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Abstract 
In this study we pose the question if you through finding patterns in 
implementation of checkpoints can find ways to tailor the experience of the 
game A Story About My Uncle to hardcore gamers. To find out the answer we had 
hardcore players playing a modified level from the game A Story About My Uncle 
that was used as stimulus material for the following focus group interview. The 
analysis of the gathered material resulted in four patterns that can be used when 
implementing checkpoints to tailor the experience of the game A Story About My 
Uncle to hardcore gamers. Elements of checkpoints that our study showed to be 
important when it comes to how the game is experienced are density, placement 
and clearness.  

Keywords: checkpoints, hardcore gamers, focus group interview, 
qualitative study, challenge. 
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Sammanfattning 
I den här studien ställde vi oss frågan om man genom att hitta mönster inom 
implementation av checkpoints kunde finna sätt att anpassa spelupplevelsen i 
spelet A Story About My Uncle till hardcore spelare. För att ta reda på det lät vi 
hardcorespelare spela en modifierad bana ur spelet A Story About My Uncle som 
användes som stimulusmaterial för en följande fokusgruppsintervju. Analysen av 
det insamlade materialet resulterade i fyra mönster som kan användas vid 
implementering av checkpoints för att anpassa spelupplevelsen i spelet A Story 
About My Uncle till hardcorespelare. Faktorer för checkpoints som i vår studie 
visat sig ha stor betydelse i hur spelet upplevs är densitet, placering och 
tydlighet. 

Nyckelord: checkpoints, hardcorespelare, fokusgruppsintervju, kvalitativ 
studie, utmaning. 
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1 Introduktion 
Faktorerna som kan göra ett spel utmanande är många. För denna studie har vi 
valt att fokusera på checkpoints. En checkpoint är en punk i ett spel dit spelaren 
skickas tillbaka till då spelaren misslyckas under olika förhållanden. Det finns 
flera skäl till att vi valt att fokusera på just checkpoints. För att kunna hantera 
omfånget av studien måste vi begränsa parametrarna som vi ska undersöka och 
vi vill därför begränsa oss till något som är lätt att modifiera. Att modifiera 
checkpoints påverkar inte heller tydligheten i leveldesignen. Det är också 
spännande ur designsynpunkt om vi, med hjälp av att bara justera checkpoints, 
kan göra en och samma bandesign mer eller mindre tillgänglig för spelartypen 
hardcorespelare. Slutligen har det med naturen av checkpoints att göra. 
Checkpoints är lätta att flytta på och påverkar inte ljusförhållanden i banan. 
Därför kan vi snabbt tillverka en testbana och modifiera den utan att behöva 
beräkna allt ljus i banan för varje variant när vi provar oss fram till en 
modifiering som passar bra för ändamålet. Dessa fördelar hoppas vi i 
förlängningen kan leda till att vi kan utveckla ett tidseffektivt sätt att ändra 
upplevelsen för olika typer av spelare i framtiden.   

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Historia  

Checkpoints har antagit olika roller och funktioner under det digitala 
spelmediets korta livslängd. De digitala spelen nådde den kommersiella 
marknaden i form av arkadmaskiner som Asteroids (Atari, 1979) och Pac-Man 
(Namco, 1980) i slutet av 70-talet och början av 80-talet. För att kunna fortsätta 
spela när spelaren dog var spelaren tvungen att mata maskinen med mynt. 
Därför fanns det ett intresse hos utvecklarna att utveckla spel där spelaren dog 
ofta och där det kostade många mynt att ta sig till slutet, om det ens fanns något. 
Misslyckades spelaren med att mata in mynt i tid fick den börja om från spelets 
början. 

När arkadspelen flyttade in i folks vardagsrum i och med konsolens antågande 
var spelen nära på en direkt adaption av arkadspelen vad gällde design av 
progression. För att kunna tillfredsställa spelarnas behov utan att för den sakens 
skull tillverka långa och dyra spel gjordes spelen väldigt svåra, ofta med ett 
bestämt antal extraliv och utan möjligheten att få fler liv genom att stoppa i fler 
mynt när spelarna gjort slut på sina liv. 

1.1.1.1 Paradigmskiftet  

Någon gång under slutet av 80-talet skedde något av ett paradigmskifte. 
Utvecklarna börja göra spel med långa narrativ, dialog och karaktärsutveckling. 
Det första spelet från Final Fantasy-serien, Final Fantasy (Squaresoft, 1987) är 
ett exempel på ett av dessa spel. Det räckte inte längre med tre liv och 
supersvåra banor för att driva spelaren framåt i dessa spel. När 3D-spelen sedan 
började utvecklas började man skapa mer cinematiska spel. Spelutveckling gick 
från att vara ett jobb för ett fåtal utvecklare per spel till att vara en 
miljondollarindustri med hundratals utvecklare per projekt. Många 
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arbetstimmar läggs på storslagna och genomarbetade slutsekvenser så det är 
inte helt oförståligt att utvecklarna vill att spelarna ska spela klart deras 
kreationer. Journalisten Blake Snow (2011) skriver i en artikel på CNN om hur 
många av dagens spel som spelare faktiskt spelar färdigt. Endast 10% av de som 
spelade Rockstars Red Dead Redemption (2010) klarade spelets sista uppdrag. 
Problemet är att det blir svårt för stora studior att rättfärdiga långa spel med hög 
produktionskostnad. 

Att på ett uppmuntrande sätt låta spelarna avsluta spelsessioner utan att förlora 
för mycket framfart när de sedan återvänder till spelet har blivit ännu ett 
moment för spelutvecklarna att lösa.  

1.1.1.2 Kodnycklar 

Ett första försök att ge spelarna möjlighet att spara sina framsteg mellan 
spelsessioner var när utvecklarna introducerade kodnycklar som gjorde att 
spelarna kunde hoppa fram till en bana och börja spela där spelaren tidigare 
slutat. När spelaren hade klarat en nivå fick den en textbaserad nyckel som de 
sedan kunde skriva in i spelets meny för att automatiskt hoppa fram till den 
nivån spelaren sist tagit sig till. Spel som använde sig av detta system var bland 
annat Metroid (Nintendo, 1986) och Mega Man (Capcom, 1987). Kodnycklarna 
var ett sätt för utvecklarna att ge spelarna ett sätt att spara sin progression utan 
att slösa på dyrbart minne som ibland obefintligt i skrivbar form. Dels kunde de 
som ovan beskrivet ge spelarna direkt tillgång till en bana som dem redan tagit 
sig till men i vissa rollspel som Dragon Quest (Enix corporation, 1986) till 
Famicom utformades kodnycklarna så att man även kunde spara föremål och 
spelarnas information.  

1.1.2 Sätt att spara progression 

David Sirlin (2008) utreder i artikeln Saving the Day: Save system in games om 
hur spelen de senaste åren har hanterat sparsystem och checkpoints. Han 
beskriver ett idag vanligt förekommande system som låter spelaren spara sin 
progression vid vissa punkter och mellan dessa punkter finns det ett antal 
checkpoints som spelaren återvänder till om spelaren dör eller misslyckas. 
Stänger spelaren av spelet får den börja vid en sparpunkt när spelaren börjar 
spela igen (Sirlin, 2008). Men att spara var från början en teknisk omöjlighet, 
eller i alla fall inte ekonomiskt försvarbart (Wikipedia, 2012) och lösningar på 
detta lever vidare än idag trots att dessa hinder sedan länge suddats ut. Nedan 
följer en genomgång av de vanligaste sätt som spel i modern tid använder sig av 
för att spara spelarens framfart. För att bättre förstå de olika 
användningsområdena av dessa försöker vi svara på frågorna om när, var, hur 
och varför de olika sparfunktionerna används. 

1.1.2.1 Quick-saves 

Quick-saves är den av alla funktioner som ger spelaren störst kontroll över sitt 
sparande, en teknik långt vanligare bland PC-spel och som förekommer mer 
sällan i konsolspel (Giantbomb, 2013). Genom en enkel knapptryckning sparas 
en exakt kopia av ögonblicket, som sedan kan återupptas på samma enkla vis. 
Eftersom man efter att ha laddat en sparpunkt från en quick-save börjar på 
precis den punkt där man sparat är detta den mest tidseffektiva metoden 
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jämtemot spelaren. Ingenting behöver återupprepas eller spelas om. Dessutom 
kan spelaren välja att avsluta sitt spel när som helst, utan att behöva vänta på att 
en ny checkpoint eller sparpunkt dyker upp. 

Men priset av kontroll och enkelhet är inte gratis. I krönikan “To quick-save or 
not to qucik-save” lyfter Kirk Hamilton (Kotaku, 2012) fram för och nackdelarna 
med funktionen. Han använde spelet Far Cry 2 (Ubisoft Montreal, 2008) som 
exempel och berättar om hur hans spelupplevelse skiljt sig mellan de båda 
versioner han spelat. I konsolversionen är spelaren begränsad till att spara i 
utvalda säkra hus vilket gjorde att varje uppdrag ifrån dem kändes farligt. Han 
beskriver hur varje oförutsedd situation tvingade honom till improvisation. I PC 
versionen av spelet fanns möjligheten att använda quick-save. Varje gång han 
skulle göra något som innehöll risk kunde han bara ladda om från ögonblicket 
innan när utfallet inte blev som tänkt. Han blev själv förvånad över hur stor 
inverkan detta hade på spänningen (Kotaku).  

Även fast konsolversionens begränsande sparmöjligheter gav risk för att han 
skulle vara tvungen att spela om delar av spelet uppvägdes detta av att 
uppdragen i sig blev mer spännande. Denna avsaknad av balans mellan risk och 
belöning som qucik-saves kan ge upphov till kan dock vägas upp av att det 
främjar en annan typ av spelande. I en forumtråd som benhandlar ämnet skriver 
användaren Deadpool (Steampowered forums, 2012) att quick-saves främjar 
utforskande och experimenterande eftersom man inte behöver oroa sig för att 
vara tvungen att spela om långa avsnitt av spelet bara för att man vill testa något 
nytt.  

En fara med att ge spelaren full tillgång att spara var som helst är att denne låser 
in sig i en evig dödsloop. Om man t ex råkar spara spelet precis innan man blir 
träffad av en dödande projektil, eller är på väg att hamna i en dödlig fälla, 
kommer detta öde att upprepas varje gång man laddar om spelet igen. Många 
spel, där ibland The Witcher 2 (CD Project Red, 2011) och Deus Ex: Human 
Revolution (Eidos Montreal, 2011), försöker lösa detta problem genom att inte 
låta spelaren spara när denna är under attack. Detta löser också indirekt 
problemet med att spelare åsidosätter utmaningen i större strider genom att 
spara konstant mellan varje utrotat hot för att på så vis garanterat ta sig 
helskinnad ur striden, även kallat “save scrumming” (Tvtropes, 2013).  

