaniker i tid till att de behöver dem i vilket fall dynamisk mot statiska svårighetsgrader 

kanske inte har någon vidare inverkan. Spelets utformning var antagligen inte väl utformat 

för att utforska området om inlärningskurva då spelaren inte behövde lära sig något. 

Angående teorin som nämns i bakgrundskapitlet om att spelare inte vet vilken 

svårighetsgrad som passar dem syns det att det är vanligt förekommande. I spelet som 

användes i undersökningen är detta inte ett så stort problem då spelomgångarna är korta 

men i andra typer av spel kan det vara en fördel för användning av dynamisk svårighet. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

För att kunna undersöka frågeställningen om hur dynamisk svårighet påverkar ett spels 

återspelningsvärde och om spelare upplevde inlärningskurvan annorlunda i spel med 

dynamisk svårighet gentemot spel med statiska svårighetsgrader utfördes en undersökning. 

Undersökningen genomfördes på distans på åtta testpersoner där spelare har blivit ombedda 

att spela minst tre omgångar av ett spel som utvecklats i samband med arbetet. Målet med 

undersökningens utformningen var att placera testpersonen i en naturlig miljö vilket i fallet 

för undersökningen var miljön som de vanligtvis spelar spel i samt att inte skapa en känsla 

hos respondenterna att de inte spelade vidare för att de blev tillsagda utan för att de själva 

ville. 

Undersökningens resultat visar dock att det var svårt att se kopplingar mellan just vilken 

version av spelet en testperson spelade och hur villiga de var att spela vidare. Av de åtta 

personer som deltog var det endast en som valde att spela fler än de minimalt antal 

spelomgångar som de blivit ombedda att spela. Huruvida spelare ville spela spelet igen 

verkade snarare vara kopplat till andra aspekter som inställning mot casualspel eller 

självförbättring vad det gäller skrivhastighet. Vad det gäller spelets inlärningskurva var det 

svårt att dra några slutsatser alls då samtliga respondenter ansåg att spelet hade en lämplig 

inlärningskurva vilket kan vara en följd av att båda versionerna hade en väl utformad sådan 

eller att det inte fanns så mycket spelaren faktiskt behövde lära sig i spelet.    

6.2 Diskussion 

6.2.1 Utvärdering av artefakt 

Vid insamling av vilken plattform som testpersonerna spelade casualspel var det en 

majoritet som spelade på sin mobil. Då denna typ av spel inte är lämpad för att spelas mobil 

är det möjligt att en annan typ av casualspel som gjorts till mobil kanske hade varit bättre 

lämpad för att få spelaren i en naturlig miljö. 

För att utvärdera spelarnas färdigheter loggades två variabler. Variabeln svårighetsnivå kan 

ses som den undre gränsen Csikszentmihalyis (1990) teori om flowkanalen. Svårighetsnivå 

motsvarar den gräns där spelaren blir uttråkad. Denna variabel kombineras med en 

slumpfaktor för att skapa en varierande nivå av utmaning som förhoppningsvis håller sig 

inom flowkanalen för en spelare.  Den andra variabeln är ord/minut och är jämfört med 

svårighetsnivå ganska uppenbart vad den innebär. Det är dock noterbart att en jämförelse 

mellan spelares skrivhastighet i undersökningen mot exempelvis vad en person skulle 

uppvisa om den skulle skriva av en färdig text eller listor av ord är svår att göra. Detta då 

avskrivning av en färdig text får en innebörd för personen eller för att listan av ord är 

utskriven i förväg. I spelet måste spelaren göra avvägningar mellan olika ord och dessutom 

kan olika objekt "skydda" varandra, då spelaren möjligtvis skulle vilja skriva ett ord som är 

högre upp än ett annat med samma första bokstav vilket leder till förvirring och spelaren 

tappar tid vilket i sin tur sänker spelarens ord/minut. Dessa variabler kan dock användas för 

att jämföra spelare mot varandra och framförallt jämföra spelare av version A mot spelare av 

version B.   



