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Abstract 

The purpose of this bachelor’s thesis is to examine video games, gamers and gaming 

from an information science perspective. The purpose of the study is partly to study 

video games as a type of information system and partly to study gamers information 

use, information seeking and also the experience of gaming. A selection of five games 

have been analysed using a topology for video game analysis created by Espen Aarseth. 

A quantitative investigation has also been made, in the form of a web survey distributed 

through four Swedish online forums, the result of which was analysed using Carol 

Collier Kuhlthaus model of the information seeking process. The study showed that 

video games can partly be understood as information systems with built in obstacles, 

uncertainty and supportive structures. It also showed that gamers are largely 

independent in their game related information seeking and information use, but that they 

are also accustomed to turning to informal mediatiors for help. Lastly, the study showed 

that some similarities can be found in the cogntive and affective experiences of the 

information seeking process and the gaming experience respectively. These findings 

may serve as a starting point for further research of how gaming may support the 

individual's information seeking process, as well as their understanding of the process 

and the stages involved. 

Nyckelord 

Tv-spel, tv-spelande, gaming, gamers, informationssystem, 

informationssökningsprocessen, informationsanvändning. 
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1 Inledning 

Tv-spelet beskrivs gärna som ett relativt nytt och ungt medium, men faktum är att det 

existerat i någon mån ända sedan 1960-talet (Newman, 2004), vilket ger det en ålder på 

över fem decennier. Det riktiga genomslaget för tv-spelen kom dock först under 1980-

talet, då de första spelkonsolerna för hemmabruk först trädde in på marknaden. Detta 

ledde så småning om till en masskonsumtion av mediet (Wolf, 2001) som håller i sig än 

idag. För många 80-talister var tv-spelandet en viktig del av barndomsåren och något 

som även följt dem in i vuxenlivet. Sedan dess har marknaden för spel och spelkonsoler 

avsevärt expanderats, för att idag vara större än någonsin. I takt med att marknaden 

vuxit har också målgrupperna blivit flera. Spelandet, som en gång varit ett nichat 

intresse, är idag en väldigt vanlig aktivitet och för många en lika självklar 

underhållningsform som t.ex. film och musik. 

I takt med att tv-spelandet blivit allt mer utspritt, samt att spelen i sig blivit både teknisk 

och estetiskt mer komplexa, har också attityden gentemot dem förändrats. Från att ha 

betraktats mer eller mindre som en leksak, börjar spelet allt mer uppmärksammas som 

ett artistiskt medium (ibid.) och som en egen konstart, som besitter unika och värdefulla 

egenskaper som anses värda att studera. Trots att det finns viss problematik med att 

studera tv-spel – inte minst p.g.a. att spelandet är en subjektiv upplevelse som alltid 

formas av den som spelar (ibid.) – så har allt fler forskare börjar intressera sig för det. I 

synnerhet de senaste tio åren har sett en ökad uppmärksamhet kring tv-spelandets för- 

och nackdelar (både på individuell, social och samhällelig nivå), liksom möjliga 

pedagogiska appliceringar som det kan ha.  

Tv-spelet skapar sig mer och mer en plats i den akademiska sfären, inte minst inom det 

ludologiska1 fältet, där man studerar dator- och tv-spel ur t.ex. en narratologisk2 såväl 

som spelteoretisk synvinkel. I det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet har 

tv-spelet och spelandet länge varit outforskat, men också här kan man ana ett ökande 

intresse – inte minst i den svenska folkbiblioteksverksamheten och den forskning som 

hör därtill. Desto mindre intresse ser man i de informationsvetenskapliga grenarna och 

avsikten med denna uppsats är därför att studera tv-spelet, spelaren och spelupplevelsen 

ur en informationsvetenskaplig infallsvinkel. 

 

1.1 Bakgrund 

I bibliotek- och informationsvetenskapen är intresset för tv-spel ännu förhållandevis 

svalt, trots att den praktiskta biblioteksverksamheten under de senaste fem-sex åren allt 

mer börjat inkludera spel i sina samlingar (Berg & Nyström, 2008). Detta görs inte 

sällan som en medveten strategi att locka till sig fler barn och unga, ibland t.o.m. genom 

att erbjuda rum för spelande på plats i biblioteket (Kuprijanko, 2005-12-22; Andersson, 

2011-06-13; Bing 2013-03-13). Trots vissa skeptiker som ställer sig kritiska till sådant 

agerande (se t.ex. Hermansson, 2008-01-098) så tycks de svenska bibliotekarierna alltså 

bli allt mer öppna för tv-spelet som en seriös kulturform, vilken ryms inom ramarna för 

bibliotekets verksamhet (Berg & Nyström). Ändå är forskningen på området relativt 

tunn. Detta kan förstås bero på ett flertal orsaker – inte minst kanske på att det i första 

hand är ett kommersiellt underhållningsmedium, som länge betraktas som något som 

                                                 
1 Ludologi – läran om spel och lekar. 
2 Med fokus på handling och annat fiktivt innehåll. 
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inte faller inom ramen för disciplinen. Så varför är ett informationsvetenskapligt 

perspektiv på tv-spel intressant? 

För den oinvigde kan tv-spelande lätt uppfattas som en relativt passiv aktivitet präglad 

av konsumtion – men i många fall är inte bara konsumtion, utan även produktion, 

delning och effektiv användning av information en viktig del av kulturen (Johnson, 

2008). Denna kultur präglas av texter och informationsflöden – i form av allt i från tv-

spelsutvecklare som når ut till konsumenter och fans via Facebook och Twitter, 

spelarproducerad fan fiction och fan art3, YouTube-videor, forumdiskussioner, osv. För 

många är internet med andra ord en självklar förlängning av spelandet. I sådana 

kontexter, liksom i informationssamhället i stort,  blir förmågan att effektivt kunna 

samla, bearbeta och utvärdera information allt viktigare. Inte enbart formella 

studiesituationer, utan även många av våra fritidsaktiviteter präglas idag som bekant av 

informationsflöden och informationsdelning mellan individer. 

Gee har vid ett flertal tillfällen (2006, 2007a, 2007b) argumenterat för varför han anser 

att spel och spelande bör studeras på akademisk nivå. Han poängterar i synnerhet dess 

värde som ny konstart, kulturform och som läroverktyg. Också Raessens (2006) menar 

att det är viktigt att studera spelen därför att de ”like television and music […] have 

become a phenomenon of great cultural importance” (s. 52). Medan allt fler forskare 

och pedagoger får upp ögonen för tv-spelsmediets potentiella tillämpningsmöjligheter i 

lärandesituationer4 är det dock fortfarande relativt ovanligt att applicera ett 

informationssöknings- eller informationsanvändningsperspektiv på tv- och datorspel. 

Personligen sållar mig till Salen och Zimmerman (2004) som menar att tv-spel kan 

betraktas som en typ av informationssystem. Som sådant är det av stort intresse inte 

minst för hur det motiverar och skapar en stödjande struktur för användarens 

informationsanvändning och meningsskapande i spelet. Kuhlthau (2004) menar att den 

kreativa sidan av lärande från information är något som ofta förbises. ”We overlook an 

essential human element by not investigating the play aspect of information seeking” (s. 

102), menar hon, och möjligtvis kan man i arbetet med denna fråga låta sig inspireras av 

tv-spelet. Salen och Zimmerman menar exempelvis att man kan betrakta spel som 

”interactive systems that put knowledge or information at play” (s. 204), vilket ju 

faktiskt låter som ett direkt svar på Kuhlthaus ovannämnda påstående. 

1.2 Uppsatsens disposition 

För att skapa översikt presenterar jag här uppsatsen disposition i korthet. 

I kapitel 1, Inledning, går jag igenom bakgrunden till mitt ämnesval, samt presenterar 

uppsatsens syfte, problem-/frågeställningar och avgränsning. Jag tar även upp ett antal 

definitioner som är viktiga för uppsatsen och definierar dessa. I Kapitel 2, Tidigare 

forskning, går jag igenom sådan forskning och teori som kan relateras till mitt ämne. I 

Kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter, presenterar jag de teorier och forskare som varit 

centrala för arbetet med undersökningen (Carol Collier Kuhlthau och Espen Aarseth). I 

Kapitel 4, Metod, presenterar jag mitt val av metod, de speltitlar som valts ut för 

analysen, samt den enkätundersökning som genomförts, och diskuterar urvalsgrupp, 

bortfall, m.m. I Kapitel 5, Resultat, lägger jag fram resultaten av mina undersökning 

                                                 
3 Där individer utgår från t.ex. ett särskilt spel och dess karaktärer för att själva skriva skönlitterära texter 

om eller rita konstnärliga tolkningar av dessa. 
4 Inte sällan i förhållande till att lära ut informationskompetens; se t.ex. Apperley & Walsh (2012). 
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genom att dels beskriva de studerade speltitlarna och dels presentera enkäteresultaten. I 

Kapitel 6, Analys, knyter jag slutligen an till mina valda teorier och applicerar dessa på 

resultaten av undersökningen. I Kapitel 7, Sammanfattning, går jag tillbaka till mina 

frågeställningar för att se hur väl undersökningen har besvarat dem. Och i det 

avslutande kapitlet, Kapitel 8, Diskuterar jag bl.a. undersökningen och resultatens 

användbarhet och implikationer. 

1.3 Problemformulering 

Tv-spelet har ännu inte utforskats i någon större omfattning i biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Den forskning som finns är gärna förankrad i 

bibliotekspraktiken och fokus tycks därför ligga mer på individer eller särskilda 

gruppers attityder till mediet, snarare än på mediet i sig. I synnerhet den 

informationsvetenskapliga forskningen är tunn på området. Med tanke på att tv-spelet 

kan betraktas som en form av informationssystem, bör mediet dock vara av intresse för 

exempelvis information retrieval-forskningen. Ett fokus på mentala och emotionella 

processer (d.v.s. kognitiva och affektiva aspekter) skulle eventuellt kunna belysa 

likheter mellan tv-spelande och informationssökning. Båda dessa aktiviteter utgörs av 

ett slags meningsskapande (Gee, 2007; Kuhlhtau, 2004) som begränsas av vissa 

kognitiva och affektiva hinder.  

I bägge fallen handlar det dessutom om en typ av problemlösande, där individen jobbar 

sig fram mot ett tydligt mål – i det ena fallet att hitta rätt information för att klara sin 

uppgift och i det andra för att nå spelets slutmål. Ur ett informationssökningsperspektiv 

är tv-spelandet dessutom intressant i det att spelandet, och de informationsaktiviteter 

som sker runt det, i många fall är både självmotiverade och självreglerade. Detta utgör 

en stor kontast till många informationsaktiviteter i t.ex. studiesammanhang, där brist på 

stöd, motivation och intresse gärna utgör svåröverkomliga hinder. Trots sina 

fundamentalt olika syften kan man alltså redan från start utröna vissa paralleller mellan 

spelandet, den spelrelaterade informationsanvändningen och det formella 

informationssökandet – men även mellan spelet och informationssystem i stort.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är dels att studera individens tv-spelande och relaterade 

informationsbeteende ur ett informationsvetenskapligt perspektiv och dels att studera 

betydelsen av tv-spelets kontext för strukturering, användning och förståelse av 

information. 

För att konkretisera arbetet har studien koncentrerats kring fyra frågeställningar. Dessa 

är som följer: 

 Hur struktureras och används information i tv-spel? 

 Hur ser den tv-spelande individens informationsanvändning ut? 

 Hur kan den tv-spelande individens spelrelaterade informationssökande och 

informationsanvändning kopplas till en processinriktad teori om 

informationssökning? 

 Hur kan tv-spelandet fungera stödjande för individens informationssökning 

och informationsanvändning? 
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1.1.1 Avgränsning 

Då denna undersökning är individcentrerad tar den inte i någon större mån upp sociala 

aspekter av spelandet, även om många sådana självklart finns. Vissa avgränsningar har 

även gjorts i relation till de typer av spel som tas upp. Renodlade racingspel, pusselspel 

och dylikt, samt s.k. MMO (Massively Multiplayer Online-spel) och liknande speltyper 

tas inte upp inom ramen för denna studie och detta främst p.g.a. av praktiska skäl, då 

strukturen hos spel av dessa typer lämpar sig mindre väl för den typ av studie som 

avses. Jag studerar inte heller tv-spel som utvecklats i direkt pedagogiskt syfte, med 

avsikt att användas i exempelvis utbildnings- eller lärandekontext, utan håller mig till 

kommersiella titlar. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Tv-spel 

I den här uppsatsen används termen tv-spel för att inkludera alla former av stationära 

digitala spel, oberoende av plattform. Det innebär att datorspel och moderna konsolspel 

(t.ex. Playstation 3, Xbox 360, Wii eller Wii U) alla inkluderas i begreppet. Mobila 

plattformer (såsom Nintendo 3DS, Playstation Vita, iPad och smartphones) inkluderas 

ej i begreppet. Fokus ligger på kommersiella, händelseförloppsdrivna  spel och i 

synnerhet sådana som är riktade mot tonåringar och äldre.  

 

Gamer 

Det engelska ordet gamer (på svenska ”spelare”) betecknar i sin allra simplaste form 

sådana individer som spelar tv-spel regelbundet. Inom ramen för denna uppsats är en 

gamer en individ som också identifierar sig med sitt spelande och besitter kunskap om 

hur tv-spel fungerar. De kan också förstå och tolka deras innehåll – en förmåga som av 

vissa forskare betecknas som en ”literacy of games” (Davidson & Lemarchand, 2012) 

eller ”ludoliteracy” (Zagal, 20105). En gamer kan vara ung eller gammal, man eller 

kvinna och definieras åtminstone i denna studie som en person som helt enkelt betraktar 

sitt spelande och/eller spelkulturen som en viktig del av sitt liv och sin identitet. 

 

Bug 

En bug, eller ”glitch”, är det som händer när mjukvaran i ett spel beter sig på ett 

felaktigt eller oväntat vis, vilket i varierande omfattning påverkar spelupplevelsen – 

ofta, men inte alltid, med uppenbart negativa effekter. En bug kan vara förhållandevis 

liten och t.o.m. ge upphov till skratt – t.ex. om karaktärerna i spelet beter sig konstigt 

eller texturer inte laddas på rätt sätt. I allra värsta fall kan en bug dock innebära att 

spelet påverkas extremt negativt – t.ex. genom att spelet ”fryser” vid en viss tidpunkt 

eller att en händelse som krävs för att man ska kunna gå vidare inte aktiveras ordentligt, 

vilket hindrar spelaren från att fortsätta. I dessa situationer talar man om en s.k. ”game 

breaking glitch”. 

 

Walkthrough/FAQ 

                                                 
5 Zagal inkluderar dock även förmågan att producera spel i begreppet ludoliteracy. 
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Termerna walkthrough och FAQ saknar egentligen någon absolut definition, men 

generellt betecknar de sådana texter som fungerar som spelguider åt den gemene 

spelaren. Consalvo (2003) beskriver walkthroughs som: ”detaljerade beskrivningar av 

var man ska gå och vad man ska göra – i successiv ordning – för att framgångsrikt ta sig 

igenom ett spel”6 (s. 328). Dessa texter är ofta skrivna på engelska, producerade helt av 

spelare för spelare och är i regel allmänt tillgängliga via internet. De är ofta väldigt 

detaljrika och kräver av författaren inte enbart en extrem kännedom om spelet i fråga, 

utan även en förmåga att lägga upp en överskådlig och pedagogisk text (ibid.). En FAQ 

(Frequently Asked Questions) påminner om en walkthrough och ordet används i vissa 

fall synonymt –  men de fungerar till skillnad från walkthroughs inte enbart som linjära 

spelguider, utan kan vara guider med mer djupgående information om t.ex. spelets 

karaktärer, sidouppdrag och liknande. 

