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Role ”At Heart”  
– Roles’ impact on experienced gamers’ problem-

solving skills in real life 
	  
	  

Abstract	  
Games	  offer	  a	  safe	  and	  motivational	  environment	  that	  allows	  and	  encourages	  
trial	  and	  error.	  A	  gamer	  can	  act	  in	  the	  game	  without	  any	  real	  consequences	  in	  
real	  life.	  Thereby	  a	  gamer	  is	  offered	  the	  opportunity	  to	  develop	  a	  broad	  set	  of	  
skills.	  Games	  have	  earlier	  been	  proven	  to	  develop	  gamer’s	  problem-‐solving	  skills.	  
Roles,	  as	  an	  important	  part	  of	  a	  game’s	  structure,	  contribute	  to	  a	  deepened	  and	  
more	  certain	  development	  of	  a	  diversity	  of	  skills	  –	  problem	  solving	  as	  one	  of	  
them.	  In	  this	  paper	  we	  examine	  the	  relation	  between	  roles	  and	  gamer’s	  
development	  of	  their	  problem-‐solving	  skills	  in	  real	  life	  –	  whether	  it	  exits	  and	  if	  
so,	  to	  what	  extent.	  
	  
We’ve	  found	  that	  roles	  encourage	  a	  creative	  form	  of	  problem	  solving	  and	  that	  
gamers	  develop	  their	  problem-‐solving	  skills	  in	  real	  life	  differently	  depending	  on	  
which	  role	  they	  play	  as.	  Each	  role	  posses	  a	  unique	  set	  of	  skills,	  thereby	  their	  
performance	  differs	  depending	  on	  the	  situation.	  Gamers	  develop	  their	  problem-‐
solving	  skills	  to	  different	  extents	  since	  the	  roles	  require	  different	  actions	  to	  solve	  
problems	  in	  the	  game.	  
	  
	  
Keywords:	  Spel,	  spelroller,	  problemlösningsförmåga.	   	  
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1.	  Inledning	  
För	  att	  ta	  sig	  an	  problemen	  i	  datorspelens	  (nämns	  vidare	  i	  uppsatsen	  som	  spel)	  
värld	  och	  kunna	  lösa	  dem	  finns	  det	  ett	  viktigt	  verktyg	  i	  en	  kreativ	  och	  visuell	  
form	  –	  spelroller.	  Spelrollerna	  har	  olika	  typer	  av	  förmågor	  och	  egenskaper,	  som	  
spelaren	  använder	  sig	  av	  för	  att	  lösa	  problem	  och	  ta	  sig	  fram	  i	  spelet.	  
Spelrollernas	  förmågor	  är	  olika	  avancerade	  och	  menade	  att	  utföra	  olika	  typer	  av	  
handlingar	  i	  spel,	  därmed	  hanterar	  de	  olika	  typer	  av	  problem.	  Spelroller	  har	  
alltså	  en	  stor	  roll	  i	  spel	  då	  de	  utgör	  en	  viktig	  del	  av	  spelupplägget	  och	  är	  ett	  för	  
spelaren	  nödvändigt	  verktyg	  för	  problemlösningsprocessen.	  
	  
Spel	  i	  sin	  tur	  har	  en	  inverkan	  på	  spelare.	  Det	  finns	  intressanta	  
undersökningsområden	  om	  hur	  spelandet	  av	  spel	  påverkar	  en	  spelares	  kognitiva	  
färdigheter.	  Detta	  då	  spel	  ofta	  utmanar	  dessa	  färdigheter.	  Spel	  byggs	  upp	  av	  olika	  
komponenter,	  ofta	  är	  några	  av	  de	  grundläggande	  av	  kognitiv	  natur.	  En	  
grundläggande	  komponent	  i	  många	  spel	  är	  problemlösningsförmågan,	  som	  är	  ett	  
viktigt	  inslag	  för	  att	  kunna	  lösa	  spelproblemen	  och	  avancera	  vidare.	  Ett	  spel	  utan	  
problemlösning	  är	  inte	  ett	  spel	  utan	  en	  aktivitet	  (Schell	  2008,	  34-‐35).	  Denna	  
egenskap	  som	  finns	  hos	  människan	  återfinns	  alltså	  i	  spel	  i	  en	  utmanande	  form.	  
Mental	  visualisering	  är	  en	  annan	  mänsklig	  egenskap	  som	  är	  nyttig	  för	  att	  
upptäcka	  och	  lösa	  problem.	  Denna	  förmåga	  kommer	  till	  användning	  när	  man	  
spelar	  spel,	  då	  man	  mentalt	  kan	  visualisera	  spelstrategier	  och	  beslut.	  På	  så	  vis	  
kan	  man	  tänka	  igenom	  och	  se	  effekterna	  av	  ens	  handlingar	  innan	  man	  utför	  dem.	  
	  