 21 

I koppling till respondenternas svar att de värderade sin poäng över avklarade nivåer kan ses 

som nödvändigt för användning dynamisk svårighet eftersom spelare inte kommer klara av 

fler nivåer för att den är bättre då spelet blir svårare som följd. Den data som loggats visar att 

spelare som spelade på högre svårighetsnivå och hade högre ord/minut har fått högre poäng. 

Möjligtvis har det dragit iväg något för respondent 3 som har fått märkbart mer poäng. Detta 

skulle kunna vara en följd av att respondenten har kommit upp i högre svårighetsgrader 

snabbare än andra och att svårighetsökningen sedan stannat av vilket lett till att 

respondentens nivåer haft ett högre genomsnitt på svårighetsnivå, något som inte går att 

visa med den data som samlats in. 

Resultatet visar att version B har gett högre poäng till spelare av likvärdiga färdigheter 

gentemot version A. Detta borde dock inte ha någon inverkan på undersökningens möjlighet 

att besvara frågeställningen då respondenter endast har fått tillgång till sina egna resultat. 

Dynamisk svårighet ska vara diskret (Adams, 2008; Hunicke, 2005; Miller, 2004) och på 

denna aspekt kan artefakten anses vara lyckad. Visserligen märkte de två respondenterna 

som presterade bäst av hopp i svårighetsgraden i början men inte så pass att det störde dem.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att artefakten har tjänat sitt syfte men att en annan typ av 

spel möjligtvis hade varit bättre lämpat för undersökningens syfte eller gett ett annorlunda 

resultat. Medan respondenter föreslagit förbättringar som de tror skulle öka deras vilja att 

spela mer är det tveksamt om någon av dessa faktiskt skulle ha någon vidare inverkan. 

6.2.2 Utvärdering av metod 

Metodens syfte var att placera testpersonen i en naturlig miljö för sitt spelande. Ett problem 

som skulle kunna ses är att medan att sitta framför sin dator är en naturlig miljö för 

spelande av många spel kanske det inte är den bästa för just casualspel. Av respondenterna 

svar att döma verkade mobilspel vara den vanligast förekommande plattformen. 

Utformningen av testet att be spelare spela minst tre omgångar verkar tydligt ha påverkat 

testpersonerna. Frågan är hur resultatet varit om ett antal inte specificerats. Det är inte helt 

osannolikt att många hade spelat en gång och svarat att de hade kunnat tänka sig spela mer 

men det är också möjligt att tre var en övre gräns för hur många omgångar personer kan 

tänka sig spela under ett test. Casualspel spelas under kortare sessioner och kanske flera 

gånger i veckan. Det hade därför varit intressant att undersöka under längre tidsperioder. 

Exempelvis att låta testpersonerna spela spelet över ett par dagar, men då hade det funnits 

en risk att de spelat en gång och inte mer efter det för att de har annat för sig eller glömmer 

bort att spela spelet.  

En intressant metod som Andersen et al. (2011) använde sig av var att släppa ett casualspel 

fritt på internet. Det framgick inte för spelarna att det samlades in data om deras spelande 

vilket gör att testmiljön inte påverkar spelarna. De nämner dock att då metoden inte gav 

någon kvalitativ data var det svårt att tolka den kvantitativa data de samlade in och att det 

antagligen hade varit bra att kombinera metoden med en annan som samlade in kvalitativ 

data. En fördel med metoden Andersen et al. (2011) använder är att de når ut till en bred 

publik som motsvarar en faktisk spelarbas, något som varit ett problem i detta arbete. 
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6.2.3 Lärdomar 

Undersökningen visar att spelare har skiljda erfarenheter. Med lite mer arbete skulle spelet 

som utvecklades kunna användas i samband med lärande av skrivfärdigheter i form av ett 

Serious Game. I speciellt dessa spel skulle dynamisk svårighet kunna vara användbart då 

användare dels har olika utgångspunkter och att svårigheten helst ska öka successivt i 

relation mot spelarens färdigheter. Förutom att skrivhastighet kan vara användbart inom 

skolgången med allt ökande datoranvändande är det också en färdighet som eftersöks inom 

vissa yrken. 

