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Abstract	  	   	  	  
Starting out as a minor form of amusement, the game industry has become one of the most lucrative and 

successful in the entertainment business competing against giants such as television, movies and music. 

As the internal competition within the developer community grows companies work hard at discovering 

new ways to attract and keep customers. By having a playcentric approach focusing on user experience 

they hope to achieve that goal. This thesis describes the process of designing a game with focus on the 

player. We apply the concept of flow on game development and investigate through research through 

design if we are able to create a game that keeps the player in flow. 

 

Play tests showed several elements such as control issues and too difficult challenges early in the game, 

affecting the possibility for players to experience flow while playing. These negative factors came to be 

called flowleakers. In the end, based on our play tests, we were able to conclude that we achieved our 

goal of making a game that generated flow. 
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Begreppsdefinition	  
Datorspel, kallas i denna uppsats även för “spel” och syftar på elektroniska spel spelade på datoriserade 

enheter såsom konsoler och datorer etc. Analoga spel såsom brädspel och liknande tas inte upp i detta 

arbete. 

 

FPS - frames per second (rutor per sekund) - hastigheten per sekund som bilden uppdateras på 

datorskärmen. 

 

HUD, eller heads-up display, är det lager av information som presenteras på skärmen. Vanligt 

förekommande HUD-element i spel är hälsomätare och minikarta.  

 

Spawnpoint, en position i spelvärlden där karaktären, spelaren, börjar omgången ifrån. Dessa platser kan 

komma att ändra position beroende på händelserna i spelet.  

 

Plattformsspel, en genre inom tv-spelsvärlden där karaktären tar sig vidare i nivån genom att hoppa på 

olika plattformar.   

 

Trigger, i detta arbete, ett objekt som sätter igång en händelse eller händelser via kod.   

 

Dietetisk, antyder på allt det själva karaktären i spelet ser och hör. 
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Förord	  	  
Vi vill tacka Ulf Hagen för den akademiska handledningen och Petri Lankoski för hjälp med 

spelutvecklingen. Vi vill även rikta ett tack till alla speltestare som ställt upp under undersökningen.  
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1.	  Introduktion	  	  
Datorspel är inte bara ett sätt att fördriva tid, utan för oss och många andra är det även ett intresse och 

passion. Industrins explosiva ökning i popularitet har inte bara visat sig i försäljningsstatistik - även i 

samhället i sig har hätska debatter löst av varandra och tagits till hög politisk nivå. I forskarsfären har 

fenomenet inte heller gått obemärkt förbi. Allt fler studerar i ämnet och det ses numer som en alltmer 

seriös forskningsgren, dock fortfarande en relativt ung sådan. 

 

Som följd har intresset för att utföra spelarcentrerade undersökningar ökat. Där vill man bland annat 

sätta spelaren och upplevelserna i fokus, och en fundamental aspekt av detta har varit att ta reda på hur 

man skapar upplevelser. Dessa studier pratar om att det är viktigt att känna till vad som leder till 

underhållande och/eller givande upplevelser för spelarna och om man som designer förstår denna 

process kan man skapa spel som också ökar spelupplevelsen (Black et al, 2008). 

 

Relaterat till upplevelser har den ungerska psykologiforskaren, Mihály Csíkszentmihályi tagit fram 

termen flow, ett begrepp som handlar om hur man behåller lycka i alla sorters aktiviteter i livet.  Vidare 

har det forskats ifall flow även kan användas för att beskriva spelupplevelser, men sällan nämns det om 

hur tänket gått till i den praktiska processen när man utvecklat dessa. Utifrån detta blev vi intresserade 

av hur vi kunde använda denna teori i en utvecklingsprocess för att skapa ett underhållande spel som 

genererar en flowupplevelse. 

 

1.1	  Syfte	  &	  mål	  	  
Syftet med examensarbete har varit att skapa ett spel genom research through design utifrån 

Csíkszentmihályis flowteori och beskriva forsknings- och utvecklingsprocessen. Målet med spelet har 

varit att försätta och behålla spelarna i ett tillstånd av flow.   

 

1.2	  Målgrupp	  	  
Examensarbetet riktar sig till de som vill fördjupa sig inom spelutveckling och hur man skapar spel som 

engagerar sina användare. Tänkta målgrupper är därmed spelutvecklare och spelstudenter.   
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1.3	  Avgränsning	  	  
Professionella speltitlar skapas ofta av stora team med en utvecklingstid på år, men på grund av 

begränsad tid innehåller spelet bara en nivå med ett spelläge och utvecklas endast till Windows och 

Mac. I undersökningen kommer inga andra upplevelser än flow att undersökas. 

 

2.	  Bakgrund	  och	  teori	  
I detta kapitel presenteras ett urval av den forskning som legat till grund för det praktiska och teoretiska 

arbetet. Det fundamentala begreppet i arbetet har varit flow. Detta teorikapitel kommer beskriva vilka 

faktorer utvecklare kan utgå ifrån för att skapa flow i spel. I kapitlet redogörs även olika begrepp som är 

relevanta för vår arbetsmetod.  

 

2.1	  Flow	  
Flow är ett begrepp som används i den så kallade flowteorin som utvecklats av den ungerske 

psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi. Som ung bevittnade han hur många hade svårt att återgå 

till ett lyckligt liv efter alla tragedier andra världskriget fört med sig, och blev intresserad av vad som får 

en att känna att livet är värt att leva (Csíkszentmihályi, 2004). Vad han senare kom fram till var att de 

upplevelser som för med sig den mest tillfredställande känslan varade när man befann sig i ett mentalt 

tillstånd kallat flow. I sina undersökningar lät Csíkszentmihályi intervjua personer från olika länder, 

kulturer, samhällsklasser och åldrar, och oavsett detta fick han en väldigt liknande beskrivning av nöje. 

En annan upptäckt var hur lika olika aktiviteter beskrevs när utförandet gick särskilt bra vare sig det 

handlade om kompositörer, långdistanssimmare eller schackspelare (Csíkszentmihályi, 1990). 

 

Efter dessa studier har det visat sig finnas åtta byggstenar som hjälper till att skapa flow. Notera att alla 

dessa inte behöver uppfyllas, utan enbart en räcker. Oftast upplevde speltestarna flera samtidigt 

(Csíkszentmihályi, 1990). Dessa är de åtta byggstenarna: 
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● The task has clear goals 

  - man ska ha klart för sig vad man ska göra 

● The task provides immediate feedback 

- man får feedback som visar om man kommer närmare sina mål 

● We confront tasks we have a chance of completing 

 - det ska finnas en balanserad svårighetsgrad 

● One acts with deep, but effortless involvement 

 - man blir så involverad att aktiviteten nästan sker per automatik 

● Distractions are excluded from consciousness 

 - man är så fokuserad att störande moment försvinner ur medvetandet 

● One exercises a sense of control over their actions 

 - det känns som att man kontrollerar en svår situation 

●  Concern for the self disappear 

 - fokus är så starkt på aktiviteten att man glömmer jaget 

●  The sense of duration of time is altered 

 - man får en förvrängd tidsuppfattning 

(Csíkszentmihályi, 1990) 

 

2.2	  Flow	  i	  spelutveckling	  	  
För att kunna applicera flow i utvecklingen har de ovanstående åtta faktorerna operationaliserats. Det är 

bara tre av dessa som vi som spelutvecklare direkt kan ändra på för att öka flow (Chen, 2006) - vi har 

valt att kalla dem developer elements. Det är dem tre första bland de ovanstående åtta faktorerna; tydliga 

mål, feedback och balanserad svårighetsgrad. Dessa element går på olika sätt att justera för att spelarna 

ska få så goda förutsättningar som möjligt för att känna flow. 