 

Let's play 

Let's plays är vad man kallar sådana videos, ofta publicerade på YouTube, där en eller 

flera spelare filmat sin spelupplevelse med avsikt att dela den. Ofta innehåller videon ett 

kommentatorspår och ibland även humoristiska inlägg och en ansiktskamera som visar 

spelarens reaktioner. Dessa videos kan fungera som guider, men är i regel inte fullt så 

ingående eller medvetet pedagogiska som en skriven walkthrough. 

Informationssystem 

Detta begrepp har en tudelad definition. Å ena sidan kan ett informationssystem vara i 

princip vilket teknologiskt system som helst som på något vis hanterar “information-

som-ting” (Buckland, 1999). Här kan man göra en distinktion mellan olika 

subkategorier, som t.ex. söksystem eller information storage-system. Den bredaste 

definitionen av begreppet betecknar något mer organiskt, i det att man talar om 

”information-som-process” snarare än ”information-som-ting”. Det innebär att mänsklig 

kognition, retorik och liknande processer står i centrum. I denna uppsats används 

begreppet som en kombination av dessa definitioner, då uppsatsens utgångspunkt både 

är att studera tv-spelet som ett informationssytem och spelarens förmåga och inre 

processer.  

 

Informationsbeteende 

Begreppet informationsbeteende kommer ursprungligen från engelskans information 

behavior, vilket enligt Wilson (2000) betecknar mänskligt beteende när det kommer till 

informationsanvändning och informationssökning, samt de källor och 

informationskanaler som  används i dessa sammahang. Termen är bred och inkluderar 

såväl aktiv som passiv informationsanvändning och -sökning. Också Case (2007) 

poängterar bredden hos begreppet och menar att det inte bara inkluderar 

informationssökande, utan alla medvetena eller omedvetna, passiva eller aktiva 

informationsrelaterade beteenden, såsom att skymta, möta eller t.o.m. aktivt undvika 

information (s. 5). 

 

Informationssökning 

                                                 
6 Min övers. 
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Informationssökning är ett medvetet och aktivt sökande efter information, vilket inleds 

då individen upplever en brist eller lucka i sin kunskap (ibid, s. 5). Kuhlthau (2004) 

talar gärna om informationssökning i formellt studiesammanhang, men 

informationssökning kan också ske inom ramarna för individens fritid eller andra mer 

informella situationer. Kuhlthau betraktar vidare informationssökandet som en 

konstruktivistisk och meningsskapande process, som direkt påverkas av individens 

mentala och känslomässiga tillstånd. 

 

2 Tidigare forskning 

Viktigt att notera rent generellt när man talar om tv-spel är att det överlag varit 

outforskat under en längre period. Det är först under 2000-talet som man sett ökat 

akademiskt intresse, bl.a. från media- och kulturvetenskaperna (Newman, 2004). Wolf 

(2001) menar att ett skäl till varför tv-spelet länge varit outforskat kan ha att göra med 

svårigheten att studera det på samma vis som traditionell media. Inte enbart är det 

svårare att ”läsa” än andra litterära texter, som en film eller ett musikstycke – i många 

fall kan det också kräva att den som studerar ett spel faktiskt sätter sig ner och spelar 

det, vilket kan vara tidskrävande och dessutom kräver ett visst mått av kunskap och 

skicklighet. Dess subjektiva natur är också en viktig faktor – för varje spelare är 

spelupplevelsen olika och det är i princip omöjligt att studera ett spel utan att ta hänsyn 

till individen som spelar det (Aarseth, 2003). Ett ökat intresse för mediet inom den 

akademiska världen har dock som sagt uppkommit under 2000-talet och ett flertal 

försök har gjorts bl.a. för att utveckla metoder och föreslå sådana tillvägagångssätt som 

är särskilt avsedda för kritisk analys av tv-spelsmediet (Brooker, 2001; Konzack, 2002; 

Aarseth 2003). 

I förhållande till den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen kan bristen 

på tv-spelsrelaterade studier helt enkelt bero på att kopplingen mellan disciplinen och 

mediet inte är helt självklar. I synnerhet den informationsvetenskapliga forskningen är 

sparsam. Tittar man dock på disciplinens studentuppsatser och examensarbeten de 

senaste åren – vilka ofta är en god indikator på vad som är aktuellt och kan komma att 

påverka forskningen framöver – kan man dock se att intresset för tv-spel och tv-

spelandet vuxit något under de senaste åren. Fokuset tycks främst ligga på sådan 

forskning som på något vis kan relateras till yrkespraktiken; det är vanligt att t.ex. med 

en diskursanalytisk utgångspunkt undersöka attityder hos bibliotekspersonal och 

användare i förhållande till tv-spel (Vanek & Wiklander, 2008; Matkovic, 2012). Andra 

infallsvinklar är mer medieinriktade, t.ex. Haraldsson & Janrell (2008), som undersöker 

kvalitetsdiskussioner kring tv-spel; Bruze & Johansson (2009), som studerar 

marknadsföringsstrategier där tv-spel involveras och Smedberg & Westman (2012), 

som anlägger ett medieplaneringsperspektiv. Med tanke på hur lite forskning som finns 

om tv-spel i informationsvetenskapen har de flesta texter som presenteras i denna studie 

därför hämtats ur andra dicipliner som är relevanta för ämnesvalet. 

 

2.1 Tv-spelet som semiotisk domän 

Tv-spelet är unikt i det att det kombinerar bl.a. ljud, bild, video, narrativ och 

interaktivitet i ett och samma virtuella rum. Denna multimodalitet innebär ett flöde av 

information och intryck som sker på flera nivåer, ibland samtidigt, som mottagaren 
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behöver kunna avkoda och förstå för att få ut något värdefult av spelupplevelsen. Gee 

(2007a) talar om tv-spelandet som en ”literacy and semiotic domain” med unika 

egenskaper och krav för förståelse och effektiv använding. Som sådan besitter tv-

spelsmediet unika karaktäristika och representationer, som den spelande bör ha viss 

förståelse för, för att kunna röra sig i och göra sig förstådd inom domänen. 

Gee lägger stor vikt inte minst vid lärande i sociala kontexter – s.k. 

affinitetsgemenskaper7 (Gee, 2007b; Gee & Hayes, 2012) – men talar även om mediet i 

sig självt, samt om individens processer i relation till spelandet (Gee, 2007a). Han 

menar bl.a. att en förutsättning för en meningsfull spelupplevelse är att spelet i fråga är 

bra och välutvecklat. Välutvecklade spel, menar Gee, känns igen bl.a. på hur de 

distribuerar informationen i den virtuella världen; han benämner denna princip som 

”explicit information on-demand and just-in-time principle” (ibid., s. 142). Denna 

princip innebär att spelet är utformat på så vis att spelaren, istället för att mötas av en 

uppsjö av oskiljbara instruktioner i början av spelet, istället får relevant information i de 

situationer där den behövs som mest, eller vid en punkt i processen där den som bäst 

kan förstås och användas. Det kan t.ex. handla om nya förmågor som underlättar inför 

en stundande strid eller liknande. Dessa situationer – eller zoner, om man så vill – för 

gärna tankarna till Kuhlthaus (2004) zoner av ingripande, vilka betecknar de tillfällen i 

informationssökningsprocessen där individen har störst behov av hjälp med att sålla, 

välja, förstå, implementera eller på annat vis få information förmedlat till sig. 

Gee (2007a) hävdar vidare att varje bra spel uppmuntrar eller kräver att spelaren 

genomgår en fyrastegsprocess i kritiskt tänkande. Han kallar denna process för ”the 

probe, hypothesize, reprobe, rethink cycle” (s. 87) och menar att den är ett direkt villkor 

för att spelaren överhuvudtaget ska kunna slutföra sitt spel: 

In a good video game you have to try lots of different things and then you 

have to think about the results you get and try to make sense of what they 

mean for your and your progress through the virtual world of the game (Gee, 

2007, s. 88). 

Steg för steg innebär denna fyrastegsprocess att spelaren: 

1. undersöker den virtuella världen, genom att t.ex. klicka på saker, utföra 

handlingar eller bara se sig omkring 

2. baserat på sin undersökning formulerar en hypotes kring t.ex. en texts, ett 

objekts eller en händelses mening 

3. undersöker världen en andra gång, nu med sin hypotes i åtanke och med 

avsikten att studera effekten av denna 

4. betraktar denna effekt som en slags feedback från den virtuella världen och 

antingen accepterar sin hypotes som sann eller tvingas tänka om (Gee, 2007, s. 

88). 

Med denna process betonar Gee tv-spelandets problemlösande aspekter och den 

inkluderas här för att betona likheterna mellan denna ”tv-spelsprocess” och Kuhlthaus 

informationssökningsprocess, där också undersökande, kritiskt tänkande och feedback 

är en del av upplevelsen. Tanken att både tv-spelande och informationssökande är en 

sorts meningsskapande och problemlösande processer väcker onekligen intressanta 

                                                 
7 Min övers., urspr. affinity spaces. 
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frågor kring t.ex. hurvida dessa aktiviteter på något vis stödjer varandra och om det 

finns några andra kopplingar mellan dem. 

2.2 Tv-spelet som informationssystem 

Att betrakta tv-spelet som ett informationssystem är inte ett helt nytt koncept. Salen och 

Zimmerman (2004) menar att ”any level-based game can be considered a system of 

information” (s. 209). Författarna visar att man kan betrakta tv-spel som tre olika typer 

av system samtidigt. Dels är det ett system byggt runt osäkerhet (system of uncertainty) 

och dels är det ett informationssytem inte endast ur en utan ur två synvinklar. Tv-spelet 

kan beskrivas som ett informatiossystem delvis ur ett informationsteoretiskt perspektiv 

(games as information theory systems) och dels med utgångspunkt i en mer alldaglig 

definition av information (games as systems of information). Dessa beskrivningar och 

definitioner gör författarna främst genom att studera hur spel är strukturerade och hur 

olika typer av spelregler implementeras i spelvärlden. 

Salen och Zimmerna beskriver informationen i ett spel som systematisk, högst ombytlig 

och varierade. ”Depending on the game, information can be randomized, acquired, 

transformed, hidden, rearranged, remembered or forgotten” (ibid., s. 204). De gör även 

en distinktion mellan s.k. perfekt och imperfekt information. Här innebär perfekt 

information att alla deltagare under hela spelets gång har fullständig kunskap om alla 

aspekter av spelet (schack är ett klassiskt exempel på ett spel med perfekt information). 

Imperfekt information representerar istället sådan information som undanhålls eller 

göms från spelaren – vilket understryker en känsla av mysterium, spänning och 

ovisshet. I ett tv-spel kan ett exempel på imperfekt information vara sådana gömda 

element som spelaren låser upp efter hand, genom att göra sin väg genom spelet; t.ex. 

banor, områden, verktyg, vapen eller speciella förmågor som man inte har tillgång till 

vid spelets inledning. Salen och Zimmerman menar vidare att information i ett spel och 

det meningsskapande som den genererar finns på två nivåer: en objektiv och en upplevd 

nivå. Den objektiva informationen är det som utgör själva informationsstrukturen i 

systemet, medan den upplevda är information så som spelaren eller spelarna uppfattar 

dessa informationsstrukturer. Det är sedan den upplevda informationen som spelaren 

använder sig av för att ta beslut i spelet. 

En viktig typ av information i tv-spelet är inte minst dess spelregler. Ett spels regler kan 

identifieras med hjälp av följande karaktäristika: de begränsar spelarens agerande, de är 

explicita och otvetydiga, de delas av alla spelare, är oföränderliga och bindande och de 

upprepas (ibid.). Reglerna är direkt relaterade till spelarens agerande och resultatet av 

detta handlande och kan vara mer eller mindre ingående beroende på vilken typ av spel 

det handlar om. Salen och Zimmerman identifierar tre nivåer av regler i tv-spelets 

struktur: 

 De operationella reglerna, som är de explicita, uttalade regler som krävs för att 

man överhuvudtaget ska kunna spela spelet – dessa är i regel nedskrivna i 

manualer eller liknande. 

 Konstitutiva regler, som betecknar de underliggande formella, logiska och 

matematiska strukturer som ligger gömda under de operationella reglerna. 

 Implicita regler, vilka är en form av oskrivna regler främst relaterade till etikett, 

korrekt beteende och renhårighet (ibid., s. 130). 
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Många spel präglas av väldigt få eller sparsamma instruktioner, vilket inte 

nödvändigtvis är av ondo, då det istället för att explicit instruera spelaren snarare 

uppmuntrar denne att pröva sig fram – eller för att använda Gees (2007a) teminologi, att 

undersöka, skapa en hypotes, undersöka igen och tänka om. Hur ett spels regler 

förmedlas till och används av spelaren varierar, men somliga menar att spelaren i bästa 

fall lär sig spelreglerna helt enkelt genom att spela spelet (Davidson & Lemarchand, 

2012; Gee, 2007a), vilket är ett tecken på god speldesign. Detta är möjligt inte minst 

genom att många spelare utvecklar en s.k. ”literacy of games” (Davidson & 

Lemarchand), vilket innebär att de kan använda kunskaper och erfarenheter från spel de 

spelat tidigare, för att lättare förstå nya spel och deras strukturer. Detta understryks av 

McKenzie (2012), som påpekar att olika spel inom t.ex. samma genre ofta ärver 

egenskaper från tidigare förlagor, vilket innebär att spelare kan ta med sig 

grundläggande kunskaper som de inhämtat även till nya spel. 

 

2.3 Gamers, identitet och information 

Många gamers identifierar sig starkt inte bara med sitt spelande utan även med i sin roll 

i t.ex. multispelarsituationer. Crystle (2012) har undersökt unga manliga gamers 

informationssanvändning och identitet i förhållande till det populära MMO-spelet 

World of Warcraft. Han har studerat identitet och spelstil utifrån vilka 

informationskällor gamers använder, varför de använder dem och i vilken ordning när 

det kommer till World of Warcraft-relaterade informationsbehov. Crystle fann inte helt 

oväntat stora variationer mellan de olika individerna, både i hur de uppfattade sina 

informationshorisonter8, vilka källor de använder sig av och i vilken ordning. Generellt 

överrensstämde spelarnas spelstil med deras attityder till information; de som låg på 

expertnivå hade mer sofistikerade informationssökningsmetoder och var mer 

självständiga, medan noviser i högre grad förlitade sig på breda sökningar eller 

informella medlare och personliga relationer (familj och vänner). Crystle fann ingen 

uppenbar relation mellan formellt lärande och det WoW-relaterade 

informationsanvändandet, utan fann snarare att de individer som haft problem i sin 

traditionella skolgång inte hade några större svårigheter för att mer eller mindre 

självständigt navigera komplexa informationslandskap. 

En viktig anmärkning som görs av Crystle rörande spelare med mer självständiga 

attityder är att även de som sällan vänder sig direkt till andra ändå i de flesta fall måste 

förlita sig på sådana resurser (t.ex. walkthrougs) som producerats av 

spelarcommunitien. Med andra ord vänder också de sig till ”the collective […] 

intelligence of the community” (ibid., s. 389). På så vis är även sådana individuella 

aktiviteter som att vända sig till walkthroughs alltid något som till viss del är grundat på 

ett samspel och ett informations-/kunskapsutbyte mellan individer. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som analysen utgår ifrån. Teori har hämtats 

dels ur ludololgifältet, som studerar spel och dess inverkan på individ, kultur och 

samhälle, och dels ur klassisk informationsvetenskap. Teorierna kompletterar varandra 

på så sätt att de belyser information ur två vinklar; dels hur den struktureras, förstås och 

                                                 
8 Min övers., urspr. information horizon. 
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används inom ramen för spelet och dels hur den söks, förstås och används av individen 

utanför spelet men inom ramen för spelkulturen. Specifikt använder jag mig av Espen 

Aarseths (2003) topologi för analys av tv-spel och av Carol Collier Kuhlthaus (2004) 

teori om individens informationssökningsprocess.  