I spelutvecklingssyfte är arbetet ett exempel på att dynamisk svårighet inte behöver vara så 

komplicerat att implementera. Utformningen av den dynamiska svårigheten tog kortare tid 

att utveckla än den gemensamma tiden för de tre statiska svårighetsgraderna och medan de 

inte är perfekt utformade skulle tiden det tog för att testa de två systemen antagligen inte 

skilja vidare mycket.  

6.3 Framtida arbete 

Skulle arbetet med frågeställningen fortsätta hade antagligen en fortsatt undersökning 

genomförts för att få ut mer kvantitativ data och framförallt i syfte att nå ut till en bredare 

variation av spelare.  Alternativt hade det varit intressant att undersöka testpersoner över en 

längre period, exempelvis en vecka, för att se om spelare faktiskt väljer att spela spelet igen. 

Antagligen hade prototypen utvecklats vidare för att justera de önskemål testpersonerna 

kommenterade på i undersökningen. 

Det vore intressant att se mer arbeten kring användandet av dynamisk svårighet, dels inom 

andra genrer eller mer inom casualspel men kanske framförallt inom Serious Games. Som 

nämnt tidigare skulle artefakten kunna användas som grund för ett spel som lär ut 

tangentbordsfärdigheter men kanske även stavning eller som ett verktyg att lära sig 

främmande språk. De Grove, Mechant och Van Looy (2010) pekar på experters positiva 

inställning mot Serious Games möjlighet att lära ut främmande språk och Gee (2003)  

menar på spels unika möjlighet att låta spelaren använda sig av sin kunskap och inte bara 

läsa innantill. Medan spelet som utvecklats möjligtvis står sig slätt i relation till andra 

casualspel vad det gäller underhållning kan det antagligen uppfattas som mer underhållande 

och lärande än vad det exempelvis är att lära sig glosor i språkundervisning. Shute, Ventura, 

Bauer och Zapata-Rivera (2009) utformade ett system för att utvärdera vilka områden som 

spelare av ett Serious Game behövde träna mer på. Detta gjordes automatiskt under spelets 

gång då "[...] det behövs en inbäddad värdering som är mindre påträngande  och därför 

mindre störande för flow.", något som även skulle kunna gälla ett Serious Games 

svårighetsgrad vilket dynamisk svårighet skulle kunna bidra till då spelaren inte behöver 

byta svårighetsgrad när det blir för lätt.  

Medan dynamiska svårighetsgrader inte är användbart inom alla typer av spel, Adams 

(2008) tar till exempel upp att det är olämpligt inom pusselspel, skulle dynamiska 

svårighetsgrader kunna vara användbart inom olika typer av spel.  Exempel är racingspel där 

det ska vara jämnt för att skapa spänning, eller spel där spelarens immersion inte ska brytas 

genom att exempelvis  behöva sänka svårighetsgraden om det är för svårt. Det verkar finnas 

en uppfattning om att dynamisk svårighet bara kan användas för att skapa en utmaning som 

spelaren klarar av vilket är en missuppfattning. Det som menas med dynamisk 

svårighetsgrad är att den anpassar sig efter spelaren, och då det enligt tidigare teorier, som 
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exempelvis flowteorin, menar på att utmaningen ska vara lagom för utövaren för att den inte 

ska ge upp eller tröttna, är det därför de oftast används som sådana. Det finns dock inte 

något som hindrar en dynamisk svårighetsgrad som skapar en utmaning som exempelvis 

alltid är för svår eller för lätt men som Miller (2004) menar är att den dynamiska 

svårighetsgraden ska designas för hitta ett läge där spelaren är utmanad men inte ger upp för 

att det är för svårt för dem. 

