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Abstrakt 
Allteftersom tekniken för digitala spel har utvecklats och spelen blivit mer avancerade 

har mängden av information som spelaren kan få om sin avatar (digital representation 

av spelaren) ökat. Beroende på spelets upplägg och design är denna information mer 

eller mindre lättillgänglig. Den information som alltid tycks ha en mer eller mindre 

given plats i spelets HUD (statiska delar av det grafiska gränssnittet) är avatarens 

hälsotillstånd. Inom den litteratur som finns skriven om speldesign finns flera riktlinjer 

om hur denna information ska visualiseras men speldesigners utforskar hela tiden nya 

sätt att applicera detta på. För- och nackdelar med hur informationen implementeras 

diskuteras av spelare och speljournalister på flera forum. Ofta med fokus på 

spelupplevelse och utmaning. 

 

Forskning som tidigare berört avatarens hälsa har undersökt hur olika mekaniker bakom 

den grafiska visualiseringen påverkar spelupplevelsen. Det finns dock ett forskningsgap 

när det kommer till hur den grafiska visualiseringen av avatarens hälsa påverkar 

spelarens prestation. 

 

I detta arbete undersöks hur en spelares prestation påverkas av att få information om sin 

avatars hälsa genom det grafiska gränssnittet. Studien grundar sig i en pågående 

diskussion om hur mekaniken bakom avatarens hälsa och dess visualisering påverkar 

spelets utmaning. 

 

För arbetet har en litteraturstudie genomförts om ämnet speldesign med fokus på hur det 

grafiska gränssnittet för ett spel bör utformas. Efter detta utvecklades för studien en 

prototyp där litteraturstudien låg till grund för hur en grafisk representation av avatarens 

hälsa implementerades. I prototypen lades funktionalitet till för att helt utesluta den 

grafiska representationen av avatarens hälsa varannan gång spelet startar. Funktionalitet 

applicerades också i prototypen för att lagra data som samlats in under spelets gång, i en 

databas som satts upp för studien.  

 

Genom prototypens två lägen genomfördes en kvalitativ förstudie i form av 12 

övervakade spelsessioner vilka följdes upp av semistrukturerade intervjuer. En 

komparativ studie utfördes genom att hälften av deltagarna fick spela med en synlig 

hälsomätare och hälften utan. Testpersonernas resonemang kring frågor som berör 

frågeställningen analyserades för att ge djupare förståelse för den kvantitativa data som 

sedan samlades in genom att prototypen gjordes tillgänglig via webben. 

 

Efter varje avslutat spel av prototypen registrerades resultat i poäng och om spelet hade 

en synlig hälsomätare eller inte tillsammans med annan information som avsåg att 

besvara frågeställningen för studien. Efter förstudien publicerades prototypen på 

webben, vilket resulterade i att data från 259 spelrundor lagrades i databasen. Efter 

urval enligt studiens avgränsningar har data från 62 spelrundor använts i det kvantitativa 

forskningsunderlaget för studien. 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig resultaten mellan de kvalitativa och kvantitativa 

studierna. Under den kvalitativa studien noterades en skillnad i resonemanget mellan de 

som fått spela med en synlig hälsomätare och de som fått spela utan. Detta användes för 

att analysera och jämföra den insamlade datan från den webbaserade prototypen. 

Den insamlade kvantitativa datan kunde i en jämförelse mellan de som spelat med en 

synlig hälsomätare och de som spelat utan inte visa på en skillnad i prestation med 

någon statistisk säkerhet. 
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Abstract 
As digital gaming technology has evolved and the games has become more advanced, 

the amount of information that the player can get about their avatar (the player's digital 

representation) has increased. Depending on the layout and design of the game, this 

information is more or less readily available. The information that always seems to have 

a more or less evident place in HUD (static parts of the graphical interface) is the 

avatar's state of health. There are several guidelines on how to visualize this 

information, but game designers are constantly exploring new ways to apply it. Pros and 

cons of how the information is implemented is discussed by players and game 

journalists in several forums. Frequently focusing on what it does for the game's 

challenge and the gaming experience. 
 

Previous research that attended the avatar's health has investigated how different 

mechanics behind the graphic visualization affect the gaming experience. However, 

there is a research gap when it comes to how the graphic visualization of the avatar's 

health affects the player's performance. 
 

This study examines how a player's performance is influenced by obtaining information 

about the avatar's health through the graphical interface. The study is based on an 

ongoing discussion of how the mechanics of the avatar's health and its visualization 

affects the game's challenge. 
 

A literature study was conducted on the subject game design focusing on how the 

graphic interface of a game should be designed. After that, a game prototype was 

developed for the study in which the literature study formed the basis for how a graphic 

representation of the avatar's health was implemented. In the prototype, functionality 

was added to completely exclude the graphic representation of the avatar's health every 

other time the game started. Functionality was also applied in the prototype to collect 

data during the game. The data was saved in a database set up for the study. 
 

With use of the two game modes of the prototype, a qualitative preliminary study was 

conducted in the form of supervised game sessions with follow-up semi-structured 

interviews. A comparative study was conducted by letting half of the participants play 

with a visible health bar and the other half without. The participant's reasoning on issues 

related to the research question was analyzed to give a deeper understanding of the 

quantitative data that was collected by making the prototype available through the web. 
 

After each completed game of the prototype, it was registered alongside the score if the 

game had been played with a visible health bar or not. Other information intended to 

answer the research question for the study was also registered. After the preliminary 

study was conducted the prototype was published on the web, this resulted in data from 

259 game rounds was collected and stored in the database. After selection according to 

study delimitations, data from 62 game rounds have been used for the for the study's 

quantitative research backing. 
 

To conclude, the results differ between the qualitative and the quantitative studies. 

During the qualitative study, a distinction was made in the reasoning between those who 

played with a visible health bar and those who had been playing without. This was used 

to analyze and compare the collected data from the web-based prototype. The collected 

quantitative data, however, does not show any statistically safe difference in 

performance between those who played with a visible health bar and those who played 

without one. 
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1 Inledning 
Detta kapitel  innehåller bakgrund till studien i form av en presentation av digitala spel 

och dess gränssnitt. Bakgrunden mynnar sedan ut i studiens frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Den digitala spelindustrin gjorde framsteg under 70-talet genom lansering av 

spelkonsoler för användning i hemmet. Det var också under detta decennium som 

arkadspelet introducerades och snabbt blev populärt. Spelare kunde tävla mot varandra 

framför tv:n eller träffa nya motståndare vid ett besök i arkadhallen. På slutet av 70-talet 

när konceptet med digitala spel var relativt nytt introducerades high score-listan (Rouse 

2005, s.60). I tabellen rangordnades de spelare som gjort bäst ifrån sig i spelet och gav 

spelare möjligheten att tävla mot varandra genom att jämföra insamlade poäng (ibid.). 

Det var också insamlandet av poäng som var den starka drivkraften för många spelare. 

Poängen fungerade som ett mått på spelarens prestation (Schell 2008, s.189). 

 

Allteftersom tekniken för digitala spel har gått framåt har fler spelgenrer utvecklats och 

dessa har i sin tur kommit att förgrenas i ett flertal subgenrer (Egenfeldt-Nielsen et al. 

2016 s.52-53). Till genren actionspel räknas till exempel subgenren 1 on 1 combat inom 

vilken spelare kan strida antingen mot varandra eller mot en datormotståndare med 

målet att vara den som överlever. En annan underkategori till actionspel är 

plattformsspel där spelaren inte bara strider mot en motståndare utan också måste göra 

framsteg genom att ta sig fram genom spelets miljö genom att springa, hoppa och 

klättra. First-person-shooters som introducerades under tidigt nittiotal innebar att 

spelaren såg spelmiljön genom ett förstapersonsperspektiv (ibid. S.79). Genren kom 

med tiden att kombinera upplägg från tidigare genrer såsom en spelare i strid mot en 

annan spelare samt framsteg på spelets bana.  

 

Den spelgenre som kommer att ligga i fokus för studien är plattformsspel. Det är en 

genre som i skrivande stund (2017) fortfarande är aktuell. På Steam (2017) listas under 

kategorin plattformsspel 1122 titlar. Av dessa titlar har 75 släppts mellan januari och 

april 2017. 

 

En gemensam nämnare för flertalet actionspel är just implementationen av hälsa för 

avataren. När avataren antingen kommer i kontakt med en fiende eller ett skadligt objekt 

inom spelmiljön minskar hälsan tills att den är helt slut och spelaren förlorar antingen 

ett liv eller spelet.  

 

Information rörande avatarens hälsa presenteras ofta grafiskt för spelaren, Många 

gånger tillsammans med annan information som anses nödvändig för att spelaren ska 

göra framsteg i spelet. Detta kan innefatta exempelvis ammunition, position och antal 

liv. Hur information om avatarens hälsa visas avgörs i huvudsak av spelets design, men 

något som också avgör är reglerna som behandlar när avataren tar skada i spelet och hur 

hälsan kan återuppbyggas. Avatarens hälsa eller ohälsa kan exempelvis presenteras 

grafiskt med en hälsomätare eller göras synligt genom mängden blod på avatarens 

kläder (von Borries, Walz och Böttger 2007, s.193).  
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1.2 Problemformulering 

Reglerna för hur avatarens hälsa förändras samt hur detta visualiseras har diskuterats 

bland spelutvecklare och spelare på flera plattformar som i speltidningar och 

webbforum. Diskussionen mynnar ofta ut i vad respektive sätt gör för spelupplevelsen 

men också vad det gör för spelets svårighetsgrad. I onlinetidningen GamesRadar 

behandlar till exempel Hogarty (2017) vad olika typer av mekanik bakom avatarens 

hälsa gör för utmaningen i spelet. Bradley (2017) skriver i ett blogginlägg på 

webbplatsen GamaSutra om hur gränssnittet i ett spel på olika sätt kan utformas för att 

styrka spelupplevelsen. 

 

Gittens & Gloumeau behandlade avatarens hälsa i en studie som utfördes 2015. Studien 

undersökte spelarens preferenser gällande mekanik för hälsan samt hur den visualiseras. 

Deaker, Masoodian & Rogers behandlar ett spels grafiska gränssnitt och vilken 

information som spelaren får i en studie från 2013. De undersöker hur ett adaptivt 

gränssnitt kan estimera vilken information som spelaren behöver efter att ha registrerat 

ett visst händelseförlopp i spelet.  

 

I litteratur som behandlar speldesign berörs ofta spelets grafiska gränssnitt och vilken 

information spelaren ska ges om avatarens olika tillstånd. Den dominerande åsikten är 

att hälsotillståndet ska implementeras med omtanke; Dels om information faktiskt är 

nödvändig men också på vilket sätt den presenteras. Att visualisering av avatarens hälsa 

skulle påverka spelets svårighetsgrad väcker funderingarna: Hur, när och med vilka 

regler för spelet kan denna information helt plockas bort? Hur påverkar det i så fall 

spelarens prestation? 

 

1.3 Frågeställning 

Studien avser att besvara följande frågeställning: 

 

- På vilket sätt påverkar en grafisk visualisering av avatarens hälsa spelarens 

prestation i ett plattformsspel? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda hur en spelares prestation i form av insamlade 

poäng påverkas antingen negativt eller positivt om spelaren inte ges information om 

avatarens hälsa genom en grafisk representation. Den informationen som spelaren får 

om avatarens hälsa faller enligt Egenfeldt-Nielsen et al. (2016, s.100) in i kategorin 

Information Rules. Med studien avses få svar på hur spelaren kommer att prestera 

genom att endast känna till övriga regler i spelet. Exempelvis för hur avataren tar skada 

genom olika typer av fiender eller vad i spelet som genererar poäng. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till genren plattformsspel. Det finns flera olika sätt att grafiskt 

visualisera avatarens hälsa. För studien kommer dock bara prestationen jämföras mellan 

en grupp som får avatarens hälsa visualiserad med en grupp som inte får det.  

 

Prestationen mäts för studien endast i insamlade poäng i den spelprototyp som 

utvecklats för datainsamling. Prestationen mäts efter att spelaren har fått spela en bana 

två gånger. Enbart den andra omgångens resultat räknas. 
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2 Teori 
Under denna rubrik presenteras den litteraturstudie som ligger till grund för 

undersökningen. I kapitlet presenteras flertalet begrepp och mekaniker. Syftet är att 

bidra till en djupare förståelse för vad spelmekanik är och hur den kan komma att 

appliceras i ett spel. Under rubrik 4. Prototyp beskrivs hur teorin kring de beskrivna 

mekanikerna applicerats vid utveckling av prototypen. 
 

2.1 Spelmekanik 

Schell (2008 s.130) beskriver spelmekanik som den logik vilken utgör ett spel när man 

räknar bort story, grafik och tekniken bakom. Regler, mål och intern logik är exempel 

på vad som utgör delar av spelmekaniken (ibid.). Adams (2010, s.286) beskriver 

kärnmekaniken i ett spel som de uträkningar som ligger bakom ett spels interna 

funktionalitet och fastställer spelets regler. En mekanik som Adams definierar som en 

kärnmekanik benämner han som drains (ibid, s.302), detta innebär värden som kan 

antingen uttömmas eller fyllas på. Adams exemplifierar denna mekanik genom 

funktionaliteten bakom avatarens hälsa eller liv (ibid.). 
 

2.2 Olika gränssnitt i spel 

Gränssnittet för ett spel omfattar flera aspekter. Det är gränssnittet som avgör hur 

spelaren kan interagera med spelet. Hur och vilken information som visas för spelaren 

om avatarens tillstånd. Samtidigt är det gränssnittet som informerar spelaren om var i 

spelmiljön som avataren befinner sig (Lecky-Thompson 2007, s185). Spelets gränssnitt 

kan delas upp i tre kategorier, fysiskt, logiskt samt grafiskt (ibid, s.186). 
 

2.2.1 Fysiskt 

Till detta gränssnittet räknas hur spelaren interagerar med spelet rent fysiskt. 

Exempelvis om det sker med en spelkontroll med joystick och/eller styrkors, med en 

mer specifik inriktning som en elgitarrskontroll eller med ett tangentbord och/eller mus. 

Till det fysiska gränssnittet räknas också vilka funktioner olika knappar eller rörelser 

påverkar spelet (ibid, s.186-190). 
 