Spel	  definieras	  av	  Schell	  (2008,	  37)	  som:	  ”A	  game	  is	  a	  problem-‐solving	  activity,	  
approached	  with	  a	  playful	  attitude.”.	  Det	  är	  spelets	  underhållande	  natur	  som	  
engagerar	  spelare	  att	  ta	  sig	  an	  och	  lösa	  problem,	  oavsett	  hur	  komplexa	  eller	  
ansträngande	  de	  är.	  Vilket	  man	  kan	  tolka	  i	  Mary	  Poppins	  sång	  (refererad	  i	  Schell	  
2008,	  28-‐29):	  

”In	  ev’ry	  job	  that	  must	  be	  done	  

There	  is	  an	  element	  of	  fun.	  

You	  find	  the	  fun	  and	  snap!	  

The	  job’s	  a	  game.”	  

	  
Spel	  inverkar	  inte	  bara	  på	  en	  individnivå,	  det	  har	  även	  en	  inverkan	  på	  samhället.	  
Det	  är	  lätt	  att	  konstatera	  att	  spel	  är	  en	  stor	  del	  av	  vår	  kultur	  och	  många	  
människors	  liv.	  Vilket	  Jane	  McGonigal,	  en	  berömd	  speldesigner,	  har	  kunnat	  
konstatera:	  ”We	  spend	  3	  billion	  hours	  a	  week	  as	  a	  planet	  playing	  videogames.”	  
(McGonigal	  2015).	  Ett	  exempel	  på	  hur	  spel	  med	  stor	  framfart	  har	  blivit	  en	  allt	  
större	  del	  av	  vårt	  samhälle	  och	  sociala	  liv	  är	  fenomenet	  E-‐sport.	  E-‐sport	  betyder	  
elektronisk	  sport	  och	  består	  av	  elektroniska	  tävlingar	  som	  genomförs	  på	  
spelkonsoler	  eller	  datorer	  (SESF	  2015).	  En	  av	  de	  större	  turneringarna	  inom	  E-‐
sport	  är	  Dreamhack	  (Dreamhack	  2015)	  –	  en	  datorfestival	  där	  tusentals	  besökare	  
deltar	  i	  spelturneringar,	  som	  dessutom	  sänds	  live	  på	  TV.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  
spelens	  lyckade	  framfart	  i	  samhället	  är	  BarCraft	  –	  en	  sportbar	  som	  visar	  
sändningar	  av	  e-‐sport	  tävlingar	  (Malarh	  2011).	  År	  2013	  kom	  ordet	  e-‐sport	  med	  i	  
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språkrådets	  lista	  över	  nyord	  vilket	  tyder	  på	  fenomenets	  lyckade	  etablering	  i	  
samhället	  (Institutet	  för	  språk	  och	  folkminnen	  2014).	  	  
	  
Spel	  i	  digital	  form	  har	  blivit	  alltmer	  populära,	  vilket	  dataspelsbranschen	  år	  2013	  
kunde	  påvisa.	  För	  första	  gången	  kunde	  man	  då	  även	  inkludera	  siffrorna	  över	  den	  
digitala	  försäljningen	  i	  den	  årliga	  redovisningen	  av	  Nordens	  spelförsäljning	  
(Nordic	  Game	  Sales	  2013,	  2013).	  Detta	  satte	  sitt	  avtryck	  i	  rapporten	  då	  den	  
digitala	  försäljningen	  utgjorde	  63	  %	  av	  den	  totala	  försäljningen.	  Tidigare	  har	  det	  
varit	  svårt	  att	  beräkna	  den	  mängd	  sålda	  digitala	  spel,	  därmed	  kunde	  man	  inte	  
redovisa	  några	  säkra	  siffror.	  Därav	  är	  försäljningsrapporten	  från	  2013	  intressant	  
då	  den	  kunde	  visa	  på	  en	  mer	  sanningsenlig	  bild	  över	  hur	  mycket	  människor	  i	  
Norden	  spenderade	  på	  spel.	  Bara	  i	  Sverige	  spenderades	  en	  imponerande	  summa	  
på	  357	  037	  559	  €	  på	  spel.	  
	  