 

A) Tydliga mål 

Spelaren ska ha klart för sig vad den ska göra. Detta innebär att spelet ska härleda spelaren så att denne 

kan ta sig i mål. Detta kan till exempel göras med hjälp av skyltar eller ledande placering av spelobjekt 

som är av intresse för spelaren. Man bör även veta vad spelet går ut på. Det är därmed upp till 
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utvecklaren att förmedla detta på ett tydligt vis. Enligt Csíkszentmihályi (1990) kommer användaren inte 

att finna glädje i aktiviteten ifall man inte vet vad som ska göras. 

 

B) Feedback 

Feedback är nära anknutet till tydliga mål. Det mest värdefulla med feedback för spelaren är att få reda 

på om den kommer närmare med att lyckas med sitt/sina mål (Csíkszentmihályi, 1990). I spel där man 

exempelvis ska plocka poäng är det viktigt att man får återkoppling på att man lyckas med det, antingen 

genom att det blinkar till på skärmen, något ljud spelas upp, en informationstext visas eller till och med 

att allihop på samma gång händer. Det är på detta sammanhängande sätt som målet (att få hög poäng) 

och feedback (indikation på poängsamling) hänger ihop, och det är därför extra noggrant att se över den 

ena punkten när man ändrat på den andra. 

 

C) Balanserad svårighetsgrad  

Utmaningarna bör matcha spelarens förmåga. Då flow 

uppstår när ens kunskaper matchar utmaningarna är det 

väldigt viktigt att kunna designa spelet på det viset att 

uppgiften har en balanserad svårighetsgrad. Då spelaren 

tappar flow när utmaningarna sinar är det viktigt att 

exempelvis antingen ha en ökande svårighetsgrad så 

denne kan återfå flow. Om en person inte har 

färdigheterna som krävs för att klara uppgiften, känns 

uppgiften frustrerande och meningslös (Fullerton et al, 

2008). Om detta är fallet kan spelaren återgå i flow 

genom inlärning.  

 

2.3	  Inlärning	  	  
Inlärning hör ihop med tydliga mål och feedback. Murphy menar att det som förbättrar inlärning är även 

det som gör att ett spel fungerar, då det av spelaren krävs att man lär sig spelreglerna. Han undersöker 

vidare hur detta är kopplat till Csíkszentmihályis teori om flow. För att på bästa sätt lära sig ett spel 

gäller det att kombinera övning och tid med feedback. Ett spel utan feedback blir väldigt svårt för 

Figur 1, flowzonen 
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användaren att förstå. Han beskriver med ett exempel från Pac-Man (Namco, 1980) där man ska samla 

olika objekt för att få poäng. Feedbacken vid insamlandet är att objekten försvinner. Om man tar bort 

denna del av spelet så blir det genast mycket svårare att utföra de mest simpla uppgifter ett spel har att 

erbjuda (Murphy, 2011).  

Murphy (2011) anser att spel är utförande av val och deltagande. Spel måste inte bara inkludera val, 

utan de måste även fylla ett syfte för spelaren. När ett spel har val leder detta till att spelare känner sig 

mer motiverade eftersom deras egen involvering krävs samt att de har kontroll på situationen. 

 

2.4	  Arbetsmetoder	  

2.4.1	  Agil	  arbetsmetod	  
Med en agil arbetsmetod menas att ett arbete utförs iterativt och att mindre leveranser utvärderas 

regelbundet och ändras, för att möta nya krav och behov. Den iterativa processen innefattar ständig 

design, testning och utvärdering ända till ens kriterier uppnås (Fullerton et al, 2008). Genom att arbeta 

på detta vis är man alltid öppen för nya förslag, även relativt sent in i utvecklingsprocessen (Manifesto 

for Agile Software Development, 2001). 

	  

2.4.2	  Research	  through	  design	  
Research through design är namnet på den forskningmodell myntad av Evenson, Forlizzi & Zimmerman 

(2007) vi använder oss av. Den går ut på att genom en iterativ process kommer fram till resultaten i sin 

undersökning. Daniel Fällman beskriver detta som “In some ways, this resembles the way natural 

scientists may only be able to test a theory by first designing the tools or instruments with which to 

study a proposed phenomena” och menar dessutom att kunskapen man får ut av att undersöka en 

artefakt är det viktiga, medan artefakten i sig enbart är ett medel för att nå sitt mål (Fällman, 2005). 

 

2.4.3	  Autobiografisk	  design	  	  
Autobiografisk design är en term som syftar på att designa utifrån ens egna erfarenheter, vilket är ett 

lovande tillvägagångssätt för att skapa upplevelser (Sengers, 2006). Detta kan göras på olika sätt och 

termen är vag i sin betydelse. Det är inte alltid lätt som spelutvecklare att veta vad som skapar 

upplevelser för användaren eller spelaren vilket leder till att man utgår ifrån sitt eget perspektiv och 

känner efter vad man själv tycker är “roligt” (Hagen, 2012). 
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Autobiografisk design är som viktigast när man lägger grunden för spelet. Denna metod är som mest 

användbar i den tidiga delen av utvecklingen då man experimenterar med olika spelmekaniska element 

och inte fokuserar lika mycket på den användarcentrerade upplevelsen (Fullerton et al, 2008).  

3.	  Metod	  
Detta examensarbete genomfördes agilt genom research through design. Spelet skapades i Unity Pro, 

modellerandet skedde i Autodesk Maya 2012 och textureringen i Autodesk Mudbox 2012. Arbetet 

fördelades emellan oss, allt eftersom arbetet fortlöpte. Under uppstarten hade deltagarna mindre 

erfarenhet av Unity Pro men fördjupade sig genom självstudievideor, tutorials och redan gjorda spel i 

Unity för att sedan modifiera de funktionerna som önskades skapas. En av anledningarna till att vi valde 

att använda Unity Pro var att det fanns ett stort community som kunde hjälpa till samt att programmet 

har ett lätthanterligt gränssnitt. Under utvecklingen utfördes ostrukturerade användartester vars feedback 

användes i syfte att förbättra speldesignen. Samtidigt arbetade vi även autobiografiskt genom att 

genomföra många interna tester och lägga fram nya designförslag efter eget tycke. Slutligen utfördes 

användartester på den färdiga versionen. Urvalet för båda testerna var ett bekvämlighetsval med enda 

kravet att alla skulle ha tidigare erfarenhet och intresse av datorspel. Detta resulterade i en varierande 

urvalsgrupp beståendes av personer med olika hög erfarenhet. Testerna genomfördes tillsammans med 

testspelarna och intervjuerna skedde muntligt direkt efteråt.   

 

De tidiga användartesterna utgick ifrån en kvalitativ ansats där användarna observerades samtidigt som 

de mest intressanta iakttagelserna antecknades. Testgruppen bestod av tre män. Efter observationen 

utfördes korta, ostrukturerade intervjuer vars frågor baserades på problematiken som upplevdes och 

observerades under testet. Målet med dessa intervjuer var att utvärdera vad som kunde göras annorlunda 

i det avseendet att kunna förbättra spelupplevelsen. Vi gick igenom alla idéer iterativt antingen genom 

små interna tester eller just genom dessa tidiga användartester. För att få så mycket återkoppling som 

möjligt tilläts testarna spela tills de tröttnade vilket tyvärr inte var länge då det fortfarande fanns en del 

frustrerande element att arbeta bort.  