2.2.2 Logiskt 

Till denna kategori räknas hur olika element i spelet interagerar med varandra, Men 

också hur en serie av utförda handlingar från användaren ändrar spelets historia, 

förutsättningar eller regler. Ett exempel på vad som räknas till det logiska gränssnittet 

är, att spelaren utför en viss sekvens av attacker. Om attackerna utförs i rätt ordning 

utlöses en specialattack som vållar större skada på fiender eller andra objekt i spelet 

(ibid, s.204-206). 
 

2.2.3 Grafiskt 

Det grafiska gränssnittet omfattar information som spelaren får visuellt om avatarens 

tillstånd och position i spelet. Utöver att spelaren genom det grafiska gränssnittet kan se 

sin avatars rörelse, kan detta ofta komma att kompletteras med vad som kallas en HUD 

(Heads Up Display). Inom HUD:en finns traditionellt information och avatarens 

hälsotillstånd (Fig. 1). Det är genom det grafiska gränssnittet som spelaren får 

information om avatarens hälsa varför detta är det gränssnitt som är mest intressant för 

studien. Egenfeldt-Nielsen et al. (2016, s.100) nämner att den information som spelaren 

får om avatarens tillstånd kan räknas som en kategori av regler. Egenfeldt-Nielsen et al. 

kallar de regler som faller under kategorin som Information rules. Detta är av intresse 

då spelarens information om avataren ligger i fokus för studien. Genom att utesluta 

hälsomätaren kommer informationsreglerna för spelet att förändras.  
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Spelets HUD kan komma att se ut på flera olika sätt beroende på speltyp och vilken 

känsla spelet förväntas förmedla. Framförallt är det enligt Lecky-Thompson (2007, 

s.193-195) viktigt att HUD:en visar den information som spelaren verkligen behöver för 

att avancera i spelet  Den vanligaste informationen som spelaren får genom HUD:en är 

enligt Lecky-Thompson (s.194) avatarens hälsa. Utöver hälsa kan HUD:en innehålla 

antal ackumulerade poäng, förfluten/återstående tid eller hur mycket ammunition 

spelaren har (Mitchell 2012, s.144). Beroende på spelets upplägg eller mekanik kan 

HUD:en grafiskt presenteras på olika sätt. Ofta, men inte alltid, är HUD:en integrerad 

på ett sätt designmässigt att den ser ut att vara en naturlig del av vad som händer i 

spelet. I racingspel är det till exempel vanligt förekommande att HUD:en utgörs av vad 

som liknar instrumentbrädan på en bil (ibid.). Andra exempel kan vara att HUD:en visas 

som en del av vad spelaren ser genom avatarens hjälm eller visir. 

 

 

Fig. 1 Borderlands 2 (Gearbox Software 2012). Blå markering visar spelets HUD. 

 

Placeringen av HUD:en skiljer sig precis som sitt utseende mellan olika spel. Den 

riktlinje som finns för utformning och placering av HUDen, styrs av hur mycket 

utrymme på skärmen den tar från resten av skärmytan där spelet utspelar sig (ibid, 

s.194). 

 

Nintendospelet Legend of Zelda (Fig. 2) visar avatarens hälsa genom små hjärtan i 

skärmens högra hörn (Schell 2008, s.237). I spelet upptar ytan som visar hälsan en 

tredjedel av spelets statiska HUD. 

 

Doom (Fig. 3) visar minskning i avatarens hälsa genom en bild där dennes 

ansiktsuttryck förändras och ser ut att blöda mer och mer (Schell 2008, s.326). 

Lösningen i Doom är integrerad så att en femtedel av skärmen är ägnad åt information 

om avatarens olika tillstånd. 
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I spelet Getaway (Fig. 4) indikeras avatarens ohälsa genom tyngre andning, blod på 

kläder och hälta (von Borries, Walz och Böttger 2007, s.192). Lösningen att animera 

skadan i spelets huvuddisplay är ett sätt för designern att slippa integrera en hälsomätare 

och lämna mer utrymme åt den yta som visar spelets huvudsakliga handling. 
 

I Dead Space (Fig. 5) har en mätare som visar avatarens hälsa implementerats i den 

dräkt som denne är klädd i (Rogers 2008, s.10). 
 

  
Fig. 2 Legend of Zelda (Nintendo 1985) Fig 3. Doom (Id Software 1993) 
  

  
Fig. 4 Getaway (Team Soho 2004) Fig. 5 Dead Space (Visceral Games 2008) 
 

2.3 Plattformsspel 

Det första spelet som räknas till genren plattformsspel släpptes år 1980 och hade titeln 

Space Panic (Egenfeldt-Nielsen et al. 2016, s.63). I Space Panic styr spelaren en 

astronaut som med hjälp av stegar förflyttas mellan olika plattformar (ibid.). Spelet hör 

till vad som kallas ett single-screen spel. Detta innebär att den spelyta inom vilket spelet 

utspelar sig tar plats inom vad som ryms på en skärm (ibid.). Andra spel inom genren 

plattformsspel med single-screen begränsningen är Donkey Kong och Mario Bros vilka 

släpptes år 1981 respektive 1983 (ibid, s.54). 
 

Utöver de tidiga titlar som räknas som milstolpar och vägledande inom genren 

plattformsspel har flera andra populära spelserier publicerats  som räknas in i kategorin. 

Spelserien om Crash Bandicoot (Fig. 9) är en av dem. Serien om Crash Bandicoot är 

också är ett exempel på hur tekniska tekniska framsteg har utvecklat plattformsgenren 

genom applicering av ett 3d-perspektiv (Adams 2010, s.396). Konceptet med en 

tvådimensionell sidescroller är dock något som fortfarande används under 2000-talet. 

Vid en sökning på bästsäljande plattformsspel på Steam (2017) placeras det 

tvådimensionella plattformsspelet BroForce (Fig. 10) publicerat år 2015 bland de 10 

första. 
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Fig. 8 Super Mario Bros (Nintendo 1985) Fig. 9 Crash Bandicoot: Wrath of the Cortex 

(Traveller's Tales 2002) 

 

 
Fig. 10 BroForce (Free Lives 2015) 

 

2.4 Sidskrollande plattformsspel 

Sidskrollning innebär att spelytan gradvis uppenbarar sig parallellt  med spelarens 

rörelse i sidled (Fig. 11). Inom den digitala spelvärlden har sidskrollning varit ett 

begrepp sedan sjuttiotalets arkadspel (Egenfeldt-Nielsen et al. 2016, s.119). Det första 

spelet som kombinerade plattformskonceptet med sidskrolling var Jump Bug, vilket 

publicerades år 1981 (Fahs 2008, s.2). I Jump Bug styr spelaren en hoppande bil. 

Spelvärlden i Jump Bug sträcker sig utanför skärmytan och spelet tar plats på flera 

banor med olika miljöer (ibid.). Ett spel som betraktas som en milstolpe inom tv-

spelshistorien är Super Mario Bros (von Borries, Walz och Böttger, 2007 s.51). I spelet 

används sidoscrollande mekanik där spelaren kan ta sig fram genom att hoppa på olika 

plattformar (ibid.). Mekaniken i den prototyp som utvecklats för studien har haft Super 

Mario Bros (Fig. 8) som förebild. 
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Fig. 11 Sidskrollning. Blå markering visar den del av banan som syns på spelarens skärm. 

 

2.5 Arkadspel 

Arkadmaskiner blev populära under 70-talets första hälft då företaget Atari släppte 

spelet Pong (Egenfeldt-Nielsen et al. 2016, s.53). En arkadmaskin utgörs av ett kabinett 

med en inbyggd skärm och någon form av kontroll samt hårdvara för att hantera spelets 

mjukvara. Konceptet med en arkadmaskin är placeringen av ett digitalt spel i en 

offentlig miljö där det kostar pengar att spela. Konceptet ledde till en viss typ av regler 

och upplägg utvecklades inom spelgenren. Typiskt för arkadspel är hastigt ökande 

svårighetsgrad och ett högre tempo vilket ledde till korta spelsessioner (Egenfeldt-

Nielsen et al. 2016, s.121). Adams (2010, s.373) beskriver hastigheten i ett arkadspel så 

enkelt som ett sätt att tjäna pengar. Desto längre spelaren lyckade spela spelet i det 

gradvis ökande tempot desto högre poäng. Det var år 1978 som high score-listan 

introducerats i arkadspelet Space Invaders (von Borries, Walz och Böttger 2007, s.17). 

Sättet att utmana spelaren som utvecklades för arkadspel anammas även på 2000-talet. 

Detta på grund av den retrotrend som råder bland många spelare (Adams 2010, s.373). 

 

2.6 Liv 

Mekaniken för liv i den digitala spelvärlden är ofta implementerad på så sätt att ett liv är 

uppdelat i en skala som utgör avatarens hälsa. När den mätare som presenterar skalan av 

avatarens hälsa i når noll är ett liv förbrukat. Adams (2010, s.408) beskriver hur 

tillgången på liv i actionspel ofta begränsas till ett fåtal ifrån en fullständig död då spelet 

är över. Antal liv kan representeras på olika sätt i spelets gränssnitt. I Actionspel görs 

det ofta med någon form av ikon föreställande avataren (ibid, s.226). Antal gånger 

ikonen förekommer representerar antal liv. Det begränsade antalet liv har på nya 

plattformar, som spelkonsoler och datorer, med åren alltmer ersatts med ett obegränsat 

antal liv.  

 

2.7 Hälsa 

Ett vedertaget begrepp inom den digitala spelvärlden är att spelaren inleder spelet med 

ett begränsat antal liv som i sin tur är uppdelade i en skala som utgör avatarens hälsa. 

En viss del av hälsan dras från skalan då avataren kommer i kontakt med delar av spelet 

som fiender eller andra skadliga objekt. När mätaren som presenterar den skala som 

utgör avatarens hälsa når noll. Till exempel genom upprepade sammandrabbningar med 

fiender eller liknande tas ett av liven ifrån spelaren. Det är vanligt att antingen antalet 

liv eller hälsan för avataren kan ökas på i form av objekt som spelarens avatar kan 

plocka upp (ibid, s.408). 
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En allt vanligare mekanik inom actionspelsgenren är att avataren återfår sin hälsa 

genom autogenerering (Rogers 2014, s.183). Med en referens till spelet Halo (Bungie 

2001) beskriver Rogers hur autogenererande hälsa fungerar; om spelaren lyckas sätta 

sin avatar i säkerhet från att ta skada, kan hen helt enkelt vänta på att avatarens hälsa 

byggs upp igen. Implementeringen av autogenererande hälsa drar dock enligt Rogers 

ner tempot på de spel där lösningen används (ibid.). 
 

2.8 Skada 

För att indikera för spelaren när avataren tar skada och hälsan sjunker brukar en visuell 

eller auditiv upplysning appliceras i själva ögonblicket då skadan inträffar. Rogers 

(2014, s.28) beskriver hur detta är ett sätt för att dra spelarens uppmärksamhet till vad 

som visualiserar den totala hälsan. Vidare understryker han vikten av att återkoppla 

denna information till spelaren på ett övertydligt sätt för att spelaren ska förstå att 

avataren befinner sig i någon form av direkt fara (ibid, s.29). Denna typ av direkt 

information ges till spelaren på olika sätt beroende på spelets utformning, design och 

perspektiv. I förstapersons perspektiv är det vanligt att blodstänk dyker upp på skärmen 

eller att hela skärmen färgas röd vid skadeögonblicket. I äldre actionspel där avataren är 

synlig kan denna information ofta komma att visualiseras genom att avataren blinkar 

till. Den visuella indikationen bör också enligt Rogers (ibid.) förstärkas med en 

ljudeffekt. Enligt Adams (2010, s.231) tolkas dock den visuella informationen snabbare 

än den auditiva. Däremot så kompletterar de varandra genom att den information som 

visades under ett ögonblick på skärmen får spelaren att uppmärksamma händelsen som 

gav upphov till ljudet som spelades upp. 
 

2.9 Mål 

Schell beskriver meningen med ett spel som den allra viktigaste regeln med följande 

citat:  

Games are about achieving goals (Schell 2008, s.148). 
 

Han hävdar att spelets mål måste vara tydligt för spelaren samtidigt som det måste vara 

möjligt att uppnå. Schell påpekar också att en belöning för spelaren som uppnår målet är 

av vikt (ibid. s.149). Också Adams (2010, s.7) tar upp ett spels mål när han för en 

diskussion kring spelregler. Han hävdar att ett spel inte behöver ha ett uppnåeligt mål så 

länge spelaren försöker uppnå det. Som ett exempel tar han upp simulatorspelet Sim 

City. Syftet i spelet är att planera och bygga en stad. För att sedan hantera de situationer 

som uppkommer under spelets gång. Om spelaren klarar detta fortsätter spelet med sina 

utmaningar. Spelet är slut när spelarens tillgångar är slut. Rouse (2005, s.14) styrker 

detta genom att benämna Sim City som ett klassiskt exempel på ett spel utan mål. Andra 

exempel som tas upp av Adams är arkadspelen Space Invaders och Breakout vilka 

fortsätter att utmana spelaren med ouppnåeliga mål tills det att spelaren misslyckas 

(2010. s.7). 
 

Adams beskriver målet med att exempelvis samla poäng i ett spel som ett segervillkor 

(victory condition) vilket kan uppnås om och om fram till att ett avslutningsvillkor 

(termination condition) avslutar spelet. Detta beskriver Adams som slutsignalen i en 

basketmatch. Laget som har mest poäng när detta inträffar vinner (ibid.). 

Reglerna i arkadspelet Centipede beskrivs av Rouse på följande sätt: Spelarens mål är 

att samla så mycket poäng som möjligt tills det att spelets svårighetsgrad nått över 

spelarens förmåga och spelaren dör (2005, s.81). Villkoren kan därmed komplettera 

varandra som delar av spelets regler (ibid. s.8). 
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Adams nämner också Rollercoaster Tycoon vilket har en liknande uppsättning regler 

och mål som i Sim City. Vad som avgör spelets avslut benämner han som förlustvillkor 

(loss condition). Spelet fortsätter tills att detta inträffar vilket i båda spelen 

Rollercoaster Tycoon och Sim City innebär att pengarna är slut. 
 

2.10 Poäng 

Som ett svar på frågan vad det är som driver spelare att fortsätta spela pekar Schell 

(2008, 188) på belöningar. Spelare finner tillfredsställelse i att få höra att dom har gjort 

bra ifrån sig (ibid, s189). Bland flera andra sätt att belöna spelaren benämner Schell 

(ibid.) poäng. 
 