De spel som framför allt tjänar på att implementera quick-saves är de som 
utspelar sig i icke-linjära expansiva öppna världar där farorna är många och 
oförutsägbara. Detta eftersom tidskrävande utforskning av världen är en stor del 
av spelmekaniken i dess och eftersom magin av att upptäcka en plats sällan 
kvarstår efter första gången finns det ingen vits med att göra om det. Quick-saves 
är mycket sällan diegetiskt itegrerade men det finns ett fåtal undantag. Red Dead 
Redemption (Rockstar San Diego, 2010) är ett av dessa, i vilket spelets 
huvudkaraktär John Marston slår upp ett litet läger när man vill göra en quick-
save ute i vildmarken.  

Att introducera quick-saves i ett spel som inte är designat kring funktionen kan 
ställa den tilltänkta svårighetsgraden på ändan. När emulerade versioner av 
gamla konsolspel började dyka upp på PC fanns helt plötsligt möjligheten att 
spara var och när som helst. Plötsligt kunde spelaren spela om ett och samma liv 
oändligt många gånger vilket satte mekaniken helt ur spel. Hur man än väljer att 
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se på det är det tydligt att quick-saves har en stor påverkan på hur vi spelar och 
upplever de spel som innehåller funktionen.    

1.1.2.2 Checkpoints 

Fenomenet checkpoints sträcker sig långt bak i historien och kom från början till 
av ren nödvändighet då konsoler, olikt datorer, inte hade några hårddiskar. 
Själva kasetterna innehöll bara ett par megabytes av flash minne, om ens det, så 
att ha permanenta sparmöjligheter på dessa var ovanligt (Tvtropes, 2013). Trots 
att sparfunktionen numera återfinns bland i princip alla moderna spel har 
checkpointen levt kvar och detta framför allt i konsolspelen där den har sina 
rötter. Skillnaden mellan en checkpoint och en vanlig sparpunkt är att 
checkpointen ofta är tillfällig och lyder under för spelet definierade regler. Dessa 
kan t ex vara att man får börja vid den senast passerade checkpointen när man 
dör, så länge man har liv kvar. Checkpoints är idag sällan ensamt som 
sparfunktion i spel utan finns utplacerade mellan spelets save-points. 

Super Mario Bros (Nintendo, 1985) för Nintendo Entertainment System har ett 
checkpoint-system som återkommer i många andra titlar. Det finns checkpoints i 
början av och i mitten av varje bana. Varje gång man förlorar ett liv, via en dödlig 
fälla eller en fiende, börjar man vid den senast passerade checkpointen. Skulle 
liven ta slut har man möjlighet att fortsätta spela om man har ett continue - en 
extra chans att börja om från början av banan där man spenderade sitt sista liv. 
Skulle man förlora sitt sista liv och inte har några continues kvar är spelet slut 
och man möts av den klassiska bildrutan med “game over” innan man skickas till 
spelets startskärm.  

Att skicka tillbaka spelaren till början av spelet skulle idag anses som 
oacceptabelt och att utrota game over skärmen har nästan blivit en helig gral 
bland speldesignerns i takt med att spel lagt större vikt vid berättande. När 
speldesignern David Cage talar med branschsidan Joystick går han så långt som 
att säga att game over snarare är ett misslyckande av speldesignern än av 
spelaren (Joystiq, 2013). Istället används villkorslösa checkpoints för att hela 
tiden hjälpa spelaren framåt i spelet och är idag ofta sammankopplade med 
automatiska sparningar. Det är heller inte ovanligt att checkpoints hjälper 
spelaren på traven ytterligare genom att fylla på hälsa, ammunition och andra 
förbrukningsvaror, även kallat healing checkpoints (Tvtropes, 2013). Detta 
uppskattas dock inte av alla spelare och i en forumtråd som behandlar ämnet 
skriver användaren WardDragon (Steampowered forums, 2012) att healing 
checkpoints tar ansvaret från spelaren att spela försiktigt och hushålla med 
resurserna och att spelarens enda mål blir att ta sig från checkpoint till 
checkpoint. 

Motståndare till checkpoints har som främsta motargument att checkpoints, 
speciellt dåligt placerade sådana, bara leder till att spelaren måste spela om 
samma scenarion om och om igen, medan dess förfäktare pekar på detta som 
någonting positivt. Att blir tillbakaskickad en bit i spelet när man misslyckas 
menar de bidrar till spelets spänning. Att bestraffningen behövs för att man som 
spelare ska känna av belöningen (Steampowered forums 2012). 
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Spel som framför allt tjänar på att använda sig av checkpoints är linjära spel där 
spelaren hela tiden ska hjälpas framåt i spelvärlden och handlingen. Checkpoints 
förekommer både som diegetiska och icke diegetiska där det senare är vanligare 
i spel som siktar på realistiska världsskildringar.  

1.1.2.3 Save-points/auto saves 

Även efter att möjligheten att spara data blivit tillgängligt på fler spelplatformar 
kvarstod hinder som gjorde det svårt att låta spelaren spara var som helst. 
Främst handlade det fortfarande om mängden data det skulle krävas för att hålla 
reda på alla de variabler spelsessionen innehöll. Att spara spelarens position på 
valda platser där man visste vad spelaren måste ha klarat av och inte för att 
komma dit tog däremot mindre plats, varpå Save-points och auto saves blev en 
vanligare metod (TvTropes, 2013). Den stora skillnaden mellan checkpoints och 
save-points/auto saves är därför att den förre laddar en ny instans av spelet från 
punkten där den finns, medan den andra laddar spelarens unika spelomgång, 
som den var vid spartillfället.  

Den funktion som save-points medför gör sig därför allra bäst i spel med öppna 
världar där man taktiskt kan återvända till samma save-point flera gånger för att 
spara sin progression. Spel som använder sig av sådana är t ex Resident Evil 
(Capcom, 1996) och Dead Space (EA Redwood Shores, 2008). I dessa spel 
används save points på ett sätt som enligt vissa spelare förhöjer spänningen 
eftersom att de vet att de måste nå en sådan plats för att inte förlora sin 
progression (Steampowered forums 2012) Ett sätt att ytterligare förstärka 
denna spänning är att begränsa antalet sparningar spelaren får göra. I Resident 
Evil, där save-pointsen är diegetiska, måste spelaren samla på sig bläckpatroner 
för att kunna använda de skrivmaskiner med vilka man sparar sitt spel 
(TvTropes 2013).  

Precis som checkpoints har dessa sätt att spara progression levt vidare av 
speldesignmässiga skäl trots att de tekniska begränsningarna helt är satta ur 
spel. 

1.1.2.4 Alternativa sätt att lösa progression 

Det har dykt upp flera kreativa sätt att gestalta spelarnas misslyckanden i nya 
spel. Sirlin (Gamasutra, 2008) skriver om spelet Dead Rising (EA Redwood 
Shores, 2006) där spelaren kan välja att förlora alla sina intjänade skills och 
items mot att få starta vid en sparpunkt igen eller att få behålla allt men starta 
från början av spelet. Detta för att passa det överlevnadstema som utvecklarna 
försöker skapa menar han. I spelet Heavy Rain (Quantic Dream, 2010) fortsätter 
historien att utspela sig trots att spelaren misslyckats med vissa moment. 
Misslyckanden i Heavy Rain blir då istället konsekvenser av ens handlande som 
spelaren får leva med under resten av spelets gång. I Crash Bandicoot (Naughty 
Dog, 1996) finns det checkpoints utplacerade på banan som spelaren får börja 
ifrån om den misslyckas. Om spelaren dör flera gånger på rad kan spelet skapa 
en ny checkpoint längre fram i banan så att spelaren slipper spela om samma 
moment flera gånger. En anledning till att utvecklarna löst det på det här sättet 
kan vara att de vill minska risken att spelaren stänger av spelet i ren frustration. 
I spelet Prince of Persia (Ubisoft, 2008) blir spelaren räddad av sin medhjälpare 
innan den har chansen att falla till sin död trots att den misslyckats med ett 
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hinder. Detta innebär att det teoretiskt finns en checkpoint innan varje hinder i 
spelet. 

1.1.3 Hardcorespelare  

Spel som underhållningsform har de senaste åren genomgått en transformation 
från att vara något som en liten och insatt del av jordens befolkning sysslat med 
till att vara något som i stort sett alla gör. Jesper Juul pratar om detta i boken 
Casual Revolution. På samma sätt som de flesta människor lyssnar på musik eller 
ser på film spelar nu även de flesta människor spel. De spelen som spelas av 
störst publik är så kallade casual games som Angry Birds (Rovio, 2009) och 
Wordfeud (hbwares, 2010). Trots att många spelar spel flera timmar om dagen 
ser de inte sig själva som spelare, eller gamers. Spelare som enbart spelar den 
här typen av spel kallas ofta för casual gamers. En annan typ av spelare är 
hardcorespelare. Hardcorespelare definieras på många olika sätt beroende på 
var man frågar. På Urban dictionary definieras det som en person som har 
spelande som en primär hobby och som lägger ner många timmar om dagen på 
spelandet (2013). Enligt wikipedia är det en spelare som gör spelandet till en 
livsstil och köper mycket spel som denna också ofta försöker nå 
spelbemästrande i. Skillnader på en hardcorespelare och en corespelare är att en 
hardcorespelare lägger mer tid, klarar spelen i större utsträckning och köper fler 
spel än en corespelare. (2013) 

1.2 Studiens syfte 

Med denna studie hoppas vi få en bättre kunskap om hur modifieringen av 
checkpoints i en bana kan hjälpa till att göra olika typer av spelare så nöjda som 
möjligt med sin upplevelse. För att anpassa studiens syfte till det tidspann vi har 
till vårt förfogande har vi valt att fokusera på hardcorespelare. Det vi vill göra är 
att explorativt undersöka om spelutvecklare kan anpassa spel till 
hardcorespelare genom att endast ändra ett antal viktiga variabler rörande 
checkpointsen och hur de är placerade.  