 

De senare användartesterna utfördes för att bedöma hur väl vi hade lyckats uppnå målet med det 

praktiska arbetet, det vill säga försätta och behålla spelarna i flow. Denna urvalsgrupp bestod av fyra 

kvinnor och sju män. Liksom de tidiga användaresterna var även dessa kvalitativa, men i detta fall var 
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frågorna fördefinierade med utrymme för utveckling ifall intressanta ämnen dök upp. Testerna varade 

dock längre då spelet vid detta lag var avslutat och mer polerat. 

  

Dokumentation har fortlöpt parallellt med spelskapandet där processer och val som har gjorts under 

arbetets gång beskrivits och förklarats. Denna kontinuitet har varit viktig då många idéer slängts eller 

reviderats under det iterativa arbetet. 

 

4.	  Spelutvecklingsprocessen	  
Det följande avsnittet beskriver uppstartsfasen, den del i spelutvecklingsprocessen där examensarbetet 

till en början hade ett annat syfte än att forska om hur man skapar ett spel utifrån Csíkszentmihályis 

flowteori. Som tidigare nämnt genomfördes det praktiska arbetet agilt och det har därför varit viktigt att 

skriva om de ändringar som gjorts för att beskriva processen under arbetets gång. 

 

4.1	  Uppstart	  	  
Det första som gjordes var att klargöra varför ett spel skulle göras. Det ursprungliga syftet var att bygga 

vidare med praktiska exempel utifrån kandidatuppsatsen Spelvärlden som informativt grafiskt gränssnitt 

(Persson et al, 2012). Det var tänkt att examensarbetet skulle resultera i en skräddarsydd spelprototyp i 

två spellägen som skulle stå som underlag för testning av användarförsjunkenhet. Arbetet skulle jämföra 

fördjupningen hos användare när de spelade med respektive utan HUD. I versionen utan HUD skulle 

fokus ligga på dynamiska moment såsom interaktivitet. Spelvärlden skulle få vara guiden för spelaren. I 

versionen med HUD:en skulle vi däremot låta gränssnittet på skärmen vara spelarens hjälp.   
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                          Figur 3, bilden visar en tidig version över hur menyn i spelet var tänkt att se ut. 

 

Med detta i åtanke blev det absolut första i projektet att skapa ett tidsschema över arbetet. Detta skulle 

bli ett omfattande arbete så det var viktigt att känna till när saker skulle göras. Arbetet i tidsschemat blev 

dock inte nedbrutet på detaljnivå utan fungerade mer som en översikt för deltagarna i projektet. 

Anledningen var att uppgifterna inte var helt definierade, speciellt rörande det tekniska i arbetet, hur 

olika funktioner kunde skapas och implementeras.      

 

I uppstartsfasen planerades vad som skulle kunna ingå i spelet. Spelets tema och genre bestämdes tidigt i 

processen. Det skulle vara ett plattformsspel som utspelades i en karibisk miljö. Valet var grundat i våra 

egna åsikter, dessutom är plattformsspel traditionellt mer linjära - något som skulle underlätta arbetet. 

Detta ansågs vara nödvändigt i och med arbetets tidsbegränsning. Utifrån våra kompetenser analyserade 

vi tillsammans i gruppen om det som skulle vara möjligt att göra. Huvudkaraktären skulle vara en 

viktigare del i spelet. Vi ansåg att en kula skulle passa in i vårt spel. Detta skulle kräva mindre arbete 

med huvudkaraktären och det kunde ändå bli ett spel som skapar en underhållande upplevelse för 

spelarna. När detta var bestämt började skissandet på bandesignen. Till en början delades banan upp i tre 

olika partier, där varje parti skulle innehålla varsin utmaning. Parallellt sattes olika moodboards ihop för 

att tydliggöra för alla deltagare i gruppen vilken känsla som spelet skulle förmedla.  
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   Figur 2, inspirationsmoodboard över arbetet.  

 

Vidare fastslogs att kulan istället skulle få vara en kanonkula, så att man sedan kunde koppla 

huvudkaraktären till ett tänkt pirattema. Utifrån detta skapade vi ett moodboard med bilder från filmer, 

2D och 3D-spel som hade piratteman. Enligt Edwards (2009) används moodboards inom design som en 

källa för inspiration och kreativitet. Det är också ett effektivt element som kan hjälpa designers att 

utforska känslor bakom deras produktdesign. Annan inspiration togs även från spelet Limbo (Playdead 

Studios, 2010) som saknar HUD och är utvecklad för att engagera spelaren i spelvärlden och karaktären. 

Rent gameplaymässigt fann vi konsolplattformsspelen Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest 

(Rareware, 1995) och Sonic the Hedgehog (SEGA, 1991) intressanta och lärorika.  

 

 Utifrån detta gjorde vi ett internt speltest inom gruppen innehållandes kulan och några plattformar för 

att se om vi kunde åstadkomma ett fungerande plattformsspel. Det visade sig i detta stadium vara fullt 

möjligt att realisera idéerna vi hade.  

 

De initiala tankarna för bandesignen var som tidigare nämnt att den skulle delas upp i tre olika delar. 

Den första delen skulle bli den längsta delen i spelet och skulle bestå av mycket plattformshoppande. 

Den här delen skulle testa spelarnas förståelse för det diegetiska i spelvärlden. I plattformsdelen skulle 
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även rörande plattformar finnas med som ett moment. Efter dessa skulle en fyr placeras ut. Det var tänkt 

att man skulle kunna hoppa upp på fyren för att nå plattformar som befinner sig högre upp på banan. Det 

var även tänkt att man skulle ta sig upp på fyren via antingen fönster, tegelstenar eller något som såg 

naturligt ut, men som var visuellt tydligt i spelvärlden för spelare att hoppa på.  

 

Den andra delen av nivån var det tänkt att introducera fiender och hinder för spelaren och göra 

omgivningen farligare. Man skulle där styra en jolle för att ta sig till den sista delen av banan. Denna del 

skulle innehålla utmaningar som exempelvis artilleribombardemang och hajar.  

 

Den tredje delen av nivån var tänkt att utspelas på ett förlisande skepp. När användaren nådde skeppet 

via jollen skulle vattennivån höjas ju mer tiden gick och på så vis förmedla att man hade tidsbrist och 

behövde skynda sig. Där skulle man även stöta på hinder såsom exempelvis tunnor som rullar emot en.  

 

En tid in i utvecklingen bestämde vi oss för att byta riktning på uppsatsen och därmed skulle spelet fylla 

ett helt annat syfte. Det ursprungliga syftet var som tidigare nämnt att jämföra två versioner med 

varandra och testa spelares försjunkenhet i de två versionerna. Syftet blev nu istället att dokumentera 

utvecklingsprocessen utifrån flowmodellen och att ha två olika versioner av samma bana skulle då inte 

fylla någon funktion. Vi insåg att tiden inte skulle räcka till för att göra klart de två versionerna eller de 

två senare partierna i banan. I ett agilt projekt är det dock vanligt att saker ändras för att möta nya krav 

och behov (Manifesto for Agile Software Development, 2001). 