Under arkadspelseran introducerades high score-tabellen (Rouse 2005, s.60). I denna 

listades de bästa spelarnas poäng tillsammans med dennes initialer (ibid.). En placering 

på ett spels high score-tabell gav spelaren den mest basala motivationen att spela spel: 

skryträttigheter. Implementationen av en high score tillät spelare att tävla mot varandra 

genom att jämföra insamlade poäng (ibid.). 
 

Det är vanligt i spel att de insamlade poängens innebörd helt enkelt fungerar som en 

måttenhet på spelarens framgång (Schell 2008, s.189). Diskussionen kring poäng och 

hur det många gånger motiverar spelaren har fungerat som en riktlinje för ett mått på 

spelarens prestation i studien. 
 

2.11 Tidigare forskning 

Johnson och Wiles (2003) påpekar i en studie hur gränssnitt inom spel med tiden blivit 

allt mer anpassningsbara till att bli nästintill icke existerande. Johnson och Wiles (ibid.) 

teori är att detta är ett sätt att utforma gränssnittet för att minska risken att spelaren blir 

distraherad från spelets huvudsyssla. 
 

I en studie av Deaker, Masoodian & Rogers (2013) berörs spelets grafiska gränssnitt 

och och hur det presenterar in-game information (information som berör företeelser och 

objekt inom spelet). Även de beskriver hur flera spel erbjuder spelaren att själv välja 

vilken information spelaren får tillgång till och hur den presenteras. För sin studie 

utvecklar de för onlinerollspelet World of Warcraft ett adaptivt gränssnitt vilket ska visa 

den information som är intressant för den individuella spelarens sätt att utöva spelet. 

Det adaptiva gränssnittet tas emot positivt  av de medverkande i undersökningen med 

motiveringen att de kan fokusera på spelet på ett annat sätt. 
 

I en studie av Gittens & Gloumeau (2015) sammanställs olika typer av såväl mekanik 

och visualisering av just information om avatarens hälsa i ett spel. I studien undersöks 

hur olika implementering av detta påverkar spelarens preferenser i, för studien, 

rollspelet BrowserQuest. Studien ger ett nollresultat. Vidare forskning föreslås av 

Gittens & Gloumeau (ibid.) där en spelares förmåga att uppslukas i ett spel (immersion 

in a game) bör undersökas beroende på vilken typ av mekanik/visualisering av hälsa 

som appliceras i ett spel. 
 

I en kvalitativ studie utförd av Llanos och Jørgenssen (2011) undersöktes hur spelares 

uppslukning (immersion) påverkades genom att HUD:en helt togs bort i spelet 

Assassin’s Creed (ibid, s.2). Assassin’s Creeds HUD innehåller utöver en karta och 

indikator för vilket vapen som används, också en mätare på vad som är jämförbart med 

spelarens hälsa (ibid, s.5). Llanos och Jørgenssen (ibid, s.10) beskriver i sin slutsats hur 

testpersonerna föredrog att ha en synlig HUD om den innehåller relevant information. 

Men också att vilken information som anses vara relevant skiljer sig mellan olika 

spelare. 



  
 

10 

 

Utöver den vetenskapliga världen förs diskussioner på flera forum för spelutveckling 

kring hur mekanik/visualisering appliceras i olika spel och meningarna går isär kring 

hur de påverkar spelupplevelsen. 

 

Forskning som berör spelarens prestation beroende på mekaniken bakom spelarens 

hälsa eller hur den visualiseras lyser dock med sin frånvaro. Avsaknaden av denna 

forskning har gett upphov till den studie som berörs i uppsatsen. 

 

2.12 Teknik för implementation 

I detta avsnitt beskrivs den teknik som tillämpats vid utveckling av prototypen som 

använts för insamling av data för studien. 

 
2.12.1 Adobe Flash Builder 

Adobe Flash Builder är en utvecklingsmiljö för såväl spel som andra applikationer 

genom användning av programmeringsspråket ActionScript 3. I Flash Builder finns 

möjligheten att utveckla applikationer för både desktop och mobila enheter (Adobe 

2017a). Flash Builder erbjuder som utvecklingsmiljö stöd för kodning, filhantering, 

samt kompilering (Adobe 2017b). 

 
2.12.2 StickOS 

StickOS är ett gränssnitt utvecklat för arkadmaskiner. StickOS möjliggör presentation 

och val och uppstart av spel (Andersen & Rosqvist 2015, s.6). StickOS har också ett 

API för poängregistrering genom en MySQL-databas som komplement till gränssnittet 

(ibid, s.14). StickOS kommunicerar kan kommunicera med en databas för 

poängregistrering. Databasen kan antingen sättas upp lokalt eller externt (ibid, s.48). 

 
2.12.3 StickOS SDK (Software Development Kit) 

StickOS SDK är ett ramverk för utveckling av spel eller andra typer av applikationer för 

körning genom gränssnittet i StickOS. Ramverket är utvecklat i ActionScript 3 och är 

anpassat för Adobe Flash Builder (ibid. s.17). Ramverket innehåller ett flertal verktyg 

användbara för spelutveckling såsom funktionalitet för kontrollinput, animering och 

uppspelning av ljud. 

 
2.12.4 MySQL 

MySQL är en databas med öppen källkod som drivs och underhålls av företaget Oracle. 

MySQL databaser är det populäraste alternativet för applikationer utvecklade för 

webben (MySQL 2017). 
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3 Metod 
Följande avsnitt kommer att förklara de metoder som använts för att ge svar på studiens 

frågeställning. Metoderna som använts har varit en litteraturstudie, övervakade 

testsessioner med intervjuer och frågeformulär samt insamling av kvantitativa data 

genom en webbaserad prototyp. Den data som samlats in under den kvalitativa studien 

har sedan använts för att analysera den kvantitativa datan (Fig. 12). 

 

3.1 Metodval 

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metod beskriver Gray (2014, s.196) som 

triangulering. Kombinationen kan göras oberoende av varandra eller med fokus på 

samma frågeställning (ibid. s.199). Om en kvantitativ undersökning utförs för att samla 

in en större mängd data, kan en kvalitativ metod som en intervju djupare förståelse vid 

analysen av denna. Den kvalitativa datan kan då fungera som vägledning för den 

insamlade kvantitativa datans faktiska betydelse (ibid, s.201). 

 

 

 

Fig 12. Modell av studiens metoder inklusive analyser. 

 

För att besvara forskningsfrågan har i denna studie en kvalitativ förstudie i form av 

spelsessioner av prototypen genomförts vilka sedan har följts upp av semistrukturerade 

intervjuer. Under varje speltest under förstudien samlades också kvantitativ data i 

databasen. En större mängd kvantitativ data har sedan samlats in genom att prototypen 

gjorts tillgänglig på webben. 

  

Gray menar att en ostrukturerad intervju oftast ger en större mängd kvalitativ data än en 

strukturerad eftersom frågorna i en ostrukturerad intervju är mer öppna och inte alltid 

förberedda (ibid, s.386-387). Han skriver dock att ostrukturerade intervjuer oftast tar 

betydligt längre tid och resulterar i en  analys som både är tidskrävande och svår. Gray 

(ibid.) beskriver semistrukturerade intervjuer som en ofta använd intervjuteknik vid 

kvalitativa studier. Inför en semistrukturerad intervju förbereds ett antal frågor som på 

olika sätt berör ämnet för en forskningsfråga. Ordningen på frågorna kan ändras och 

vissa kan utelämnas. Beroende på intervjupersonens svar på de förberedda frågorna kan 

också följdfrågor ställas. Han beskriver vidare att öppenheten kring de förbestämda 

frågorna kan resultera i att testpersonernas svar bidrar till, förbisedda aspekter som kan 

vara av vikt forskningsfrågan i fokus. Eftersom den kvalitativa förstudien inte kunde 

genomföras så tidigt som planerat, valdes att vid dess intervjuer ha ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt. Intervjuerna utgick från samma fyra frågor som ställdes i samma 

ordning. Vid tillfälle ställdes ändå följdfrågor och det fanns utrymme för 

intervjupersonen att prata helt fritt dels kring frågorna men också om prototypen i 

övrigt. 
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3.2 Speltyp A och B 

För att undersöka om spelarens prestation påverkades av att ha en synlig hälsomätare 

eller inte genomfördes komparativ studie i form av A/B-testning. För studien innebar 

A/B tesningen att två spellägen lades till i prototypen. Ett med en synlig hälsomätare 

och ett utan. Den insamlade datan jämfördes sedan mellan de testpersoner som fått spela 

med en synlig hälsomätare och de som fått spela utan. Prototypens två spellägen 

kommer härefter att benämnas som speltyp A och speltyp B. 
 

• Speltyp A har en synlig hälsomätare placerad ovanför avataren. (Fig. 13) 

• Speltyp B har ingen synlig hälsomätare placerad över avataren. (Fig. 14) 
 

Utöver hälsomätaren är det ingen skillnad mellan speltyp A och B. Funktionalitet 

applicerades i prototypen som växelvis ändrade speltypen mellan speltyp A och speltyp 

B varje gång spelet startades. 

 

  
Fig. 13 Speltyp A. Synlig hälsomätare. Fig. 14 Speltyp B. Ingen synlig 

hälsomätare. 

3.3 Kvalitativa metoder 

Syftet är att under denna rubrik redogöra för hur sammanställning av den teori som 

applicerats i studien har skett. En presentation görs också av vilket tillvägagångssätt 

som valts för de kvalitativa metoder som använts i studien. 

 
3.3.1 Litteraturstudie 

För att finna litteratur och tidigare forskning om ämnet har en litteratursökning 

genomförts i ett inledande skede av studien. Denna har utförts på OneSearch 

(Linnéuniversitetet 2017) vilken är en söktjänst som tillhandahålls studenter på 

Linnéuniversitetet. OneSearch genomför en sökning i den gemensamma 

bibliotekskatalogen för Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar men också i 

universitetets databaslista vilken tillhandahåller avhandlingar, forskningsrapporter och 

konferensmaterial. 
 

Sökningar har också genomförts på Google Scholar. Detta är en söktjänst för att söka 

efter vetenskaplig litteratur (Google Scholar, u.å.). De sökord som använts vid 

litteratursökningen har varit: Game design samt game design tillsammans med, energy, 

health, life, extra life, HUD, platform game, platformer. 
 

Den litteratur som främst varit föremål för litteraturstudien har utgjorts av böcker med 

riktlinjer för speldesign. Fokus under litteraturstudien har lagts på att studera de delar 

som behandlar design av ett spels grafiska gränssnitt. Mycket av det som finns att läsa 

om visualiseringen av ett spels gränssnitt anknyter till den mekanik som rör när och hur 
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avataren tar skada samt hur hälsan återuppbyggs. Något som är varit vanligt 

förekommande inom denna typ av litteratur är hur mekaniken bakom hälsa och liv såväl 

har implementerats som visualiserats allt efter att digitala spel utvecklats rent tekniskt. 

Utöver det tryckta material som använts har tidigare forskning kring ämnet hälsa i spel 

och hur den visualiseras studerats (se avsnitt 2. 11 Tidigare forskning). Litteraturstudien 

har sedan legat som grund för uppsatsens teoriavsnitt och utformning av prototypen. 

 
3.3.2 Övervakat användartest och intervju 

Användartestet i förstudien gick till så att halva testgruppen fick spela prototypens 

speltyp A med en synlig hälsomätare ovanför avataren. Andra halvan av testgruppen 

fick spela prototypen speltyp B utan en synlig hälsomätare. Spelläget i prototypen 

skiftades efter varje avslutat test. Efter att testpersonen spelat de två spelrundor som 

utgjorde testet ställdes fyra intervjufrågor om hur de resonerade kring sitt sätt att spela. 

 

Intervjufrågor 
 

• Vad hade du för strategi under spelet beträffande poäng och varför? 

• Vad hade du för strategi under spelet beträffande fiender och varför? 

• Vad hade du för strategi för att slutföra spelet och varför? 

• Vad har du för tidigare datorspelserfarenhet? 

• Övriga synpunkter på spelets utformning/mekanik. 
 

3.4 Kvantitativ metod 

Avsnittet redogör för hur insamlingen av studiens kvantitativa data genomfördes. I 

avsnittet listas också vilka värden som registrerades i den databas med vilken den 

webbaserade prototypen kommunicerade. Avslutningsvis redogörs för hur den 

insamlade datan avgränsades för att läggas till i forskningsunderlaget för studien. 

 
3.4.1 Frågeformulär 

Efter att intervjufrågorna besvarats ombads testpersonen att fylla i ett frågeformulär 

med slutna frågor. Detta innebär en att en fråga presenteras med ett antal förbestämda 

påståenden bland vilka testpersonen måste välja sitt svar. Att använda slutna frågor gör 

det lättare att gruppera den insamlade datan för att sedan kunna använda dem i 

jämförelse med varandra (Gray 2014, s.362). De slutna frågorna utgjordes av såväl 

Kategori- (Category-) som Skalningsfrågor (Scale-) (ibid. s.363). Valet av att använda 

slutna frågor gjordes för att se om det gick att urskilja mönster i hur spelare med olika 

erfarenhet resonerade i intervjufrågorna men också hur de presterade i speltestet av 

prototypen. Inledningsvis var även tanken att de slutna frågorna skulle assistera vid 

ytterligare indelning av testgrupperna. Testpersonerna ombads under studien att 

kommentera hur de resonerade kring sina svar på de slutna frågorna. Kommentarer som 

var av intresse för analys av kvantitativ data och besvarande av frågeställning noterades. 

 
3.4.2 Datainsamling 

Den kvantitativa datan är insamlad genom att prototypen gjordes tillgänglig via webben. 

Detta genom att en version som gick att spela i en vanlig webbläsare exporterades i 

Flash Builder (Adobe 2017a) och laddades upp på en domän registrerad för studien. 

Länken till spelet spreds sedan tillsammans med en presentation på sociala medier. 

Innan spelet startade informerades spelaren om att data samlades in under varje 

spelrunda. 
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3.4.3 Loggning av spelrundor 

För insamling av kvantitativa data lades funktionalitet till i prototypen för att 

kommunicera med en MySQL-databas som sattes upp speciellt för studien. 

Varje gång som prototypen startas upp så avgörs genom kontakt med databasen 

föregående spelare tilldelades speltyp A eller speltyp B. Efter att kontrollen genomförts 

uppdateras det i databasen vilken speltyp som används för sessionen. Vid uppstart av 

prototypen skapas också ett unikt id som används vid urval av den kvantitativa datan. 