1.3 Frågeställning 

Kan man genom att hitta mönster inom implementation av checkpoints finna sätt 
att anpassa spelupplevelsen i spelet A Story About My Uncle till hardcore spelare? 
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2 Teori 

2.1 Speldesignmönster 

Det unga spelmediet och dess ännu yngre forskning spretar för tillfället åt flera 
olika håll. Spelforskare får låna från en rad äldre discipliner inom 
naturvetenskap och humaniora och tenderar att bli tvärvetenskaplig. Staffan 
Björk är en spelforskare som arbetar med att sammanställa något som han kallar 
Patterns in Game Design (Björk and Holopainen, 2005) (Hädanefter refererat till 
som Speldesignmönster) som ska fungera som en gemensam terminolog när 
forskare talar om speldesign. Då en gemensam terminologi är viktig för att 
forskningen ska ha genomslagskraft kommer vi att använda oss av Björk och 
Holopainens speldesignmönster i den här studien och vi inleder med att 
sammanfatta de som vi har hittat som är mest relevanta för denna studie. Vi 
kommer att förse dessa termer med en svensk översättning för att med större 
lätthet kunna referera till dem i löpande text. Vi kommer även att komplettera 
med ett par egna definitioner där vi ännu inte hittat tillräckligt goda 
motsvarigheter i Björk och Holopainens speldesignmönster.  

Deadly Traps eller dödliga fällor är områden som gör att spelarens avatar dör 
om den kommer innanför den effektiva arean av den. Dödliga fällor kan vara 
direkt synliga, märkbara med hjälp av området omkring dem eller osynliga. 
Exempel på dessa dödliga fällor är fallgropar, höga höjder, stenbumlingar eller 
naturliga fenomen så som frätande syra eller lava. (s.74) 

Rewards eller belöningar är ett av de verktyg som speldesigners använder sig 
av för att motivera spelaren. Exempel på belöningar är att ge spelaren föremål 
samt starkare eller nya krafter i spelet när den har klarat en uppgift. Belöningar 
kan även ligga utanför spelet. Att klara av en bana eller vinna ett spel är i sig en 
belöning. (s.184) 

Penalties eller bestraffning är något som spelaren kan utsättas för när den 
misslyckas med en uppgift. Det kan exempelvis också handla om att 
motståndaren har fått in en träff eller att man får ett straff för att man spelar bra 
för att en match ska bli jämnare. Det vanligaste är att spelaren får spela om ett 
stycke i spelet men det kan också handla om att spelaren förlorar liv, föremål 
eller poäng som den har samlat på sig hittills i spelomgången. (s.188) 

Tension eller spänning är känslan som en spelare har över att inte ha full 
kontroll på eller säkert veta vad som kommer hända härnäst i en situation där 
spelaren har investerat intresse. Spänningen i sig kan göra att spelaren 
investerar känslor i spelet. Risken att missa belöningar, dödliga fällor och 
bestraffning är sådana saker som kan skapa spänning för en spelare. En designer 
kan också använda sig av spänning i den narrativa strukturen där moment som 
en spelkaraktär upplever kan ha implikationer på spelvärlden. (s.219) 

Game mastery eller spelbemästrande uppstår när en spelare har kontroll över 
sina handlingar och till synes omedvetet kan utföra dem i jämförelse med en 
nybörjare som inte har förstått sig på spelets mekanik. Spelbemästrande kan ske 
inom flera olika discipliner, bland annat i handlag, strategisk förmåga, 
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minnesförmåga, förhandlingsförmåga osv. För att lättare kunna bemästras bör 
ett spel ha en rimlig svårighetsgrad. (s.357) 

Tradeoffs eller riskberäkning är något som en spelare gör när det måste tas ett 
beslut och resultatet inte är helt uppenbart. Detta sker exempelvis i rollspel där 
spelaren får välja mellan att göra sin karaktär stark eller snabb. Bägge valen har 
fördelar men när man gör ett val går man även miste om något. Resultatet 
kommer att visa sig senare. För att behöva utföra en riskberäkning måste det 
finnas en valfrihet för spelaren där valet har en påverkan på spelvärlden. (s.371) 

Risk/reward eller Risk/belöning handlar om balansen mellan element i spel 
som gör att om du har en chans att tjäna något tar du också en risk. Det gäller 
också skalan på chansen att tjäna nånting. Ju större risk du tar desto större 
kommer belöningen att vara. I exempelvis racingspel kan det finnas vägar som 
tar spelare snabbare till målet men de är i gengäld svårare att manövrera vilket 
kan leda till att man fastnar och förlorar tid. (s.375) 

Right level of difficulty eller Rätt svårighetsgrad är något som krävs för att 
spelare ska vara underhållna av ett spel. Ett spel som är för lätt kan tråka ut 
spelare medan för svåra spel riskerar att sluta spelas om spelare inte kommer 
framåt. För att hålla rätt svårighetsgrad gör spel på många olika sätt. I vissa spel 
blir spelplanen mindre, i andra spel sänks hastigheten och i vissa ändras styrkor 
och förmågor hos spelaren eller dess motståndare baserat på vilken 
svårighetsgrad som spelas. Ibland finns det varierande svårighetsgrad så att 
spelare kan välja vilken utmaning de vill ha medan andra spel varierar 
svårighetsgraden baserat på hur spelarna klarar sig. (s.392) 

Smooth learning curves eller mjuka inlärningskurvor är önskvärt att ha i ett 
spel om man vill att spelaren ska kunna bemästra det. En mjuk inlärningskurva 
minskar också risken för att spelaren fastnar senare i spelet på grund av att 
basala kunskaper saknas och inte har övats in ordentligt. Inlärningsperioden bör 
i den mån det går vara underhållande och integrerad i spelupplevelsen för bästa 
resultat. För att ge spelaren förmågan att klara en utmaning i ett spel kan man ge 
explicita tips för att hjälpa spelaren på traven. Utvecklaren kan också välja att 
förlita sig på att logik i den fysiska världen ska ge tillräcklig information för att 
spelaren ska klara sig. (s.408) 

2.2 Utmaning och frustration 

Jesper Juul (2013) diskuterar i sin bok The Art of Failure: An Essay on the Pain of 
Playing Video Games hur misslyckanden i spel är vad som får spelare att fortsätta 
vara intresserade av upplevelsen. Han diskuterar och visar på olika exempel när 
alldeles för lätta samt alldeles för svåra spel har haft en negativ inverkan på 
spelupplevelsen. Enligt Juul är för lätta spel mer frustrerande än för svåra. Juul 
gör det tydligt att ingen av extremerna är positiv att ha i spelupplevelsen även 
om det är bättre att förlora lite för ofta än att aldrig förlora. 

Det Juul argumenterar för är att spel optimalt behöver uppnå en balans där 
spelaren får utrymme att både lyckas och misslyckas. Något som behandlar 
psykologin bakom detta är flowteorin. I grunden handlar den om att vi 
människor inte ska ha för svårt eller för lätt att klara av en uppgift/aktivitet för 
att uppnå maximal njutning av den. Flowteorins upphovsman Mihaly 
Csikszentmihalyi (2003) menar att flow uppstår när balans mellan utmaning och 
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färdighet uppnås. I diagrammet nedan kan man tydligt se hur denna balans 
skapar vad han kallar för en flowkanal. Om färdigheten överstiger utmaningen 
för mycket riskerar aktiviteten att tråka ut dess utövare. Om det tvärt om är 
utmaningen som överstiger färdigheten för mycket finns det istället risk att 
utövaren tycker att det är för svårt med ängslan och frustration som resultat 
(Csikszentmihalyi, 2003). Eftersom flowkanalen ser olika ut för alla spelare är 
det upp till spelutvecklaren att hitta ett sätt att anpassa utmaningen 
(svårighetsgraden) till spelares olika färdighetsnivåer. Vissa spelutvecklare 
väljer att inte göra detta alls medan andra väljer att på flera olika sätt ändra hur 
spelet beter sig beroende på spelarens skicklighet. 

 
Illustration av Mihaly Csikszentmihalyis flowkanal (2003) 

2.3 Vårt utvecklande i förhållande till teorin 

Under denna studie har vi parallellt utvecklat ett plattformsspel som heter A 
Story About My Uncle (Sick Sheep, 2012), en vidareutveckling av en demo med 
samma namn som också använts i testsyfte. Spelet utvecklas i Unreal 
Development Kit som är Epic Games (2013) licensierbara spelmotor. Som 
speldesigners har vi tidigare tvingats ta beslut om svårighetsgrad i spelet och har 
för tillfället inte applicerat någon teori eller system för hur vi gör det. Precis som 
Juul (2013) anser vi att misslyckande kan vara något positivt i spel men att det är 
viktigt att utmaningen är balanserad. Under spelets produktion har vi tidigare 
gått på magkänsla och försökt att hitta intervaller att placera checkpoints på som 
vi tror ska ge spelarna så mycket njutning som möjligt av spelupplevelsen. 

Jesper Juul (2013) skriver om paradoxen av att vi gillar att spela spel, trots att vi 
vet att våra misslyckanden i dem kommer att väcka känslan av otillräcklighet - 
en känsla vi flyr som pesten i verkliga livet. Vad som gör spel unika, menar Juul, 
är att spelen lovar ge oss förmågan att åtgärda vår otillräcklighet för att ge 
känslan av att fly undan misslyckanden, ofta genom att vi blir skickligare. På så 
vis är spel mer rättvisa än livet i stort menar han. Liknande tankar har Daniel 
Boutros (Gamasutra, 2008) som säger att den allmänna hållningen är att nyckeln 
till att göra utmaningar i spel underhållande är att de ska kännas rättvisa för 
spelaren. Men få spel är rättvisa, speciellt tematiskt då spelaren ofta ställs inför 
omöjliga odds. Det är snarare illusionen av rättvisa som är viktig menar han och 
nämner som exempel när spelet strategiskt ser till så att spelaren hittar 
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påfyllning av hälsan både före och efter områden med många fiender (2008). På 
samma sätt skulle en välplacerad checkpoint före och efter ett riktigt svårt 
hinder i A Story About My Uncle kunna ge spelaren en känsla av rättvisa trots att 
denne misslyckas flera gånger i rad. 

Boutros (Gamasutra, 2008) menar att för långa avstånd mellan checkpoints 
testar spelares tålamod och minne mer än deras skicklighet. Men spelares 
åsikter är polariserade när det kommer till att använda densiteten av 
checkpoints för att balansera ett spels svårigheter. Vissa känner att det är mer 
“hardcore” att spela långa sträckor utan säkerhet medan andra menar att det av 
bekvämlighet borde erbjudas generösa möjligheter till sparpunkter och 
checkpoints. PC-spelare har t ex länge vant sig vid möjligheten att kunna spara 
var och när som helst (2008). 

Sedan demon av spelet släpptes år 2012 har spelet spelats av åtskilliga 
människor med olika erfarenhetsnivå när det kommer till spel men det har varit 
tydligt att det tilltalat en stor mängd hardcorespelare. Att använda oss av dessa i 
testerna tror vi dels kan ge oss mer insikt i hur vi kan göra spelet roligare för 
dem. Dessutom gör valet att använda sig av hardcorespelare att deltagarna kan 
spela spelet under liknande förutsättningar då deras erfarenhetsnivå är 
någorlunda definierad. 