 

3.1 Spelanalys 

Newman (2004) menar att akademiker som studerar tv-spel sällan tar någon hänsyn till 

spelets struktur, vilket lett till en bristande förståelse för mediet i stort. I alla spel möts 

man av en rad olika informationstyper, även om det kanske inte handlar om information 

i traditionell, dokumentbunden form. Tv-spelet är ett medium rikt på strukturer, 

narrativ, karaktärer, bildspråk, som i sammansatt form utgör det virtuella rummet som 

spelaren innebor, och samtidigt erbjuder feedback på den interaktion spelaren gör med 

systemet. För att tydliggöra hur tv-spelet kan betraktas som ett informationsrikt system 

tänker jag använda mig av Aarseths (2003) topologi9, vilken definierar tre huvudsakliga 

element som han menar återkommer i de allra flesta spel, oavsett genre. Denna topologi 

ska sedan användas för att visa på hur informationsanvändning är en vital del av 

spelandet.  

De tre elementen i Aarseths topologi är: 

1. Gameplay – vilket uppstår då spelaren interagerar med spelvärlden. Begreppet 

inkluderar bl.a. spelarens agerande, strategier och motivation, både inom och 

utanför ramen för själva spelandet. 

2. Spelstruktur – vilket inkluderar spelets design, spelregler och simulationsregler. 

3. Spelvärld – vilket betecknar det rent fiktiva innehållet, inklusive utformning av 

banor, texturer och dylikt (ibid., s. 2f). 

Då ett spel är en process hellre än ett objekt, menar Aarseth dessutom, kan det inte 

finnas något spel utan en spelare. Spelaren kan heller inte utforska spelet utan att det 

äger rum i en tydligt definierad spelvärld. Spelstrukturen (som enligt Aarseth är det 

mest fundamentala av de tre elementen) är det som i slutändan definierar spelet: 

”Without rules to structure actions, but with a (virtual) world, we would have free play 

or other forms of interaction, but not gameplay.” 

De tre elementen är generella och Aarseth menar att så gott som alla spel kan beskrivas 

utifrån denna modell. Elementen kan kombineras på olika vis för att lägga fokus på 

olika aspekter av spelet i fråga. Aarseth menar att balansen mellan elementen i ett 

specifikt spel inte alltid är helt jämn, utan att en eller två av dem oftast väger tyngre 

beroende på vilken typ av spel det handlar om. Han nämner bl.a. MMO:s som en genre 

där gameplay väger tyngre än övriga element, medan det klassiska pusselspelet Tetris 

domineras av sina regler. Castulus och Baur (2004) kritiserar Aarseth ramverk på 

grunden att det visserligen är rimligt ur en teoretisk infallsvinkel, men inte är 

applicerbart på alla genrer och i synnerhet inte på MMO:s10. Inom ramen för denna 

uppsats inkluderas dock inte denna typ av spel och därför anses inte detta vara något 

                                                 
9 Vilken delvis bygger på Konzacks (2002) analysverktyg. 
10 De nämner MMORPG:er (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) som exempel, men 

rimligen kan samma argument framföras även i relation till andra genrer. De menar att ramverket är för 

snävt och att spelare av MMORPG:er spelar för ofta och för länge för att en sådan distinktion skall kunna 

upprätthållas. 
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större problem. Jag kommer senare i uppsatsen att applicera Aarseths topologi på fem 

utvalda tv-spel för att undersöka hur information kan se ut, struktureras, användas och 

förstås i dem. 

 

3.2 Informationssökningsprocessen 

Khulthaus (2004) modell över informationssökningsprocessen (fig. 1) är både välkänd 

och välanvänd inom den biblioteks- och informationsvetenskliga disciplinen. Med 

utgångspunkt i konstruktivistisk teori och med fokus på kognitiva och affektiva idéer 

kartlägger modellen de olika stadier som den informationssökande individen genomgår, 

samt dennes agerande och strategier. Ett av modellens största fynd var den tydliga 

kognitiva och affektiva rörelse som gick att urskilja hos individen. I inledningsstadierna 

präglades dessa av osäkerhet och av vaga idéer, som sedan övergick i förvirring, 

frustration och tvivel för att slutligen ersättas av klarhet och förståelse. 

Kuhlthau beskriver informationssökande som en konstruktivistisk process, där en 

meningsskapande process alltid ligger som ett lager ovanpå själva 

informationssökandet. Användaren söker alltså aktivt efter förståelse och mening i den 

information hen möts av. 

”Within the stages of the search process, people construct their own 

perspective or understanding of a topic or problem. The stages are 

experienced as an increase in understanding, interest and confidence from the 

initiation to the conclusion of the process” (Kuhlthau, 2004, s. 92-93). 

Processen tar hänsyn till individens upplevelse på tre nivåer: den kognitiva (tankar), den 

affektiva (känslor) och den fysiska (handlingar). För användaren är 

informationssökande, menar Kuhlthau, ”a holistic experience with thoughts, actions, 

and feelings interweaving in a complex mosaic rather than as separate, distinct entities” 

(ibid., s. 93). Hon använder sig av sex kategorier för att ge en helheltsbild av varje 

stadie i processen och för belysa den holistiska upplevelsen: uppgift, tankar, känslor, 

handlingar, strategier och humör11. Trots den hårda indelningen i stadier kan den 

subjektiva upplevelsen av processen naturligtvis variera mellan olika individer. 

Kuhlthau poängterar att processen trots att modellen kanske antyder det motsatta inte 

alltid är så enkelt och allmängiltig som den kan se ut och att det ofta är svårt att 

definiera processens slut och början. Istället bör man studera individens nivå av 

osäkerhet för att få en bättre indikation på var i processen individen befinner sig. 

 
Fig. 1: Modell över informationssökningsprocessen (Kuhlthau, 2004, s. 45). 

                                                 
11 Min övers., urspr. task, thoughts, feelings, actions, strategies och mood. 
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Processen består av sex stadier, vilka kan sammanfattas på följande vis: 

 Att påbörja uppgiften12 – Detta är det inledande stadiet där individen först blir 

medveten om sitt informationsbehov – inte sällan efter att ha fått någon typ av 

uppgift eller fråga som kräver specifik information för att besvaras. På den 

kognitiva nivån kontemplerar individen sin uppgift, relaterar den till tidigare 

erfarenheter och överväger möjliga ämnesval. Emotionellt präglas hen av 

osäkerhet och tveksamhet. Handlandet är ännu utspritt och okoncentrerat och 

består i regel av att samtala med andra och undersöka bibliotekets samlingar. 

 Att välja ämne – I det andra stadiet står individen inför valet av ämne för sin 

uppgift och måste därför ordentligt överväga olika ämnen utifrån ett antal 

kriterier (t.ex. personligt intresse och eventuella tidsbegränsningar). De 

kognitiva processerna är med andra ord fokuserade på att väga alternativ mot 

varandra och försöka förutspå resultaten av dessa. Stadiet präglas av förvirring 

och viss ångest, men även en upplyftande känsla efter det att valet gjorts. 

Individen vänder sig gärna till informella medlare och referensböcker, samt 

börjar göra sökningar i bibliotekets samling i syfte att skapa sig en översikt. 

 Att utforska tillgänglig information – Individen inleder i det tredje stadiet en 

sorts utforskning med målet att nå ett tydligt fokus för sin informationssökning. 

Tankarna rör sig kring att samla information om ämnet och att identifiera 

möjliga fokus, medan känslorna gärna är negativa och präglade av förvirring, 

osäkerhet och tvivel. Nu börjar individen leta efter relevant information och göra 

anteckningar. Utforskandet sägs vara det svåraste av alla sex stadier – så pass att 

somliga, som inte kan ta sig förbi känslan av förvirring och osäkerhet, överger 

processen helt och hållet här. 

 Att utforma ett fokus – Formuleringsstadiet är för många en vändpunkt. Genom 

att läsa igenom anteckningar, identifiera idéer och försöka förutspå resultaten av 

olika möjliga fokuspunkter kommer individen slutligen fram till en tydligt fokus 

för forskning och en röd tråd i den samlade informationen. Förvirringen och 

tvivlet från det föregående stadiet byts ut mot optimism och självsäkerhet. 

 Att samla information – Det nya fokuset leder till att individen kan börja söka 

efter information på allvar och främst handlar det om sådan information som 

stödjer, definierar eller förlänger det valda fokuset. Trots att det kommande 

arbetets omfattning blir tydlig upplever individen ett ökat intresse och 

självförtroende. I och med det ökade fokuset blir individens sökningar och 

efterfrågningar mer relevanta. 

 Att avsluta sökandet – Lättnad eller besvikelse – beroende på hur processen har 

gått – är mycket vanliga i det avslutande stadiet, då individen avslutar sin 

sökning och börjar förbereda informationen för presentation. Innan processen 

avslutas helt tänker individen igenom eventuella informationsbehov som ännu 

inte tillfredsställts. De informationsskällor som använts dubbelgranskas för att 

undvika eventuella missar, men har vid det här laget i regel tömts på 

information. 

I sitt arbete med att utveckla denna modell utvecklade Kuhlthau även en teori kring 

förekomsten av osäkerhet hos individen – detta främst på grund av den höga 

förekomsten av ångest- och osäkerhetskänslor i informationssökningsprocessens tidiga 

                                                 
12 Alla svenska översättningar av Kuhlthaus urpsrungliga begrepp är hämtade – om inget annat anges – ur 

Kuhlthau, Carol Collier (2006). Informationssökningsprocessen : En lärande process med lärare och 

bibliotekarer i samverkan med elevers informationskompetens i fokus. Aringer, Annika & Auby, 

Marianne (övers.) Lund: BTJ. 
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stadier. Sådana negativa känslor leder gärna också till försämrat självförtroende, samt 

oklara och vaga tankar kring det aktuella problemet eller ämnet, men ersätts i regel av 

optimism och klarhet när individen formulerat ett tydligare fokus för sin sökning. För 

att bättre kunna studera osäkerhet hos individen identifierar Kuhlthau sex följdsatser till 

osäkerhetsprincipen: 

 Informationssökning är en meningsskapande process. Ju längre sökandet 

fortskrider, desto positivare blir individens känslor och tankar, samtidigt som 

osäkerhet och ångest minskar.  

 Ett villkor för att individen ska börja röra sig från osäkerhet mot förståelse och 

klarhet är ett perspektivval och en fokusformulering. 

 Om individen ställs inför ett överflöd av information kan det uppstå en viss 

spänning och individen ställs inför valet att klassificera denna information som 

antingen relevant eller irrelavant. På liknande vis kan ett möte med unik och 

oväntad information leda till spänning, i det att individen måste passa in denna 

information i sin övriga menignskonstruktion innan den kan få någon faktiskt 

användbarhet. 

 Individens attityd och humör skiftar gärna under de olika stadierna av processen 

och kan på olika vis påverka informationssökandet och öppna upp olika 

beteenden. Kuhlthau gör en distinktion mellan inbjudande humör13 – vilket leder 

till expansivt handalande och är mest användbart i sökandets tidiga stadier – och 

indikativt humör14– vilket leder till avgränsande och avslutande handlingar och 

därmed är mest användbart i senare stadier. 

 För effektivt beslutsfattande gör individen i regel vissa förutsägelser kring 

resultaten av de olika valmöjligheterna – dessa förutsägelser i sin tur baseras i 

hög grad på tidigare erfarenheter och personliga konstruktioner och de 

förrändras något i samband med att individens osäkerhet minskar.  

 Slutligen är individens personliga intresse en viktig aspekt av sökandet. Intresset 

ökar generellt i samband med att utforskandestadiet går över i fokusformulering 

och är oerhört viktigt för individens motivation och engagemang. Det är 

dessutom direkt relaterat till osäkerhetskänslorna hos individen – desto högre 

intresse, desto mindre osäkerhet och vice versa. 

Intressant att notera i förhållande till just tv-spel är att osäkerhet också här en viktig del 

av upplevelsen och, till skillnad från i söksystem, dessutom är integrerad del av själva 

systemet. Salen och Zimmerman (2004) menar att tv-spel är informationssystem i det att 

information är ”a measure of uncertainty” (s. 194) och att osäkerhet är en central aspekt 

av all spel. Ett spel vars utgång är förutbestämd är meningslöst och det är just elementet 

av osäkerhet som skapar intresse och spänning. På så vis är osäkerheten i 

spelupplevelsen, i motsats till i informationssökningsprocessen, snarast något positivt 

och t.o.m. ett villkor för en meningsfull spelupplevelse. 

 

3.2.1 Medlare och zoner av ingripande 

Kuhlthau nämner upprepade gånger vikten av s.k. medlare (mediators) i 

informationssökningsprocessen. Hon definierar mediation – på svenska medling eller 

t.o.m. förmedling – som ”human intervention to assist information seeking and learning 

                                                 
13 Min övers., urspr. invitational mood. 
14 Min övers., urspr. indicative mood. 
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from information access and use” (2004, s. 107), där medlaren fungerar som en person 

som assisterar, guidar, möjliggör och på andra vis ingriper i individens 

informationssökningsprocess. Kuhlthau talar främst om s.k. formella medlare – 

bibliotekarier – men menar att den praktiska rollen för dessa trots allt är väldigt 

begränsad. Hennes studier har visat att individen hellre vänder sig till informella 

medlare (vänner och familj) eller till ”experter” (t.ex. lärare). 

För att underlätta mediering för bibliotekarier beskriver Kuhlthau fem s.k. zoner av 

ingripande (zones of intervention) (se fig. 2). En sådan zon representerar det ”område” 

där användaren är i behov av råd och assistans för sådant hen inte klarar av på egen 

hand eller enbart klarar av med stora svårigheter. Den första zonen (Z1) präglas av 

självdiagnos och självständig sökning och kräver därför inget ingripande från någon 

mediator. Zonerna Z2-Z5 kräver olika nivåer av ingripande, där Z2-Z4 främst är 

källorienterade och Z5 kräver en hög grad av ingripande, bl.a. för hjälp med 

formulering, konstruktion och applicering. 

 

Fig. 2: Modell över zoner för ingripande (Kuhlthau, 2004, s. 130). 

Jag avser att använda Kuhlthaus teori för att studera individens informationssökning i 

förhållande till hens tv-spelande. En jämförelse mellan de kognitiva och affektiva 

upplevelserna i informationssökningsprocessen och i tv-spelsupplevelsen kommer även 

att göras, i syftet att studera eventuella likheter eller olikheter mellan de båda 

processerna. 

 

4 Metod 

 

4.1 Val av metod 

I arbetet med denna undersökning har min arbetsmetod varit tudelad. Jag har dels 

arbetat utifrån fem utvalda tv-spel, vilka jag har undersökt utifrån vissa förutbestämda 

element (se Teoretiskt ramverk). Aarseth (2003) menar att när man studerar tv-spel är 

det avgörande att forskaren själv har upplevt spelet, för att annars är man: ”liable to 

commit severe misunderstandings, even if we study the mechanics and try our best to 

guess at their workings.” Tv-spelet kan omöjligen studeras i isolation på grund av 

spelandets subjektiva natur och därför ansåg jag att det var viktigt att jag hade personlig 
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erfarenhet av spelen som skulle tas upp i analysen. Spelen valdes delvis utifrån sitt 

innehåll och delvis utifrån hur lämpliga de verkade för den typ av analys som skulle 

genomföras, samt utifrån mer praktiska faktorer såsom tillgänglighet.  