Den kvantitativa datan som samlas in under varje spelrunda lagras tillsammans med det 

unika id:t samt det namn som spelaren fyllt i för high score registrering. Detta sker om 

spelaren lyckas ta avataren till slutet på banan eller om spelaren misslyckas med att 

slutföra banan. 

 
3.4.4 Värden som samlas in efter varje spelrunda 

Tabell 1 visar vad som registrerades i databasen efter varje avslutad spelrunda. 

Vilken typ av värde som datan angavs i presenteras i den högra kolumnen. 

 

Värde som registreras: Typ av värde 

Unikt id som skapats när spelet startades 8 slumpmässiga tecken 

Namn som valts för poängregistrering Textsträng 

Spelrunda Numeriskt värde 

Tid för spelrunda Tid i format t:m:s 

Poäng Numeriskt värde 

Medelvärde avatarens hälsa Numeriskt värde 

Antal av spelaren avfyrade skott Numeriskt värde 

Antal insamlade poängobjekt Numeriskt värde 

Antal fiender skjutna Numeriskt värde 

Antal gånger avataren dött Numeriskt värde 

Distans som spelaren tog avataren Numeriskt värde 

Om avataren dog under spelrundan eller inte sant/falskt 

Om avatarens hälsomätare var synlig eller inte sant/falskt 

Avatarens hälsa när banan slutfördes Numeriskt värde 

Tidsstämpel för registrering i databasen Tid i format åååå-mm-dd t:m:s 

Tabell 1: Värden som samlats in under varje spelrunda. 

 

Syftet med det spel-id som registrerades tillsammans med övrig data är att minska 

möjligheten att samma person spelar flera spelrundor under olika namn. Det går dock 

inte att helt utesluta att detta har skett. 

Den insamlade datan från samtliga spelrundor avgränsades sedan för 

forskningsunderlaget i studien enligt följande kriterier. 

     

• Spelrundan hade värdet 2, vilket innebär att det var den andra rundan i 

spelsessionen. 

• Spelrundan var den första med värdet 2 enligt tidsstämpeln om samma unika id 

registrerats flera gånger (Tabell 2). 
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Unikt spel-id Namn Runda Tid för runda Poäng Tidsstämpel 

5GH4D1S2 ROBIN 1 0:1:12 13500 2017-03-14 10:00:00 

5GH4D1S2 ROBIN 2 0:1:6 15500 2017-03-14 10:01:06 

5GH4D1S2 ROBBAN 1 0:0:50 16400 2017-03-14 10:02:00 

5GH4D1S2 ROBBAN 2 0:1:0 18500 2017-03-14 10:03:00 

Tabell 2. Förklaring urval för forskningsunderlag kvantitativ data. Spelrunda med grön 

text tas med i forskningsunderlag. Spelrunda med röd text tas inte med. 

 

4 Prototyp 
Avsnittet beskriver den prototyp som skapats för insamling av kvantitativa och 

kvalitativa data för studien. Inledningsvis beskrivs hur de mekaniker som beskrivits 

under avsnittet Teori har implementerats i prototypen. Detta tillsammans med en 

motivering för valet av hur mekaniken skulle implementeras. Utvecklingen av 

prototypen har skett i Flash Builder 4.7 med det kodbibliotek som finns tillgängligt i 

StickOS SDK. Prototypen utvecklades genom en omarbetning av kod som skrivits för 

spelet Codename Susan (SvgHest 2016). I prototypen återanvänds den grafik och 

animationer som skapats i 3D-verktyget Blender och satts samman i Adobe Animate. 

För registrering av poäng används i prototypen StickOS HighScore API. Tekniken som 

valts för prototypen finns beskriven under avsnitt 2. 10 Teknik för implementation. 

 

4.1 Spelgenre prototyp 

Prototypen som utvecklades för användartest och datainsamling har haft 

plattformsspelet Super Mario Bros (Fig. 8) som förebild när det kommer till hur spelets 

sidskrollning är implementerad. Andra mekaniker som har inspirerats av Super Mario 

Bros är hur avataren reagerar på spelarens input samt hur fienderna rör sig. Banans 

upplägg i form av hur plattformar och fiender är placerade har också influerats av Super 

Mario Bros. Även hur banan i spelet avslutas. 

 

Valet att utforma prototypen på detta sätt grundar sig i Super Mario-seriens popularitet. 

Adams (2010, s.396) kallar Super Mario: “The classic example” av ett tvådimensionellt 

plattformsspel där en artificiell människa tar sig fram genom hopp mellan plattformar. 

Tanken med att ta inspiration från Super Mario Bros för upplägget i prototypen är att 

spelaren snabbt ska kunna greppa hur hen interagerar med spelet och hur det reagerar. 

Spelaren kan därmed fokusera på att ta sig an övriga utmaningar i prototypen. 

 

Däremot skiljer sig prototypen på andra sätt från Super Mario Bros vilket är känt som 

ett spel för någon av Nintendos tv-spelskonsoler. Spel inom spelserien Super Mario 

bygger ofta flera världar med olika teman som i sin tur utgörs av ett flertal banor. 

Prototypen har bara 1 bana. Något som också är typiskt inom genren arkadspel är 

anpassningen till korta spelsessioner i ett högre tempo (Egenfeldt-Nielsen et al. 2016, 

s.121). Detta ansågs lämpligt för prototypen då en kortare spelsession troligtvis skulle 

slutföras av fler spelare vilket kunde bidra till mängden av kvantitativa data. 
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4.2 Implementation av teori 

I denna underrubrik sammanfattas den mekanik som implementerats i prototypen. 

Utformningen av prototypen mekaniker är baserad på den litterturstudie som beskrivs 

under avsnitt 2. Teori. Slutligen sammanfattas spelets upplägg som helhet. 
 

4.2.1 Prototypens sidskrollning 

Spelets bana sträcker sig från vänster till höger. Sidskrollningen är implementerad så att 

när avataren befinner sig vid en viss position horisontellt av skärmytan samt är i rörelse 

åt höger exponeras fortsättningen på banan. Samtidigt försvinner den del av banan som 

avataren lämnar bakom sig till vänster i bild (Fig. 11). Sidskrollningen går endast åt 

höger vilket innebär att den del av banan som redan passerat förbi skärmen görs 

otillgänglig för avataren. När avataren når banans ände upphör sidskrollningen. 

Mekaniken är inspirerad av Super Mario Bros.  
 

4.2.2 Avatarens liv 

Typiskt för arkadspel är konceptet med flera liv (Rouse, s.60). Detta ger spelaren en 

chans att lära sig mekaniken i spelet och göra bättre ifrån sig under nästa försök. I 

prototypen får därför spelaren en testrunda i spelet vilket spelaren informeras om när 

spelet startar. Dock har avataren inte några egentliga liv i prototypen varför ingen 

grafisk representation för detta implementerades (se rubrik 2. 6 Liv). Data samlas in på 

samma sätt under den första träningsrundan som det gör under den andra rundan i 

spelet. 
 

4.2.3 Avatarens hälsa 

För implementationen av hälsomätaren i prototypen valdes en horisontell grafisk skala. 

Adams (2010, s.414) hävdar att detta är att föredra i ett actionspel framför en numerisk 

presentation. Vidare skriver Adams att en grafisk representation är fullt tillräckligt för 

att förmedla denna informationen i ett högre tempo istället för att distrahera spelaren 

med matematiska uträkningar. Att representera hälsan med en grafisk skala istället för 

numeriskt är ett begrepp som även Rouse (2005, s.139) framhåller. Avatarens 

hälsomätare rör i sig prototypen från full hälsa höger mot lägre hälsa till vänster då 

denna utformning är den rådande normen för en horisontell hälsomätare (Adams 2010, 

s.225). 
 

Hälsomätarens placering brukar inom actionspel vara tillsammans med övrig 

information som spelaren kan behöva i spelets HUD (se rubrik 2. 2. 3 Grafiskt 

gränssnitt). När det kommer till hälsomätarens färg och placering påpekar Brent (2005, 

s.151) att detta är av vikt för att visa vems hälsa den verkligen representerar. Då en 

HUD inte applicerades i prototypen gjordes hälsomätaren så tydlig som möjligt för 

spelaren genom att den placerades ovanför avataren på ett sånt sätt att den följer med 

avataren i dess rörelser. Hälsan representeras också i hälsomätaren genom en minskande 

skala i samma färg som avatarens kläder. I prototypen implementerades ingen möjlighet 

att återfå avatarens hälsa när den väl minskat (se rubrik 2.7 Hälsa). 
 

4.2.4 Skada på avataren 

För att ge spelaren information om att avataren tar skada vid kontakt med något av 

spelets skadliga objekt implementerades både visuell och auditiv information (se rubrik 

2. 8. Skada). Visuellt informeras spelaren om att avataren tar skada genom att en 

flimrande effekt läggs till på avataren och varar i 400 millisekunder. Samtidigt spelas en 

kort ljudeffekt upp med klar distinktion från övriga ljud i spelet. Under en halvsekund 

efter att avataren kommer i kontakt med ett skadligt objekt är avataren också immun 

från att ta ytterligare skada. 
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4.2.5 Utmaning 

Prototypens utmaning är utarbetad med ett tankesätt som är vanligt inom genren 

arkadspel (se rubrik 2. 5 Arkadspel). Ett vanligt sätt att utforma ett spel på inom denna 

genre är enligt Adams (2010, s.33) att fokusera på att utmana spelaren snarare än att 

vara kreativ. För studien ansågs dock att då prestationen ska mätas bör fokus ligga på 

utmaningen snarare än kreativitet i spelets utformning. Det fokus på poäng inom genren 

arkadspel som nämns av Rouse (2005, s.260) är också taget i akt vid utveckling av 

prototypen. Tanken är att testpersonerna ska finna motivationen att göra bra ifrån sig 

genom implementationen av en high score-tabell. 

 
4.2.6 Poäng i prototypen 

När det kommer till poäng i arkadspel beskriver Rouse (2005, s.60) hur detta oftast 

implementeras genom att spelaren får olika poäng beroende på om denne lyckas 

genomföra en specifik utmaning. I sitt exempel nämner han arkadspelet Centipede och 

hur spelaren kunde få olika poäng beroende på vilken fiende som tillintetgjordes. För att 

vidare anamma arkadspelsupplägget i prototypen implementerades därför ett 

poängsystem som ger spelaren olika poäng beroende på vilken typ av fiende som 

oskadliggörs. Poäng tilldelas också spelaren när avataren plockar upp föremål under 

spelrundan. Dessa föremål har utseendet av en diskett (se bilaga 8. 3. 4 Övriga objekt i 

spelet). 

 
4.2.7 Prototypens avslutningsvillkor 

I prototypen implementerades två typer av avslutningsvillkor (se avsnitt 2.9 Mål). Det 

ena är om avatarens hälsa når noll. Det andra är om spelaren lyckas ta avataren till 

banans ände. Väl vid slutet av banan uppenbarar sig ett objekt vilket avataren ska 

vidröra för att slutföra spelet. 

 
4.2.8 Sammanfattning 

Avatarens kan röra sig antingen i höger- eller vänsterled och hoppa till en viss höjd. 

Avataren kan röra sig på botten av skärmen, på plattformar, i hoppet eller under fritt 

fall. Spelaren har en attack som består av att ett objekt avfyras horisontellt antingen åt 

höger eller vänster beroende på hur avataren är vänd. Om det avfyrade objektet från 

avataren träffar en fiende är fienden oskadliggjord och spelaren får poäng (Fig. 15). 

Fyra typer av fiender ger spelaren fyra olika poängsummor (se bilaga 8. 3. 3 Fiender i 

spelet). 

 

Spelaren styr avataren genom banan från vänster till höger. Banan består av en fast 

botten och ett antal plattformar placerade på olika höjd (Fig. 18). På utvalda ställen av 

banan är fyra olika typer av fiender placerade. Avataren kan förlora delar av hälsa 

genom att antingen komma i direkt kontakt med en typ av fiende eller komma i kontakt 

med de objekt som fienderna avfyrar. 

 

Längs banans sträckning är också ett antal poängobjekt utplacerade som ger spelaren 

poäng om avataren kommer i kontakt med dem (Fig. 16). Dessa poängobjekt har 

utseendet av en 3.5 tums diskett. 

 

Vid banans slut är ett objekt utplacerat som avslutar spelet om avataren kommer i 

kontakt med det (Fig. 17). Spelet avslutas också om avatarens hälsa når noll. Detta 

indikeras av att den hälsomätare som är placerad ovanför avataren har minskat från sin 

fulla längd till att helt försvinna. 
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Vid båda fallen av spelets avslut får spelaren behålla de poäng som denne har samlat in 

genom att oskaddligöra fiender eller plocka upp poängobjekt. När spelet avslutas avgörs 

om spelarens insamlade poäng är tillräckliga för att platsa i spelets high score-tabell. 

Denna visas i prototypens initiala stadie innan en spelrunda har påbörjats. 

 

  
Fig. 15 Oskadliggörande av fiende. Fig. 16 Poängobjekt. 

 

  
Fig. 17 Banan avslutas. Fig. 18 Plattformar. 

 

4.3 Speltest prototyp 

Avsnittet beskriver de olika test som genomfördes under utvecklingen av prototypen 

och hur den anpassades efter testerna. Dessa speltest räknas inte till den kvantitativa 

datan i studiens forskningsunderlag. 

 
4.3.1 Alfatest 

När all mekanik implementerats i spelet och det anses spelbart kallas det att spelet 

befinner sig i alfa-stadiet (Rouse 2005, s.490). Exakt vad detta stadie innebär kan dock 

variera mellan olika produktioner, men syftet är att spelet i denna fas ska testas av 

någon annan än utvecklaren (ibid.). Adams (2010, s.384) kallar detta för alfa-testning 

och framhåller hur det är av vikt att låta någon annan än utvecklaren själv testa spelet då 

utvecklaren lätt blir välbekant med sitt arbete och inte uppmärksammar eventuella 

misstag (ibid.). Med detta i åtanke ombads två utomstående personer testa prototypen 

och ge sina synpunkter på utformningen. 

 

I detta skedet av prototypens utveckling pågick spelet på en kortare bana än den som 

finns i den slutgiltiga versionen. Vid denna tidpunkt i utvecklingen av prototypen skulle 

också tio rundor av spelet slutföras. 
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Det framkom efter båda alfatesten att spelsessionen i detta skedet pågick alldeles för 

länge. En av testarna hade också synpunkter på banans utformning. Efter alfatestet 

kortades därför antal rundor som spelades ner till 2. Justeringar gjordes också på de 

punkter av banan som påpekats av testpersonerna. 