 16 

3 Metod 
Vi har bestämt oss för att använda metoden fokusgruppsintervju för att samla in 
data. Metoden tillåter oss att utforska frågeställningarna som vi har samtidigt 
som den tillåter intervjudeltagarna att utforska ämnet och ge oss indikationer på 
och väcka frågeställningar som vi själva kanske inte lyckats täcka in. För att 
genomföra vår undersökning har vi valt ut en bana ur spelet A Story About My 
Uncle som samtliga testdeltagare spelar. Detta blir ett stimulusmaterial för 
deltagarna att diskutera kring och ger dem en gemensam grund att utgå från.  

Först spelades stimulusmaterialet igenom av samtliga intervjudeltagare och 
sedan genomfördes fokusgruppsintervjun. Därefter transkriberades och 
analyserades materialet. Våra respondenter valdes ut från klass SP13 på 
spelprogrammet på Södertörns Högskola i Flemingsberg. Testpersonerna 
tillfrågades om de stämde in på spelartypen hardcorespelare enligt någon av de 
beskrivningar som vi har presenterat i bakgrunden.  

3.1 Fokusgruppsintervju  

Valet att använda oss av en fokusgruppsintervju för insamling av data beror till 
stor del på att litteraturen på ämnet är knapp och att vi därför känner att en 
explorativ diskussion på ämnet kan blottlägga nya aspekter att undersöka. 
Victoria Wibeck ger i boken Fokusgrupper (2000) riktlinjer för hur man ska hålla 
en bra fokusgruppintervju. Förutom att svara på och diskutera kring de frågor 
som man ställer till fokusgruppen finns det en chans att diskussionerna mellan 
deltagarna kan mynna ut i diskussioner som man inte kunnat skapa på grund av 
sin egen okunskap inom ämnet eller den knappa litteraturen (s 58). Metoden 
tillåter studerande av innehållet av diskussionen, det vill säga gruppens åsikter, 
tankar och attityd till ämnet som diskuteras (s 20) vilket passar vårt syfte.  

Då ämnet checkpoints hittils är akademiskt outforskat tror vi att det är 
fördelaktigt för studien med en fokusgruppsintervju då det stimulerar till nya 
tankar och frågeställningar som vi själva kanske inte skulle kommit fram till. 
Detta är också praktiskt då fokusgruppsintervjuer har fördelen att de inte färgas 
utifrån forskarnas perspektiv utan behandlas med nya ögon (s 58).  

Målet med fokusgruppintervjuer är att hitta återkommande tankefigurer, åsikter 
och värderingar inom ämnet som lämpar sig för en utforskade analys utifrån 
frågeställningen (s 21). En intressant aspekt och något som utnyttjas väldigt bra i 
en fokusgrupp är potentialen att diskutera scenarion och eventuella scenarion 
samt motivation till handlandet (s 40). Det här kommer ur potentialen att bolla 
idéer samt viljan att förstå de andra deltagarna. Frågor som uppkommer som vi 
inte har tänkt på att ställa kan göra diskussionerna intressantare utan inverkan 
från oss och kan söka sig till svar på frågor som vi inte visste att vi hade. En 
grupps delade förståelse för kulturella element är även något som kan vara 
intressant att ta reda på och är något som annars används inom antropologin (s 
39). 
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3.1.1 Intervjuguide 

Något man bör göra är att välja hur strukturerad intervjun ska vara (s 45). Vi 
bestämde oss för att hålla intervjun semi-strukturerad då vi hade ett antal frågor 
som vi ville undersöka. Vi ville ge deltagarna spelrum för att utforska egna 
frågeställningar som vi inte själva hade tänkt på och höll den därför inte helt 
strukturerad. 
För att utforma intervjuguiden använde vi oss av Wibecks förslag som innehåller 
delarna: öppningsfråga, introduktonsfrågor, övergångsfråga, nyckelfrågor och en 
avslutande fråga (s 61).  
Nedan följer den intervjuguide som vi använde i fokusgruppintervjun:  
Öppningsfråga 

• Berätta om er spelvana. Vad för spel spelar ni och hur ofta spelar ni? (Alla 
svarar en och en) 

Introduktionsfråga 

• Spel löser det här med sparande och checkpoints på flera olika sätt. 
Berätta om ett spel som ni tycker har löst det på ett bra sätt och hur de 
har löst det. 

• Berätta om ett spel som ni tyckte löste det på ett mindre bra sätt. 
• Har ni något minne av ett spel som gjort er riktigt frustrerande? Varför 

gjorde de det? 

Övergångsfråga 

• Spelforskaren Jesper Juul kom nyligen ut med en bok där han pratar om 
att vi tycker om att utsätta oss för risken att misslyckas i spel men inte i 
det verkliga livet. Varför tror ni att det är så? 

Nyckelfråga 

• Varianten av banan som ni spelade hade bara ett fåtal checkpoints. Hur 
tyckte ni att det påverkade spelupplevelsen? 

• Vilka element tyckte ni var roliga i banan? 
• Spelade ni annorlunda när ni upptäckte att man förlorade mycket 

progress av att falla ner? Hur ändrades den? Var det motiverande eller 
demotiverande? 

• Upplevde ni någon frustration när ni spelade banan? Vad kom den ifrån? 
• Vad uppstod det för känslor när ni misslyckades respektve klarade ett 

hinder? 
• Tror ni att det hade varit annorlunda om det funnits checkpoints efter 

varje hinder? 
• Vad hade ni satt för svårighetsgrad på den här banan? 
• Tyckte ni att banan var utmanande? Om ja vilka delar? 

Avslutande fråga 

• Vad tycker ni om metoden att använda sig utav checkpointdensiteten för 
att påverka spelupplevelsen? (Alla svarar en och en) 

• Är det någonting vi har missat?/är det någon som vill tillägga någonting? 
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3.2 Urval av gruppen 

Sammansättningen av gruppen i en fokusgruppsintervju är viktig. Den gruppen 
vi valde var en homogen grupp gällande social status och ålder. Deltagarna var 
mellan 19 och 27 år och samtliga var studenter på högskolan. Vi efterfrågade 
testpersoner som ansåg sig passa in under gruppen hardcorespelare. Efter en 
snabb beskrivning av vår definition av hardcorespelare fick de svara om den 
kände att den stämde in på dem. De som svarade ja fick anmäla intresse till 
fokusgruppen. Alla som tillfrågades var studenter på spelprogrammet på 
Södertörns högskola. Detta var positivt då deras bakgrund var lik och de hade 
gemensamma referensramar inom spelmediet.  

Enligt Wibeck är en grupp mellan 3-6 personer av bra storlek och därför försökte 
vi hålla oss innanför dessa ramar. En grupp får inte vara för stor för det kan leda 
till att vissa medlemmar blir anonyma och inte kommer till tals då varje röst är 
en mindre del av helheten (s 49). Vi hörde av oss till sex personer men fick 
återbud från tre vilket gjorde att mängden testpersoner fortfarande var bra. 
Återbud av den här typen är vanligt och därför valdes ett högre antal redan från 
början.  

En risk när man gör en fokusgruppintervju med en redan befintlig grupp är 
gruppkohesion (s 29). Vi bedömde att risken inte var stor för att gruppkohesion 
skulle uppstå. Detta då de inte var valda på mer specifik bas än att de gick på 
spelprogrammet och identifierade sig som hardcorespelare. De valdes 
oberoende av spel- och genrepreseferens. Inom spelmediet, framförallt bland 
hardcorespelare, brukar nämligen starka åsikter om små designelement endast 
baserade på erfarenhet ofta uppstå.  

Det är viktigt att den utvalda gruppen berörs av ämnet som behandlas, antingen 
genom sin profession eller på grund av etiska utgångspunkter (s 54). Urvalet av 
gruppen gjorde i vår närhet där vi kände att det fanns goda alternativ. Som 
studenter på spelprogrammet hade de också en tydlig anledning att förhålla sig 
till checkpoints och det ämne som vi ville behandla.  

Eftersom att gruppmedlemmarna var klasskamrater kände de varandra men 
eftersom att de plockats från olika grupper och inte har gått i klassen längre än 
en termin drog vi slutsatsen att de inte känner varandra för bra vilket också är 
en risk när man håller i en fokusgruppsintervju. Detta underlättade också 
rekryteringen då samtliga fanns nära till hands och hade lätt att få kontakt med 
varandra då intervjun skulle koordineras. Att medlemmarna faller in i sina 
naturliga mönster när de samlas som grupp kan annars vara en risk (s 52). Då 
alla medlemmarna i intervjun inte har jobbat ihop är risken inte heller stor att en 
gemensam jargong eller intern information används vilket gör att information 
inte tas för givet annat än inom spelmediet som stort. Att information blir 
självklar för en sammansvetsad grupp är ett problem som annars kan dyka upp 
(s 53). Något vi dock var tvungna att hålla koll på och se upp för var risken för att 
deras nuvarande roller skulle bli uppenbara i hur de agerade i 
gruppdiskussionen och att de skulle falla in i mönster som gjorde att de inte 
uttryckte sina åsikter fullt ut.  
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Genomspelning av stimulusmaterialet 

Stimulusmaterialet tjänade syftet att ge deltagarna av fokusgruppsintervjun en 
gemensam grund att stå på. Det vill säga att de skulle ha spelat ett och samma 
spel under lika förutsättningar. Intervjupersonerna observerades under sin 
genomspelning av stimulusmaterialet.  

Vi spelade in det som hände på skärmen under observationen för att kunna 
undersöka vad som hände i spelet i samband med testpersonernas uttalanden. Vi 
tog även tid med våra mobiltelefoner och räknade antalet dödsfall för att kunna 
använda datan om det skulle visa sig vara relevant. Vi observerade personligen 
spelomgången vid tillfället och var noggranna med vilka frågor vi svarade på så 
att den information deltagarna fick skiljde sig så lite som möjligt dem emellan. 
Ljud och bild spelade in med mjukvaran Open Broadcast Software (Bailey, 2013) 
då denna gav fullgoda inspelningar utan att påverka spelets prestanda.  

Genomspelningen gjordes i en universitetsmiljö som studenterna var vana vid 
att arbeta i och där de vanligtvis brukade använda datorer. Tyvärr fanns inte 
tiden för oss att själva skapa eller ta dem till en naturlig hemmamiljö för 
spelandet. Totalt observerades tre personer den 3 december 2013. Samma 
testpersoner deltog sedan i fokusgruppintervjun som hölls senare samma dag. 
Inför observationsmomentet informerades deltagarna om att deras spelsession 
skulle spelas in med ljud och bild. De fick veta att undersökningen handlade om 
checkpoints och att de valts ut för att de identifierade sig själva som 
hardcorespelare enligt någon av de tidigare givna beskrivningarna. 