Systemen skapar en svårighetsgrad som är relativ till spelarens färdighet och har 

möjligheten att successivt anpassa sig i de fall en utmaning är för svår eller för lätt då detta 

borde främja flow. Det finns dock ingenting som hindrar ett spel som Dark Souls (2011) att 

vara svårt för spelaren om det använder sig av dynamisk svårighet, tvärt om skulle det kunna 

skapa en utmaning som är lika svår för samtliga spelare. Genom att påverka faktorer som 

spelaren inte fokuserar på eller som är uppskatta menar Hunicke (2005) på att spelare lider 

av "change blindness", alltså att de inte ser små förändringar som görs. Om en fiendes hälsa 

representeras av en hälsomätare utan siffror kommer spelaren enligt Hunicke inte att 

upptäcka om den minskar eller ökar lite då den fokuserar på andra saker i spelet som att 

undvika fara. Om fiendens starthälsa sänks efter varje försök vilket leder till att spelaren 

kommer bli närmare och närmare att klara av utmaningen, även om den inte faktiskt blir 

bättre, är det mer sannolikt att spelaren uppfattar det som att den blir bättre snarare än att 

spelet blir lättare. Det är just detta som menas med att dynamisk svårighet ska vara diskret 

(Adams, 2008; Hunicke, 2005; Miller, 2004). Hunickes (2005) resultat visar på att 

majoriteten av spelare inte kommer upptäcka ett system för dynamisk svårighet och Miller 

(2004) menar på att det största misstaget de gjorde vid försäljningen av Max Payne (2001) 

var att annonsera den dynamiska svårighetsgraden då han inte tror att spelare upptäckt det 

annars.  

I den typen av spel där det finns en risk att spelare vill ha olika mycket utmaning hade det 

varit intressant att testa ett system som använder sig av dynamisk svårighet men efterliknar 

mer traditionella statiska svårighetsgrader. Exempelvis skulle ett spel kunna använda sig av 

tre svårighetsgrader, lätt, mellan och svår, där varje svårighetsgrad är dynamisk men 

försöker sätta en svårighet som är olika relativt spelarens färdigheter. Lätt skulle exempelvis 

kunna ha som mål att skapa en utmaning som ligger i nivå med den undre kanten av 

flowkanalen. Samtliga spelare som väljer denna svårighet kommer klara av utmaningarna i 

spelet utan några problem. Mellan sätter svårighetsgraden mot den övre kanten av 

flowkanalen. Här skulle spelaren klara av utmaningarna efter några försök. Väljer spelaren 

svårighetsgraden svår försöker det dynamiska systemet att sätta svårighetsgraden till över 

flowkanalen där spelaren måste överträffa sig själv för att klara av utmaningar i spelet. 

Skillnaden mot statiska svårighetsgrader är alltså att spelaren väljer hur utmanade de vill bli 

relativt sig själva snarare än vad de klarar av. Detta skulle till exempel kunna låta spelare 

som vill spela spelet för dess handling välja en lättare svårighetsgrad medan spelare som vill 

bli utmanade kan välja en svårare. 
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Appendix A -  Intervjuguide 

Kön & ålder:          Version: A/B 

 

På en skala 1-6 där 1 är oerfaren och 6 är mycket erfaren hur skulle du uppskatta din 

erfarenhet inom spel? 

 

 

På en skala 1-6 där 1 är oerfaren och 6 är mycket erfaren hur skulle du uppskatta din 

erfarenhet inom casualspel (t.ex. facebook-, mobilspel) och om du spelar casualspel på 

vilken plattform spelar du casualspel? 

 

 

På en skala 1-6 där 1 är oerfaren och 6 är mycket erfaren hur skulle du uppskatta dina 

skrivfärdigheter? 

 

 

På en skala 1-6 där 1 är osannolikt och 6 är mycket sannolikt hur sannolikt är det att du 

skulle spela spelet igen? 

 

 

Känner du att du hade tid att lära dig spelet innan det blev för svårt? 

 

 

Känner du att du under ditt spelande blev bättre och att spelet fortsatte att utmana dig? 

 

 

Var längden på en spelomgång lagom lång? 
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Varför valde du att avsluta testet? 

 

 

Kan du komma på något som skulle få dig att vilja spela spelet längre? 

 

 

Mäter du din framgång i High Score eller avklarade nivåer? 

 

 

Om spelaren bytt svårighetsgrad från tidigare omgångar, varför? (Statiska svårighetsgrader) 

 

 

Kände du av en skillnad i svårighetsgrad mellan spelomgångar? (Dynamiska 

svårighetsgrader) 

 

 

Märkte du av stora hopp mellan två intilliggande nivåer? (Dynamiska svårighetsgrader) 

 

 