Vidare har jag även utfört en kvanitativ enkätundersökning, som skickats ut via fyra 

svenska onlineforum. Då avsikten var att dra generella slutsatser kring gamers var en 

kvantitativ undersökning mest lämplig (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Valet att 

använda onlineforum för att distribuera enkäten kan ifrågasättas, men kom sig relativt 

naturligt med tanke på den målgrupp jag hade i åtanke. Jonhson (2008) nämner forum 

som en av flera onlinemiljöer där gamers gärna diskuterar, utbyter kunskap och 

spelrelatade texter. Detta aktiva deltagande var en stor anledning till varför jag valde 

just forumanvändare som målgrupp. Då jag redan tidigt riktat in mig på just gamers 

ville jag också möta dem på en plats där de kände sig hemma, kunde nås relativt lätt och 

där de möjligtvis skulle känna sig mer motiverade att delta i enkäten, då man kan tänka 

sig att långvariga medlemmar generellt litar på och intresserar sig för det som publiceras 

i forumet. Mer praktiska faktorer såsom tidsbegränsning, konstnadseffektivitet (Trost, 

2007) och förmågan att nå ut till många individer samtidigt spelade även in i beslutet. 

Av de utvalda forumen är två specifikt relaterade till tv- och datorspelande, ett är 

teknik- och datorrelaterat och ett är en del av en community för individer med 

alternativa livsstilar. I de tre första fallen kan man anta att enkätens resultat påverkas av 

att populationen troligtvist besitter vis spel- och teknikvana – men detta är absolut inte 

av ondo då undersökningen syftar på att studera just gamers och inte någon ”gemene 

man.” Enkäten distribuerades på så vis att jag presenterade mig själv och min studie i en 

egen forumtråd i en relevant underkategori och sedan länkade utåt till en extern tjänst 

där enkäten var lokaliserad. 

Empirin har analyserats med hjälp av två teorier: dels Carol Collier Kuhlthaus (2004) 

teori över informationssökningsprocessen, vilken applicerats främst på enkätsvaren, 

samt Espen Aarseths (2003) topologi för tv-spelsanalys, vilken främst applicerats på de 

undersökta spelen. 

 

4.2 Utformning av enkäten 

Enkäten (se Bilaga A) bestod av två sektioner och 17 frågor, varav de första två 

frågorna var bakgrundsfrågor (som fastslog respondenternas kön respektive ålder). Den 

första sektionen utgjordes av sådana frågor som rör informationskällor, problemlösning 

och behov av stöd i relation till deras spelrelaterade informationssökande. De sista sex 

frågorna i enkäten ägnades åt att undersöka hur respondenterna upplever olika aspekter 

av spelandet. Syfte med detta var att sedan jämföra dessa upplevelser med stadierna i 

Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen. Fokuset i dessa avslutande 

påståenden låg på affektiva och kognitiva upplevelser där respondenterna fick gradera 

på en skala mellan 1 och 5 hur mycket de håller med om sex generella påståenden kring 

hur de brukar uppleva tv-spelande. Frågorna formulerades utifrån olika aspekter av 

informationssökningsmodellen: fråga ett behandlar osäkerhet i spelandets inledande 

faser, fråga två rör beslutssituationer, fråga tre utforskning, fråga fyra målformulering 

och förståelse, fråga fem uppsamlande och fråga sex avslutande. 
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4.3 Urvalsgrupp 

Fig. 3: Könsfördelning.   Fig. 4: Åldersfördelning. 

Enkätundersökningen skickades ut till en population av forumaktiva gamers. 

Urvalsgruppen var slumpmässig och bestod till största delen av män (82 %, se fig. 3). 

De vanligaste åldersgrupperna var 17-25 (57 %) respektive 26-35 (37 %) (se fig. 4). 

Fördelningen kan förstås bero på att ämnesvalet, tv-spelande, traditionellt gärna anses 

vara en ”killhobby”. Distributionsformen och valet av forum kan också vara en 

påverkande faktor, i synnerhet med tanke på att tre av de fyra forumen var utpräglade 

teknik- eller spelforum. Det hade naturligtvis varit intressant att studera eventuella 

skillnader mellan män och kvinnor och även mellan olika åldersgrupper; något som 

dock inte blir möjligt för denna uppsats i och med det begränsade urvalet. Kvinnor samt 

personer i nedre tonåren eller äldre än 35 år är som synes gravt underrepresenterade i 

undersökningen, vilket naturligtvis ger en sned representativitet och en lägre nivå av 

generaliserbarhet för populationen i stort (Esaiasson et al, 2007; Trost, 2007). Trots 

detta kan undersökningen vara användbar och säga något värdefullt om exempelvis 

gamers i åldrarna 17-45 eller om manliga gamers.  

 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Trost (2007) menar att det finns en överhängande risk för låg svarsfrekvens när man 

arbetar med webbenkäter (då alltifrån tekniska förhinder, spamfilter och 

informationsöverflöd kan utgöra hinder), men detta var inget som jag upplevde som 

något större problem, då jag fick in majoriteten av svaren väldigt kort efter det att 

forumtråden publicerats (inom de första 24 timmarna). Möjligtvis beror det att jag 

distruberade enkäten via ett flertal forum samtidigt och på så vis ökade synligheten för 

den. Naturligtvis är det problematiskt att överhuvudtaget bedöma svarsfrekvens och 

bortfall med tanke på den distributionsform som valts eftersom det är svårt att tala om 

några exakta siffor. Alla fyra forumen bestod av olika ämnesindelningar och 

subkategorier, vilket innebär att placeringen av den tråd där jag presenterade enkäten 

var betydande för vilka eller hur många som skulle se den. Dessutom är det aldrig 

garanterat att varje potentiell respondent som vanligtvis rör sig i just den kategorin är 

inloggad just den dag då den publiceras eller väljer att klicka på den. Ett forum är en 

plats där information ständigt tillkommer och skiftar, vilket innebär att nya trådar lätt 

kan försvinna i mängden eller bedömas som ointressanta av forumanvändarna. 

Den plattform som användes för att utforma enkäten erbjuder dock ett verktyg som låter 

visa hur många av respondenterna som avslutade enkäten, jämfört med hur många som 

öppnade den, vilket kan vara av intresse. I detta fallet visade det sig att alla 51 individer 

Man (82%)

Kvinna (12%)

Annat/vill ej 
uppge (6%)

16 eller yngre (0%)

17-25 (57%)

26-35 (37%)

36-45 (6%)

46-55 (0%)

56 eller äldre (0%)
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som öppnat enkäten också valt att slutföra den. Detta kan förstås förklaras med att de 

som klickat på länken till enkäten redan var intresserade av att delta och säger ingenting 

om hur många som t.ex. läst forumtråden utan att klicka på länken. Överlag får man 

anta att en överhängande del av de potentiella respondenterna (dvs. de som regelbundet 

besöker forumen och ämnessektionerna i fråga) hamnar i bortfallsgruppen. 

 

4.5 Metodkritik 

För en undersökning vars fokus är en så pass subjektiv upplevelse som tv-spelandet 

kunde möjligtvis kvalitativa intervjuer eller t.o.m. observationer varit mer användbara 

än kvantitativa enkätundersökningar, då dessa skulle ge en mer detaljerad bild av 

individens processer – inklusive deras kognitiva och affektiva upplevelser. Syftet för 

den här uppsatsen är dock inte att genomföra någon sådan djupanalys, utan snarast att 

göra generaliseringar kring gamers och deras spelrelaterade informationsvanor. P.g.a. 

den höga andelen män i åldrarna 17-35 kan man dock diskutera generaliserbarheten hos 

undersökningen, som skulle varit högre om köns- och åldersfördelningen var mer 

utspridd. Ett större antal respondenter hade kunnat innebära att fler åldersgrupper och 

fler kvinnor inkluderades i undersökningen, vilket skulle öka generaliserbarheten hos 

studien. Trots detta är resultaten relevanta för den undersökning som står i fokus (även 

om respondentgruppen är något skev) och därför bör den interna valideten vara relativt 

hög. 

Formuleringen av frågor påverkar i allra högsta grad de svar man får tillbaka i en 

frågeundersökning (Esaiasson et. al., 2007). Svårt eller otydligt formulerade frågor kan 

leda till missförstånd eller i värsta fall svarsvägran. Efter det att enkäten delats ut och 

resultaten samlats in kom det till min uppmärksamhet att några av frågorna i enkäten var 

otydligt formulerade – bl.a. en fråga där respondenterna tillfrågades om sitt handlande 

när de stöter på buggar i ett spel eller fastnar. Här tycks frågan likställa dessa två 

situationer med varandra, vilket är en vansklig sak att göra, då en bug är ett problem 

med spelet, medan att fastna och inte kunna ta sig vidare i spelet är ett problem hos 

spelaren. Därmed kan individens agerande i dessa situationer präglas av olika strategier 

beroende på vilken av dem det handlar om, vilket också några respondenter anmärkte att 

de gör under svarsalternativet ”Annat” (se Resultat). Här kunde en tydligare distinktion 

gett upphov till mer värdefulla svar, mindre missförstånd och en större reliabilitet 

(Trost, 2007). 

Slutligen vill jag anmärka att valet att låta respondenterna svara utifråm en 1-5 skala på 

de frågorna i sektion två möjligtvis kunde övervägts nogrannare. De graderade frågorna 

är visserligen intressanta, men kan vara svåra att dra några konkreta slutsatser ifrån, då 

skalan ger allt för mycket variation. Möjligtvis hade de varit mer användbara om endast 

alternativen “Håller med” respektive “Håller inte med” erbjöds, vilket visserligen skulle 

vara mindre precist men skulle ge konkretare och mer kvanitiferbara svar. Likaså kunde 

ett urval av färre speltitlar samt ett mer kontererat fokus överlag (gällande både teori 

och empiri) gett mer detaljerade resultat. 

 

5 Resultat 
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Detta avsnitt är indelat i tre sektioner. Den första sektionen redogör resultatet av 

undersökningen av de utvalda spelen och presenterar dem kortfattat utifrån handling, 

karaktärer, spelmekanik och andra relevanta egenskaper. Den andra sektionen 

presenterar resultaten av enkätundersökningens första del, som behandlar 

informationskällor, informationssökning och problemlösning, samt att vända sig till 

andra. Den tredje och sista sektionen presenterar resultaten av de sista sex frågorna i 

enkäten, vilka behandlar själv upplevelsen av spelandet. 

 

5.1 Spelen 

Nedan följer beskrivningar av de fem spel som valts ut för att studeras närmare. 

Heavy Rain 

Quantic Dreams Heavy Rain (2010) är ett drama/thrillerspel med en väldigt cinematisk 

stil, som är centrerat kring en interaktiv handling där spelarens beslut och handlande får 

direkta konskevenser för handling och karaktärer. 

Handlingen kretsar kring den ökände seriemördaren Origami Killer, som på senare tid 

har kidnappat och dränkt ett flertal unga pojkar i regnvatten och nu misstänkts ha 

kidnappat också en av huvudkaraktärernas söner. Spelaren skiftar mellan att styra fyra 

huvudkaraktärer; Ethan Mars, som är far till den försvunna pojken; Madison Paige, en 

journalist med personligt intresse för fallet; Norman Jayden, en FBI-agent som arbetar 

för att spåra och tillfångata seriemördaren samt Scott Shellby, en privatdetektiv med en 

bakgrun som polis. Spelet utspelar sig i en amerikansk stad som drabbas av periodvis 

tunga regnfall – därav spelets namn. 

 

Fig. 5: Quick time event i Heavy Rain (Quantic Dream, 2010).15 

Spelet är i tredjeperson och utgår främst från spelarens beslutsfattande och 

reaktionsförmåga, då dess gameplay till största delen består av s.k quick time events. 

Dessa kräver att spelaren utför en eller en rad knapptryckningar och/eller spakstyrningar 

(i vissa fall kan man t.o.m. behöva skaka hela kontrollen) vid precis rätt tillfälle och 

inom en viss tidsram – som oftast bara är på några sekunder (fig. 5). Beroende på hur 

väl spelaren utför dessa samt på de beslut som tas utvecklas spelet i olika riktning och 

                                                 
15 De olika symbolerna (pilarna) som syns på skärmen representerar rörelser som spelaren måste utföra 

med kontrollens styrspakar vid rätt tillfälle, i rätt hastighet och inom rätt tidsram för att utföra en specifik 

handling. 
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det finns flera möjliga slut som spelaren kan få – somliga lyckligare än andra. Narrativet 

i sig utgör alltså en stor del av spelets gameplay, då det låses upp efterhand som 

spelaren tar beslut och utför de knapptryckningar som dyker upp på skärmen. Vidare 

kan spelaren interagera med miljöerna på ett flertal sätt och när som helst trycka på en 

knapp för att se vad karaktären tänker eller har att säga om den situation han eller hon 

befinner sig i. De dialogval som dyker upp är ofta rubricerade som t.ex. ”sympatisera”, 

”framhärda” och liknande och ger alla olika respons från de icke-spelbara karaktärerna. 

Med andra ord kräver Heavy Rain inte bara en snabb reaktionsförmåga för att kunna 

klara av quick times events, utan även förmågan att väga alternativ och strategier mot 

varandra för att på bästa sätt lösa en situation, få information från en karaktär eller ta ett 

avgörande beslut. 

Far Cry 3 

I Ubisoft Montreals Far Cry 3 (2012) tar spelaren rollen som Jason Brody – en 

amerikansk ung man på tropisk semester med sina vänner och två bröder. Spelet är ett 

s.k. first-person shooterspel (FPS), vilket innebär att spelaren ser världen ur Jasons 

ögon. Jason och hans sällskap hamnar oväntat på en ö som de snart inser är en mycket 

farlig plats att vara på. Ön är full av illasinnade pirater, som kontrolleras av en man vid 

namn Vaas. Vaas tar dem snabbt till fånga och planerar att pressa deras familjer på 

pengar. Jason lyckas fly från piraterna och finna skydd hos öns infödningsfolk, vars 

stamledare är ingen mindre än Vaas syster Citra. Han blir snart accepterad av dem och 

tatueras med stammens traditionella tatauteknik, vilken öppnar upp möjligheten för 

honom att lära sig särskilda förmågor – t.ex. förbättrad uthållighet, bättre attacker och 

effektivare överlevnadsförmåga. Spelaren måste själv välja vilka förmågor som är 

viktigast och får distribuera s.k. skicklighetspoäng på de förmågor som känns mest 

angelägna.  

Under tiden som Jason arbetar för att rädda sina vänner och kämpa mot piraterna måste 

han samtidigt jaga vilda och ibland aggressiva djur, samla växter för att bl.a. kunna hela 

sig själv och tillverka användbar utrustning, och kan även, om han känner det 

nödvändigt, aktivera en rad radiotorn för att få tillgång till kartan över området och 

underlätta arbetet med att slå ut fiendeläger. Att slå ut öns fiendeläger är dock inte ett 

måste och påverkar inte handlingen eller narrativet, men det gör det avsevärt lättare för 

spelaren att röra sig på ön utan att bli attackared av fienden. Detta innebär att spelare 

som vill utmana sig själva att förbli oupptäckta helt enkelt kan låta bli att anfalla lägren 

och istället anlägga en diskretare spelstil, som låter dem navigera ön obemärkt. 

Portal och Portal 2 

Portal (2007) och Portal 2 (2011) är tv s.k. pusselplattformspel i 

förstapersonsperspektiv (first-person puzzle platformer), som båda utspelar sig i en 

obefolkad forskningsanläggning på obestämd plats. Spelaren agerar i rollen av Chell, en 

stum kvinnlig karaktär som tvingas göra sin väg genom en rad olika testkamrar på 

kommando av en kroppslös röst som går under namnet GLaDOS. Med hjälp av sin 

problemlösningsförmåga och en s.k. portalpistol, vilken låter spelaren skapa två 

sammanlänkade dörrar, tar sig Chell förbi allt svårare och allt farligare hinder. 