3.3.2 Fokusgruppsintervjuns genomförande 

Efter att intervjupersonerna fått spela igenom stimulusmaterialet så hade dem 
ett underlag för själva intervjun så att känslor och tankar låg kvar i spelarnas 
minnen. Stimulusmaterialet kan användas för att ge intervjudeltagarna 
ytterligare anknytning till ämnet (s 66).  

Platsen för intervjun var ett seminariegrupprum på Södertörns Högskola. Då 
samtliga intervjudeltagare var studenter på skolan bedömde vi att det var en bra 
plats då det var en naturlig miljö för dem och inte borde ta fokus från 
diskussionen eller göra någon obekväm. Vi valde en sal som inte hade några 
dekorationer, tavlor eller liknande. Något som är bra att göra då det annars kan 
avleda fokus från deltagarna (s 31). 

Hela intervjun spelades in med en digital videokamera. Videokameran 
placerades synligt och intervjudeltagarna informerades om att intervjun skulle 
spelas in med både ljud och bild. För att lättare kunna redovisas samt analyseras 
transkriberades hela intervjun.  

3.4 Stimulusmaterial 

Spelet A Story About My Uncle är utvalt för undersökningen av flera anledningar. 
För det första har båda författarna varit med och utvecklat spelet, vilket gör det 
möjligt för oss att göra de nödvändiga ändringar i banan som krävs för testet. För 
det andra är det ett spel som förlitar sig väldigt mycket på användningen av 
checkpoints för att balansera spelupplevelsen. Dessutom vinner vi mycket tid på 
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att ta ett spel vars mekanik redan var bestämd och som inte behöver designas 
och programmeras från början. 

3.4.1 Val av bana 

Banan som testpersonerna spelade inför fokusgruppintervjun var spelets 
inledande bana “Sanctuary”. Den inkluderar många av de olika typer av hinder 
som förekommer i resten av spelet och spelaren lär sig många av spelets 
färdigheter genom banans inbyggda handledning. På så vis minimerade vi 
potentiellt det hinder som kunde uppstå av att testpersonerna inte sedan 
tidigare var familjära med spelets kontroller. 

Under en tidigare pilotstudie visade det sig att det var svårt att testa vårt fokus 
på checkpoints med en kort bana. Vid det tillfället hade vi kapat banan ungefär 
på hälften men nu lät vi den behålla sin fulla längd för att utsätta spelarna för 
risken att misslyckas fler gånger. I pilotstudien provade vi att låta 
testpersonerna spela banan tre gånger var i olika varianter. Nu lät vi dem istället 
spela den endast en gång var. Brister med den tidigare metoden var bland annat 
att speltestarna på tre banor hann bli varma i kläderna så att de var duktigare 
vid andra och tredje spelomgången samt att de var trötta på banan tredje gången 
de spelade igenom samma stycke. Inför fokusgruppsintervjun i denna studie, där 
deltagarna diskuterade sin upplevelse av spelomgången samt av andra spel och 
fenomenet checkpoints generellt, var det viktigare med en spelomgång färskt i 
minnet. 

3.4.2 Modifikation av banan 

För att preparera banan “Sanctuary” inför speltestet reducerades antalet 
checkpoints. I sitt originalutförande har banan oftast en checkpoint efter varje 
hinder och ibland efter vartannat hinder. 16 av 24 checkpoints plockades bort, 
vilket gjorde att testbanans checkpoints landade på 8 stycken. Checkpoints 
plockades bort på stäckor som inte var så utmanande samt lades till efter relativt 
utmanande hinder. Resultatet blev en bana där man kan spela ett par hinder 
innan man kommer till en checkpoint. Därmed var risken för att spelarna får 
spela om stycken av banan högre än tidigare. Vi undvek att placera checkpoints 
så att testpersonerna tvingades spelade om transportstäckor där hinder var 
alltför lätta eller där det var en lång bit fram till det första hindret.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Analysprogressionen 

För att analysera den transkriberade texten använde vi oss av David Silvermans 
förenklade variant av grounded theory från boken Interpreting qualitative data 
(1993, s 46). Först utvecklade vi kategorier för att belysa den data som 
transkriberingen innehöll. Vi gjorde detta genom att läsa igenom texten flera 
gånger och försökte hitta de centrala teman som diskuterades. Naturligt utifrån 
ämnet som diskuterades fann vi följande teman; utmaning, belöning, bestraffning 
och frustration. Utöver dessa fann vi två något mindre men lika tydliga teman; 
tempoförändring och kontroll.  

När vi hade tagit reda på dessa centrala teman började vi kategorisera texten 
efter vilka element som varje citat innehöll. Exempelvis kunde ett uttalande 
handla om att hög utmaning och hög bestraffning kan leda till att spelaren blir 
frustrerad. Vi valde därefter att ordna dessa kategoriserade citat efter de olika 
teman som vi kommit fram till efter vilken slutprodukt som varje citat 
resulterade i. Citatet ovan skulle till exempel hamnat under kategorin frustration 
eftersom att frustration var resultatet av de olika temans påverkan.   

Inledningsvis såg kategoriindelningen ut såhär: 

• Utmaning 
• Belöning 
• Bestraffning 
• Frustration 
• Tempoändring 
• Kontroll 

När vi hade placerat in alla citat i kategorier upptäckte vi att två av kategorierna 
var utan citat. Däremot var det många andra citat som innehöll dessa teman. 
Anledningen till detta var att ämnena bestraffning och utmaning aldrig förekom 
som slutprodukter av ett påstående i ett citat utan oftast uttrycktes i samband 
med ett annat tema som ett slags bastema. Temat bestraffning omnämndes oftast 
då belöning var en slutprodukt och utmaning omnämndes oftast då frustration 
var en slutprodukt. Eftersom de visade sig var så nära sammanlänkade fick de 
bilda mer övergripande kategorier tillsammans, där bestraffning & belöning blev 
en och utmaning & frustration en annan. 

Kategorierna tempoförändring och kontroll hade även de nära band till 
kategorier de alltid omnämndes tillsammans med och har därför placerats som 
underkategorier till dessa. Tempoförändringar förekommer alltid i samband 
med bestraffning och kontroll förekommer alltid i samband med utmaning.  

Efter ihopslagningen såg kategorierna ut såhär: 

• Bestraffning & belöning 
- Tempoförändring 

• Utmaning & frustration 
- Kontroll 
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Inom dessa kategorier gjordes även underrubriker där kategoriliknande citat 
grupperades för att kunna diskuteras tillsammans och för att kunna styrka deras 
relevans i kategorierna. Det som David Silverman kallar för teoretisk saturering 
(s 49). 

4.2 Kategoriindelningarna 

Nedan följer de citat och kategoriindelningar som vi har skapat, tillsammans med 
förklaringar som påvisar den teoretiska satureringen, samt hur vissa av våra 
teman interagerar med teman från andra kategorier.  

4.2.1 Bestraffning & belöning 

Bestraffning är det som spelaren utsätts för när den misslyckas med ett moment 
i spelet. Det kan också vara en inre bestraffning, något som spelaren upplever 
som negativt som en konsekvens av hur denne har spelat. Belöning är det som 
spelaren får när den klarar ett moment i spelet. Belöningar kan även dem dels 
vara en del av speldesignen där spelarens karaktär får någonting av värde i 
spelet och dels något som spelaren upplever som positivt när den har 
åstadkommit något i spelet. 

4.2.1.1 Hård bestraffning leder till stor belöning 

I de två nedanstående citaten kan vi se hur en hård bestraffning i checkpointens 
funktion har lett till en hög belöning. I några av de nedre fallen kan man också se 
hur teman som tempoändringar och kontroll spelar in och modifierar effekten: 

I2: “Det har mycket att göra med designen och hur mycket man förlorar på att dö 
just där. Att varje hopp, varje steg ändå blir viktigare, som kan göra att spelet blir 
djupare å andra sidan, ungefär som jag kände nu. Att det var lite viktigare liksom, 
att lyckas.” 

I1: “Det första [att spela ett spel med täta checkpoints] är lite som att gå igenom 
en film eller att uppleva en historia. Det andra [att spela ett spel med glesa 
checkpoints] blir lite som att som i verkligheten, att du skulle kunna misslyckas 
med historien. Tänk om du inte automatiskt ska kunna få den här kompisen. Det 
blir intressant på ett annat sätt.” 

I det nedanstående citatet kan vi se hur den hårda bestraffningen som 
checkpointens funktion åstadkom även sänkte spelare I2’s tempo och gjorde så 
att den spelade banan långsammare: 

I2: “Det jag upplevde [att spela stimulusmaterialet med få checkpoints] var att 
det saktade ner mig, det lugnade ner mig. Det blev som ett val nästan. Som hur jag 
skulle spela. Om jag skulle bara gå på känslan, det var så kul att flyga och ta sig 
framåt. Man ska ta det långsamt, hitta den bästa vägen, snabbaste. Men då måste 
man ändå ta tid att göra det. Så det var intressant, att man stod och vägde 
däremellan. Så, det gav mer värde till att misslyckas och inte få det rätt. Men, så 
det gjorde ju också payoffen när man väl fick flyga, fick ta sig fram och det kändes 
nästan starkare, men antagligen för att man inte fick så mycket av den.” 
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I citatet nedan kan man se hur spelarens förmåga att hantera kontrollen och 
förhöjd förståelse för den har bidragit till att ge spelaren en högre belöning 
genom bemästrandet: 

I3: “Det var mest såhär typ ett timingproblem [att misslyckas] eller att jag 
krockade i stenen för att jag hade blivit indragen för nära stenen så att huvudet 
krockade och så fick man inte det där momentumet. Det var väl mest nån typ ”aha, 
om jag släpper lite tidigare så fixar jag det här”. Men det var ju efter första försöket 
så.” 

Nedan är en dialog som likt citatet ovan pekar på att högre bestraffning, kontroll 
och förhöjd utmaning bidrar till att göra spelarnas belöning större: 

I3: “Varje dödsfall för mig var ju typ ”jaha, var det såhär kontrollen fungerar, då 
vet jag”. Så jag var aldrig frustrerad på dödsfallen, det var mest typ, ”ah men 
kontrollen funkar såhär så att”.” 