 

Det är av vikt att nämna att alfatestning bör ske som en iterativ process i den meningen 

att det ska testas på samma sätt efter att det som uppkommit åtgärdats. För att 

prototypen skulle hinna bli klar inom ramarna för studien ansågs prototypen klar för att 

pilottestas efter att det som uppkom under alfatesten åtgärdats. 

 
4.3.2 Pilottest 

Pilottestet utfördes i detta skede i ett försök att utröna hur upplägg och regler 

uppfattades av spelare som spelade det första gången. Testpersonen som utförde 

pilottestet gavs samma instruktioner och intervjufrågor som de som deltog i den 

kvalitativa studien. 

 

Under pilottestet framkom det att spelaren hade velat spela mer för att kunna ge bättre 

feedback. Testpersonen lyfte frågan om fler spelrundor hade hjälpt honom att både nå 

ett högre resultat och kunna ge bättre feedback. 

 

Efter pilottestet förlängdes banan och den första rundan gjordes till en testrunda. Data 

samlades även in under denna runda. Träningsrundan i spelet ger spelaren en chans att 

lära sig reglerna för spelet, se hur banan ser ut, se vilka typer av fiender som finns samt 

få grepp om spelets kontroller. 

 

5 Resultat 
Tester och intervjuer för den kvalitativa förstudien genomfördes på Linnéuniversitetet 

den 2 och 3 mars 2017. 12 personer totalt deltog i den A/B-testning som genomfördes 

med prototypen. En inbjudan med möjlighet för personer som var intresserade att boka 

en tid för att delta i testet, delades på First Class på Linnéuniversitetet samt på sociala 

medier. 

 

5.1 Kvalitativ data från intervjuer 

Den data som kommer att presenteras under denna rubrik är insamlad under de 12 

intervjuer som utfördes under förstudien. Intervjun bestod av 4 frågor samt möjlighet 

för testpersonen att ge sina synpunkter helt fritt på prototypen. Intervjusvaren som 

presenteras här är utvalda utifrån hur intressanta de är för analys av den kvantitativa 

datan samt besvarande av studiens frågeställning. Intervjuerna presenteras i sin helhet 

som bilaga 8. 1 Intervjusvar. Först kommer svaren från de testpersoner som fick speltyp 

A att presenteras följt av svaren från de personer som fick spela speltyp B. De personer 

som spelat speltyp A av prototypen kommer under detta avsnitt att benämnas testgrupp 

A. Testpersonerna som spelat den andra typen, alltså speltyp B kommer att benämnas 

testgrupp B. Efter att svaren från respektive testgrupp presenterats tas eventuella 

skillnader upp tillsammans med en motivering till varför skillnaden är av intresse. 
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Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande poäng och varför? 

Insamling av poäng genom att skjuta fiender nämns i svaren från båda testgrupper. I 

svaren från testgrupp A nämns av två separata testpersoner att strategin var att döda så 

många fiender som möjligt. I ett annat av svaren från testgrupp A antyds att strategin 

varit att skjuta alla fiender. I testgrupp B ser resonemanget kring poäng annorlunda ut 

av intervjusvaren att döma. Överlag låg fokusen i testgrupp B på att samla poäng genom 

att plocka disketter (poängobjekt) hellre än att försöka skjuta fiender. Risken med att 

försöka få poäng genom att skjuta fiender nämns i tre separata svar från testgrupp B. 

 

Svar från testpersoner ur testgrupp A 

I did try to kill as many enemies as I could because they brought a lot of points but 

maybe should have focused on points through disks. 

 

Jag ville slå dom andra på listan. Döda så mycket fiender som möjligt och ta alla 

disketter. 

 

Jag fick inga poäng beroende på tid, det hade jag velat se. Det hade satt pressen att 

avsluta det tidigare istället för att bara stanna och försöka döda alla. 

 

Svar från testpersoner ur testgrupp B 

Samla diskarna för det var enklast. 

 

Ta så många diskar som möjligt, jag var inte så duktig på att skjuta märkte jag, hade 

inte så mycket mer strategi. 

 

Tänkte mest på disketterna, ingen risk att bli skadad. Den hoppande apan var jag 

tvungen att döda för den blev jag inte av med. Apan som stod stilla försökte jag skjuta 

genom att tajma hoppet med skotten men hann inte riktigt med. 

 

Hade strategin att försöka plocka diskarna och skjuta gubbarna som var värda mer 

poäng. Gick mer efter diskarna för att de är gratis poäng utan att ta någon risk, jag 

ville ta risken först när det ger mer poäng. 

 

Jag tänkte att det är enklast att få diskar, försöka undvika apor som hoppar och såna 

som står still. För att undvika att dö. 

 

Jag tänkte mer på disketterna för de kändes lättare att ta, ville jag döda en fiende så 

skulle det vara så oriskfullt som möjligt. Skjutandet var lite ovant, lite vanare vid Mario 

att en skulle kunna hoppa på fienden. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande fiender och varför? 

I svaren från båda testgrupper resoneras kring hur fienderna kunde oskadliggöras. Det 

går inte att särskilja någon större skillnad som är intressant att notera i svaren från de 

båda testgrupperna. 
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Fråga: Vad hade du för strategi för att slutföra spelet och varför? 

Utöver en person som svarar att hen hade att komma i mål som prioritet ett indikerar 

svaren från testgrupp A att ingen uttänkt strategi fanns att ta sig i mål, alternativt att 

prioriteten på detta var låg. I tre av svaren från testgrupp B går det att utläsa en strategi 

av att undvika konfrontation med fiender och bara försöka överleva tills de kom till 

slutet på banan. En fjärde person i testgrupp B antyder med sitt svar att hen hade 

kontrollerat möjligheten att bara springa förbi allting i banan för att klara sig. 

 

Svar från testpersoner ur testgrupp A 

Komma i mål men, prioriteringen var, 1 mål, 2 disketter, 3 döda de lättaste fienderna. 

Svårt att se skotten från de fiender som sköt. 
 

I efterhand så kan jag tänka mig att jag skulle haft en strategi. Min strategi var väl att 

bara rusa och hoppa över skott. Kanske skulle valt mellan att antingen ta poäng eller 

komma i mål. 
 

Not sure if I had one, just trying to get a higher score. 
 

Ser bara som ett mål att köra på tills det är finito. Men jag hade tänkt komma fram till 

slutet. 
 

Svar från testpersoner ur testgrupp B 

Namnet Susan är synonymt med det objekt som avataren ska vidröra för att avsluta 

spelet. 
 

Försöka överleva tills Susan dök upp. 
 

Bara ta mig till mål och undvika fiender. Det kanske var en ganska dålig strategi. Det 

var rätt mycket fiender. 
 

Döda och försöka överleva. Skulle kanske testat att bara springa rätt igenom. 
 

Hade jag velat så hade jag kunnat springa hela banan bara och kommit fram. Men jag 

ville ha mer poäng så var tvungen att hoppa runt lite. 
 

Övriga synpunkter på spelets utformning/mekanik 

Av de två testgruppernas svar är följande intressant för besvarande av frågeställningen: 

En person ur testgrupp A nämner att det var svårt att greppa hur mycket hälsa som 

avataren förlorade när den kom i kontakt med ett skadligt objekt. Endast en ur testgrupp 

B svarade rakt ut att hen saknade en hälsomätare. Detta reflekterades över även av flera 

andra i testgrupp B under sitt resonemang kring svaret på frågeformulärets fråga 5. 
 

Svar från testgrupp A 

Controlling the jump was the biggest difficulty. Also it was difficult to get an idea of 

how much the avatars health was lowered. 
 

Svar från testgrupp B 

Jag rörde ihop knapparna, hade velat ha dem tvärtom. Jag saknade en hälsomätare. 
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5.2 Kvantitativ data frågeformulär 

Här presenteras den insamlade kvantitativa data som samlades genom det frågeformulär 

som testpersonerna fick fylla i efter avslutad intervju (se bilaga 8. 2 Skalningsfrågor 

frågeformulär). Följt av detta är en sammanställning av den kvantitativa data som 

samlats in genom loggning i databasen under de tolv användartesterna gjorda under 

förstudien. Tabell 3 visar de 5 slutna frågor som ställdes under förstudien. Datan som 

presenteras i tabell 4 är vad respektive person som spelade speltyp A svarade på de 

slutna frågorna. Tabell 5 visar de svar som inkom från de testpersoner som fick spela 

speltyp B. I båda tabell 4 och 5 visas också ett medelvärde av svaren på fråga 2-5. 

Resultatet i poäng som respektive testperson fick visas längst till höger i båda 

tabellerna. 

 

Nummer Fråga 

1 Hur ofta spelar du datorspel? 

2 Vad har du för tidigare erfarenhet av plattformsspel liknande det du nyss 

spelade? 

3 Spelets svårighetsgrad 

4 Det var tydligt när spelarfiguren tog skada? 

5 Hur god kontroll anser du att du hade på karaktärens hälsotillstånd? 

Tabell 3: Slutna frågor som ställdes under förstudien. 

 

Speltyp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Poäng 

A Varje dag 3 1 2 2 19950 

A Varje månad 4 4 4 3 13000 

A Varje år 2 3 4 2 10450 

A Varje dag 3 3 4 5 19900 

A Varje dag 5 3 5 4 12400 

A Mindre än en gång per år 3 2 5 4 25650 

Medel  3,3 2,7 4 3,3 16892 

Tabell 4: Kvantitativ data insamlad från slutna frågor under förstudie speltyp A. 

 

Speltyp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Poäng 

B Varje månad 4 3 2 1 18250 

B Varje år 4 4 5 1 6000 

B Varje vecka 3 4 4 2 12250 

B Varje dag 4 3 4 2 14400 

B Mindre än en gång per år 2 3 5 2 18750 

B Varje dag 4 4 3 1 25150 

Medel  3,5 3,5 3,8 1,5 15800 

Tabell 5: Kvantitativ data insamlad från slutna frågor under förstudie speltyp B. 

 
5.2.1 Sammanfattning av data från frågeformulär 

Den tydligaste skillnaden i den data som kom in från formuläret under de övervakade 

spelsessionerna är medelvärdet av svaren på fråga 5. Medelvärdet av svaren från 

testgrupp B uppgår till mindre än hälften av samma medelvärde från testgrupp A. 
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5.2.2 Noterat från resonemang kring frågeformulär 

När testpersonerna fyllde i frågeformuläret ombads de tala om hur de resonerade kring 

sina svar. De kommentarer som var av intresse för att besvara frågeställningen 

noterades. Det mest intressanta som uppkom var hur testpersoner som spelat speltyp B 

resonerade kring fråga 5 i frågeformuläret. Detta var den sista av de slutna frågorna 

innan testpersonen ombads ge övriga synpunkter på prototypen. Fyra personer ur 

testgrupp B behövde reflektera över om det hade funnits en hälsomätare eller inte i 

spelet. 

 
5.3 Kvantitativ data genom prototyp förstudie 

Under denna rubrik kommer inledningsvis ett medelvärde från alla insamlade värden 

från respektive speltyp att presenteras. Detta följs av en jämförelse i procent av de 

värden som kunde uppnå ett maxvärde. 

 
5.3.1 Insamlade data från testgrupp A och B i jämförelse 

Tabell 6 visar medelvärdet av insamlad data från de tolv testsessioner som genomfördes 

under förstudien. De värden som registreras som sant eller falskt kan inte räknas om till 

ett medelvärde och presenteras inte i tabellen. Värden som är begränsade till ett 

maxvärde presenteras i kolumnen längst till höger. 

 

Värdet avser: A B Max 

Tid i sekunder 80 60 - 

Poäng 16892 15800 28350 

Medelvärde avatarens hälsa 66 68 100 

Antal av spelaren avfyrade skott 77 56 - 

Insamlade poängobjekt 21 21 30 

Fiender oskadliggjorda 8 7 16 

Antal gånger avataren dött 2 1 2 

Distans som spelaren tog avataren 6940 6581 8328 

Avatarens hälsa då banan slutfördes 12 5 100 

Antal slutförda rundor 3 2 6 

Tabell 6: Insamlad kvantitativ data under förstudie speltyp A och B. 

 
5.3.2 Procentuell jämförelse totala poäng 

Tabell 7 visar medelvärdet i procent som testgrupperna uppnår av maximalt antal poäng 

som går att få under en spelrunda. Maximalt antal poäng var 28350. 

 

Speltyp Poäng totalt Procent av 28350 

A 16892 59,6 % 

B 15800 55,7 % 

Tabell 7: Medelvärde insamlade poäng totalt förstudie. 
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5.3.3 Procentuell jämförelse insamlade poäng genom poängobjekt 

Maximalt antal poäng som gick att få genom poängobjekt var 15000. Tabell 8 visar i 

procent hur mycket av denna summa som medelvärdet från båda testgrupper uppgår till. 

 

Speltyp Insamlade poäng genom poängobjekt Procent av 15000 

A 10583 70,6 % 

B 10500 70 % 

Tabell 8: Medelvärde insamlade poäng genom poängobjekt. 

 
5.3.4 Procentuell jämförelse insamlade poäng genom fiender 

Maximalt antal poäng som gick att få genom att oskadliggöra fiender var 13350. Tabell 

9 visar hur många procent medelvärdet från respektive testgrupp uppnår av summan. 

 

Speltyp Insamlade poäng genom fiender Procent av 13350 

A 6308 47,3 % 

B 5300 39,7 % 

Tabell 9: Medelvärde insamlade poäng genom fiender. 

 

5.4 Kvantitativ data genom webbprototyp 

Datan för den kvantitativa studien är insamlad mellan den 14 mars och den 5 april 2017 

Sammanlagt under den tiden loggades 259 spelrundor av spelet. För studieunderlaget 

används sammanlagt data som samlats in från 62 rundor i spelet. 31 rundor i spelläge 

med synlig hälsomätare respektive inte synlig hälsomätare. Den data som presenteras 

under denna rubrik innefattar inte den data som samlades in under förstudiens 12 

testsessioner. 

 
5.4.1 Insamlade data från testgrupp A och B i jämförelse 

Tabell 11 visar medelvärde från insamlade data genom den webbaserade prototypen. De 

värden som registreras som sant eller falskt kan inte räknas om till ett medelvärde och 

presenteras inte i tabellen. De värden som var begränsade till ett maxvärde presenteras i 

kolumnen längst till höger. 