GLaDOS, som kontrollerar anläggningen och lägger ut hinder längs vägen för att testa 

Chells förmåga, tycks trots sin lugnande röst bli mer och mer aggressiv mot Chell. I 

Portal 2 introduceras förutom fler hinder och möjligheter, en ny robot/AI-karaktär vid 
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namn Wheatley som (åmtinstone inledningsvis) följer och uppmuntrar Chell genom de 

olika delarna av spelet. 

     

Fig. 6 & fig. 7: Strategiska övervägande i Portal och Portal 216.   
Bilderna föreslår två olika sätt för spelaren att ta sig över till den högre  

plattformen med hjälp av sina portaler och rätt rörelsemängd/momentum. 

Utöver portalpistolen måste spelaren genom kreativt tänkande och kreativ placering av 

portalen använda sig av kamrarnas utformning för att kunna ta sig vidare. Här spelar 

spelets ”fysiska lagar” en väldigt stor roll för vad som är möjligt och inte möjligt att 

göra och det är upp till spelaren själv att testa sig fram för att hitta en av ofta flera 

metoder som fungerar (se fig. 6 och 7 för exempel), vilket ofta sker genom ett gradvis 

utforskande av kamrarna och de verktyg som finns till hand. De verktyg som erbjuds 

består bl.a. av knappar som ska tryckas ned vid rätt tidpunkt, plattformer som ska höjas 

eller sänkas, eller laserstrålar som ska ledas till en mottagare på andra sidan av 

kammaren. Som om inte detta vore nog måste man dessutom ta sig förbi fiender med 

lasersikten och akta sig för att falla ner det grumliga och livsfarliga vatten som finns i 

vissa av kamrarna. 

Batman: Arkham Asylum 

I Batman: Arkham Asylum (2009) tar spelaren via ett tredjepersonsperspektiv rollen som 

DC Comics klassiska serietidningshjälte Batman. Spelet äger rum på en ö strax utanför 

staden Gotham, där mentalsjukhuset Arkham Asylum är lokaliserat. Ön består av 

relativt öppna områden och är indelad i olika sektioner (Arkham North, East och West) 

som hyser en rad olika byggnader som spelaren navigerar med hjälp av en minikarta. 

Spelets handling är centrerad kring The Joker. Batman leder i de inledande scenerna den 

tillfångatagna Joker till Arkham Asylum och blir snart vittne till hur han bryter sig ut. 

Joker, som är ett kriminellt geni, tar snabbt över ön, med hjälp av sin högra hand Harley 

Quinn och andra kriminella som hålls fångna på ön, och isolerar den från omvärlden. 

Joker är ute efter ett serum som finns någonstans på ön, vilket kan förvandla en vanlig 

människa till ett övernaturligt starkt och aggressivt monster och det är Batmans uppgift 

att stoppa honom från att hitta det.  

Spelet tillhör beat ’em up-genren, vilket innebär att spelaren måste ta sig an sina fiender 

i närstrider, men det är inte bara de konstanta striderna som kommer i vägen för 

                                                 
16 Bildkällor:  

Wikipedia (2008-12-05). ”Portal physics-2”. Hittas på: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portal_physics-

2.svg [2013-05-29]  

Wikipedia (2009-05-31) ”Portal physics-3”. Hittas på: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portal_physics-

3.svg [2013-05-29]  
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Batman. Samtidigt som han kämpar mot Joker måste han dessutom överkomma en rad 

andra situationer, t.ex. att rädda oskyldiga civila som blivit tillfångatna. Dessutom har 

den ökände The Riddler – ytterligare en fiende till Batman – gömt en rad gåtor runt 

omkring på ön som spelaren kan välja att försöka lösa (dessa gåtor är dock inte 

obligatoriska). Samtidigt kan spelaren, om så önskas, låsa upp detaljerad 

bakgrundsinformation om ön och karaktärerna genom att hitta de intervjuband som är 

spridda runt ön. Spelaren låser bl.a. också upp en rad verktyg och uppgraderingar som 

på olika vis underlättar arbetet. 

 

5.2 Enkäten 

Nedan presenteras resultatet av den enkätundersökning som gjordes med hjälp av 

forumdistribuering. Alla procentuella angivelser är avrundade till närmaste heltal, då 

decimalangivelser inte anses ha någon betydelse för resultatet. 

5.2.1 Informationskällor 

Fig. 8: Vilka typer av spelrelaterad information tar du regelbundet del av? 

I ovanstående diagram visas hur respondenterna svarade på frågan: ”Vilka typer av 

spelrelaterad information tar du regelbundet del av?” Varje respondent kunde ange 

högst två alternativ. Det fanns också möjligthet att addera en kommenterar genom att 

markera alternativet ”Annat”, vilket 6 % av respondenterna gjorde. Här angavs en rad 

informationstyper som inte togs upp av svarsalternativen. Dessa listas här: 

 Level (en tv-spelstidskrift) 

 P3 Spel (ett radioprogram) 

 Artiklar, analyser och krönikor (ej specificerat om detta gäller online eller inte) 

 Bloggar, videobloggar och livestreamingtjänster 

 Vänners rekommendationer 

 Utvecklarnas hemsida (för att följa utvecklingsprocessen av specifika spel) 

Generellt fanns alltså ett intresse för sådan information som rimligtvis behandlar 

aktuella spel och diskussionsämnen i spelvärlden, t.ex. nyheter, recensioner och även i 

viss mån krönikor, artiklar och bloggar. Forumdiskussioner var också en vanlig 

informationskälla, vilket kanske är mindre förvånande med tanke på urvalsgruppen. 

Let's plays och liknande videor respektive walkthroughs och FAQs, som båda i regel är 

spelargenererade, var minst vanligt (med undantag för vissa av de källor som angavs 

Spelnyheter (t.ex. trailers och 
announcements) (27%)
Recensioner (19%)

Forumdiskussioner (23%)

Walkthroughs och FAQ:s (13%)

Let's plays och videor av andra spelare 
(13%)
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under ”Annat”), vilket tyder på att respondenterna hellre vänder sig till någon form av 

auktoritet för sitt primära intag av spelrelaterad information. Intressant är dock att just 

forumdiskussioner, som ju förs mellan spelarna själva, utgör ett undantag för denna 

regel. Vad detta beror på kan vara svårt att säga, men möjligtvis kan det vara så att 

respondenterna föredrar den interaktivitet som forumdiskussioner erbjuder, där de själva 

kan vara med och bidra till diskussionen.  

Fig. 9: Vad gör du när du stöter på en bug, ett problem eller fastnar i ditt spelande?  

Fig. 10: Var vänder du dig helst när detta händer? 

Svaren på frågan om var de vänder sig när de stöter på en bug, ett problem eller fastnar i 

spelet visas ovan (fig. 9). Också här kunde respondenterna välja ett ”Annat”-alternativ 

och lämna en förklarande kommentar, vilket 8 % gjorde. Deras kommenter inkluderade: 

 En kombination av alternativen, t.ex. att först pröva sig fram för att sedan vända 

sig till vänner/sajter. 

 Att de använde sig av alla tre strategierna, men att det varierar från gång till 

gång. 

 Att de använder sig av olika strategier beroende på om det handlar om en bug 

eller om att de fastnat – här fanns två individuella sätt att hantera situationerna 

på: ”[Är det en] större bugg: [så] slutar [jag] spela […], [har jag] kört fast [så] 

fortsätter på egen hand” och: ”Om det är en bugg vänder jag mig till 

spelutvecklaren, om det är problemlösning tar jag fram papper och penna”. 

Följande fråga (fig. 10) avsåg att specificera vilka typer av informationsskällor de allra 

helst vänder sig till i dessa lägen. Här visade sig walkthroughs/FAQ:s och 

forumdiskussioner vara de vanligaste alternativen. Respondenterna kunde markera 

”Annat” om deras preferens inte fanns med bland svarsalternativen, vilket två 

respondenter gjorde. De kommenterade att de använder ”allt utom sociala medier” och 

”[p]apper och penna för att stycka upp problemet”. Viktigt att notera här är att dessa 

respondenter mycket riktigt gjorde en distinktion mellan hur de agerar beroende på 

vilken typ av problem de ställs inför. Detta är en intressant iakttagelse, som pekar på att 

de inte enbart har utvecklat särskilda strategier beroende på situationen, utan också är 

medvetna om dessa skillnader och har en förståelse för situationerna och hur de ska 

lösas. Generellt tycktes respondenterna vara vana användare av externa källor och i 

synnerhet sådana onlinekällor som walkthroughs, FAQ:s och forum, vilket återigen kan 

ha att göra med urvalsgruppe. 
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Fig. 11: Tänk tillbaka på en gång då du vänt dig till en sådan källa. Upplevde du att du fann en 

tillfresställande lösning på problemet/fick svar på din fråga? 

Respondenterna ombads att tänka tillbaka på en gång då de använt sig av en sådan källa 

och tillfrågades om de då upplevde att de fann en lösning på sitt problem eller svar på 

sin fråga (fig. 11). Majoriteten (86 %) angav att de löste problemet med den första 

källan de vände sig till, medan resterande del (14 %) fick komplettera med flera källor 

för att lösa problemet. Inga respondenter angav att de fick vända sig till en helt annan 

källa för att lösa sitt problem. Detta pekar på en god förmåga att tillämpa den 

information de hittar, alternativt en god förmåga att hitta relevant och pålitlig 

information på första försöket. 

 

5.2.2 Informationssökning och problemlösning 

Fig. 12: Upplever du att det ofta är svårt att hitta och använda information för spelrelaterade problem 

respektive skol-/arbetsuppgifter? 

Respondenterna svarade på två frågor om hurvida de upplever att det är svårt att hitta 

och använda information – en som gällde för spelrelaterade problem och en som gällde 

för skola, arbete och liknande. 67 % upplevde att det inte var svårt, medan 33 % 

upplevde att det var svårt ibland. Jämfört med hur många som upplevde att det generellt 

är svårt att hitta och använda rätt information i t.ex. skol- eller jobbsammanhang var 

skillnaden inte särskilt stor – endast 10% svarade ja på denna fråga, medan 47 % 

svarade ibland (fig. 12). Trots de små skillnaderna tycks respondenterna anse sig ha 

något lättare för att finna spelrelaterad information än information i andra sammanhang. 
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5.2.3 Vända sig till andra 

Fig. 13: Hur tidigt vänder du dig till andra när du stöter på problem i ditt spelande? 

Fig. 14: Vad är du ute efter när du vänder dig till andra?  

På frågan om hur tidigt efter att de stött på ett problem i sitt spelande de vänder sig till 

andra (fig. 13), svarade respondenterna så som illustreras ovan, med en majoritet som 

vänder sig till andra först efter att de försökt lösa problemet på egen hand. På frågan om 

vad de är ute efter när de vänder sig till andra angav drygt 40 % att de sällan eller aldrig 

överhuvudtaget gör detta, respektive att de främst var ute efter en engångskonstakt, t.ex. 

ett förslag på var de själva kan hitta en lösning (fig. 14). Endast en liten andel angav att 

de var ute efter kontinuerlig hjälp med att både hitta och tillämpa en lösning på det 

specifika problemet. Svaren på båda dessa frågor antyder en till viss del självständig 

attityd, där bara en liten andel söker efter hjälp så fort de stöter på ett problem, medan 

resterande i någon mån försöker lösa det på egen hand innan de vänder sig till andra. De 

flesta av respondenterna tycktes främst uppleva sig behöva en mer lös typ av stöd, 

såsom en knuff i rätt riktning gällande var de kan hitta en lösning. 
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5.2.4 Spelupplevelsen 

Fig. 15: Upplevelser av spelandet 

Sektion två och de sista sex frågorna i enkäten var utformade som påståenden, i syftet 

att undersöka respondenternas upplevelser av spelandet. Här fick respondenterna 

placera in sig på en skala mellan 1 och 5 gällande hur mycket de håller med om dessa 

påståenden. 

På första påståendet (”När jag börjar spela ett nytt spel känner jag en viss osäkerhet 

innan jag fått grepp om grunderna”) angav endast 10 % att de håller med, respektive 27 

% som delvis håller med. Det andra påståendet (”Jag baserar oftast mina val i spelet 

[…] på vad jag tror bäst kommer hjälpa mig att nå spelets slutmål”) angav 29 % 

respektive 27 % att det håller med respektive håller med delvis. Påstående nummer tre 

(”Att utforska ett spel kan vara förvirrande innan jag fått grepp om och förstått vad mitt 

huvudfokus (objective) är”) håller 13 % med om, medan 17 % inte håller med och 27 % 

bara håller med delvis. En intressant sidonot angående denna fråga är den kommentar 

som en av respondenterna skrev i forumtråden; hen anmärkte att upplevelsen av att ett 

spel kan vara förvirrande inte behöver vara något negativt, samt att hen personligen 

snarast tappar intresset ”om spel är för lätta och i princip självspelande.” Respondenten 

anmärkte vidare: ”Jag hatar tutorials i spel och har ingenting emot ifall svårigheten 

ligger i att jag inte förstår hur det ska spelas.” Ytterligare en respondent anmärkte i 

tråden att: ”det inte behöver vara en dålig grej, förvirring.” Dessa kommentarer belyser 

en viktig aspekt av spelandet i stort – nämligen att de flesta tv-spel är menade att vara 

något förvirrande, ge upphov till osäkerhet och t.o.m. lägga ut hinder längs vägen för 

spelaren, vilket vi kommer studera närmare i analysen. Sådana hinder är alltså något 

som de flesta spelare tar för givet och vet av erfarenhet att de kan ta sig förbi om de bara 

tar sig an dem på rätt sätt. 

Enkätens fjärde påstående (”Desto mer jag känner att jag behärskar karaktären och 

förstår spelets handling och värld, desto mer självsäker och fokuserad känner jag mig”) 

angav strax över hälften (52 %) att de håller med om, 12 % håller delvis med och endast 

6 % håller inte med alls. Det femte påståendet (”Jag upplever oftast att det jag lär mig 

eller samlar på mig under spelets gång […] är sådant jag behöver kunna eller äga för att 

så småning om nå spelets slutmål”) håller 29 % av respondenterna med om, 37 % håller 
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delvis med och endast 6 % håller inte med. På det avslutande påståendet (”Att avsluta 

ett spel får mig att känna tillfredsställelse eller i vissa fall besvikelse”) angav 46% att de 

håller med, 19 % att de delvis håller med och bara 2 % att de inte håller med. 

Generellt kan man se att respondenterna instämde mer i de senare påståendena än de 

tidiga, där fördelningen mellan svaren tycks mer jämn. Detta kan bero exempelvis på att 

man som individ tar med sig väldigt subjektiva förväntningar, kunskaper och attityder 

när man börjar spela ett spel, vilket naturligtvis leder till att man också tolkar 

situationerna man ställs inför olika. Överlag är tv-spelande en aktivitet som präglas 

väldigt starkt av individens upplevelser och skillnader i hur ett spel uppfattas av olika 

personer är därför oundvikliga. Det intressanta är att respondenternas åsikter stämde 

bättre överens med varandra i enkätens senare påståenden, inte minst när det kommer 

till fokusformuleringen och avslutningsskedet. 

 

6 Analys 

Det följande avsnittet är uppdelat i tre sektioner: Spelet, Spelaren och Spelupplevelsen. 

Under rubriken Spelet utgår jag från Aarseths (2003) topologi för analys av tv-spel och 

använder mig av begreppen gameplay, spelstruktur och spelvärld för att undersöka hur 

information kan vara strukturerat, hur denna kan förstås samt hur den kan användas 

inom ramen för de studerade tv-spelen. 