I1: “Jo, man fick en mer känsla för varje gång man dog. Typ såhär, varje gång man 
dog så fattade man lite mer av spelkänslan. Jag tror det var någon gång jag 
nämnde som jag sa såhär ”ja men nu känns det ok. Nu vet jag ungefär hur allt 
fungerar”. Om jag misslyckas då så är det ju bara LOL liksom, det gick dåligt men..“ 

I2: “Jag kände specifikt det. Varje gång man dog så fanns det tid. Att man la ner 
mer tid, försökte få bättre känsla för kontrollen. Man blev väldigt glad när man till 
slut fick in det, nästan muskelminne på det.“ 

I situationen nedan där utmaningen och frustrationen var hög visar respondent 
I2 även att den har upplevt en hög belöning när den klarade momentet: 

I2: “Jag kände den här frustrationen, som att ”fan nu måste jag ju”, nu är jag 
tvingad av nått annat att hitta ett annat sätt. Så jag måste bete mig smartare. Det 
var lite inspirerande till viss del ändå, framför allt när man väl lyckades också” 

4.2.2 Låg bestraffning leder till låg belöning 

I likhet med hur de tidigare situationerna med hög bestraffning gav hög belöning 
framkommer i dialogen nedan ett fall där låg bestraffning med täta checkpoints 
innebär att även belöningen blir låg: 

Intervjuledare: ”Tror ni att det hade känts annorlunda om ni hade fått en 
checkpoint efter varje hinder?” 

I1: ”Jag tror inte att det hade känts lika ehhmm..” 

I2: ”Värdefullt?” 

I1: ” Jaa… Det hade bra blivit mer som en såhär...” 

I3: ”Daltande” 

I1: ”Ja” 

I3: “[För casual-spelare] så hade väl checkpoints efter varje [hinder] funkat. Men 
det hade blivit mycket mer daltande. Jag hade inte känt direkt ”Dör jag då gör det 
inget”. Mer, ska man dö så ska det vara någon bestraffning på det av någon form.“ 

I1: ”Bestraffning behövs, ungefär liksom för att det ska bli värdefullt, för att man 
verkligen ska känna att det gick bra ungefär.“ 
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4.2.2.1 Otydliga checkpoints 

Nedan beskriver respondenten hur checkpoints som inte är väldigt synliga är en 
fördel eftersom att osäkerheten över deras placering gör banan intressant. 
Spelaren upplever systemet som belönande samtidigt som kontrollen är låg: 

I2: “Det är en bra fråga för jag tycker att det här systemet [otydliga checkpoints] 
är mycket bättre.  Det känns skönare och intressantare, för jag vet inte exakt när… 
jag kan inte alltid känna mig säker.“ 

I nedanstående situation är det dock annorlunda och de lite osynliga 
checkpointsen har resulterat i en lägre belöning: 

I1: “Det enda jag skulle kunna tänka mig är att, man visste inte riktigt var 
checkpointsen var för ens man dog. Det var ju inte såhär ”yeah, jag kom till en 
checkpoint”. Det är ju såhär i Halo som jag tänkte på då. Man får ju den här 
extrema gula och sedan blir det sköldar som kommer upp och ”det här är en 
checkpoint”. Men här är det ju såhär ”ok nu dog jag..Aha, där var checkpointen, så 
det är väl typ, hur man ser checkpoints liksom.” 

4.2.3 Tempoförändring 

Tempoförändringar uppstår när spelaren sänker eller höjer sin framfart i spelet. 
Förutom att bestraffning verkar ha en stark påverkan på känslan av belöning 
finns det också en tydlig koppling till tempoförändringar. 

4.2.3.1 Hård bestraffning leder till lägre tempo 

Respondent I2 beskriver hur bristen på kontroll i samband med den hårda 
bestraffningen med få checkpoints gör att denne gör en temposänkning: 

I2: “När man inte kan bestämma själv, då får själva sparandesystemet en som 
spelare att agera långsammare, att vara försiktigare därför att konsekvenserna av 
att misslyckas är i värsta fall så stora att man tycker att det nästan inte är värt att 
spela något mer.“ 

Respondent I3 beskriver nedan hur denne som är van vid skräckspelsgenren där 
det förekommer väldigt få checkpoints vilket innebär att bestraffningen är hög 
och därför är van vid att alltid vara försiktig och ha ett lägre tempo: 

I3: “Jag är uppvuxen främst med skräckspel och där har man - Nånstans på den här 
banan finns det en savepoint, det är även din checkpoint om du skulle dö. Ah, för 
jag är så van vid att dör jag så blir jag tillbaka skickad till main menu, så bäst att 
vara lite försiktig. “ 

I det här fallet beror temposänkningen på spelarens förvirring efter att ha blivit 
bestraffad hårt genom att bli tillbakaskickad till en checkpoint tidigare i banan så 
långt att miljöerna är annorlunda från när spelaren dog. Spelare I1 känner därför 
inte igen sig och måste stanna upp en stund för att komma på var den befinner 
sig: 

I1: “Jag hade kommit en del och så precis innan nästa checkpoint så dog jag, så jag 
liksom kom aslångt tillbaka. Och då blev jag såhär..Jag tror att det var någon gång 
jag blev förvirrad om vart jag var någonstans ens. Jag trodde att jag var på ett helt 
annat ställe, så ba såhär, va fa..VA..Vänta lite var är jag? För att jag ville ta mig 
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fram snabbt. Och jag tror just den sortens checkpoints tilltalar väl. Få checkpoints 
tilltalar hardcore gamers mera.” 

I dialogen nedan mellan respondent I1 och I2 kan vi se hur de diskuterar en 
temposänkning som beror på att bestraffningen var hård då de skickades långt 
bak i banan. Den ena respondenten uttrycker också en tillfällig frustration över 
situationen som uppstod: 

I2: “Ja, när det är så nära så kan man ju chansa lite mer. Det var ju inte så himla 
hemskt egentligen, men ändå. När det var lite mer hemska, då blir det att man går 
mer långsammare.” 

I1: “Jag tror att dom första gångerna, då dog jag bara och så ”shit vad långt bak 
jag hamnade” och så körde jag igen och ”shit vad långt bak jag hamnade”. Och sen 
bara… ahhrg. Och det ledde väl till att jag bara stod där. Jag tror jag stod där i typ 
nån lite längre tid och bara kollade på det för att såhär ”ok, jag ska inte göra fel för 
då hamnar jag där borta igen” liksom. Men det var väl mer att ta det lugnt 
snarare.” 

4.2.4 Utmaning & frustration 

Utmaning är det motstånd som spelaren upplever när den spelar ett spel. Det är 
helt individuellt vad för utmaning som olika spelare upplever. Saker som kan 
vara utmanande är till exempel hastighet på plattformar, fienders styrka och 
tidsbegränsningar för att klara uppgifter. Dödliga fällor är en typisk utmaning. 
Frustration är något som en spelare kan uppleva av många anledningar. Till 
exempel när man misslyckas med en uppgift eller när något inte går som man 
vill. I flowteorin förklaras anledningen till frustration med att utmaningen 
överstiger färdigheten. 

4.2.4.1 Stor utmaning och hård bestraffning leder till stor frustration 

Samtliga tre nedanstående citat från olika tillfällen beskriver hur hög utmaning 
och alltför hård bestraffning har lett till att respondenterna blev frustrerade. I 
citatet i mitten beskriver respondent I1 hur frustrationen till och med får denna 
att stänga av spelet och sluta spela: 

I2: “Jag blir mest frustrerad på Starcraft för det är så oförlåtande, och bara 
oförlåtande spel i sig, som gamla spel. Där är det verkligen såhär, att när du 
förlorar så förlorar du verkligen ALLT liksom. Det gillar jag inte” 

I1: “I TF2 där dör man ju och så spawnar man igen och då är det ju såhär, försöka 
igen hela tiden utan att det riktigt blir någon jättestor konsekvens av det. Åh när 
jag spelar indiespel, då blir det väldigt såhär... när jag kommer till första bossen 
och inte klarar den så stänger jag av spelet. Jag pallar inte spela det liksom. Jag 
skulle typ aldrig klara av att spela, vad är det, Dark Souls? Även fast jag gillar 
utmaningen så skulle jag bara tröttna på det och så är det bah..eh fan..jag spelar 
TF2.” 

I2: “Frustrationen först. Alltså den slår en i ansiktet ”fan jag misslyckades, nu måste 
jag göra om. Fan vad irriterande”. Men sen måste man liksom trycka ner den och 
tänka att ”aahh, finns det något annat sätt, kan jag göra.” 

I nedanstående citat uttrycker respondent I1 en stark frustration över den hårda 
bestraffningen. Dock kan vi se att det finns anledningar som gör spelet såpass 
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belönande att personen ändå anser att det är värt att återkomma och fortsätta 
spela: 

I2: “Men det blir ofta fan att man spelar det [spelet] och så STÄNGER MAN AV för 
man blir så jävla förbannad. Men sen så kommer man ändå tillbaka av någon 
annan anledning. Men det blir inte just att det finns massor av anledningar att 
spela spelet men anledningen till att man stänger av är alltid att man dör och att 
det gör att man blir så jävla förbannad.” 

Även i läget nedan är bestraffningen hög vilket innebär att spelare I1 blir 
frustrerad. I det här fallet rör det sig om en spelstil som spelaren har vilket gör så 
att effekten blir extra stark. Ett system som detta med få checkpoints är med 
andra ord väldigt oförlåtande för spelare med vissa spelstilar: 

I1: “När jag spelar så är det ju mycket trail and error. Jag vill ju liksom bara göra 
fel tills jag gör rätt, basically. Den spelstilen fungerar inte riktigt med att ha 
checkpoints på det sättet [sällan], då blir man ju väldigt frustrerad. Jag bara 
prövar och prövar och sedan går det inte, och samma sak igen typ fem gånger” 

4.2.4.2 Mellan checkpoints 

När spelare I2 nedan beskriver hur denna tvingas spela om samma stycke kan 
situationer uppstå då spelaren blir både frustrerad men även engagerad över att 
bestraffningen är stor: 

I2: “Jag känner igen mig lite med det vi spelade [stimulusmaterialet], i det här när 
man precis har kommit igenom någonting och så dör man, åh så kanske man får 
börja lite längre bak. Då blir man såhär, man blir lite taggad men också 
frustrerad.” 

I dialogen nedan diskuterar respondent I1 och I2 två spel. De belyser att om man 
tvingas spela om stora portioner av banan och att de momenten är repetitiva blir 
inte bara bestraffningen hög utan man blir även ännu mer frustrerad över att 
man har misslyckats: 

I2: “ Tomb Raider, hatar typ det. När de hade infört checkpoints någonstans. Det 
gjorde mig galen och jag slutade spela hela tiden på grund av det. Står inte ut med 
det. Det är så jävla tråkigt att göra liksom, gå, gå, hoppa genom platformar och 
sådant och misslyckas och tvingas göra om samma sak igen.” 