 

Värdet avser: A B Max 

Tid i sekunder 67 75 - 

Poäng 18377 17300 28350 

Medelvärde avatarens hälsa 67 70 100 

Antal av spelaren avfyrade skott 76 99 - 

Insamlade poängobjekt 24 22 30 

Fiender oskadliggjorda 8 8 16 

Antal gånger avataren dött 1 1 2 

Distans som spelaren tog avataren 7765 7041 8328 

Avatarens hälsa då banan slutfördes 21 17 100 

Antal slutförda rundor 20 14 31 

Tabell 11: Insamlad kvantitativ data genom webbaserad prototyp speltyp A och B. 

 



  
 

25 

5.4.2 Procentuell jämförelse totala poäng 

Tabell 12 visar medelvärdet i procent som testgrupperna uppnår av maximalt antal 

poäng som går att få under en spelrunda. Maximalt antal poäng är 28350. 
 

Speltyp Poäng totalt Procent av 28350 

A 18377 64,8 % 

B 17300 61 % 

Tabell 12: Medelvärde insamlade poäng totalt. 
 

5.4.3 Procentuell jämförelse insamlade poäng genom poängobjekt 

Maximalt antal poäng som går att få genom poängobjekt under en spelrunda är 15000. 

Tabell 13 visar i procent hur mycket av denna summa som medelvärdet från respektive 

testgrupp uppgår till. 
 

Speltyp Insamlade poäng genom poängobjekt Procent av 15000 

A 11823 78,8 % 

B 10871 72,5 % 

Tabell 13: Medelvärde insamlade poäng genom poängobjekt. 
 

5.4.4 Procentuell jämförelse insamlade poäng genom fiender 

Maximalt antal poäng som gick att få genom att oskadliggöra fiender var 13350. 

Tabell 14 visar hur många procent medelvärdet från respektive testgrupp uppnår av 

summan. 
 

Speltyp Insamlade poäng genom fiender Procent av 13350 

A 6555 49,1 % 

B 6429 48,2 % 

Tabell 14: Medelvärde insamlade poäng genom fiender. 
 

6 Analys 
Diskussionen i det här kapitlet kommer att beröra den insamlade datan för studien och 

hur den eventuellt kan besvara forskningsfrågan. En jämförande analys kommer att 

göras av den kvalitativa data som samlades in under de övervakade testsessionens 

intervjuer. Jämförelsen görs för att se om det föreligger någon skillnad mellan svaren 

från testgrupp A och B. Detta följs upp av en jämförelse och analys av den kvantitativa 

data som samlats in från båda testgrupper under förstudien. Efter detta presenteras en 

jämförande analys av de som spelat speltyp A och B genom den webbaserade 

prototypen. Sedan förs en diskussion utifrån de eventuella samband som går att se 

mellan den kvalitativa och kvantitativa data som samlats in. 
 

6.1 Analys kvalitativ data 

Under denna rubrik kommer en diskussion föras om den data som samlades in under 

den kvalitativa förstudien. Avsikten var från början att fler testpersoner skulle delta i 

förstudien. Tolv personer deltog totalt under de övervakade spelsessionerna som 

utfördes. Då varannan deltagare tilldelades speltyp A respektive speltyp B kunde de tolv 

personerna delas in i två testgrupper om 6 i varje. Analysen av den kvalitativa data som 

inkom under intervjun har använts som ett verktyg vid analys av den kvantitativa datan 

som samlats in under förstudien genom ett frågeformulär och insamling via prototypen. 

Intervjusvaren har visat sig vara av vikt för en djupare förståelse för kvantitativa data 

insamlad från respektive testgrupp. 
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6.1.1 Intervju 

För att få en djupare förståelse för den kvantitativa data som samlats in genom 

prototypen har svaren från de intervjuer som genomfördes under förstudien analyserats. 

Efter att frågan presenterats diskuteras vad som gick att utröna genom testpersonernas 

svar. Det som är av intresse för att besvara frågeställningen är om det föreligger ett 

mönster i testpersonernas svar som går att härleda till vilken testgrupp de tillhörde. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande poäng och varför? 

Överlag skiljer sig svaren på frågan mellan de olika testgrupperna på frågan. Svaren 

från testgrupp B antyder en undvikande strategi när det kommer till fiender. Av 

intervjusvaren att döma prioriterades i avseende av poänginsamling poängobjekt före 

insamling av poäng genom oskaddliggörande av fiender. Flera av svaren från testgrupp 

A indikerar på en mer offensiv strategi när det kommer till poänginsamling. Svaren från 

testgrupp A pekar på att konfrontation och oskaddliggörande av fiender, ansågs vara ett 

rimligt alternativ för att öka sina poäng. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande fiender och varför? 

I båda testgrupperna resonerar testpersonerna i sina svar kring sin strategi när det kom 

till olika typer av fiender. Bara en testperson berör direkt poängräkningen när det 

kommer till fiender i sitt svar på denna fråga. Personen ingår i testgrupp B och svarar att 

hen i sin strategi när det kom till fiender inte skänkt någon större tanke på vilka poäng 

de genererade. Flera kommentarer om fiender som ett alternativ till poänginsamling på 

denna frågan hade varit av intresse för frågeställningen men förekom inte. I övrigt 

bestod svaren inom båda testgrupper mer om de olika fiendernas svårighetsgrad. 

 

Denna information hade varit intressant under utvecklingen av prototypen för att avgöra 

vilken fiende som skulle generera högre poäng. Alternativt hade svaren på denna fråga 

varit intressant för den jämförande analysen om det registrerats vilka av de 4 olika typer 

av fiender spelaren hade oskadliggjort. Informationen hade varit intressant för att se om 

det gick att urskilja någon skillnad vilka fiender de båda testgrupperna valde att 

konfrontera. Detta för att se vilken inverkan detta hade på poängresultatet då fyra typer 

av fiender genererade olika poäng. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi för att slutföra spelet och varför? 

En strategi för att ta sig till slutet av banan förefaller vara något vanligare 

förekommande i testgrupp B. Däremot antyder svaren att detta innebar mer av en 

exitstrategi där testpersonerna nämner att de bara handlade om att överleva oavsett 

möjligheten till att samla poäng genom att konfrontera fiender. Trots en uttalad 

prioritering att ta sig till målet från en av testpersonerna i testgrupp A väger andelen 

över där ingen strategi för att ta sig till slutet uttrycktes. De svar från testgrupp A som 

antyder att det fanns en strategi för detta resonerar kring avsaknaden av tidspress för att 

slutföra spelet. 

 

Av de tolv personer som deltog i förstudien var det fem total som lyckades ta sig till 

slutet av banan. Tre ur testgrupp A och två ur testgrupp B. Spelets mål var dock inte att 

avsluta banan. Det fanns heller ingen vinst poängmässigt för spelaren att ta sig till slutet 

av banan då inga poäng genererades genom detta. Poängen påverkades inte heller av hur 

lång tid spelrundan pågick. Däremot kan implementationen av avslutningsvillkoret i 

form av att banan hade ett slut vilket avslutade spelet haft en inverkan på spelarens 

beteende. Ett vanligt upplägg inom actionspel är avslutningsvillkoret att spelaren ska 
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lyckas ta avataren till slutet av banan för att interagera med någon form av objekt. Detta 

avslutningsvillkor är tillexempel applicerat i exempelvis Super Mario Bros från vilket 

prototypen har inspirerats. 

 

6.2 Analys kvantitativ data från frågeformulär 

Under denna rubrik diskuteras den data som kom in genom det frågeformulär med 

slutna frågor som testpersonerna fick fylla i under förstudien. Specifikt kommer de 

resultat som är intressant för besvarande av frågeställningen kommer att lyftas fram. De 

som spelade speltyp A av prototypen benämns som testgrupp A. De som tilldelades 

speltyp B under förstudien benämns testgrupp B. Analysen kommer att ske genom att 

insamlad data från de båda grupperna kommer att jämföras. De slutna frågorna 

presenteras i tabell 4. 

 

Det är av vikt att nämna att då de slutna frågorna i formuläret utformades var 

förhoppningen att antal personer som deltog i förstudien skulle vara betydligt större. 

Fråga ett och två var avsedd för att dela upp testgrupperna ytterligare beroende på deras 

erfarenhet av plattformsspel och/eller hur ofta testpersonerna spelade datorspel. 

På grund av att antalet testpersoner som deltog i studien blev så lågt gjordes ingen 

ytterligare uppdelning av testgrupperna. Svaren som inkom från dessa frågor lämnas 

också utanför analysen. Totalt deltog tolv personer i förstudien varav sex fick spela 

speltyp A och de sex andra i speltyp B av prototypen. För varje fråga fanns 

presenterades fem svar av vilka testpersonerna fick välja ett. 

 
6.2.1 Fråga 3 

Fråga 3 ställdes i syfte att ta reda på hur svårt respektive testgrupp upplevde spelet 

mellan en skala på ett och fem. Medeltalet av svaren som gavs på fråga 3 var för 

testgrupp A 2,7 och för testgrupp B 3,5 (Diagram 4). Detta ger en indikation på att 

speltyp B upplevdes som lite svårare. På grund av antalet deltagare i studien kan 

skillnaden mellan svaren från testgrupperna ifrågasättas. 

 

 
Diagram 4: Svar på frågeformulärets fråga 3. 

 
6.2.2 Fråga 4 

På fråga 4 skulle testpersonen ange hur mycket hen höll med om påståendet: 

Det var tydligt när spelarfiguren tog skada? Frågan ställdes för att ta reda på hur pass 

tydligt testpersonerna uppfattade när spelaren förlorade hälsa. Detta oavsett om 

testpersonen hade en synlig hälsomätare eller inte. Medelvärdet av svaren från testgrupp 

A på denna fråga var 4. I svaren från testgrupp B var medelvärdet 3,8 (Diagram 5). Den 

minimala skillnaden i medeltalet mellan de två testgrupperna indikerar att oavsett om 

testpersonen hade en synlig hälsomätare eller inte så uppfattades att avataren tog skada 

av båda testgrupper. 
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Diagram 5: Svar på frågeformulärets fråga 4. 
 

6.2.3 Fråga 5 

Den fråga som kom att visa den största differensen mellan de båda testgrupperna var 

fråga 5. Testpersonen ombads i sitt svar ange på en skala mellan ett och fem hur god 

kontroll de ansåg att de hade haft på avatarens hälsotillstånd. Medelvärdet av svaren på 

denna fråga från testgrupp A var 3,3. Svaren från testgrupp B har ett medelvärde på 

endast 1,5 (Diagram 6). 
 

 
Diagram 6: Medelvärde av svar på frågeformulärets fråga fem 
 

Medelvärdet från testgrupp B antyder att testpersonerna inom gruppen ansåg att de inte 

hade någon kontroll alls över spelarens hälsotillstånd. Något som dock noterades på 

grund sin relevans för besvarande av frågeställningen var flera kommentarer som 

uppkom när testpersoner ur testgrupp B skulle besvara fråga 5. Fyra av de sex 

testpersoner som spelat utan någon synlig hälsomätare behövde fundera en stund för att 

försöka minnas om det haft tillgång till någon sådan information. Resonemanget som 

fördes av dessa fyra testpersoner var övervägande att de hade fokuserat på annat som 

hände i spelet. 
 

Även om testgruppen som fick spela spelet utan en synlig hälsomätare bara bestod av 6 

personer under förstudien hade fler än hälften av testgruppen inte reflekterat över om 

denna informationen fanns. Detta innan en direkt fråga ställdes som berörde denna typ 

av information. 
 

6.3 Analys kvantitativ data från förstudie genom prototyp 

En skillnad i hur de båda testgrupperna resonerade i sina svar, noterades när de 

resonerade kring insamling av poäng (se avsnitt 6. 1. 1 Intervju). Testgrupp B noterades 

ha en strategi att undvika fiender och prioritera poängobjekt för att öka sina poäng. 

Större delen av testgrupp A prioriterade istället att oskadliggöra fiender för 

poänginsamling. Skillnaden som kunde noteras anses vara av vikt i avsikt att försöka 

besvara frågeställningen. Detta eftersom studien är avgränsad till att mäta spelarens 

prestation genom insamlade poäng. För att uppnå ett högre resultat var spelaren tvungen 

att ta risken av att konfrontera fiender och försöka oskadliggöra dem. 
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Med hjälp av skillnaden i de båda testgruppernas svar gällande poänginsamling kunde 

en brist i datainsamlingen för prototypen noteras. I den information som registrerades i 

databasen efter varje spelrunda sparades inte vilken typ av fiende som oskadliggjorts 

och genererat poäng för spelaren. Endast antal fiender som spelaren oskadliggjort 

registrerades. 

 

För att ändå isolera det antal poäng som spelaren samlat in genom oskadliggörande av 

fiender lades en uträkning till i sammanställningen som gjorts av spelrundor för 

forskningsunderlaget. Detta gjordes möjligt då antalet poängobjekt som spelaren samlat 

in registrerats efter spelrundan. Alla poängobjekt genererade 500 poäng till spelaren. 

Efter att antal poängobjekt gånger 500 hade dragits av från den totala summan av poäng 

återstod poäng ackumulerade genom oskadliggörande av fiender. 

 

Skillnaden i medelvärdet av insamlade poäng genom poängobjekt presenteras i tabell 8. 

Tabellen visar en skillnad på 83 poäng och en procentuell skillnad av den maximala 

poäng som gick att få genom poängobjekt på 0,6 procentenheter. Den högre siffran i 

jämförelsen kommer från testgrupp A (Diagram 7). Då förstudien endast involverar 12 

testpersoner är skillnaden inte tillräcklig för att någon statistisk säkerställd differens kan 

noteras. Att det ändå förekommer en differens gör att en jämförelse av samma värden 

kommer att göras på den kvantitativa datan insamlad genom webbprototypen. 

 

 
Diagram 7: Procentuell jämförelse medelvärde av poäng insamlade genom 

poängobjekt. 

 

Skillnaden mellan de två testgruppernas medelvärde i insamlade poäng genom 

oskadliggörande av fiender presenteras i tabell 9. Skillnaden mellan testgruppernas 

medelvärde uppgår i detta fall endast till 1008 poäng, varav testgrupp A har det högre 

värdet. Skillnaden procentuellt mellan de båda testgruppernas medelvärde uppgår 

därmed till 7,6 procentenheter av det maximala poängantal som gick att få genom att 

oskadliggöra fiender (Diagram 8). Det går också att utläsa av tabell 6 att medelvärdet av 

antal oskadliggjorda fiender uppgår till 8 av 16 möjliga för testgrupp A och 7 för 

testgrupp B. Denna differens kan inte heller bidra till någon statistisk säkerhet då 

spelaren tilldelades olika poäng beroende på vilken fiendetyp som oskadliggjordes.  