Under rubriken Spelaren utgår jag från resultaten av den empiriska undersökningen 

samt Kuhlthaus (2004) informationssökningsteori för att studera hur individens 

spelrelaterade informationssökning och informationsanvändning ser ut. Detta gör jag 

utifrån tre rubriker: Informationskällor, Informationsökning och problemlösning, samt 

Vända sig till andra – alltså samma rubriker som användes i resultatredovisningen. 

Under rubriken Spelupplevelsen kombinerar jag resulatet av spelanalysen med 

Kuhlthaus teori för att analysera resultaten av enkäten avslutande sex frågor. Syftet är 

att undersöka om det finns likheter mellan individens upplevelse av tv-spelandet och de 

olika stadierna i Kuhlthaus informationsökningsprocess. Tyngdpunkten ligger på de här 

främst på affektiva och kognitiva upplevelser. 

 

6.1 Spelet 

Detta avsnitt är upplagt efter Aarseths (2003) distinktion mellan gameplay, spelstruktur 

och spelvärld. Jag använder mig av detta ramverk för att demonstrera hur information 

struktureras och används i tv-spel. Under Gameplay undersöker jag sådana aspekter som 

spelarens kunskap och strategier. Under Spelstruktur studerar jag (med viss hjälp från 

Salen & Zimmerman, 2004) hur information i ett spel kan vara strukturerad – tyngden 

läggs på att diskutera hur regler förmedlas till och används av spelaren. Under 

Spelvärlden undersöker jag slutligen hur information om spelets handling, karaktärer 

och annat fiktivt innehåll kan förmedlas till och tolkas av spelaren. Sammantaget är 

detta tänkt att undersöka hur tv-spelet kan förstås som en typ av informationssystem. 

 

6.1.1 Gameplay 
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Gameplay är det som uppstår när en eller flera individer interagerar med ett spel. Detta 

sker genom att spelaren använder sig av och applicerar spelets struktur och regler på 

spelvärlden. Gameplay utgörs inte endast av individens handlingar i spelet, utan 

inkluderar även t.ex. dennes kunskap, strategier, sociala relationer och andra processer – 

både inom och utanför ramen för spelet (Aarseth, 2003). För uppsatsens syftes skull tas 

inte några sociala aspekter upp i någon större omfattning. Jag utgår ifrån Quantic 

Dreams interaktiva thriller Heavy Rain (2010) och Ubisoft Montreals first-person 

shooter Far Cry 3 (2012) för att undersöka informationsförmedling och 

informationsanvändning i gameplay. 

I Heavy Rain interagerar spelaren med spelvärlden genom att t.ex. förflytta sin karaktär 

eller sina karaktärer, tala med andra karaktärer och följa särskilda direktiv, vilket ger 

olika följder beroende vad spelaren väljer – och det är detta som kallas gameplay. 

Spelarens inflytande på världen kan, beroende på vilket spel det handlar om, variera 

mellan väldigt litet och väldigt stort och Heavy Rain är ett spel där interaktiviteten och 

spelarens möjlighet att påverka både spelvärld och handling är ett centralt tema för dess 

gameplay. Spelet består till stor del av quick time events, vilka tvingar spelaren att 

reagera snabbt på de kommandon som dyker upp på skärmen. Spelarens 

reaktionsförmåga, handlande och beslutstagande triggar olika resultat och kan leda till 

så extrema konsekvenser som att t.ex. en av de fyra huvudkaraktärerna dör och därmed 

inte längre är spelbar, förutsatt att man inte börjar om från början. Heavy Rain, som 

dessutom är centrerat kring spelarens personliga engagemang och beslutstagande, 

erbjuder spelaren många situationer där hen tvingas välja mellan en rad alternativ, vilka 

alla påverkar spelet på olika sätt och i förlängningen triggar ett av flera möjliga slut. I 

dessa situationer är spelarens attityd, engagemang, motivation, moral och 

utvärderingsförmåga centrala för beslutstagandet och agerande – inte helt olikt de 

kriterier som Kuhlthau (2004) presenterar för individens beslutsfattande i 

informationssökningsprocessen. Utöver spelarens egna kriterier påverkas beslutet 

naturligtvis också av den information som spelet har försett spelaren med fram t.o.m. att 

beslutet måste tas; brist på information och dålig speldesign kan t.ex. leda till att 

spelaren inte uppfattar beslutssituationen som så kritisk som den är och därmed inte 

överväger sina alternativ ordentligt, utan agerar utan att tänka efter och därmed får 

oönskade konsekvenser – medan överflöding information kan fungera som ett stöd för 

det beslut som tas.  

Också strategier och strategiska överväganden faller inom ramen för gameplay. För att 

kunna gå vidare i spelet måste spelaren först och främst få kunskap om sina direktiv och 

sin slutdestination, samt överväga hur hen bäst tar sig dit. I både Heavy Rain och Far 

Cry 3 är målet att hitta gömda eller bortförda karaktärer. I Far Cry 3 söker spelaren 

efter sina kidnappade vänner samt sina två bröder, samt att hitta och hämnas på Vaas, 

den person som är ansvarig för att ha fort bort dem; i Heavy Rain söker 

huvudkaraktärerna efter seriemördaren som går under namnet Origami Killer, som 

också kidnappat sonen till en av karaktärerna. Alla beslut som tas i spelen grundar sig 

rimligen i det slutgiltiga målet att återfinna dessa karaktärer. I Far Cry 3 består 

spelarens strategiska överväganden dessutom av t.ex. att slå ut fiendeläger för att lättare 

kunna ta sig runt på de två öarna där spelet utspelar sig. Hur spelaren väljer att ta sig an 

fiendelägrena beror – utöver spelstil och preferens – delvis på spelarens egna förmåga, 

delvis på lägrets placering och delvis på de vapen som spelaren har åtkomst till. 

Exempelvis kan en försiktig spelare välja att med hjälp av ett krypskyttegevär röja 

undan alla fiender utan att någonsin hamna i en närstrid, eller att smyga sig in i lägret, 

slå ut larmet och sedan ta ut fienderna en och en – medan en mer hetlevrad spelare 
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kanske väljer att med hjälp av kniv, granater och andra närstridsvapen kasta sig rakt in i 

striden. Oavsett strategi så innebär sådana överväganden att spelaren för ett lyckat 

genomförande behöver kunna undersöka och tolka situationen, väga sina alternativ, 

försöka förutspå följderna av sitt handlande och eventuellt anpassa sin plan efter dessa 

följder – eller, för att använda Gees (2007a) terminologi, att ”probe, hypothesize, 

reprobe, rethink”. Sådana situationer kan även påverkas av att spelaren plötsligt får ny 

kunskap, objekt, eller förmågor – d.v.s. ”information on-demand and just-in-time” (Gee, 

2007a) – som de kan välja att applicera på situationen. Denna princip används för att 

fördela informationen i spelen på ett effektivt sätt och på så vis undvika ett överflöd av 

information i spelets inledning. 

 

6.1.2 Spelstruktur 

Spelstrukturen utgörs av spelets design, regler (inklusive simulationsregler) och 

liknande –  och representerar alltså det som avgör hur spelets olika enheter agerar. 

Oavsett hur öppet ett spel kan verka så begränsas spelaren alltid av speltillverkarnas 

designval; de avgör hur och i vilken grad spelaren kan interagera med spelvärlden. 

Kuhlthaus (2004) iakttagelse om att information är mest användbart när den presenteras 

på så sätt att den överensstämmer med individens kognitiva och affektiva tillstånd 

stämmer väl också på tv-spel (Gee, 2007a). För att diskutera hur information om 

spelregler kan vara strukturerade använder jag mig av exempel ur Valve Corporations 

Portal (2007) och Portal 2 (2011), samt utgår ifrån Salen och Zimmermans (2004) 

distinktion mellan operationella, konstitutiva och implicita regler (se Tidigare 

forskning). Nedan ges ett exempel på hur man kan beskriva Portal och Portal 2:s 

regelstruktur. 

De operationella reglerna, som är de vi typiskt associerar med begreppet regler, 

representeras av explicit information som förmedlas till spelaren via text och ikoner på 

skärmen eller i den fysiska spelmanualen. Sådan information dyker upp antingen i 

spelets början, eller kontinuerligt allteftersom spelaren behöver den eller har bäst 

användning för den (”information on demand and just-in-time”, Gee, 2007a). I Portal-

spelen är exempel på sådana regler de som bestämmer hur man förflyttar sig, hur man 

hoppar, trycker på knappar och lyfter objekt – och inte minst hur man använder sig av 

sin s.k. portalpistol. Portalpistolen är spelarens huvudsakliga verktyg i spelet; med 

denna skapar man två sammanlänkade portaler eller dörrar, med hjälpa av vilka man 

navigerar de annars omöjliga banorna. De konstitutiva reglerna utgörs av sådana 

underliggande logiska strukturer som är gömda under de formella, operationella 

reglerna. Portal och Portal 2 är båda spel som tvingar spelaren att vara kreativ med 

spelets logik och fysiska lagar (se fig 6 och 7). För att klara vissa banor måste spelaren 

bl.a. arbeta med tyngdkraften – eller t.ex. genom kreativa placeringar av portalerna och 

tillräckligt med rörelsemängd (momentum) kasta sig själv över ett stup. Dessa ”regler” 

presenteras inte nödvändigtvis explicit för spelaren, utan är något som spelaren måste 

testa sig fram för att förstå. De implicita reglerna, vilka handlar mer om hur spelare ska 

förhålla sig gentemot varandra (i frågor om t.ex. fusk och etikett) är främst synliga i 

Portal 2, som erbjuder en multispelarfunktion där två spelare måste samarbeta för att ta 

sig igenom de olika banorna, men kan även komma fram sådana situationer där en 

individ sköter själva spelandet, medan en eller flera individer sitter intill och samtliga 

hjälps åt för att försöka lösa pusslen. 

 

6.1.3 Spelvärld 
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Ett spels värld utgörs av dess fiktiva innehåll, inklusive banor, utseende och likande 

(Aarseth, 2003). Det fiktiva innehållet utgörs i sin tur av karaktärer, narrativ, handling 

och sidohandling samt eventuella symboler och referenser. I och med att tv-spelsmediet 

blivit allt mer tekniskt avancerat har också narrativ och det fiktiva innehållet utvecklats 

och börjat ta allt mer plats (Wolf, 2001). För att studera spelvärldens komplexa innehåll 

utgår jag från Rocksteady Studios Batman: Arkham Asylum (2009), ett spel baserat på 

DC Comics klassiska superhjälte med samma namn.   

Narrativet i ett tv-spel ter sig annorlunda från narrativet i en bok eller en film främst på 

så vis att det sällan präglas av samma linjäritet. Som en artefakt som manipuleras av 

mänsklig interaktion kan tv-spelet omöjligt ha en helt linjär struktur (Backe, 2012). I 

många fall låses handling, bakgrundshistorier och karaktärer upp efter hand som 

spelaren tar sig igenom spelet, undersöker spelvärlden och hittar information på vägen. 

Den grundläggande strukturen för själva spelvärlden är alltså många gånger uppdelad 

och utspridd, vilket innebär att den ter sig olika för olika spelare beroende på hur man 

tar sig an den och förstår den. Man kan t.ex. i vissa fall låsa upp de olika sektionerna i 

en annan ordning än den som avsågs – vilket i regel dock inte innebär någon större 

lucka i narrativet, då spelen många gånger kompenserar för detta – men som ändå 

innebär potentiella skillnader mellan hur olika spelare uppfattar narrativet och 

konstruerar mening av det. 

Narritivet i Arkham Asylum ”låses” upp efter hand som spelaren rör sig genom 

spelvärlden – genom cinematiska klipp (s.k. cut scenes), upphittade intervjuband och 

liknande – och kräver alltså, som vilket spel som helst, att spelaren interagerar med 

karaktärerna och spelvärlden med hjälp av gameplay. Karaktärerna består dels av 

Batman och hans allierade, hans fiender och andra mindre viktiga individer som 

befolkar ön. Ön där handlingen utspelar sig är relativt öppen och i den mån man kan tala 

om några banor utgörs dessa främst av de olika byggnaderna som spelaren kan gå in i. 

Dessa är mer slutna än övriga ön och är utformade på ett sätt som uppmuntrar spelaren 

att röra sig framåt i en mer linjär riktning. Den karta som spelaren har åtkomst till visar 

inte enbart ön, utan också de olika byggnadernas planlösning (inklusive 

ventilationssystem som fungerar som genvägar). Eftersom spelet är baserat på en 

serietidningsfigur är det fyllt till bredden med serietidningsreferenser. Det är visserligen 

inget krav att man känner till dem för att kunna förstå handlingen, men för fans av 

Batman-serierna påverkas spelupplevelsen definitivt av denna tidigare kunskap. 

Rimligtvis snappar serietidningsfansen t.ex. upp mer av eventuella subtexter än den 

oinvigde. 

 

6.2 Spelaren 

Detta avsnitt utgår ifrån resultaten av den empiriska undersökningen och anknyter till 

Kulhthaus informationssökningsteori för att undersöka hur individens spelrelaterade 

informationssökning och informationsanvändning ser ut. Detta gör jag utifrån 

rubrikerna Informationskällor, Informationsökning och problemlösning, samt Vända sig 

till andra – d.v.s. de rubriker som också resultaten av den empiriska undersökningen 

delats in i. Under Informationskällor diskuterar jag vilka typer av information och 

informationskällor respondenterna använder sig av och vad det kan motiveras av. Under 

Informationssökning och problemlösning undersöker jag hur respondenterna går till 

väga för att hitta information för att lösa problem relaterade till sitt spelande. Under den 

sista rubriken, Vända sig till andra, undersöker jag respondenternas upplevda nivåer av 
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självständighet. Sammantaget är denna undersökning tänkt att leda till en ökad 

förståelse för den tv-spelande individens informationsanvändning och 

informationsanvändning. 

 

6.2.1 Informationskällor 

Undersökningen visade att spelnyheter i form av trailers och officiella tillkännagivanden 

var den typen av information flest respondenter regelbundet tog del av. Vidare var 

forumdiskussioner (23 %) och recensioner (19 %) populära källor. Den höga andelen 

respondenter som regelbundet tog del av forumdiskussioner har troligtvis att göra med 

att det var just forumaktiva individer som deltog i undersökningen. Walkthroughs och 

FAQ:s samt Let's Plays och videor av andra spelare angavs båda av 13 % av 

respondenterna. Den relativt jämna fördelningen mellan svarsalternativen kan möjligtvis 

peka på att respondenterna är vana vid att vända sig till ett flertal källor beroende på sitt 

aktuella informationsbehov. Tv-spelskulturen är idag en till stor del internetbaserad 

kultur, vilket speglas i de svarsalternativ som erbjöds, men intressant att notera är att ett 

flertal respondenter (6 %) under ”Annat” angav sådana källor som också existerar 

utanför internet – t.ex. Level (en tv-spelstidning), radioprogram samt krönikor, artiklar 

och analyser. Tre respondenter angav bloggar och en respondent uttryckte dessutom 

intresse för själva utvecklingsstadierna av ett spel, vilka hen följer genom 

speltillverkarnas hemsida. I situationer där de stöter på en större bug, ett problem eller 

fastnar i spelet angav majoriteten (53 % respektive 28 %) att de helst vänder sig till 

walkthroughs/FAQ:s och forum för att få hjälp. De övriga alternativen – vänner som 

spelar eller har spelat spelet (8 %), Let's Plays och videor av andra spelare (6 %), direkt 

till speltillverkarna om möjligt (2 %) och sociala medier (0 %) – var jämförelsevis 

avsevärt mindre populära. 4 % svarade ”annat” och angav istället: ”allt utom sociala 

medier” och ”[p]apper och penna för att stycka upp problemet.” I dessa två frågor är 

användandet av internetkällor hög, vilket tyder på en internetvana hos de tillfrågade 

respondenterna. Ibland kan individens ångest och osäkerhet öka om 

informationsåtkomsten sker via internet, helt enkelt på grund av den stora kvantiteten av 

information som internet ebjuder (Kuhlthau, 2004), men trots detta är sådana källor 

förstahandsvalet för majoriteten av undersökningens respondenter. Detta kan peka på 

antingen god internetvana eller goda kunskaper om vilka specifika källor som är 

pålitliga och relevanta, men är säkerligen också influerat dels av urvalsgruppens 

karaktäristika och dels av gamerkulturens starka närvaro på internet. 