                         

4.2	  Tidiga	  användartester	  
I kapitel 2.2 beskrivs developer elements som spelutvecklare kan justera för att generera flow. Dessa 

punkter har stått till grund för utvecklingen, efter att vi frångått det ursprungliga syftet, och arbetet fick 

som nytt mål att med spelprototypen försätta spelarna i flow. Under arbetets gång har därmed vissa krav 

behövts ses över och justeras. Justeringarna gjordes via iakttagelserna under användartesterna men även 

efter våra egna erfarenheter. I de följande avsnitten beskrivs de tre tidiga användartesterna.  

4.2.1	  Användartest	  ett	  
När moodboarden, bandesignen och planeringen var klara samt att vi kände att ett plattformsspel var 

genomförbart med vår kompetens, började det praktiska arbetet på allvar. Det första som gjordes var att 
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placera ut, utifrån den planerade bandesignen, olika spelobjekt i spelvärlden. Vidare programmerades 

huvudkaraktären och det dröjde inte länge förrän den första spelbara spelprototypen var färdig. Denna 

spelprototyp testades tidigt på en första användare. Vi kunde genast iaktta att användaren hade problem 

med att förstå vad som gick att hoppa på och vad som gick att interagera med. Med andra ord var 

punkterna feedback och tydliga mål, inte tillräckligt klara. 

 

Under detta speltest fick vi värdefull återkoppling. Man ska vid ett ställe hoppa upp på en balkong för 

att kunna nå nästa plattform. Där stötte spelaren på problem då denne fick svårt att överhuvudtaget veta 

vart han skulle. Först visste spelaren inte ens att det gick att hoppa på balkongen och testade därpå att 

repetera manövrar med dödlig utgång. Då omgivningen skapade intryck om alternativa vägar undrade 

spelaren om det var möjligt att ta sig fram på ett annat vis. Till slut förstod denne att balkongen var rätt 

väg men den var allt för svår att landa på grund av att kanonkulans fysik var för svårhanterad. 

 

        Figur 4, speltestaren undrade ifall man kunde ta sig till taket från balkongen på vakttornet.  

	  

4.2.2	  Användartest	  två	  	  
Användaren menade att det saknades utmaningar tidigt i spelet för att det sedan, abrupt, blev väldigt 

utmanande. Han kunde bokstavligt talat spela igenom den första delen utan att titta på skärmen, vilket 

var något användaren passade på att påpeka. I detta avseende existerade det inga tidiga utmaningar, men 

den första utmaningen var väldigt svår, med andra ord så var svårighetsgraden inte balanserad.  
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4.2.3	  Användartest	  tre	  	  
Spelaren var tvungen att förstå hur kontrollen fungerade och missade balkongen flertalet gånger innan 

han fick reda på att man hoppar högre ju längre man trycker på hoppknappen. Han tyckte även det var 

otydligt hur man skulle ta sig vidare vid ett flertal platser och undrade om man kunde hoppa upp från 

balkongen till taket. 

 

 

      Figur 5, fyrdelen kändes otydlig för speltestaren. Han visste inte vart han skulle.  

 

Kulan tyckte han kändes “hackig som i ett arkadspel” när den vände i riktning och betedde sig inte som i 

de moderna plattformspelen där rörelserna är mjukare. Vid fyren tyckte han att det var rörigt och visste 

inte vart man skulle hoppa någonstans. 

 

4.3	  Flowleakers	  
Under skapandet av spelet har de element som förstört flowupplevelsen varit såpass återkommande och 

centrala att vi valt att samla dem alla under begreppet flowleakers. Ordet betyder i vår mening faktorer 

som minskar chansen att känna flow, exempelvis buggar, felplacerade objekt eller obalanserade partier 

och spelregler. Dessa användartester har haft som fokus att identifiera eventuella flowleakers. 
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4.4	  Åtgärder	  utifrån	  användartesterna	  
Som tidigare nämnt (se kap. 2.2) så finns det tre element man kan justera som utvecklare för att generera 

flow. De var tydliga uppgifter, feedback och balanserad svårighetsgrad. Följande avsnitt beskriver hur vi 

med hjälp av dessa element ändrat speldesignen utifrån användartesterna och eliminerat flowleakers. 

 

4.4.1	  Tydliga	  mål	  	  
Under användartest tre kommenterade användaren att det vid fyren var svårt att veta vart man skulle. Vi 

implementerade ett poäng- och tidssystem i form av samlande av diamanter. Vi ville skapa en 

upplevelse för att samla diamanter, men samtidigt ha ett klart syfte till varför de existerade i spelvärlden. 

Till en början var det inte planerat att dessa kunde placeras för att vägleda spelarna utan de fanns där för 

att öka omspelningsvärdet. Genom att placera diamanterna på ledande platser visade de sig förtydliga 

vilka vägar man kunde välja. En annan lösning var även att lägga till skyltar i banan som skulle göra det 

uppenbart om de alternativa vägarna. Vi fick stor hjälp av Jonas Linderoths artikel Why gamers donʼt 

learn more: an ecological approach to games as learning environments (2010). Artikeln beskriver bland 

annat vad exploratory handlingar1 är för något, och att spelutvecklare bör tänka på att underlätta dessa 

för spelare.  

 

Under det första användartestet kunde vi iaktta att testpersonen hade problem med att förstå att det inte 

gick att röra sig i djupled. Denne hade även svårigheter med att förstå vart man kunde hoppa. Vidare 

kändes det synd att ha så mycket omsorgsfullt modellerade objekt och ändå i princip bara visa framsidan 

av dem. I början av utvecklandet fanns ingen tanke på att ändra kameravinkeln. Problemen löstes dock 

genom att vrida kameran snett bakåt i färdriktningen vilket förtydligade vad som låg i för- respektive 

bakgrunden. Detta ledde till att spelet samtidigt fick ett visuellt lyft; alla detaljer syntes bättre och solens 

ljus reflekterades bättre på byggnaderna. Dessutom ser man numera inte lika mycket av vad som finns 

framför en vilket gör att man måste fokusera lite mer på att man gör rätt. Spelet byggdes även på djupet 

och det lades stor möda på att designa omgivningen. Förutom att detta tilltalade rent estetiskt blev 

omgivningen också mer trovärdig samtidigt som det blev en stimulerande utmaning för oss.  

                                                

1 Exploratory handlingar ger oss information om en miljö genom att man utforskar den (Linderoth, 
2010) 
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Den tredje användaren uttryckte att det var svårt att veta, speciellt vid fyren, vart man kunde hoppa 

någonstans. Som åtgärd lades en trigger som zoomade ut kameran, i hopp om att ge en bättre översikt av 

den delen av banan.  

 

        Figur 6, fyren förtydligades genom en kamerautzoomning vid området.  

 

4.4.2	  Feedback	  	  
En viktig del var att informera spelare om varför spelet tagit slut. Spelet kan avslutas genom att 

karaktären antingen förlorar alla sina liv, tiden tar slut eller att man klarar av banan. Under 

utvecklingens tidigare faser hade en informationsruta fått representera alla dessa tre händelser. Dock gav 

detta ingen feedback på vad som var orsaken till att spelet slutade. Genom att istället göra separata 

bilder för varje händelse, att exempelvis skriva ut att tiden tagit slut så gavs det klarare information om 

vad som hade skett. Därför varierade vi de tre olika informationsrutorna som visades när spelet 

avslutades för att spelaren skulle få veta anledningen till varför spelet tagit slut.  
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    Figur 7, när spelet är slut får användaren upp en ruta med anledning till varför spelet är slut. 