Under analysen av den kvalitativa förstudiens intervjuer noterades dock en skillnad i 

svaren mellan de båda testgrupperna när de resonerade om sin strategi för 

poänginsamling. Skillnaden i den kvantitativa datan på 7,6 procent är dock den största 

när det kommer till insamlade poäng mellan de båda testgrupperna. Samma jämförande 

analys kommer därför att göras på den insamlade kvantitativa datan från 

webbprototypen. 
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Diagram 8: Procentuell jämförelse medelvärde av poäng insamlade genom 

oskadliggörande av fiender. 

 

Den totala poängsumman i jämförelse mellan de båda testgrupperna i förstudien 

presenteras i tabell 7. Differensen mellan de båda testgruppernas medelvärde är 1092 

poäng. Om medelvärdet från de båda testgrupperna räknas om till procent av det 

maximala antalet poäng som gick att få i spelet, är skillnaden 3,9 procentenheter. Det 

högre medelvärdet är även i detta fall från testgrupp A (Diagram 9). Med hänsyn till 

förstudiens ringa omfattning på tolv testpersoner är differensen inte tillräcklig för någon 

statistisk säkerhet. Studien är dock avgränsad till att mäta spelarens prestation genom 

insamlade poäng. En jämförelse mellan de båda testgruppernas totala poäng är därmed 

rimlig att göra på den kvantitativa datan insamlad via webbprototypen. 

 

 
Diagram 9: Procentuell jämförelse medelvärde av totalt antal insamlade poäng. 

 

Under den kvalitativa studien ställdes frågan till testpersonerna vilken strategi de haft 

för att ta sig till slutet av banan. Överlag fanns det enligt svaren att döma ingen strategi 

för detta inom testgrupp A. Testgrupp B verkade däremot se att avsluta banan som en 

form av reträtt. Som tabell 6 visar så slutförde 3 ur testgrupp A banan och 2 ur testgrupp 

B. Medelvärdet av antal sekunder som de båda testgrupperna spenderade på banan 

presenteras i tabell 6. Medelvärdet uppgår till 60 för testgrupp A och 80 för testgrupp B. 

Differensen mellan testgruppernas medelvärden är därmed 20 sekunder. Den testgrupp 

som fick spela speltyp B utan någon synlig hälsomätare spenderade i snitt mer tid på 

banan. Ökad tid spenderad på banan kan antyda försiktighet hos spelaren. Det framgår 

dock genom svar på andra frågor från båda testgrupperna att avsaknaden av en mekanik 

som genererade poäng beroende på tid påverkat deras strategi när det kommer till 

poänginsamling.  

 

Eftersom poängen inte påverkades av om banan slutfördes eller hur lång tid som rundan 

pågick kommer ingen närmare analys göras av dessa värden i den kvantitativa datan 

från webbprototypen. 
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6.3.1 Sammanfattning av analys kvantitativ data från förstudie 

Speltyp Total poängsumma poängobjekt poäng genom fiender 

A 16892 (59,6%) 10583 (70,6%) 6308 (47,3%) 

B 15800 (55,7%) 10500 (70%) 5300 (39,7%) 

Differens 1092 (3,9%) 83 (0,6%) 1008 (7,6%) 

Tabell 15: Sammanställning medelvärden av poängkategorier förstudie. 

 

Genom den kvalitativa studiens intervjuer kunde en skillnad i prioriteringen när det kom 

till poänginsamling noteras (se avsnitt 5. 1 Kvalitativ data från intervjuer). Svaren från 

testgrupp B antyder att poängobjekt prioriterades när det kom till poänginsamling före 

att oskadliggöra fiender. Av flera testpersoner i testgrupp B nämns insamling av poäng 

genom att oskadliggöra  fiender som en risk. Svaren från testgrupp A antyder överlag att 

strategin när det kom till poänginsamlig var att just konfrontera fiender. 

 

Jämförelsen av de båda testgruppernas medelvärde av poäng insamlade genom 

poängobjekt visar dock bara en skillnad på 0,6 procentenheter. Då förstudien endast 

resulterade i data från 12 spelsessioner är denna differens för liten för att påvisa någon 

skillnad mellan de båda testgruppernas prestation. 

 

Den största skillnaden som gick att mäta upp mellan de två testgrupperna var skillnaden 

i insamlade poäng genom oskadliggörande av fiender. Eftersom det går att skönja ett 

avvikande resonemang när det kommer till fiender i testgrupp B är denna skillnad av 

intresse. Skillnaden uppgår till 7,6 procentenheter. 

 

Medelvärdet av antal ackumelerade poäng totalt visar en skillnad på 3,9 procent mellan 

de båda testgrupperna. Med förstudiens ringa omfattning är differensen är så låg att den 

inte räcker till för att ge någon statistisk säkerhet. 

 

Det ändå går att se en viss skillnad mellan testgruppernas resonemang kring poäng i den 

kvalitativa datan. Att det finns en differens mellan de båda testgruppernas medelvärde 

av insamlade poäng är i samband med detta av intresse för att besvara studiens 

frågeställning. Samma kategorier av poäng kommer därför att jämföras i den 

kvantitativa datan som samlats in genom webbprototypen. 

 

6.4 Analys kvantitativ data från webbprototyp 

Jämförelsen av antal insamlade poäng genom antingen poängobjekt eller oskadliggjorda 

fiender baseras på analysen av den kvalitativa datan insamlad under förstudiens 

intervjuer. Även för den kvantitativa datan som samlats in genom webbprototypen har 

den uträkning som använts för att beräkna medelvärdet i poäng insamlade genom 

fiender använts.  

 

Medelvärdet för poäng insamlade genom poängobjekt uppgår till 11823 för testgrupp A 

respektive 10871 för testgrupp B. Detta presenteras i tabell 13. Skillnaden i poäng är 

därmed 952. Av den totala summan poäng som gick att få genom insamling av 

poängobjekt uppgår medelvärdet från testgrupp A till 78,8 procentenheter respektive 

72,5 procentenheter från testgrupp B. Den procentuella differensen mellan de båda 

procentsatserna är därmed 6,3 procentenheter (Diagram 10). Därför förefaller det med 

hänsyn till forskningsunderlagets magnitud inte vara någon skillnad mellan de två 

testgrupperna i avseende av poänginsamling genom poängobjekt. 
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Diagram 10: Procentuell jämförelse medelvärde av poäng insamlade genom 

poängobjekt. 

 

Medelvärdet för insamlade poäng genom oskadliggörande av fiender för testgrupp A är 

6555. För testgrupp B uppgår samma medelvärde till 6429. Detta presenteras i tabell 14. 

Skillnaden mellan de båda testgrupperna på uppgår i detta fall till 126 poäng, varav 

testgrupp A har det högre värdet. Procentuellt utgör medelvärdet för de båda grupperna 

49,1 respektive 48,2 procentenheter av det maxvärde som kan uppnås i denna kategori 

av poäng. Den procentuella differensen mellan de båda testgruppernas medelvärde är 

0,9 procentenheter (Diagram 11). Medelvärdet för båda testgrupper är också 8 för 

antalet oskadliggjorda fiender. Den procentuella skillnaden mellan de båda grupperna i 

detta avseende är inte av den storlek att den kan ge någon statistisk säkerhet. 

 

 
Diagram 11: Procentuell jämförelse medelvärde av poäng insamlade genom 

oskadliggörande av fiender. 

 

Den totala summan av insamlade poäng totalt uppgår till 18377 poäng för testgrupp A. 

Medelvärdet för den totala poängsumman för testgrupp B är 17300. Då maximalt antal 

poäng som går att få i spelet är 28350 uppgår de båda testgruppernas medelvärde av 

insamlade poäng till: 64,8 procent för testgrupp A och 61 procent för testgrupp B. 

Skillnaden mellan de båda testgrupernas medelvärde i total summa av poäng uppgår 

därför till 3,8 procentenheter (Diagram 12). Med hänsyn till forskningsunderlagets 

storlek är en differens på 3,8 procentenheter inte tillräcklig för att ge någon statistisk 

säkerhet. 
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Diagram 12: Procentuell jämförelse medelvärde av totalt antal insamlade poäng. 

 
6.4.1 Sammanfattning av analys kvantitativ data från webbprototyp 

Speltyp Total poängsumma poängobjekt poäng genom fiender 

A 18377 (64,8%) 11823 (78,8%) 6555 (49,1%) 

B 17300 (61%) 10871 (72,5%) 6429 (48,2%) 

Differens 1077 (3,9%) 952 (6,3%) 126 (0,9%) 

Tabell 16: Sammanställning medelvärden av poängkategorier data från webbprototyp. 

 

Den insamlade kvantitativa datan från den webbaserade prototypen uppgick inte till den 

storlek som planerats för studien. Av 259 registrerade registrerade spelrundor kunde 62 

räknas in i forskningsunderlaget efter urval enligt avgränsningen för studien. 

Med detta i åtanke är den procentuella skillnaden som presenterats i detta avsnitt så låg 

att någon statistisk skillnad inte går att fastställa. 

 

Den största differensen som går att se i den kvantitativa datan insamlad genom 

webbprototypen uppgår till 952 poäng och 6,3 procentenheter. Siffran representerar 

medelvärdet av insamlade poäng genom poängobjekt. Den högre siffran kommer från 

testgrupp A. I och med underlagets omfattning visar den låga siffran som utgör 

skillnaden att ingen egentlig statistisk skillnad kan noteras. 

 

I den kvantitativa datan från förstudien uppmättes en skillnad av 7,6 procentenheter 

mellan de båda testgruppernas medelvärde av insamlade poäng genom oskadliggörande 

av fiender. Denna skillnad ansågs av intresse då resonemanget mellan de båda 

testgrupperna i den kvalitativa studiens intervjuer såg annorlunda ut när det kom till 

poänginsamling. Denna differens uppgår till endast 0,9 procentenheter i den kvantitativa 

datan från webbprototypen. Denna siffra får anses vara så låg att den med studiens 

omfattning inte räcker för att fastställa någon skillnad. 

 

Det förefaller därmed inte finnas någon statistisk skillnad mellan de båda testgruppernas 

medelvärden av insamlade poäng. Vare sig det gäller poängobjekt eller genom 

oskaddliggörandet av fiender. När medelvärdet för antal insamlade poäng totalt jämförs 

mellan de båda testgrupperna uppgår differensen till 1077 poäng. Detta ger en skillnad i 

3,9 procentenheter av det maximala antalet poäng som går att få i spelet. Då den 

kvantitativa datan endast utgörs av 62 registrerade rundor i spelet är differensen inte 

tillräcklig för att påvisa någon skillnad. 
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6.5 Diskussion analys 

Den insamlade datan för studien antyder att även om informationsreglerna (se avsnitt 2. 

2. Olika gränssnitt i spel) förändras mellan de två speltyperna påverkas inte spelarens 

prestation. Detta trots att information om avatarens hälsa är den allra vanligaste typen av 

information som spelaren får (Lecky-Thompson 2007, s.194). Det bör placera 

informationen inom såväl kategorin information rules (Egenfeldt-Nielsen et al. 2016, 

s.100) som inom kategorin implicit rules. Den sistnämnda kategorin av regler utgör de 

regler som spelare tar för givet när de spelar ett spel. 

 

Att spelarens prestation inte skulle påverkas av detta kan dock överensstämma med den 

teori Mechner (utvecklare av spelserien Prince of Persia) har om regeluppsättningarna i 

ett spel. Mechner (Rouse 2005, s.333) har uppfattningen att en spelare accepterar de 

regler som gäller i ett spel så länge spelet själv följer dem.  

 

Under träningsrundan som spelaren fick i prototypen gavs möjligheten att lära känna 

spelet och vilka regler som gällde. Om spelaren accepterade regeln att ingen 

information fanns om avatarens hälsotillstånd så kan spelbeteende och strategier ha 

anpassats efter det. 

 

6.6 Slutsats 

På grund av forskningsunderlagets mindre omfattning är det inte möjligt att dra någon 

vetenskaplig slutsats utifrån analysen som gjorts av den insamlade datan. Under 

förstudien deltog endast 12 personer och endast 62 rundor av spelet kunde användas 

från den kvantitativa datan insamlad genom webbprototypen. 

 

I detta avsnitt kommer dock en diskussion att föras om huruvida frågeställningen för 

studien kan besvaras. 

 
6.7 Besvarande av frågeställning 

 

- På vilket sätt påverkar en grafisk visualisering av avatarens hälsa spelarens 

prestation i ett plattformsspel? 

 

 

För studien har avgränsningen gjorts att prestation kommer att mätas i insamlade poäng. 

De svar som kom in under den kvalitativa studien antyder att spelarens strategi när det 

gäller poänginsamling kan påverkas beroende på om hen har information om avatarens 

hälsa eller inte. Personerna som deltog i studien informerades om att fiender kontra 

poängobjekt genererade mer poäng. När testpersonerna ombads beskriva sin strategi 

svarade de personer som fått spela utan någon synlig hälsomätare, övervägande att de 

undvikit fiender och därmed möjligheten till högre poäng. Ingen statistiskt säkerställd 

skillnad kan dock noteras mellan testgrupperna beträffande poänginsamling genom 

fiender kontra poängobjekt. 

 

Någon skillnad av den magnitud att den ger någon vetenskaplig bäring kan inte heller 

påvisas mellan de båda testgruppernas totala poäng i spelet. 

 

Möjligtvis kan resultaten som presenteras i studien ge en indikation på att spelarens 

prestation inte påverkas av, huruvida spelaren får information om avatarens hälsa eller 

inte. 
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6.8 Vidare forskning 

Konceptet som använts i studien att mäta spelarens prestation genom insamlade poäng 

hade kunnat utökas i en vidareutveckling av studien. I spelet som utvecklades för 

prototypen applicerades endast ett fåtal mekaniker för spelaren att samla poäng. 

Variabler som hade kunnat läggas till i studien är poäng beroende på om spelaren lyckas 

slutföra en bana samt beroende på hur lång tid spelaren behövde för detta. Det hade 

också varit av intresse att göra om studien med en större urvalsgrupp för att kunna 

besvara frågeställningen med en statistisk säkerhet. 