I1: “Jag blir mest frustrerad på typ såhär gamla spel, typ Mario. Jag hatar 
egentligen gameplayet i Mario. Det är ju värsta klassikern men typ såhär hur kan 
någon ha klarat ut det spelet liksom.” 

I2: ”Ja men..asså jag menar bara generellt, att man dör och så är det såhär, all the 
way back liksom.“ 

Även i citatet nedan tar man upp problemet med repetitiva element som man 
redan spelat igenom. Bestraffningen är hård och frustrationen blir hög: 

I1: “Det jag tänkte på som jag tycker är frustrerande med spel är när man måste 
göra nått. Tvingas göra någonting igen som man tycker är tråkigt. Som att gå 
igenom någon slags byråkrati bara för att.” 
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4.2.4.3 Låg kontroll 

När spelare I1 och I3 upplever låg kontroll mot sina motståndare så att de 
framstår som övermäktiga och utmaningen är hög kan spelet också bli 
frustrerande: 

I1: “När jag spelar så är jag väldigt känslig mot att det finns fiender som är väldigt 
starka som man inte kan försvara sig mot. Dom kan förstöra väldigt mycket.” 

I3: ”Dem [spelen] är känsliga för spelmoment som kan vara svåra att bemästra 
eller som har något element av tur i sig.”  

I fallet nedan blir utmaningen hög på grund av att kontrollen är låg och då blir 
spelare I märkbart frustrerad: 

I2: “Men också när det bara är assvårt och det är dålig kontroll och man ska hoppa 
upp för någonting. Alltså, det är inte så att man ska, det är en fiende man ska 
överkomma som är svår. Man ska hoppa över någonting och så kan man inte 
hoppa exakt. DET är asfrustrerande.” 

4.2.5 Kontroll 

Kontroll är något som spelaren känner när den styr sin avatar i spelvärlden. Där  
hög kontroll kan innebära att spelaren kan påverka saker som sparpunkter och 
låg kontroll kan innebära att avatarens rörelsen inte överensstämmer med hur 
spelaren känner att den har försökt att kontrollera avatarens rörelser. 

4.2.5.1 Stor utmaning leder till stor kontroll 

Respondent I2 lyfter fram ett spel där spelaren själv har stor kontroll över hur 
ofta denne kan skapa checkpoints. Denne beskriver att spelet kan ha väldigt hög 
utmaning och bestraffa spelaren väldigt hårt eftersom att kontrollen är såpass 
hög: 

I2: “Det [spelet S.T.A.L.K.E.R där spelaren får spara när den vill] är ju så otroligt 
svårt att det blir automatiskt att man savescrummar alltså, att man sparar 
kontinuerligt. Men saken är att man ändå tycker om det för spelet är fortfarande 
så jävla roligt liksom. Men spelet är så jävla svårt, men det kan vara det för jag blir 
inte förbannat för att… Man kan bli sur ibland när man dummar sig och sparar 
över någonting va, men det är en del av charmen nästan. Så spelen kan vara 
mycket mycket svårare utan att spelaren tappar intresset just för att man kan 
skaffa sig en säker punkt.” 

Dialogen nedan mellan respondenterna I1 och I2 visar hur den ena av dem 
sammankopplar en hård bestraffning med en högre belöning. Något som denne 
förklarar med att man har mer kontroll som spelare: 

I2: “När man kan misslyckas..det suger in än som person mer alltså.” 

I1: “Ja, man tänkte ju mer då.“ 

I2: “Exakt. Det är någonting som jag kan påverka och ha kontroll över lite mer vad 
som händer, mer än att jag bara ska göra någonting som man listat ut” 

Nedan förklarar respondent I3 hur plattformsspelens känsliga finmotorik när 
det kommer till kontrollen gör att bestraffningen kan vara lägre än i andra spel 
men att utmaningen då istället kan höjas: 
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I3: “Men, plattformsspel så känns det som att checkpoints, med tanke på hur 
mycket fel del kan bli när man platformar. Där är det typ den enda gången jag 
tycker att checkpoints där man kan återspawna funkar. Men även då är jag lite 
förtjust i att ha extraliv bara för att ge lite utmaning.” 

4.2.5.2 Låg utmaning leder till låg kontroll 

I dialogen nedan menar respondenterna I1 och I2 att låg bestraffning och låg 
utmaning gör så att spelarens kontroll, i det här fallet benämnt som interaktion, 
av spelet blir lägre: 

I1: “men såhär seamless [Med checkpoints efter varje hinder]. Man tar sig genom 
spelet för upplevelsen snarare än utmaningen då. Utmaning mot upplevelse. “ 

I2: “precis, det känns som att det nästan blir mindre interaktion i spelet när man 
har så.  Mer som att ”oh nu tar jag mig vidare” som att titta på en film nästan. “ 

Respondent I3 beskriver nedan att spel med låg bestraffning och låg utmaning 
också ger en lägre känsla av kontroll, då de små iterativa stegen man tar som 
spelare räcker för att sätta igång stora event. När det känns som att man inte 
åstadkommit tillräckligt för att förtjäna en checkpoint: 

I3: “Min poäng är just om vissa spel som sparar hela tiden, som är väldigt lätta att 
spela, där det inte är så lätt att skada sig. Dom känns väldigt daltande, just det här 
därför att det inte känns som att man kan påverka vad fan som händer. Och att 
även om man kan påverka så spelar det inte någon roll, om det ändå kommer att 
hända samma sak. Framför allt just i nya spel.” 

4.3 Slutsatser 

Enligt Silverman ska man utveckla kategorierna i mer generella analytiska 
ramverk som är relevanta utanför det ursprungliga sammanhanget (s 46). De 
underkategorier som våra kategorier har haft kommer vi att använda som dessa 
och vidareutveckla. Dessa nya mönster är: Hög bestraffning leder till hög 
belöning, hög bestraffning leder till lägre tempo, hög utmaning och hög 
bestraffning leder till hög frustration, hög utmaning leder till hög kontroll. 

Utifrån vår undersökning har det blivit tydligt att modifiering av checkpoints kan 
användas för att anpassa spelet A Story About My Uncle för olika spelartyper, 
och i synnerlighet hardcorespelare. Faktorer för checkpoints som visat sig ha 
stor betydelse i hur spelet upplevs är densitet, placering och tydlighet.  

4.3.1 Hård bestraffning leder till stor belöning 

Påståendet i sig är ett vedertaget uttryck i flera former. No pain, no gain. Efter 
regn kommer solsken. Who dares wins. För att vinna måste man våga förlora osv. 
Det är en klassisk teori om att man måste ha det jobbigt för att kunna ha det bra 
och visar sig i vår undersökning ha en relativt stabil förankring hos våra 
respondenter. Det är viktigt att komma ihåg att våra testpersoner är 
hardcorespelare och att chansen är stor att de är mer vana vid hög bestraffning 
och spelar medvetet spel som är bestraffande därför att det ligger en del prestige 
i att klara av sådana spel. Förhållandet mellan risk/belöning i vår analys var för 
det mesta dessamma, det vill säga att bägge var höga, men vi stötte även på 
exempel där de bägge var låga samtidigt.  
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Efter att ha gravt reducerat antalet checkpoints inför speltestet i banan 
“Sanctuary” hade vi nog förväntat oss att testpersonerna, trots sin natur som 
hardcorespelare, skulle finna inlärningskurvan för brant i och med den hårda 
bestraffningen som varje misstag resulterade i. Istället uppvisades tecken på att 
den hårda bestraffningen gav testpersonerna en större känsla av belöning. När vi 
tillfrågade testpersonerna om hur de tror att de reagerat inför ett scenario med 
tätare checkpoints fanns det enighet om att det känts “daltande” och att känslan 
av interaktivitet, betydelsen av spelarens handlingar hade minskat. Att modifiera 
densiteten av checkpoints tycks därför vara ett verktyg för att anpassa A Story 
About My Uncle till hardcorespelare.    

4.3.2 Hård bestraffning leder till lägre tempo 

Det här handlar främst inte om att en person som spelar en svårare bana dör ofta 
och därför kommer fram långsammare utan att en person som spelar en svår 
bana måste göra en riskberäkning och lista ut hur snabbt denne kan spela och ta 
risker för att komma fram så fort som möjligt utan att råka ut för dödliga fällor, 
eftersom att bestraffningen är hög när det är långt mellan checkpoints. Mönstret 
hade en stabil förankring hos våra respondenter men uttryckte sig i spridda 
skurar och det var aldrig någon riktig diskussion kring ämnet utan användes ofta 
som en förklaring till hur man löste problem för att ta sig vidare.  

Tempoförändringar kopplade till densiteten av chekpoints kan vara en faktor att 
överväga när man placerar ut dem. Att hitta en balans mellan snabba och 
långsamma partier för att bibehålla användarens intresse är lika viktigt i spel 
som det är i film. Om man använder sig av modifiering av checkpoints för att 
tilltala hardcorespelare bör man därför se till att emellanåt lägga in partier av 
högre densitet. 

4.3.3 Stor utmaning och/eller hård bestraffning leder till hög frustration 

Detta var troligen ett av de tydligaste mönster som vi kunde hitta och också ett 
som påverkades av många olika faktorer. Repetitiva element när man råkade ut 
för checkpoints samt låg känsla av kontroll av spelkaraktären var de vanligaste 
inslagen förutom att utmaningen och bestraffningen var för hög. Sätt att komma 
runt detta som utvecklare kan vara att ge spelaren mjuka inlärningskurvor så att 
risken för att utmaningen blir för hög blir mindre. Det är däremot inte helt 
uppenbart att frustration är något man som utvecklare vill bli av med helt. Något 
som kan uppstå hos en spelare är spänning och det kan ibland framställas genom 
att spelaren blir frustrerad.  

Som hardcorespelare visade det sig att testpersonerna inte hade något emot 
stora utmaningar. Det talades mycket om trail and error, där man menade att det 
inte gjorde något att man fick försöka många gånger för att ta sig förbi ett riktigt 
utmanande parti eftersom att belöningen efteråt känns större samt att de får 
tillfälle att bemästra spelets kontroller. Undantaget var när den stora 
utmaningen bestraffas hårt och de var tvungna att upprepa enkla spelmoment 
för att åter ta sig till utmaningen. Placeringen av checkpoints blir därför en viktig 
faktor. Densiteten kan vara låg så länge spelets utmaningar går att klara på ett 
par försök. Kommer det däremot en större utmaning bör checkpointen ligga nära 
intill så att spelaren kan återuppta försöket att övervinna den utan att behöva ta 
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sig an mindre hinder på vägen dit upprepade gånger. På så vis kan man 
minimera känslan av negativ frustration hos hardcorespelare. 