Respondenterna ombads att tänka tillbaka på en gång då de använt en sådan källa eller 

informell medlare för att hitta en lösning på ett spelrelaterat problem. Majoriteten (86 

%) menade att deras problem löstes helt med hjälp av den ursprungliga källa och endast 

7 % var tvugna att komplettera med flera olika källor för att lösa sitt problem. Om något 

pekar detta resultat på antingen att a) respondenterna har god kännedom om vart de ska 

vända sig för att hitta rätt lösningar, b) respondenterna har god kännedom om hur de ska 

implementera den information de hittar och/eller c) att svårighetsgraden på deras 

problem i regel är så pass låg att de kan lösas med hjälp av en mindre mängd 

information. Det kan också tyda på att de medlare som respondenterna vänder sig till (i 

de fallen där de svarade att de helst vänder sig till t.ex. vänner i föregående fråga) sitter 

på rätt kunskaper och är vana vid att hjälpa andra. 

 

6.2.2 Informationssökning och problemlösning 
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Den överhängande majoriteten (65 %) angav att de vänder sig till sådana externa källor 

som vänner, walkthroughs och dylikt om de stöter på en större bug, ett problem eller på 

annat vis fastnar i sitt spelande, medan 22 % menade att de hellre prövar sig fram på 

egen hand tills de finner en lösning. Att vända sig till sådana externa källor och 

utomstående individer för att få hjälp i sitt informationssökande är en genomsyrande del 

av informationssökningsprocessen (Kuhlhtau, 2004) och kan betraktas som en 

motsvarighet till den medling som Kuhlthau talar om i det sammahanget. Endast 6 % 

angav att de ger upp eller försöker igen senare. De svar som angavs under “Annat” 

pekar på att vissa respondenter använder sig av olika strategier eller kombinationer av 

strategier beroende på problemtyp. En respondent angav t.ex. att hen helst vänder sig till 

spelutvecklaren (som får anses vara det närmaste man kan komma en formell medlare i 

tv-spelsvärlden) om det handlar om en bug, men i problemlösningssituationer helst 

använder sig av papper och penna och på egen hand arbetar sig fram till en lösning. Den 

andra respondenten som använder sig av olika strategier angav att hen slutar spela helt 

och hållet om det handlar om en bug, men om hen fastnat fortsätter att spela och “njuter 

av att det fortfarande finns spel som inte är helt självspelande”. Med andra ord tycks 

dessa respondenter ha en hög tolerans för osäkerhet (vilket också Kuhlthaus modell 

antyder att den informationssökande individen har, åtminstone i de inledande stadierna) 

och högre svårighetsgrader i ett spel. Detta kan förklaras av att tv-spelet i sig är ett 

system som är uppbyggt på osäkerhet och vars tilltal till stor del grundar i denna 

osäkerhet (Salen & Zimmerman, 2004). Problemlösning och kritiskt tänkande är ofta en 

integrerad del av spelupplevelsen och osäkerhet är en central aspekt av de flesta spel 

(Gee 2007a) i det att ett spel vars utgång är förutbestämd är så gott som meningslöst för 

spelaren att spela (Salen & Zimmerman). Den problemlösande läggning som antyds i 

undersökningen kan möjligtvis förklaras av att respondenterna är just gamers – och att 

tv-spelande i allra högsta grad är en problemlösande aktivitet – något som kan tänkas 

influera deras attityder på det stora hela. 

Jämförelsen mellan hur svårt respondenterna uppfattar informationssökande och 

informationsanvändande för spelrelaterade respektive skol-/jobbrelaterade problem 

visade på en något mindre (upplevd) svårighetsgrad för spelrelaterade problem. Med 

stor sannolikhet beror detta åtminstone delvis på det faktum att spelrelaterad 

informationssökning är självmotiverad, det personliga intresset är högre och 

osäkerheten därmed inte utgör ett lika stort hinder (Kuhlthau) som det kan göra i 

exempelvis skolsammanhang. 

 

6.2.3 Vända sig till andra 

Undersökningen visade att en stor del av respondenterna (63 %) försöker att på egen 

hand lösa sina spelrelaterade problem innan de vänder sig till andra (främst informella 

medlare) för att söka hjälp, medan en färre grupp (18 %) gör detta först efter att de 

själva sökt förslag på lösningar som inte hjälp och 12 % efter att de sökt efter lösningar 

men inte funnit några. Endast en liten minoritet vänder sig till andra så fort de ställs 

inför det aktuella problemet. Respondenternas behov av medling är alltså som störst 

relativt sent i processen. Undersökningen visade dessutom att de främst hade behov av 

sådant ingripande som motsvaras av de källorienterade zonerna Z2 och Z3 i Kuhlthaus 

modell över zoner för ingripande (se fig. 2). 41 % av respondenterna menade nämligen 

att de främst var ute efter en engångskontakt med t.ex. förslag på var de själva kan hitta 

en lösning på sitt problem. Endast mindre grupper (14 % respektive 6 %) var ute efter 

ingripande som motsvaras av Z4 och Z5. Intressant att notera är att 39 % angav att de 

löser problemen på egen hand och sällan eller aldrig behöver vända sig till andra, vilket 
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placerar dem i zon Z1, som präglas av självdiagnos och självdiagnos och därmed inte 

kräver något ingripande alls. 

 

6.3 Spelupplevelsen 

Detta avsnitt utgår ifrån resultaten av den empiriska undersökningen, specifikt de sista 

sex frågorna i enkäten, och använder Kuhlthaus modell över 

informationssökningsprocessen. Detta görs i syfte att undersöka eventuella likheter och 

skillnader mellan individens upplevelse av tv-spelande och tv-spelet som 

informationssytem och hur individen upplever informationssökning och användning av 

informationssystem. Avsnittet är strukturerat efter de sex stadierna i Kuhlthaus modell 

men anknyter även till viss del till Aarseths topologi. 

 

6.3.1 Att påbörja 

Att påbörja ett nytt spel innebär att spelaren hamnar i en ny spelvärld (som visserligen 

kan vara baserad på ett tidigare spels spelvärld) med specifika regler, specifik struktur 

och gameplay som individen förväntas lära sig och behärska. Detta skulle rent logiskt 

kunna vara en orsak till osäkerhet hos spelaren, men den empiriska undersökningen 

visade trots det att endast en liten del (10 %) håller med om att de upplever 

osäkerhetskänslor i spelandets indledningstadier, alltså innan de har fått grepp om 

spelets grundläggande struktur och spelvärldens utformning. Detta skiljer sig från 

uppevelsen av informationssökningsprocessen, där de inledande stadierna oftare än inte 

präglas av osäkerhet och ångestkänslor (Kuhlthau, 2004). Kanske handlar det i fallet om 

spelandet mindre om upplevd förvirring och mer om förväntningar. Som vi sett kan tv-

spelet betraktas som ett system av osäkerhet (Salen & Zimmerman, 2004) och några 

respondenter har uttryckt åsikten att förvirring inte behöver vara ett hinder i spelandet. 

Möjligtvis upplever respondenterna inte att det är förvirrande eftersom de i någon grad 

är beredda på det redan från start. Här kan en bidragande faktor vara att individens 

spelliteracy (Davidson & Lemarchand, 2012; Gee, 2007) och erfarenheter från tidigare 

spel bidrar till en större trygghet hos dem. 

 

6.3.2 Att välja 

Ett avgörande stadie i informationssökningsprocessen är ämnesvalet. Detta beslut tas 

bl.a. genom att individen fastslår sina alternativ, väger dem emot varandra och försöker 

förutspå resultaten av de olika valen (Kuhlthau). I ett tv-spel handlar det snarast om en 

rad mindre val som spelaren ställs inför än ett enda stort (även om större val också 

förkommer), t.ex. att överväga olika, tillgängliga förmågor och eventuella förgreningar i 

spelets handling som de olika besluten kan ge upphov till, för att bara nämna några 

exempel. Den empiriska undersökningen visade att 29 % respektive 27 % håller med 

eller håller delvis med om att de beslut de tar i sitt tv-spelande (t.ex. val av class17, 

vapen och förmågor) i regel grundar sig i vad de tror bäst kommer att gynna dem i 

förhållande till spelets slutmål; här sker alltså ett tydligt övervägande utifrån spelarens 

förutsägelser. Man kan också tänka sig att spelaren här går igenom Gees 

                                                 
17 Det engelska ordet ”class” inkluderar de olika raser eller klasser av karaktärer (där var och en har unika 

förmågor) som spelaren kan välja mellan, oftast i spelets inledning, vilket påverkar gameplay och 

spelarens möjligheter i spelet. 



  
 

33 

fyrastegsprocess för att utvärdera sina val genom att undersöka sina alternativ, 

formulera en hypotes, undersöka effekterna av sitt val med hypotesen i åtanke och 

eventuellt tänka om. Redan i sådana mindre beslutsituationer kan man alltså se att ett 

aktivt övervägande och förutsägande äger rum hos individen. 

 

6.3.3 Att utforska 

Att utforska spelvärlden är en viktig del av tv-spelandet, på liknande vis som i 

informationssökningsprocessen. I informationssökningssammanhang går utforskandet 

främst ut på att sålla mellan olika alternativ och formulera ett fokus för sin sökning, 

vilket kan vara förvirrande och ångestframkallande. Det är i regel i utforskningsstadiet 

som osäkerheten är som störst. Den empiriska undersökningen visade att endast 13 % 

håller med om att det kan vara förvirrande att utforska en spelvärld innan de förstått sitt 

huvudfokus. Här kan man diskutera huruvida designskillnaderna mellan tv-spel och 

traditionella söksystem har inverkan på hur individen uppfattar utforskandet. En individ 

som utforskar ett spel, vilket ju är baserat på och vars tilltal till stor del ligger i just 

inbyggd osäkerhet och medvetet placerade hinder (Salen & Zimmerman, 2004), 

upplever möjligtvis inte denna förvirring och osäkerhet därför att de är förberedda på 

den och är medveten om att den är en del av upplevelsen. I många fall kan man t.o.m. 

tänka sig att utforskandet är något spännande, då det låter spelaren lära känna 

spelvärlden (t.ex. när Batman i Arkham Asylum utforskar öns skrymslen och vrår på jakt 

efter Riddlers troféer). Som en respondent mycket rktigt anmärkte så är osäkerhet i tv-

spelsvärlden inte nödvändigtvis något negativt, utan snarast något som, om det hanteras 

på rätt sätt av speldesignern, kan förstärka spelupplevelsen – medan osäkerhet i 

informationssökningsprocessen oftast uppfattas som ett svåröverkomligt hinder 

(Kuhlthau). Här kan spelets design och struktur – som i bästa fall är utformat på ett vis 

som uppmuntrar spelaren att försöka överkomma sådan osäkerhet för att gå vidare i 

spelet – vara en avgörande faktor. Den funktion som fylls av både formella och 

informella medlare i informationssökningsprocessen fylls här istället, åtminstone i viss 

utsträckning, av spelets design. 

 

6.3.4 Att utforma ett fokus 

I informationssökningsprocessen är formulationsstadiet ofta en vändpunkt där 

formuleringen av ett tydligt fokus leder till att osäkerhet och förvirring så småning om 

byts ut mot optimism och självsäkerhet (Kuhlthau, 2004). I relation till tv-spelande kan 

fokusformuleringen beskrivas som den punkt i processen då spelaren börjar utforma en 

förtåselse för spelvärlden, dess struktur och regler, samt det egna målet i förhållande till 

spelets handling. Det är utifrån denna förståelse och detta fokus som spelaren sedan 

måste utforma sina strategier och sin väg fram till spelets slut. Den empiriska 

undersökningen visade att strax över hälften av respondenterna (52 %) håller med om 

att deras självsäkerhet och fokus ökar ju mer de behärskar sin karaktär och förstår 

spelvärlden. Här ser vi alltså klara samband mellan individens förståelse av spelet (eller 

systemet), fokus inför sitt mål och sin grad av självförtroende, vilket, som vi sett, väl 

stämmer överrens med upplevelsen av informationssökningsprocessen. 

 

6.3.5 Att samla 
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Det är först med ett formulerat fokus som den informationssökande individen kan 

påbörja sin uppsamling av information på allvar. Främst söker hen efter sådan 

information som stödjer, definierar eller förlänger det definierade fokuset (Kuhlthau). 

Motsvarigheten till detta sökande inom ramen för tv-spelandet kan vara sökandet efter 

sådana verktyg, vapen, förmågor, kunskaper, strategier eller delar av narrativet som är 

stödjande för individens arbete att nå spelets slutmål. I den empiriska undersökningen 

angav 37 % respektive 29 % att de delvis eller helt håller med om att de upplever att 

sådant de samlar på sig under spelets gång är nödvändigt för att kunna nå spelets 

slutmål. Detta tycks antyda att åtminstone de spel som respondenterna ägnar sig åt i 

någon mån är designade med vissa stödjande strukturer – där de kunskaper och objekt 

de samlar på sig åtminstone upplevs som värdefulla och stöttar dem på vägen mot 

målet. På så vis kan man mena att det “sökande” som sker inom ramen för spelet också 

på sätt och vis syftar till att förlänga ett fokus – nämligen att klara spelet. 

 

6.3.6 Att avsluta 

Det avslutande stadiet i informationssökningsprocessen kan te sig litet olika beroende 

på hur själva sökandet har gått. I regel upplever individen antingen lättnad, om sökandet 

varit lyckat, eller besvikelse, om det varit mindre lyckat. Närmare 46 % av 

respondenterna i enkätundersökningen håller med att de upplever liknande känslor när 

de avslutar ett spel. Att avsluta ett spel innebär att nå det överhängade målet som hela 

spelupplevlsen lett fram till. Här kan man tänka sig att inte bara spelarens egna 

prestationer spelar in på hur de upplever avslutandet, utan även hur väl handlingens 

avslutning stämmer in på deras förväntningar, där dålig överrensstämmelse rimligen 

leder till en känsla av besvikelse. 

 

6.3.7 Slutsatser om spelupplevelsen 

Jämförelsen mellan tv-spelsupplevelsen och informationssökningsprocessen har visat att 

likheterna är som störst i de avslutande stadierna och mindre i de inledande. Det finns 

inte minst likheter i de mentala och emotionella upplevelser som spelaren och den 

informationssökande individen genomgår. Upplevelserna av osäkerhet och förvirring är 

mycket olika i de olika situationerna, vilket kanske är mindre förvånande med tanke på 

olikheterna i både systemen och kontexterna de används i; i ett tv-spel är element av 

osäkerhet en naturlig och förväntad del (Salen & Zimmerman, 2004), medan det i 

informationssökningssammanhang främst uppfattas som ett hinder och ett hot 

(Kuhlthau, 2004). 

 

7 Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att studera individens tv-spelande och relaterade 

informationsaktiviteter utifrån ett informationsvetenskapligt perspektiv. Fokus har legat 

på informationssökning och informationsanvändning samt på hur information 

struktureras och används inom ramen för tv-spel. Metoden som använts har dels grundat 

sig på en enkätundersökning distribuerad via fyra svenska onlineforum och dels på en 

analys av fem utvalda spel. Teori har hämtats dels ur informationsvetenskapen och 

Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen och dels ur ludologin och 



  
 

35 

Aarseths topologi för tv-spelsanalys. Nedan följer de frågeställningar som styrt arbetet 

samt de svar som framkommit av det. 