Det	  finns	  flera	  studier	  om	  spel	  och	  deras	  olika	  typer	  av	  inverkan,	  men	  spel	  som	  
forskningsområde	  är	  fortfarande	  ungt	  och	  ännu	  finns	  det	  många	  fler	  teorier	  och	  
aspekter	  att	  undersöka.	  Eftersom	  spel	  har	  en	  mångsidig	  effekt	  på	  människan	  och	  
samhället,	  är	  det	  intressant	  att	  undersöka	  dess	  olika	  komponenter.	  Spelroller	  är	  
en	  viktig	  komponent	  i	  spel	  som	  utgör	  både	  en	  stor	  del	  av	  spelupplägget	  samt	  
spelupplevelsen.	  Det	  är	  en	  ny	  spännande	  aspekt	  av	  spel	  att	  utforska.	  Och	  då	  
spelroller	  har	  en	  stor	  roll	  i	  problemlösningen	  i	  spel,	  är	  det	  intressant	  att	  
undersöka	  hur	  spelroller	  påverkar	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  vardagen.	  
Vi	  tror	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  undersöka	  spelroller	  på	  en	  djupare	  nivå	  för	  att	  
närmare	  förstå	  deras	  fulla	  effekt.	  Med	  denna	  undersökning	  har	  vi	  sökt	  att	  ta	  reda	  
på	  om	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  spelroller	  och	  problemlösningsförmågan	  i	  
vardagen.	  Och	  i	  sådant	  fall	  på	  vilket	  sätt	  den	  kopplingen	  yttras.	  
	  

1.1	  Bakgrund	  
1.1.1	  Spelkategorier	  
Precis	  som	  att	  böcker	  delas	  in	  i	  olika	  genrer	  (exempelvis	  roman)	  beroende	  på	  
bokens	  slag	  och	  vilka	  element	  som	  ingår	  i	  den,	  delas	  spel	  in	  i	  spelkategorier	  
beroende	  på	  spelets	  slag	  och	  de	  element	  som	  ingår	  i	  det.	  Det	  finns	  flera	  olika	  
sorters	  spelkategorier	  i	  spelvärlden.	  Två	  stora	  och	  populära	  spelkategorier	  är	  
MMORPG	  och	  MOBA.	  MMORPG	  är	  en	  förkortning	  för	  Massively	  Multiplayer	  Online	  
Role-‐Playing	  och	  MOBA	  är	  en	  förkortning	  för	  Multiplayer	  Online	  Battle	  Arena.	  
	  

MMORPG	  
MMORPG	  är	  en	  spelkategori	  där	  spelare	  interagerar	  med	  varandra	  i	  en	  virtuell	  
värld	  på	  nätet.	  Spelarna	  blir	  uppmuntrade	  till	  att	  kommunicera	  med	  varandra	  
och	  bilda	  lag,	  då	  det	  inom	  MMORPG	  är	  vanligt	  med	  lagspel.	  I	  spelen	  antar	  spelare	  
en	  karaktär	  som	  tillhör	  en	  spelroll	  som	  har	  olika	  sorters	  förmågor.	  Med	  hjälp	  av	  
dessa	  förmågor	  kan	  spelare	  utföra	  olika	  handlingar	  i	  spelet.	  MMORPG	  som	  
spelkategori	  kännetecknas,	  i	  de	  flesta	  fallen,	  av	  element	  så	  som	  särskilda	  teman,	  
progressionssättet,	  den	  sociala	  interaktionen	  och	  möjligheten	  att	  anpassa	  
spelarens	  karaktär.	  Populära	  teman	  som	  många	  spel	  utgår	  från	  är	  Fantasy	  och	  
Science	  Fiction.	  (Safko	  2010,	  322-‐323)	  
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MOBA	  
Även	  MOBA	  är	  en	  spelkategori	  där	  spelare	  interagerar	  med	  varandra	  i	  en	  virtuell	  
värld	  på	  nätet.	  De	  allra	  flesta	  MOBA-‐spelen	  går	  ut	  på	  att	  två	  lag	  spelar	  mot	  
varandra	  och	  försvarar	  sin	  bas.	  Karaktärerna,	  som	  tillhör	  olika	  spelroller,	  som	  
spelare	  antar	  är	  ofta	  av	  hjälteslag.	  För	  att	  kunna	  besegra	  fienden	  har	  båda	  lagen	  
till	  sin	  hjälp	  ett	  flöde	  av	  allierade	  som	  styrs	  av	  spelet	  i	  form	  av	  artificiell	  
intelligens.	  
	  
Ofta	  är	  det	  främsta	  målet	  i	  MOBA-‐spel	  att	  förstöra	  fiendebasen.	  I	  spelen	  finns	  det	  
vanligtvis	  torn	  som	  försvarar	  lagens	  baser.	  Om	  det	  ena	  lagets	  styrkor	  lyckas	  
förstöra	  fiendelagets	  torn,	  blir	  det	  lättare	  för	  laget	  att	  nå	  och	  förstöra	  
fiendebasen	  och	  därmed	  ta	  hem	  segern.	  (Groen	  2012)	  
	  

1.1.2	  Spelen	  
Spelen	  som	  undersöks	  i	  vår	  studie	  är	  World	  of	  Warcraft	  (vidare	  i	  uppsatsen	  
benämns	  spelet	  som	  WoW),	  Final	  Fantasy	  XIV,	  Defense	  of	  the	  Ancients	  2	  
(benämns	  vidare	  som	  Dota	  2)	  och	  League	  of	  Legends	  (benämns	  vidare	  som	  LoL).	  
Vi	  väljer	  att	  inte	  förkorta	  Final	  Fantasy	  XIV	  då	  spelet	  till	  skillnad	  från	  de	  övriga	  
inte	  har	  en	  vedertagen	  förkortning.	  
	  