4.3.4 Stor utmaning leder till hög känsla av kontroll 

Det finns gränser för när spelarna tycker att utvecklaren tar sig för stora friheter 
med hur man designar checkpointsystemet. När spel själva verkar dra spelaren 
framåt var det tydligt att våra respondenter inte var helt nöjda. Just när det 
kommer till hardcorespelare verkar spelbemästrande vara viktigt och därför är 
det inte så konstigt att de inte uppskattar spel som inte låter dem lära sig 
kontrollen på egen hand och som hjälper dem framåt med generösa sparsystem. 
I detta mönster hittar vi även att liten utmaning leder till låg känsla av kontroll 
och det är i stort sett samma problemställning hos respondenterna som tas upp. 
Något som mönstret även innefattar är att det i vissa fall går att höja 
svårighetsgraden om känslan av kontroll över checkpoint systemet blir högre.  

En för hög densitet av checkpoints fick hardcorespelarna att känna att de inte 
riktigt hade kontroll över när de lyckades ta sig vidare på grund av tur eller sin 
egen skicklighet. De upplevde en minskad känsla av interaktivitet och jämförde 
det med att titta på en film. Att utsättas för stora utmaningar som man inte tar 
sig förbi direkt fick dem att känna att de lärt sig något när de väl gjorde det, att 
de bemästrat kontrollen och spelet. Tydlighet av och känsla av kontroll över 
checkpoints verkade också ge högre tolerans för stora utmaningar. 
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5 Diskussion 

5.1 Generaliserbarheten 

Då det är en väldigt begränsad undersökning på ett fåtal testpersoner och med 
ett enda spel som unersökningsobjekt är vi mycket medvetna om begränsningen 
av hur mycket vi kan generalisera våra resultat. De förbättringar som vi hade 
kunnat göra för att göra undersökningen mer generaliserbar hade vart att ha en 
större urvalsgrupp samt att undersöka fler typer av spel. Då hade man kunnat 
utöka frågeställningen till att gälla spel i allmänhet men fortfarande begränsat 
till just typen hardcorespelare.  

5.2 Resultatens tillförlitlighet 

Resultatens tillförlitlighet och undersökningens generaliserbarhet hänger till 
stor del ihop då bägge blir lidande av undersökningens omfång. På det lilla antal 
testpersoner finns risken att deras åsikter inte är representativa för 
hardcorespelare i stort.  

Den beskrivning av hardcorespelare som vi har letat fram är väldigt generell och 
skulle kunna eftersökas ytterligare. Dessutom har vi inte fäst någon vikt vid 
vilken genre respondenterna oftast spelar vilket kan innebära att vi har 
testpersoner som inte är hardcore inom den genre som stimulusmaterialet 
består av. Det går även att fråga sig om hardcorespelare ställt mot corespelare är 
ett rimligt sätt att dela in spelare på eller om vi skulle kunnat hitta någon mer 
passande indelning.  

5.3 Metodkritik 

När vi genomförde vår pilotstudie om checkpointdensitet var sektionen av banan 
som vi valde alldeles för lätt för personerna som spelade den. Det löste vi denna 
gång genom att välja testpersoner som inte hade tidigare erfarenhet ifrån spelet, 
något som trots det längre tidsspannet gjorde att urvalsprocessen blev lite 
svårare. Vi såg också till att sprida ut våra checkpoints ännu mer så att resultatet 
skulle bli ännu tydligare vilket jag tycker att vi lyckades med. Mängden 
checkpoints gjorde sig framförallt märkbar vid två ställen i banan där avståndet 
samt svårighetsgraden gjorde det extra utmanande. Det här anser vi var ett bra 
antal gånger per spelare men vi tror också att det hade varit intressant att 
använda färre checkpoints för att se vad ett mer extremt fall hade kunnat leda 
till. Placeringen av checkpointsen var tack vare pilotstudien och 
bakgrundsmaterialet mer efterforskad och tillät oss att tänka på saker så som 
föregående hinders svårighet samt avstånd. Dock hade banan kunnat testas av 
fler oerfarna spelare än oss innan testerna satte igång för att hitta 
problemområden. 

Spelet som har använts som stimulusmaterial är uppbyggt spelmekaniskt och 
designmässigt på ett sätt som ska göra det tillgängligt för många spelare och 
saknar många element som de traditionellt svåra spelen har. Spelets dödliga 
fällor består endast av att ramla ner mellan plattformar och saknar moment så 
som projektiler som man måste akta sig för, andra spelare som försöker ta kål på 
en eller moment där man måste klara partier i spelet på en viss tid. Spel kan vara 
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väldigt olika och det är viktigt att komma ihåg att samma undersökning hade 
kunnat göras med ett annat stimulusmaterial som hade gett respondenterna en 
annan sinnesbild av vad som gör dem belönade och frustrerade i spel. Med tanke 
på detta valde vi att inleda fokusgruppsintervjun med allmänna frågor om 
checkpoints i spel, för att senare gå in specifikt på stimulusmaterialet och 
erfarenheterna därifrån. 

Vårt val av stimulusmaterialets omfång kan ha varit felaktig också. Genom att 
inte låta dem spela spelets första introduktionsnivå är det möjligt att de blev mer 
förvirrade över vad som hände i världen som de släpptes ner i. Vi hade även 
kunnat låta dem spela färdigt spelet för att låta dem bli ännu mer involverade i 
spelets berättande.  

Då detta är vår första stora undersökning finns risken att vår intervjuguide inte 
har utformats så bra som den skulle kunnat. Förutom att vi brister i tidigare 
erfarenhet att utforma sådana var även ämnet såpass okänt att det var svårt att 
känna till vilka ämnen som skulle få gehör och diskuteras livligt. Dock är det en 
positiv effekt av just fokusgruppsintervjuer.  

Fokusgruppsintervjun spelades in med hjälp av videoinspelning vilket visade sig 
vara till stor hjälp vid transkriberingen. Dels var det till hjälp vid identifiering av 
vem som sade vad då rösterna hade varit för obekanta för att särskilja, men även 
där kroppspråk och andra visuella företeelser var betydande för andemeningen i 
vad som sades. Det går dock inte att utesluta att kameran, som var synlig för 
deltagarna, gjorde någon av dem obekväm. Detta kan till exempel ha resulterat i 
att någon av deltagarna inte vågade göra sig hörd på samma sätt som om det 
bara varit en ljudinspelning. Det kan också vara en distraktion att veta om att 
man blir filmad vilket kan göra att man stundtals slutar lyssna på det som sägs av 
andra deltagare för att istället tänka på vad man gör med händerna, om man 
sitter rakt osv. 

5.4 Resultatet ställt mot tidigare forskning 

Precis som Jesper Juul menar att misslyckanden är något som får oss spelare att 
fortsätta vara intresserade av ett spel märktes det hos våra respondenter att ju 
hårdare de bestraffades desto större belöning fick de av upplevelsen. Att inte 
straffas alls var inte populärt hos våra respondenter medan de i likhet med Juul 
inte heller ansåg att man borde straffas orimligt hårt om intresset skulle 
bibehållas. Om man ska prata klarspråk om vad det här innebär för de 
människor som utvecklar spelet betyder det att man varken ska bestraffa 
spelaren för hårt för sina misstag eller bestraffa dem för lite, men om man ska 
göra något av dessa bör man bestraffa spelarna för hårt för då är sannolikheten 
större att de återvänder till spelet och får ut mer av upplevelsen än om de 
bestraffas för lite då de kan tappa intresset och aldrig mer återvända. Detta är 
självklart något som får extra stöd från våra intervjupersoner då de identifierar 
sig som hardcorespelare och att en bestraffning som håller dem intresserade och 
motiverade mycket möjligt kan anses vara så övermäktig för en casual spelare 
att personen inte vågar återvända till spelet.  

Ett annat tydligt mönster som växte fram när vi analyserade transkriberingen av 
fokusgruppsintervjun var just kopplingen mellan utmaning och frustration, eller 
vad utebliven utmaning kunde resultera i. Även då hardcorespelare välkomnar 
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utmaning på ett sätt som corespelare aldrig skulle göra finns det en gräns även 
för dem. Och resultatet är detsamma. Vid för stor utmaning uppstod frustration 
av att inte klara av uppgiften. Önskan att sluta spela var återkommande när 
testpersonerna talade om tillfällen då spel gjort dem frustrerade. I andra änden 
av spektrat ligger brist på utmaning, vilket enligt testpersonerna fick dem att 
känna sig “daltade” med. Även detta resulterade i ett ointresse av att spela 
vidare. Testpersonerna talade till och med om fenomenet som att de inte kände 
att de kunde påverka spelet, att interaktiviteten minskade när utmaningen blev 
för låg. 

Dessa känslor ligger helt i linje med Mihaly Csikszentmihalyi’s (2003) flowteori 
där både bristen på utmaning eller en för stor sådan, jämfört med utövarens 
färdighet, resulterar i att denne inte känner att aktiviteten är givande nog att 
fortsätta med. Eftersom färdigheten hos spelare kan variera lika mycket som 
antalet är det viktigt att spel tillgodoser detta på något sätt. I alla fall om 
utgivarna önskar att majoriteten av dem som köper spelen ska vilja spela hela 
vägen till slutet. Att modifiera checkpoints i spelet A Story About My Uncle har i 
denna undersökning visat sig vara en metod att förhållandevis enkelt kunna 
tillgodose olika spelares färdighetsnivå med lämplig utmaning. Kanske skulle det 
även fungera för andra spel i närliggande genre.  

5.5 Framtida forskning 

När vi kom fram till att vi ville behandla checkpoints i denna uppsats var vi 
övertygade om att finna många intressanta källor på ämnet. Istället kom vi till 
insikten av hur otroligt lite forskning det finns på just checkpoints och dess 
påverkan på spelaren. Det blev då tydligt att vi själva behövde lägga en teoretisk 
grund att stå på genom att explorativt utforska ämnet kvalitativt.  

Vi inser dock att detta grundarbete inte säger så mycket om hur förhållanden är 
på en bredare front och eftersöker ytterligare forskning för att så att säga rita 
kartan för ämnet. Kvalitativa metoder tjänar absolut syftet att lyfta fram 
variablerna av intresse, vilket är varför vi valde att använda en sådan. Nästa steg 
skulle vara att, med hjälp av de områden av intresse som vi ringat in, göra en 
bredare kvantitativ studie. Denna skulle kunna innefatta såväl fler spel som fler 
spelartyper.  
Den bakgrund som vi tagit fram skulle även kunna utvecklas och definieras så att 
den kan ligga till grund för vidare forskning. Arbetet skulle då likt en 
litteraturstudie kunna vara en spelstudie där man bryter ner och analyserar ett 
stort antal spel ut checkpointaspekten. 
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