 

För att uppmärksamma dem på diamanterna, valde vi att lägga rotation på dem. Diamanterna utgav till 

en början även ljussken men detta togs bort då prestandan försämrades avsevärt. Optimeringen av spelet 

var en viktig faktor eftersom att låg FPS kunde leda till en försämrad upplevelse för användarna.    

 

Vi valde att visa karaktärens hälsa både diegetiskt men även på HUD:en. På HUD:en lade vi till tre 

stycken kanonkulor för att representera antalet liv, och i det diegetiska blev karaktären röd, samt 

skiftade textur när man förlorade liv. Genom detta var det inte enbart HUD:en som kommunicerade hur 

många liv spelaren hade kvar, men också karaktären själv. Detta gjordes som en återkoppling till 

kandidatuppsatsen Spelvärlden som informativt grafiskt gränssnitt (Persson et al, 2012) som undersöker 

hur det diegetiska i spelvärlden påverkar inlärningen för ovana spelare, men även för att det enligt oss 

såg och kändes bättre. 

 

Ljudeffekter ger inte bara direkt feedback på vad man håller på med genom exempelvis att höra när man 

landar på marken, utan de tillåter oss även att använda underhållande effekter såsom explosioner och 

musik för att stärka spelupplevelsen. Olika ljudeffekter lades även på de olika diamanterna. Detta skulle 

fungera som hjälpmedel för spelarna att förstå vad de hade plockat upp för typ av diamant.  
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Under de interna testerna kom vi fram till att man inte fick tillräcklig återkoppling på hur mycket tid 

man hade kvar. För att åtgärda detta ändrade vi så att när det var 15 sekunder kvar blev timern röd 

samtidigt som ett pipande ljud spelades upp i bakgrunden för varje sekund som gick. På det viset fick 

spelaren intryck från två håll - visuellt samt audiellt.  

  

Boxarna implementerades för att inkludera interaktiva fysiska element i utvecklingen. Det fanns ingen 

särskild baktanke kopplad till flow utan vi ville mer utmana oss själva, få det att fungera samt att det 

kunde bli ett intressant moment i spelet.  

 

       Figur 8, kanonkulan skapar sin väg genom att putta ner boxarna i vattnet.  

 

4.4.3	  Balanserad	  svårighetsgrad	  	  
Vi insåg redan efter första användartestet att spelet tenderade att bli för svårt i jämförelse med spelarens 

färdigheter. Den andra användaren kommenterade att det var enkelt i början och att man kunde spela 

spelet utan att titta på skärmen, men att det abrupt blev väldigt utmanande. Som följd lade vi dit enklare 

versioner av hinder man stöter på senare i spelet som en sorts uppvärmning för de kommande partierna. 
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Andra åtgärder var diegetiskt förtydligande om vart man kunde hoppa samt ett förbättrat hoppsystem 

som ökar precisionen.  Efter användartest tre ställdes även kulan om att inte stanna lika arkadaktigt som 

tidigare. Fysiska egenskaper lades även på räcket för balkongen så när man väl lyckades med hoppet, 

glider man inte av plattformen, vilket var ett stort problem under användartesterna. 

 

Ett återkommande problem från de tidiga användartesterna var att då spelarna dog fick de börja om från 

den första spawnpointen. Vi insåg snabbt att vi var tvungna att lägga till fler spawnpoints för att bland 

annat minimera risken för irritation bland spelarna. Eftersom vi vill utmana spelaren skulle det bara bli 

frustrerande att behöva starta om från början varje gång man dog. Efter att vi listat ut hur man skulle 

bära sig åt för att skapa fler spawnpoints valde vi att placera ut dessa efter hur spelarna spelade, det vill 

säga vid de ställen på banan som var mest krävande.  

 

Till en början var det bara tänkt att ha en hälsomätare och en poängräknare. Vi bestämde oss senare för 

att lägga till tid som en faktor att räkna med så att spelaren skulle känna lite press. Vi tänkte dock först 

ta bort liv eftersom slut på tid i sådana fall skulle representera spelets slut, men idén slängdes eftersom 

man då kunde dö ett odefinierat antal gånger inom den tidsramen skulle utmaningarna spela mindre roll 

i spelet. Tanken var att öka flow genom att göra spelet svårare, så det beslöts att endast ha tre liv i spelet 

och därmed togs också möjligheten att kunna samla liv bort under spelets gång. Detta gjordes med 

främsta anledning att öka svårighetsgraden. 

 

Genom att starta med relativt kort tid så leder det till att man har mindre rum för misstag, och samlandet 

av tidsdiamanterna blir en mer central del av spelandet. Syftet var att förutom ge spelaren ett tydligare 

mål, men framför allt skapa mer utmaning. Denna diamant har därmed även en stor betydelse för 

totalpoängen. Ju mer tidsdiamanter man plockar och ju snabbare man klarar av banan, desto mer 

tidsbonus får man när spelet tagit slut. På detta vis skapas en ytterligare faktor att ha i åtanke när man 

spelar spelet. Givetvis premieras spelaren att ta en svårare väg, så en del balansering har skett. 
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        Figur 9, för att få mer poäng krävdes det att spelaren tog sig an svårare utmaningar.  

Efter interna speltester märkte vi att den svävande plattformen som åkte vertikalt ledde till buggar när 

spelaren hoppade av och på dem. Detta ledde till att man var tvungen att starta om spelet. Istället gjordes 

en plattform som gick diagonalt varpå spelaren sedan kunde ta sig högst upp till fyren. 

 

        Figur 10, den diagonalt rörande plattformen transporterar spelaren högst upp till fyren.  
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5.	  Resultat	  
När utvecklingsstoppet av spelet hade nåtts, utfördes elva utvärderande användartester där vi 

observerade vad användarna gjorde under spelandet. Efter testerna intervjuade vi användarna och ställde 

frågor om deras upplevelser. Detta genomfördes för att bedöma hur väl vi hade lyckats med att skapa 

flow. Då de utvärderande användartesterna var utformade så att vi kunde avgöra om testspelarna 

befunnit sig i flow formulerades frågorna så att Csíkszentmihályis åtta punkter gick att kategorisera i 

enlighet med dem.  

    

De frågor som ställdes under intervjuerna var följande. I kursivt visas de element som utgör flow: 

● Kändes det som att det fanns ett tydligt mål med spelet? 

 - The task has clear goals 

● Hur ansåg du svårighetsgraden i spelet var? 

 - We confront tasks we have a chance of completing 

- One exercises a sense of control over their actions 

● Hur fokuserad/koncentrerad kände du dig när du spelade spelet? 

- One acts with deep, but effortless involvement 

- Distractions are excluded from consciousness 

- Concern for the self disappear 

● Hur lång tid tror du att du spelade spelet? 

- The sense of duration of time is altered 

 

Denna punkt fick vi svar på genom observationen samt de oförberedda frågorna som dök upp: 

· The task provides immediate feedback 
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5.1	  De	  utvärderande	  användartesterna	  
I det följande avsnittet framförs enbart de citat och iakttagelser från användartesterna som vi anser är 

relevanta med hänsyn till Csíkszentmihályis åtta faktorer om flow.  