 

Studien är avgränsad till genren plattformsspel. Samma typ av gränssnitt och 

implementation av hälsa som gjordes i prototypen förekommer dock i flera andra 

spelgenrer. Därmed är konceptet för studien dess frågeställning applicerbar även på 

andra typer av spel. 

 

Det framkom under de övervakade speltesten att de testpersoner som fått spela utan en 

synlig hälsomätare inte direkt hade reflekterat över om information om avatarens hälsa 

fanns. I frågeformuläret som tilldelades testpersonerna under förstudien angav dock 

både de som fått spela speltyp A och speltyp B likvärdiga svar vid påståendet att det var 

tydligt när avataren tog skada. Denna information applicerades i prototypen både genom 

visuell och auditiv feedback vid skadeögonblicket (se avsnitt 4. 2. 4 Skada på avataren). 

Om det är så att den feedback som spelaren får när avataren tar skada uppfattas 

tydligare än en synlig hälsomätare kan detta motivera att en liknande studie genomförs 

med en annorlunda A/B testning. Studien hade kunnat ge svar på hur spelarens 

prestationen påverkas av att ha antingen en synlig hälsomätare eller ges auditiv eller 

visuell feedback vid skadeögonblicket. 

 

Under den kvalitativa studiens intervjuer ställdes frågor till testpersonerna som berörde 

avatarens hälsa. Ingen direkt fråga ställdes dock om avataren hada haft en hälsomätare. 

Det var utifrån kommentarer på frågeformuläret som det gick att utläsa att tespersoner 

ur testgrupp B inte hade reflekterat över om det hade funnits en hälsomätare eller inte. 

Ett alternativ för att ta reda på om testpersonen hade uppmärksammat hälsomätaren 

hade varit att ställa en direkt fråga om det antingen under intervjun eller i 

frågeformuläret. Det hade även gått att applicera denna fråga i webbprototypen som 

användes för den kvantitativa datan. Inga frågor ställdes dock till spelaren i samband 

med webbprototypen. Detta med förhoppningen att ett test som endast bestod av en 

kortare spelsession skulle bidra till mer insamlad data i form av loggade spelrundor. 

Det kan i en utveckling av studien vara av intresse att ställa en direkt fråga till spelaren 

om denne uppfattade att de fick information om avatarens hälsa eller inte. 

 

Arbetet hade eventuellt dragit fördel av att applicera en fysiologisk mätning i form av 

eye tracking under den kvalitativa förstudien. Eye tracking teknik används i 

gränssnittssammanhang för att kontrollera var på en skärm användaren riktar sin blick 

(Benyon 2010, s.243). Tekniken kan också registrera i vilka mönster användaren lägger 

fokus på skärmen. Det hade varit av intresse för studiens frågeställning att få data på om 

och hur ofta spelaren tittar på avatarens hälsomätare om den är synlig. Samtidigt som 

det varit intressant att se var spelare som inte hade någon synlig hälsomätare riktade 

blicken. Denna information hade varit intressant för att utreda om det fanns en skillnad 

mellan de båda testgruppernas sätt att ha en överblick på fiender och poängobjekt. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjusvar 
 
8.1.1 Testgrupp A 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande poäng och varför? 

 

It was quite hard to control jumps, they were always full height. When it came too 

enemies I didn't shoot the flying ones, it was just too complicated. When i realized the 

running ones didn't not take all that much health, I just decided to run straight and 

shoot. Other than that, avoid enemies to just get to the finish. 

 

Jag fick inga poäng beroende på tid, det hade jag velat se. Det hade satt pressen att 

avsluta det tidigare istället för att bara stanna och försöka döda alla. 

 

I och med att spelet är ganska enkelt så anser jag att det inte fanns en jätteuttänkt 

strategi, mer kör och bilda en strategi efterhand. I efterhand så kanske strategin var 

mer att ta poäng än komma i mål. 

 

Samla disketter, gå sakta framåt för att jag inte kunde gå tillbaka. Försöka få ner 

fienderna som springer och skjuter, för de fiender som flyger träffar inte alltid. 

 

I did try to kill as many enemies as I could because they brought a lot of points but 

maybe should have focused on points through disks. 

 

Jag ville slå dom andra på listan. Döda så mycket fiender som möjligt och ta alla 

disketter. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande fiender och varför? 

 

Avoiding them, the explosion stayed for a while so avoid those too. Don't try to go for 

the flying ones since it was hard to control the jump, it was hard estimating the height. 

The jump was also too high for the once on the ground. 

 

Det var ju brett förråd på fiender. Jämförbart med Mariospelen, men fienderna ser helt 

annorlunda ut. Misstog aporna emellan. Tuta och kör var väl strategin. Först tänkte jag 

döda alla men sen blev jag rädd och försökte överleva. 

 

Jag märkte att bomberna var mer oregelbundna gentemot skotten så så gubben som 

sköt var enklare att förutspå. Strategin var väl att döda fienderna så fort som möjligt, 

flygplanet var lätt att ta så snabbt. Där nere hinner man undan bomberna, där uppe var 

det stressigare. 

 

Den som är där uppe, det var svårt att träffa den men tyckte det inte var så stor fara för 

den var inte så snabb. Den som hoppade och sköt var den jobbigaste, och den som 

vände sig om och sköt var också ganska jobbig. Det var lättare att tajma den som flög. 

 

No strategy really. Didn't really getting a hang of jumping and shooting. Just shot as 

much as possible. Maybe that's a part of the design. To make it more difficult. 



  
 

II 

 

Dom får skjuta först sen skjuter jag, ville ta alla utom den hoppade. Den var för svår. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi för att slutföra spelet och varför? 

 

Since there was no time, I didn't have the urge to finish real quick. I had time to go on 

as long as i need, and as long as i had my health. 

 

Komma i mål men, prioriteringen var, 1 mål, 2 disketter, 3 döda de lättaste fienderna. 

Svårt att se skotten från de fiender som sköt. 

 

I efterhand så kan jag tänka mig att jag skulle haft en strategi. Min strategi var väl att 

bara rusa och hoppa över skott. Kanske skulle valt mellan att antingen ta poäng eller 

komma i mål. 

 

Första gången innebar lite panik men kom in i det mer och tog det lugnt. Det gällde att 

inte gå för fort fram. Går man förbi nånting kan man inte gå tillbaka så kollade 

diskarna och valde den vägen där det fanns mest och beroende på vilka monster som 

fanns där. 

 

Not sure if I had one, just trying to get a higher score. 

 

Ser bara som ett mål att köra på tills det är finito. Men jag hade tänkt komma fram till 

slutet. 

 

Övriga synpunkter på spelets utformning/mekanik 

 

Controlling the jump was the biggest difficulty. To get an idea of how much the avatars 

health was lowered. 

 

När spelet startade var highscoren lite suddig. Jag saknade musik. Hoppandet var lite 

svårt att greppa. Det skulle varit mer än bara en nivå. 

 

Hade velat ha hoppknappen på uppåtpilen. Jag kunde inte gå bakåt riktigt så mycket 

som jag ville. Det var lite svårt att veta när det small utanför skärmen om det var nåt 

man skulle vara beredd på eller inte. 

 

Jag saknade en beskrivning till hur nära målet jag var. Kunde visats med en linje eller 

något. 

 

Testpersonen nämner följande vid sitt svar på sluten fråga nummer 5: A health bar was 

seen but if it's a bar you don't really know how many hits you could take. I mixed up the 

buttons for jump and shoot. I am more used to using the left hand to control the 

movement. 

 

Bra. 
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8.1.2 Testgrupp B 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande poäng och varför? 

 

Samla diskarna för det var enklast. 

 

Ta så många diskar som möjligt, jag var inte så duktig på att skjuta märkte jag, hade 

inte så mycket mer strategi. 

 

Tänkte mest på disketterna, ingen risk att bli skadad. Den hoppande apan var jag 

tvungen att döda för den blev jag inte av med. Apan som stod stilla försökte jag skjuta 

genom att tajma hoppet med skotten men hann inte riktigt med. 

 

Hade strategin att försöka plocka diskarna och skjuta gubbarna som var värda mer 

poäng. Gick mer efter diskarna för att de är gratis poäng utan att ta någon risk, jag 

ville ta risken först när det ger mer poäng. 

 

Jag tänkte att det är enklast att få diskar, försöka undvika apor som hoppar och såna 

som står still. Detta för att undvika att dö. 

 

Jag tänkte mer på disketterna för de kändes lättare att ta, ville jag döda en fiende så 

skulle det vara så oriskfullt som möjligt. Skjutandet var lite ovant, lite vanare vid Mario 

att en skulle kunna hoppa på fienden. 

 

Fråga: Vad hade du för strategi under spelet beträffande fiender och varför? 

 

Skjuta dem, tänkte inte så mycket på poängräkningen när det kom till fiender. 

 

Jag försökte skjuta dem i början, i alla fall de som flög men hamnade inte i rätt höjd så 

försökte undvika dem. 

 

Skjuta ihjäl dem. Röja undan dem. 

 

Att bli av med den studsande för den studsar och skjuter mer, är ett hot för att kunna 

fortsätta medans de andra är mer passiva. Det kändes som de inte var något direkt hot 

för min highscore. 

 

Dom som stod stilla försökte jag stå jämte och skjuta dem innan de sköt igen. De 

hoppande försökte jag skjuta när de var på marken. 

 

Enklast var den med bomberna, kom en bara högt upp nog så kunde en ta den. De 

andra duckade jag undan. 

 

Vad hade du för strategi för att slutföra spelet och varför? 

 

Försöka överleva tills Susan dök upp. 

 

Bara ta mig till mål och undvika fiender. Det kanske var en ganska dålig strategi. Det 

var rätt mycket fiender. 

 

Döda och försöka överleva. Skulle kanske testat att bara springa rätt igenom. 



  
 

IV 

 

Andra gången var det mindre fokus på att ta sig till Susan utan mer på poäng. 

 

Ta mig så långt jag kunde och döda så mycket på vägen som möjligt. Tänkte inte på när 

jag skulle komma till slutet. 

 

Hade jag velat så hade jag kunnat springa hela banan bara och kommit fram. Men jag 

ville ha mer poäng så var tvungen att hoppa runt lite. 

 

Övriga synpunkter på spelets utformning/mekanik 

 

Jag rörde ihop knapparna, hade velat ha dem tvärtom. Saknade en hälsomätare. 

 

Testpersonen reflekterar över om det fanns en hälsomätare eller inte när hen ska ange 

sitt svar på sluten fråga nummer 5. Hade varit bra att veta hur mycket skada man tar 

för varje skott. Bra spel annars, fin grafik. 

 

Hoppmekaniken var svår att greppa. Jag menar hur avataren reagerade hoppmässigt. 

Hur högt hoppet blev osv. 

 

Testpersonen diskuterar om det fanns en hälsomätare eller inte när hen svarar på sluten 

fråga nummer 5. Nämner att hen fokuserade på annat. Jag rörde ihop knapparna för 

hopp och skott. Det är ju såklart beroende på vad man är van vid. Eftersom man styr 

med fram och tillbaka knappar skulle upp varit en mer naturlig knapp för att hoppa. 

 

Testpersonen nämner vid sitt svar på sluten fråga nummer 5 att hen inte tänkte på om 

det ens fanns en hälsomätare. Jag lärde mig av provrundan och applicerade det tänket 

på den riktiga rundan. Om jag ska anmärka på något så kanske det här med att gå 

vidare på banan. Det borde kanske varit tydligare att man inte kunde gå tillbaka. 

 

Kommenterar följande när hen ska ange ett svar på sluten fråga nummer 5. Skulle inte 

säga att jag hade någon kontroll på det med hälsotillstånd. Annars var det ett kul spel. 

Tid och tydligare HP (health points) hade kanske gjort det roligare. Kanske skulle lagt 

till att man kan plocka upp HP (health points) grejer, och liv, och poäng. 
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8.2 Skalningsfrågor frågeformulär 
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8.3 Spelprototyp 

 
8.3.1 Webbprototyp adress 

Prototypen finns publicerad på adressen http://www.svghest.se/junglerun/ [2017-05-19] 

 
8.3.2 Spelets instruktioner 

 

 
 

  

http://www.svghest.se/junglerun/
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8.3.3 Fiender i spelet 

 

 

Fiendetyp 1 - Springande fiende 
Rörelsemönster: Springer växelvis mellan skärmytans högra och vänstra 

del. 
Attack: Skadar avataren vid direktkontakt. 
Skada på avataren: 15 enheter av avatarens hälsa. 
Förekomst: 3 
Poäng: 500 

 

Fiendetyp 2 - Stillastående fiende 
Rörelsemönster: Står stilla och vänder sig horisontellt beroende på var 

spelarens avatar befinner sig. 
Attack: Avfyrar ett skott varje sekund den är inom skärmytan. 
Skada på avataren: 10 enheter av avatarens hälsa. 
Förekomst: 7 
Poäng: 750 

 

Fiendetyp 3 - Hoppande fiende 
Rörelsemönster: Hoppar växelvis till höger och vänster om spelarens 

avatar. 
Attack: Avfyrar två skott i sekunden då den befinner sig inom skärmytan 
Skada på avataren: 10 enheter av avatarens hälsa. 
Förekomst: 3 
Poäng: 1000 

 

Fiendetyp 4 - Flygande fiende 
Rörelsemönster: Flyger till slumpmässiga positioner i skärmens övre del. 
Attack: Släpper en bomb vid slumpmässig position horisontellt. 
Skada på avataren: 20 enheter av avatarens hälsa. 
Förekomst: 3 
Poäng: 1200 

 
 
  



  
 

VIII 

8.3.4 Övriga objekt i spelet 

 

 

Avatar 
Förekomst: 1 
Beskrivning: Styrs av spelaren. Kan springa vänster och höger och hoppa. 
Attack: Avfyrar skott då spelaren trycker ned X-tangenten. 

 

Plattform 
Förekomst: 36 
Beskrivning: Bär avataren, fiendetyp - 1, - 2 samt poängobjekt. 

 

Poängobjekt 
Förekomst: 30 
Poäng: 500 
Beskrivning: Försvinner vid kontakt med avataren. 

 

Susan 
Förekomst: 1 
Beskrivning: Är placerad vid banans slut. Om avataren vidrör objektet 

avslutas spelrundan. 
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8.4 Kvantitativ data från förstudie 
 
8.4.1 Speltyp A  

 
8.4.2 Speltyp B 

  



  
 

X 

8.5 Kvantitativ data från webbprototyp 
 
8.5.1 Speltyp A 
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8.5.2 Speltyp B 

 

 
 