 

Hur struktureras och används information i tv-spel? 

Denna frågeställning har studerats utifrån en ludologisk topologi som applicerats på fem 

utvalda tv-spel. Undersökningen fann att ett spels struktur kan beskrivas utifrån tre 

element: gameplay, spelstruktur och spelvärld. I gameplay är det främst information om 

hur spelaren interagerar med spelvärlden, samt de kognitiva och affektiva resultat som 

denna interaktion får, som står i fokus. Den information som spelaren främst möts av i 

fråga om gameplay är bl.a. i form av feedback från systemet på den interaktion som 

spelaren gör med spelvärlden, men även sådan information som spelaren använder sig 

av för att ta beslut, formulera strategier och dylikt. I fråga om spelstruktur utgörs 

informationen av de synliga och osynliga regler som sätter gränserna för vad som är 

möjligt och inte möjligt inom ramen för spelet och spelvärlden. Spelvärlden är i sin tur 

uppbyggd med hjälp av narrativ, karaktärer och andra fiktiva element, samt den rent 

visuella utformningen, såsom banor och andra miljöer – och dessa är inte sällan jämt 

fördelade under spelets gång och låses upp efterhand. Sammanfattningsvis kan tv-spelet 

förstås som en typ av informationssystem där vissa stödjande funktioner integrerats i 

designen, liksom element av problemlösning, osäkerhet och spänning. 

 

Hur ser den tv-spelande individens informationsanvändning ut? 

Individens informationsanvändning har studerats utifrån den spelrelaterade 

informationssökning och informationsanvändning som individen tar sig an och 

relaterats till informationssökningsteori. Undersökningen visade bl.a. att respondenterna 

använder sig av en hel del internetkällor, trots att sådana källor gärna ger upphov till 

ångest (Kuhlthau, 2004), men även är vana vid att vända sig till andra för att få hjälp när 

de upplever en brist på information för att lösa ett spelrelaterat problem. Man kunde 

även skönja en viss problemlösande attityd där en del respondenter helst ville försöka 

lösa sina informationsrelaterade behov på egen hand, innan de vänder sig till andra. Det 

visade sig även att respondenterna hade en relativt hög tolerans för osäkerhet och 

förvirring inom ramen för spelandet och att de upplevde sig ha lättare för att hitta och 

implementera information då denna är relaterad till spelandet än om den är en del av 

t.ex. en skol- eller arbetsuppgift. Den självständighet som kunde urskiljas är dock 

relativ, med tanke på att många av de källor som angavs (t.ex. forum och walkthroughs) 

är producerade av andra spelare – därför kan man trots allt tala om en typ av utbyte och 

ett beroende av andra. 

 

Hur kan den tv-spelande individens spelrelaterade informationssökande och 

informationsanvändning kopplas till en processinriktad teori om informationssökning? 

Individens informationssökning och informationsanvändning har relaterats till en 

processinriktad teori utifrån två perspektiv: dels utifrån individens spelrelaterade 

informationsaktiviteter och dels utifrån deras informationsanvändning inom ramen för 

spelupplevelsen. 
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Analysen av den empiriska undersökningen fann att man kan koppla gamers 

informationsökande och informationsanvändning till en processinriktad 

informationssökningsteori bl.a. i det att man kan jämföra Kuhlthaus teori om medlare 

och zoner av ingripande med sådana situationer där gamers vänder sig till andra eller till 

stödjande texter för att få hjälp i sitt informationssökande och sin 

informationsanvändning. Man kan även se att sådana faktorer som personligt intresse 

och motivation influerar informationssökandet och informationsanvändningen.  

Vidare visade det sig att det finns vissa likheter mellan tv-spelsupplevelsen och 

informationssökningsprocessen i fråga om de kognitiva och affektiva upplevelserna, i 

synnerhet i fråga om urval, fokusformulering, uppsamling och avslutning. Den största 

skillnaden låg i upplevelsen av osäkerhet och förvirring, vilken var liten i tv-spelandet i 

jämförelse med informationssökningsprocessen. Trots detta och trots att det i grunden 

handlar om två system med fundamentalt olika syften var likheterna många, vilket 

eventuellt tyder på att den ena aktiviteten skulle kunna fungera som stödjande för det 

andra och vice versa. 

Hur kan tv-spelandet fungera stödjande för individens informationssökning och 

informationsanvändning? 

Med resultaten av de tre första frågeställningarna i åtanke, vad kan man dra för 

slutsatser om tv-spelandet som en potentiellt stödjande aktivitet för övrig 

informationsanvändning och informationssökning? Som vi har sett kan man beskriva tv-

spelet som ett informationssystem med vissa inbyggda stödjande strukturer, som kräver 

att spelaren måste kunna kritiskt granska det för att bemästra det. Vi har också sett att 

respondenterna är relativt självständiga, har relativt hög tolerans för osäkerhet och i viss 

mån förmåga att anpassa sitt informationssökande och sin informationsanvändning 

beroende på problemtyp. Det finns också vissa likheter mellan upplevelsen av själva 

spelandet och informationssökningsprocessen, vilket potentiellt gör spelet till en bra 

plattform för att förbereda individen inför liknande meningsskapande och liknande 

kognitiva och affektiva upplevelerser i informationssökandet. Man kan tänka sig att tv-

spelet, i synnerhet med tanke på hur självmotiverat spelandet är, kan utgöra en bra 

startpunkt att utgå ifrån när man vill göra individen uppmärksam på olika stadier i och 

upplevelser av informationssökningsprocessen, samt som ett verktyg för att hjälpa 

individen att konstruera en djupare förståelse för dessa. 

 

8 Diskussion 

Studiens omfattning och fokus har varit något spretigt, tack vare det tudelade teoretiska 

och empiriska tillvägagångssättet. Detta har inneburit att många aspekter som skulle 

varit intressanta att studera närmare tyvärr har blivit lidande (i det att de inte undersöks 

djupt nog) och att undersökningen generellt ligger på en ganska ytlig nivå. Detta kunde 

undvikits genom att begränsa studien till endast en av de två teorier (antingen Aarseth 

eller Kuhlthaus teori), samt en av de två empiriska metoderna (antingen spelanalys eller 

enkätundersökningar). I ett försök att undersöka alla de aspekter som jag ansåg 

väsentliga och intressanta valde jag dock att inkludera alla dessa aspekter. Med tanke på 

detta skulle det vara av stort intresse för vidare forskning att utgå ifrån samma eller 

liknande teorier och empiri för mer djupgående studier av denna typ, vilket skulle kunna 

röna mer detaljerade och användbara resultat. 
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I arbetet med analysen fann jag vidare vissa svårigheter i att jämföra tv-spelande med 

informationssökande, vilket med stor sannolikhet beror på aktiviteternas inbördes 

olikheter – dels ur systemsynpunkt, men även i relation till dess syfte och användning. 

Den största skillnaden ligger naturligtvis i att tv-spelande är mer nöje än det är nytta, 

medan informationssökning (åtminstone i de sammanhang Kuhlthau talar om det) är 

helt och hållet nyttoorienterat. Trots vissa likheter mellan tv-spelet som system och 

söksystem samt upplevelsen av dessa har skillnaderna visat sig vara svåra att arbeta 

med. Möjligtvis låg en brist i undersökningen i den typ av spel som stod i centrum; mitt 

fokus har varit kommersiellt tillverkade, händelseförloppsdrivna spel, men kanske hade 

det varit intressantare att studera sådana spel som i större utsträckning handlar om olika 

former av fokusformulering, sökning och uppsamling – då dessa troligtvis delar mer 

karaktäristika med traditionella söksystem. Detta skulle dock flytta fokuset från att 

studera nöjesspelandet som en stödjande aktivitet och istället anlägga ett mer specifikt 

fokus. Kanske hade det även varit behjälpligt att studera en specifik titel mer ingående 

än att ta upp ett flertal (i detta fall fem) exempel, då detta möjligtvis hade kunnat leda 

till klarare slutsatser – detta skulle dock påverka generaliserbarheten av resultatet, då 

variationen mellan olika spel generellt är ganska stor.  

Uppsatsen har helt undlåtit att ta upp de sociala aspekter som kommer med spelandet. 

Visserligen har jag relaterat till Kuhlthaus teori om medlare, men det sociala utbytet och 

den gemensamma informationsanvändningen som gamers tar del av skulle kunna 

studeras mycket djupare. Relationerna och den informella medling som äger rum mellan 

spelare är intressant inte minst ur lärandesynpunkt, särskilt kanske med utgångspunkt i 

tankar om informellt lärande, lärande i communities of practice/affinitetsgemenskaper 

och självreglerat lärande. 

Men vad finns det då som är konkret och värdefullt för informationsvetare och 

informationsförmedlare att hämta i forskning om tv-spel, gamers och deras relaterade 

informationsanvändning och meningsskapande processer? Kuhlthau menar, som vi har 

sett i uppsatsens inledning, att “the play aspect of information seeking” är ett viktigt och 

högst mänskligt element som ofta förbises och att den informationsteknologiska tid som 

vi idag lever i kräver att det finns både system och informationsservice som ”facilitate 

understanding, problem solving, and decision-making in the process of seeking 

meaning”. Kanske har vi här något att lära oss av att studera tv-spelen närmare. Tv-

spelande är en aktivitet som aktivt uppmuntrar användaren att utmana sig själv, tänka 

efter och tänka kritiskt. Genom att studera de strukurer i spelen som är utformade för 

just detta skulle vi eventuellt kunna få nya idéer för vad ett bra informationssystem eller 

en informationsservice egentligen innebär. I synnerhet de som intresserar sig för och 

värnar om ”the play aspect” av informationssökandet, vilket ju Kuhlthau efterlyste, 

skulle kunna inspireras av tv-spelet. En närmare förståelse för hur man arbetar med bl.a. 

perfekt och imperfekt information, osäkerhet och inbyggt stöd i tv-spel skulle möjligtvis 

kunna vara användbar här. 

Likaså är förekomsten av informella medlare (både i form av faktiskta personer och i 

form av stödjande texter som producerats av andra) i spelkulturen en mycket viktig 

notering. Precis som Kuhlthau anmärkt angående informationssökningsprocessen så 

tycks de informella medlarna ha ett större inflytande än s.k. formella medlare också i 

spelkulturen – och kanske är detta något vi som formella medlare försöka stödja så 

mycket vi kan, då det uppmuntrar till sådana egenskaper som är viktiga inte minst för 

att utveckla informationskompetens. Gamerkulturen är rik på informationsflöden och 

informationsanvändning och för att kunna navigera denna information (och på så vis 



  
 

38 

stödja sitt spelande) krävs inte enbart en förståelse för spelandet som semiotisk domän, 

utan även särskild förståelse och skicklighet för att kunna skapa mening av all 

information de möts av. Personligen anser jag att den informationsförmedling som sker 

i gamerkulturen, via forumtrådar, videor, bloggar, walkthroughs, guider, o.s.v. är ett 

oerhört intressant fenomen. Självmotiverade och självreglerade informationsaktiviteter 

som dessa borde uppmuntras, som ett ytterligare steg i arbetet med att främja kritiskt 

tänkande, självständighet och kreativitet i relation till informationsanvändning. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga A: Enkät 

Sektion 1 

 

1. Kön: 

Man  

Kvinna 

Annat/vill ej uppge 

 

2. Ålder: 

Under 17 

17-25 

26-35 

36-45 

46-55 

Över 55 

 

3. Vilka typer av spelrelaterad information tar du regelbundet del av? (Markera högst 

två alternativ) 

Spelnyheter (t.ex. trailers och announcements) 

Recensioner 

Forumdiskussioner 

Walkthroughs och FAQ:s 

Let's plays och videor av andra spelare 

Annat 

 

4. Om du svarade ”annat” på föregående fråga, ange här vilken annan typ av 

information det handlar om: ________ 

 

5. Om du stöter på en större bugg, ett problem eller ”fastnar” och inte kan komma 

vidare när du spelar, vad gör du? (Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig) 

Ger upp och/eller försöker igen senare 

Prövar mig fram på egen hand tills jag hittar en lösning 

Vänder mig till personer/sajter/texter som kan tänkas ha en lösning 

Annat, i så fall vad: ________________ 
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6. När du hamnar i en sådan situation och vänder dig till andra, vart vänder du dig helst? 

Direkt till speltillverkarna, om möjligt (t.ex. via deras hemsida) 

Walkthroughs och FAQs 

Let's plays och video av andra spelare 

Forum 

Sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) 

Vänner som också spelar eller har spelat spelet tidigare 

Annat, i så fall vad: ______________ 

 

7. Tänk tillbaka på en gång då du vänt dig till en sådan källa. Upplevde du då att du 

fann en tillfredsställande lösning på problemet eller fick svar på din fråga? 

Ja, problemet löstes helt med hjälp av den ursprungliga källan 

Problemet löstes delvis, men jag fick komplettera med flera olika källor 

Nej, jag fick vända mig till en helt annan källa för att lösa problemet 

Kommer inte ihåg 

 

8. Hur tidigt brukar du vända dig till andra för att söka efter lösningar på spelrelaterade 

problem? (Gäller även online, t.ex. via forum) 

Så fort problemet uppstår 

Efter att jag försökt lösa det på egen hand utan resultat 

Efter att jag själv sökt efter lösningar (på t.ex. internet) utan att ha funnit 

några 

Efter att jag själv sökt och funnit förslag på lösningar men de inte har 

hjälpt 

9. När du vänder dig till andra då du stött på problem i ditt spelande, vad är det främst 

du är ute efter? (Gäller även online, t.ex. via forum) 

Jag vänder mig sällan eller aldrig till andra, utan löser mina problem själv 

En engångskontakt, t.ex. ett förslag på var jag kan vända mig för att själv 

hitta lösningen på mitt problem 

Upprepad hjälp tills jag hittat lösningen på mitt problem 

Kontinuerlig hjälp för att både hitta och tillämpa den specifika lösningen 

på mitt problem 

Annat, i så fall vad: _______ 

 

10. Upplever du att det ofta är svårt att hitta och använda rätt information för att lösa 

spelrelaterade problem? 
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Ja 

Ibland 

Nej 

 

11. Upplever du att det generellt är svårt att hitta och använda rätt information, för t.ex. 

skolarbeten, arbetsuppgifter, eller i andra situationer? 

Ja 

Ibland 

Nej 

 

Sektion 2 

 

Markera hur mycket du håller med om följande påståenden: 

12. När jag börjar spela ett spel känner jag en viss osäkerhet innan jag fått grepp om 

grunderna (hur spelet spelas och hur spelvärlden ser ut och fungerar) 

1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 

13. Jag baserar oftast mina val i spelet (t.ex. val av class, vapen, val av förmågor, osv) 

på vad jag tror bäst kommer hjälpa mig att nå spelets slutmål 

1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 

14. Att utforska ett nytt spel eller typ av spel kan vara förvirrande innan jag fått grepp 

om och förstått vad mitt huvudfokus (objective) är. 

1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 

15. Desto mer jag känner att jag behärskar spelet och förstår spelets handling och värld, 

desto mer självsäker och fokuserad känner jag mig i mitt spelande 
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1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 

16. Jag upplever oftast att det jag lär mig eller samlar på mig under spelets gång (t.ex. 

förmågor och items) är sådant jag i regel behöver kunna eller äga för att så småning om 

nå spelets slutmål 

1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 

17. Att avsluta ett spel får mig att känna tillfredsställelse eller i vissa fall besvikelse 

1  2  3   4  5 

Håller med   Håller delvis med   Håller inte med 

 