	  

5.1.1	  Tydliga	  mål	  
När respondenterna fick frågan om de tyckte målet med spelet var tydligt svarade de följande: 

 Det var bara köra framåt, samla poäng och göra det fort, kändes lite som pirat-Sonic. 

 - Respondent 5 

 

Samla diamanter, klara av banan och inte dö av vattnet. 

  - Respondent 11 

 

Man ska inte dö, man ska få poäng och en bra tid. 

 - Respondent 7 

 

Innan användarna fick spela spelet fick de läsa instruktioner på hur spelet fungerade, bland annat att 

spelet går på tid och att tidsdiamanter ökar den kvarstående tiden. Dock verkade det som att användarna 

inte förstod vad tidsdiamanterna gjorde. Först en bit in i deras spelande förstod de dessa diamanters 

syfte. En av respondenterna uttryckte följande om tidsdiamanterna: 

 

 Jag fokuserade först på att samla alla de blå diamanter men insåg att jag klarade mig utan dem 

så jag satsa mer på att köra full fart framåt. 

 - Respondent 8 
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5.1.2	  Feedback	  
När vi frågade en respondent som hade klarat spelet, om vad denne tyckte om vägledningen i spelet, så 

svarade denne: 

 Jag kunde komma vidare genom vild chansning och ibland fanns det pilar. Jag litade på att om 
jag hoppade skulle det gå eftersom spelet förmodligen var rätt designat. 

 - Respondent 9 

En av användarna kommenterade på när man dör i spelet och börjar om från senast passerad 

spawnpoint. 

Man dör väldigt snabbt, det borde finnas någon delay när man dör, något slags plums när man 
drunknar. 

 - Respondent 4 

 

Vi kunde observera att användare inte lade särskilt stort fokus på HUD:en. Efter att ha plockat upp en 

tidsdiamant uttryckte en användare:  

Vad gör den där diamanten? 

 - Respondent 6 

 

Trots att det plingade till i spelet och att respondenten fått se spelets instruktioner tidigare så kunde detta 

observeras.  

 

Man har tre liv som kan förbrukas under en spelomgång. Majoriteten av användarna dog flertalet gånger 

när de spelade. Det var dock ingen av användarna som påpekade att kanonkulan ändrade färg när man 

förlorade liv. Denna information fick användarna istället från HUD:en.  

 

5.1.3	  Balanserad	  svårighetsgrad	  
I början av spelet avancerade användarna inte så långt fram i banan. De spelade om spelet flertalet 

gånger. Ju mer tid som användarna tillbringade till att spela spelet, desto längre fram kom de i banan i 

sina senare försök. 
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De tre användarna som vi kunde iaktta kände mest frustration med spelet svarade följande när de blev 

frågade om vad de tyckte om svårighetsgraden i spelet: 

 Känns jättesvårt. Får inte nån rytm. Först har jag svårt att se vart man ska fortsätta och det är 

svårt att se vart man ska hoppa. Dålig respons när man ska hoppa jag får inte in avstånden. 

 - Respondent 3 

  

För svårt att kontrollera kanonkulan, man ville bara framåt men så fanns det vatten överallt 
man dog av. 

 - Respondent 11 

 

Dessa användare klagade under spelets gång att kameravinkeln gjorde det svårt att veta vad som skulle 

komma därnäst. En annan användare sade även han att kameravinkeln i spelet gjorde spelet svårare, men 

på ett positivt sätt. 

 Kameran ökade svårighetsgraden, men det var inte dåligt, de gav snarare överraskning. 

 - Respondent 1 

  

De som hade mer erfarenhet av spel kände mindre frustration och svarade följande på hur de upplevde 

svårighetsgraden: 

 Svårt, men om man spelar oftare vänjer man sig, spela och köra framåt. Tog ett tag innan man 
förstod att man behövde fart för att hoppa, och att inte köra fram med för mycket stress. 

 - Respondent 10 

 

Svårighetsgraden var okej, man kände att man lärde sig allt eftersom. 

 - Respondent 2 

  

I början var det svårt, sen när man lärde sig kontrollen, hur bollen går och hoppar blev det 
enklare. 

 - Respondent 8 
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Spelet var balanserat, det gäller bara att hitta fysiken, så är det med alla plattformspel, att lära 
sig fysiken och det gick fort. 

 - Respondent 5 

  

Majoriteten av användarna hade problem med ett tidigt moment i spelet. Momentet var de åtta tunnorna 

(Figur 11, se nedan) som flyter på vattnet och som spelaren ska hoppa på för att komma vidare. Innan 

hade bara ett antal lättare hopp gjorts för att komma till detta moment där det krävs mycket mer 

precision, där det inte bara räcker att hoppa över, utan man måste hoppa rätt så man når nästa tunna utan 

att nudda vattnet. En speltestare blev även förvirrad när denne lyckades fånga en diamant vid tunnorna, 

men eftersom de var placerade såpass nära vattenytan ramlade han i vattnet vid nästa försök. 

  

 

        Figur 11, Många användare hade svårigheter vid den tidiga delen med tunnorna i spelet. 
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5.1.4	  Förvrängd	  tidsuppfattning	  
Fem av elva respondenter gissade på en kortare tid än vad de egentligen hade spelat.  

 

 

                     Figur 13, tabell över den verkliga speltiden (rött) i relation till den gissade speltiden (blått). 

 

De som hade gissat rätt på hur länge de spelat, påstod att det inte kändes lika länge. 

 Jag ville klara spelet, spelade ingen roll hur lång tid det skulle ta och därför kändes det heller 
inte som en halvtimme. 

 - Respondent 6 

 

Spelade jag 20 minuter? Kändes som det gick fort. 

 - Respondent 5 
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5.1.5	  Fokus	  
På frågan hur fokuserade spelarna kände sig svarade respondenterna följande: 

 Jag fick mer fokus ju mer jag körde, sen ville jag klara banan. I början kändes det mer lite 

slappt men sen blev jag taggad. 

 - Respondent 8 

  

Jag kände mig fokuserad, körde det inte så bra som jag ville men ville klara av banan. 

 - Respondent 11 

 

Kände mig ganska fokuserad, taggad för att man kan klara spelet på andra sätt så man vill hitta 
den ultimate speedrun. 

 - Respondent 5 

 

De som lyckades komma till delen med de interaktiva boxarna uttryckte följande: 

 Det här spelet är nice, man kan bygga sin egen väg! 

 - Respondent 5 

  

Wow, ni borde ha mer sånt här i spelet! 

 - Respondent 2 

 

Under observationerna uttryckte de flesta användarna känslor pendlandes mellan frustration och glädje, 

men de kände att de ändå kunde klara av spelet. Denna blandning av osäkerhet men samtidigt 

beslutsamhet och övertygelse märktes bland annat hos denna respondent: 

/.../ man måste ha tålamod men man vill klara av det så snabbt som möjligt och det är kul. 

 - Respondent 1 

 

 

En av användarna tyckte det var underhållande att det fanns olika vägar att ta sig fram, vilket i hans 

tycke gav spelaren uppgiften att hitta den snabbaste vägen att få så mycket poäng som möjligt. 
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 Det är kul att det finns alternativa vägar för då kan försöka hitta bästa speedrun, finns inte bara 
en väg att gå. 

 - Respondent 5 

 

 

        Figur 12, en användare tyckte att det var kul att det fanns olika vägar att ta och inte bara en. 
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6.	  Analys	  och	  reflektion	  
 

6.1	  Tydliga	  mål	  
När speltestarna fick frågan om vad målet med spelet var uttryckte en del av dem att det var att samla 

poäng på så kort tid som möjligt. Det tänkta målet med spelet var till en början endast att klara av banan. 

Dock togs beslutet att lägga till ett poängsystem tidigt i processen för att öka återspelningsvärdet. 

Huvudmålet i spelet blev efter detta att få så hög poäng som möjligt, där samlandet av poäng, få så bra 

tid som möjligt, behålla sina liv och klara av banan var delmål för att uppnå huvudmålet. 

Respondenterna svarade varierat på frågan gällande tydliga mål, men en majoritet hade klart för sig vad 

de skulle göra. 

 

Av alla de utvärderande användartestare var det bara fyra av elva som klarade av spelet. Tre av dessa 

spelare hade mycket erfarenhet av spel, och började, efter att ha klarat banan, istället att försöka hitta 

den bästa vägen för att få högst antal poäng. Deras spelande hade därmed börja fylla ett annat syfte. Ett 

annat exempel på detta är tidsdiamanterna. I spelet var de bara ett hjälpmedel för att klara av banan i tid. 

Testspelarna samlade till en början tidsdiamanterna enbart för att klara banan, men när de emellertid 

lyckats användes tidsdiamanterna istället till att få så hög poäng som möjligt.  

 

Vi kunde observera att de mindre erfarna spelarna hade problem med kontrollerna i spelet. Detta ledde 

till att användarna blev distraherade och vi kunde observera att de förlorade fokus om vad de skulle 

göra. För dessa användare var spelets mål otydliga.  

 

6.2	  Feedback	  
Enligt Csíkszentmihályi (1990) är feedback återkoppling på hur väl man lyckas med att uppnå sina mål 

och tillsammans med övning och repetition är detta ett bra sätt för en spelare att lära sig (Murphy, 2011). 

Under de senare användartesterna var det en användare som tyckte att man inte fick någon återkoppling 

när man dog, utan att man för snabbt återvände till spawnpointen. Feedback ska i sin grund visa 

resultaten av en spelares handlingar (Murphy, 2011). I spelet fungerade vattnet som en dödszon och så 

fort karaktären nuddar denna så förlorar spelaren ett liv, kanonkulan ändrar färg och spelet fortsätter 

ögonblicket senare vid senast passerad spawnpoint. Dock saknades det information och feedback på 

vilket sätt karaktären förlorat ett liv. 
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Vi kunde även observera att användarna inte lade särskilt stort fokus på HUD:en. När man samlade en 

diamant var det endast poängräknaren som ändrades varpå diamanten försvann med ett plingande ljud. 

Poängräknaren stod i ett simplare typsnitt med svart färg. Om spelets poäng och tidsaspekt därmed hade 

visualiserats på ett synligare sätt, så kanske det hade bidragit till en längre tid i flow. Det är viktigt att 

spelaren får feedback när att den är på god väg att uppnå sitt mål (Murphy, 2011). Det hade möjligtvis 

varit mer tydligt om den poäng eller tid som ökade markerades på ett bättre sätt. 

 

Utifrån de tidiga användartesterna kunde vi konstatera att målen var otydliga. Vi hade iakttagit att 

användarna exempelvis var osäkra på vad de kunde hoppa på och vad man kunde hoppa till. Åtgärden 

blev att vägleda spelarna med diamanter och skyltar. En av användarna från de senare användartesterna 

med mer erfarenhet, uttryckte att han uppmärksammade skyltarna och kunde följa dessa i förhoppning 

om att spelet var rätt designat. Murphy (2010) uttrycker att feedback gör det möjligt för spelaren att hitta 

ett samband mellan våra handlingar och resultat. I detta fall chansade användaren att hoppa vidare med 

vägledning av skyltarna vi hade placerat ut.  

 

Att designa med inlärning i åtanke och samtidigt tänka på diegesis kan göra utvecklingen av ett spel 

komplicerat för spelutvecklare. Att karaktären ändrade färg beroende på hur många liv man hade kvar 

var det inget användarna antydde på, utan HUD:en med de tre kanonkulorna blev deras vägledning. 

Syftet har varit att skapa en tydlig feedback, vilket är ett av kraven för flow. Det kan dock anses att om 

hälsan enbart skulle visas diegetiskt så kunde detta ha lett till ökad försjunkenhet och en längre tid i 

flowtillståndet, men detta förutsätter även att spelaren förstår den feedback som kommuniceras genom 

kanonkulan.  

 

6.3	  Balanserad	  svårighetsgrad	  	  
Genom att kunna samla poäng fick spelet ett återspelningsvärde. Spelarna som hade klarat spelet valde 

att spela om spelet även om de klarade banan.  För att slå rekord i spelet gäller det att hitta nya vägar, 

röra sig snabbare. Det kan på detta vis tolkas som att spelet blir svårare ju mer poäng man vill ha vid 

slutet av spelet då det krävs mer av användaren. Enligt spelutvecklaren Jenova Chen (2006) har spelare 

olika förutsättningar för att hamna i flow. En erfaren spelare behöver svårare utmaningar än en 
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nybörjare för att uppleva flow. För att flera spelare ska kunna befinna sig i flow krävs flertalet 

potentiella uppgifter som användare kan utmana (Chen, 2006). 

 

Flertalet spelare uttryckte att spelet var lagom svårt, men efter man hade lärt sig kontrollerna och 

fysiken så blev det lättare. Csíkszentmihályi (1990) beskriver att alla kan uppleva flow i olika aktiviteter 

men att det krävs en viss förutsättning innan det kan ske. (Black et al, 2008). För att möta dessa 

förutsättningar anser Csíkszentmihályi (1990) att man måste jobba kontinuerligt för att bättra sig själv. 

Han anser att genom att spendera tid och anstränga sig öppnar man möjlighet för att flow ska kunna ske. 

Murphy (2011) nämner Law of exercise som ett sätt att lära sig som består av två delar. Den första är att 

man lär sig genom övning och repetition. Den andra är att feedback är viktigt, att spelet kommunicerar 

vad ens val resulterar i och kommunicerar spelarens framsteg. Denna regel betonar att övning och 

feedback måste existera tillsammans för att nå bästa resultat.   

  

Tunnorna i spelet var ett tidigt moment som var svårare än det föregående. Tanken vi hade innan med 

spelet var att gradvis öka svårighetsgraden för att spelaren lättare skulle komma in i flow. Enligt (Black 

et al, 2008) måste aktivitetens kontext dynamiskt bli svårare för spelaren annars förstörs balansen 

mellan en spelares förmåga och utmaningen. Detta relateras till ett spels potential att frambringa flow 

hos spelaren, att det alltid finns nya utmaningar att klara av. Enligt Steve Wright (2008) som reflekterar 

över Csíkszentmihályi punkter av vad flow är, så blir man frustrerad när utmaningarna i spelet är över 

ens egen förmåga. Detta kunde vi iaktta under de utvärderande användartesterna där flertalet kände 

frustration, speciellt vid tunnorna men att de samtidigt var benägna att klara av banan. När utmaningarna 

är för höga kan det leda till frustration, men det kan också frambringa positiva känslor såsom nyfikenhet 

eller förundran (Bateman, 2009). Frustrationen hade möjligtvis varit mindre om tunnorna varit ett senare 

moment, så att användarna gradvis kunde lära sig spelkontrollen och fysiken i spelet.  

  

Innan speltesterna visade vi användarna spelets regler och tips för kontrollen och fysiken i spelet. Även 

med detta tog det ett tag för dem att förstå att kanonkulan måste ha fart för att hoppa i sidled även om 

detta stod i instruktionerna. Spelindustrin försöker på flertalet sätt att bibehålla spelare i flow genom 

olika lösningar där en är att eliminera behovet av en manual (Murphy, 2011). Ett sätt är att exempelvis 

integrera inlärning som en del i spelet. Om kontrollen hade varit mer hanterlig hade det mest troligt tagit 
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till sig spelet lättare. De som lärde sig kontrollen och hur spelet fungerade kom längre och vissa klarade 

även banan.  

6.4	  Förvrängd	  tidsuppfattning	  
Utifrån de utvärderande användartesterna kunde vi även fastställa att flera användare gissade fel eller 

var överraskade över den tid som gått när de spelade. Csíkszentmihályi (1990) uttrycker följande när det 

handlar om tid:  

One of the most common descriptions of optimal experience is that 

time no longer seems to pass the way it ordinarily does. Generally, 

after the experience we do not know where the time went; 

however, during the actual experience, time seems to stand still. 

(Csíkszentmihályi, 1990) 

 

6.5	  Fokus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Enligt de senare användartesterna uttryckte de användare som kom i kontakt med boxarna att detta var 

ett roligt moment. En av dem kände att det var roligt att fanns alternativa vägar att ta. Enligt Murphy 

(2011) är valmöjlighet viktigt i spel.  När en spelare är involverad i en situation med valmöjligheter där 

de är i kontroll kan det leda till att spelare blir mer motiverade och har mer intensiva och positiva 

upplevelser (Murphy, 2011). 

 

Utifrån observationerna och frågorna kunde vi se att flertalet användare kände sig fokuserade under sitt 

spelande och hade viljan att klara av banan trots utmaningarna. Precis som Csíkszentmihályi (2004) 

beskriver i sin teori, så kunde vi observera att en del respondenter blev omedvetna om omgivningen och 

tiden. 

 

Poänginsamlande visade sig vara en viktig komponent för återspelningsvärdet, då de spelare som 

klarade av banan, fortsatte även om de uppnått sitt tidigare mål. Då spelare har olika nivåer är inte 

frågan för spelutvecklare om flow är viktigt, utan hur länge man kan bibehålla dem i det (Murphy, 

2011). I vårt spel kan man samla poäng och försöka slå det rekordet man hade innan om man har 

kommit underfund med hur man klarar banan. På det viset ändras fokus. 
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7.	  Diskussion	  och	  slutsats	  
Målet med det praktiska arbetet var att försätta och behålla spelarna i flow. Vi tycker generellt att vi har 

lyckats med detta utifrån de insamlade resultaten. Vad man kan konstatera är att Csíkszentmihályis åtta 

punkter uppfyllts under användartesterna, och som nämnt innan behöver inte alla vara uppfylld av 

samma person - vilket var fallet hos oss. Det skulle vara intressant att i en framtida undersökning 

använda sig av fler speltestare till antingen vårat eller ett annat flowcentrerat spel och gå djupare in på 

respektive punkt och bredda kunskaperna om applicering av flow i spel.    

 

Vi anser att developer elements som vi som spelutvecklare arbetade utifrån under processen var en väl 

fungerande metod för att skapa ett spel med flow i baktanke. Med hjälp av dessa hade vi fått det klarare 

för oss hur vi bör tänka och ta oss an flowleakers.  Utifrån developer elements kunde vi förstå hur de 

kompletterade varandra i att skapa ett underhållande spel. Även den agila arbetsmetoden har visat sig 

vara utmärkt att jobba efter i spelutvecklingsprocessen. Faktum är att det troligtvis var det enda sättet vi 

kunnat arbeta på då saker sällan blir som man tänkt sig när man jobbar iterativt. Autobiografisk design 

räckte långt för att skapa grunden, men ju längre vi jobbade desto mer beroende av externa speltestare 

blev vi, då det var lätt att bli hemmablind i arbetet. Ett exempel på det är att vi observerat att utmaningar 

som är designade för att öka flow, lätt istället kan bli flowleakers ifall de görs på fel sätt. Detta kunde vi 

iaktta från momentet med tunnorna (se fig. 11). Tanken var att gradvis göra spelet svårare men istället 

blev utmaningen för hög allt för tidigt in i spelet.  

 

Även kontrollen var en flowleaker då ett flertal användare hade svårigheter med att lära sig den. 

Manualen i spelet beskrev bland annat hur kontrollen och hur fysiken i spelet fungerade, men fastän 

många av användarna läste instruktionerna lade vi märke till att de trots det hade problem. På detta vis 

kunde vi observera att instruktionerna inte hjälpte användarna att lära sig kontrollerna och fysiken i 

spelet. Om utmaningen inte hade legat i att förstå kontrollerna och fysiken i spelet så hade spelarna 

istället kunnat fokusera sig på spelets egentliga utmaningar.   

 

För att minska antalet flowleakers borde vi haft fler tidiga användartester under processen De 

utvärderande användartesterna skulle även de varit fler samtidigt som vi skulle ha haft mer frågor. 

Mängden insamlat data under denna undersökning var tillräckligt för att få fram ett resultat, men det 

hade behövts mer för att öka tillförlitligheten. Vi hade kunnat utgå från en kvantitativ ansats och lagt 



 37 

upp spelet på internet, men det hade inneburit att vi inte kunnat observera användarna. Dessutom krävs 

det att man inledande investerar energi i en aktivitet för att uppnå flow - något som vissa kanske inte 

skulle vara beredda på ifall de hade testat spelet på egen hand.   

 

Det hade varit intressant om vi kunde designa fler banor, vilket hade givit oss möjligheten att testa 

idéerna som vi varit tvungna att slänga på grund av tidsbrist. Emellertid kan det resultera i förminskat 

omspelningsvärde då man kanske inte lär sig den enskilda banan lika noggrant, så spelets korta längd i 

kombination med dess relativt höga svårighetsgrad kan ha visat sig vara en bra lösning. 

 

Något annat som inte hann färdigställas på grund av tidsbrist var en förbättrad HUD samt animationerna 

när karaktären dog. En av användarna kommenterade att man dog plötsligt och att det inte fanns någon 

animation för detta. Detta kan vara två exempel på flowleakers som är relaterade till feedback. Dessa 

kan med andra ord ha påverkat spelarens upplevelser. Det vore spännande att undersöka hur HUD:en 

påverkar flow. Detta skulle kunna genomföras genom design av två olika spellägen, ett med respektive 

utan HUD. En annan intressant undersökning skulle vara hur narrativet eller miljön i ett spel påverkar 

flow.  

 

Sammanfattningsvis, vad vi lärt oss under arbetet är metoden att identifiera och ta sig an flowleakers. 

Genom att använda oss av developer elements i utvecklingen kombinerat med interna och externa 

användartester har vi gjort ett svårbemästrat och oklart arbetssätt aningen enklare och tydligare.  
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