World	  of	  Warcraft	  
WoW	  är	  ett	  strategiskt	  spel	  med	  ett	  Fantasytema	  och	  är	  ett	  av	  de	  mest	  populära	  
spelen	  i	  sin	  spelkategori,	  MMORPG	  (Safko	  2010,	  322).	  Spelarna	  kan	  i	  deras	  eget	  
tempo	  uppleva	  spelets	  fantasivärld	  vars	  berättelse	  ständigt	  förändras.	  Spelarnas	  
roll	  utgör	  en	  central	  del	  i	  berättelsen.	  Spelarna	  antar	  rollen	  som	  en	  Warcraft	  
hjälte	  som	  har	  en	  specifik	  uppsättning	  av	  färdigheter	  och	  förmågor.	  Denna	  
uppsättning	  definierar	  spelrollens	  funktion	  i	  spelet.	  I	  spelet	  kan	  spelare	  utföra	  
uppdrag	  i	  deras	  egen	  takt	  och	  välja	  att	  spela	  mot	  eller	  med	  varandra	  för	  att	  
besegra	  motståndare	  och	  monster.	  (Samruayruen	  och	  Jones	  2009;	  Safko	  2010,	  
331)	  
	  

Final	  Fantasy	  XIV	  
Final	  Fantasy	  XIV	  är	  ett	  spel	  inom	  MMORPG	  som	  utspelas	  i	  en	  fantasivärld.	  Unikt	  
med	  spelet	  är	  dess	  flexibla	  progressionssystem.	  Spelets	  främsta	  mål	  är	  att	  
besegra	  monster,	  samla	  erfarenhet	  och	  få	  en	  starkare	  karaktär.	  Final	  Fantasy	  
erbjuder	  spelroller	  av	  hybridklasser,	  en	  hybridklass	  är	  en	  kombination	  av	  flera	  
spelrollers	  förmågor	  samlade	  i	  en.	  (Minotti	  2014)	  
	  

Defense	  of	  the	  Ancients	  2	  
Dota	  2	  är	  ett	  spel	  inom	  spelkategorin	  MOBA,	  som	  kräver	  strategiskt	  och	  taktiskt	  
tänkande	  av	  spelarna	  och	  samordning	  inom	  laget.	  Spelarna	  antar	  rollen	  som	  en	  
hjälte	  med	  unika	  förmågor	  och	  egenskaper.	  Varje	  spelroll	  är	  lämpad	  för	  olika	  
uppgifter	  i	  spelet.	  Två	  lag	  (bestående	  av	  fem	  spelare	  vardera)	  spelar	  mot	  
varandra.	  	  
	  
Vardera	  lagen	  har	  en	  bas	  på	  varsin	  sida	  av	  arenan,	  vilken	  är	  plattformen	  för	  
striden.	  För	  att	  vinna	  är	  målet	  att	  förstöra	  motståndarlagets	  Ancient	  som	  finns	  i	  
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varje	  lags	  bas.	  Ancients	  är	  massiva	  strukturer	  som	  skyddas	  av	  torn	  med	  
defensiva	  förmågor,	  då	  de	  inte	  har	  några	  offensiva	  förmågor.	  Dessa	  kan	  inte	  
attackeras	  förrän	  tornen	  har	  förstörts.	  (Drachen	  et	  al.	  2014)	  
	  

League	  of	  Legends	  
LoL	  är	  ett	  spel	  inom	  spelkategorin	  MOBA	  och	  utspelas	  i	  en	  fantasivärld.	  I	  spelet	  
antar	  spelare	  rollen	  som	  en	  så	  kallad	  champion	  (det	  vill	  säga	  mästare).	  LoL	  är	  ett	  
så	  kallat	  session-‐baserat	  spel.	  Vilket	  innebär	  att	  inför	  lagindelningen	  ”matchas”	  
spelarna	  med	  varandra	  baserat	  på	  deras	  individuella	  medelranking	  i	  spelet.	  Två	  
lag	  spelar	  mot	  varandra	  (varje	  lag	  består	  av	  tre	  till	  fem	  spelare)	  och	  startar	  i	  
varsin	  plattformsände.	  Spelet	  går	  ut	  på	  att	  lagen	  ska	  infiltrera	  varandras	  baser	  
och	  förstöra	  lagets	  Nexus	  –	  ett	  stort	  objekt	  som	  ligger	  nära	  lagets	  startpunkt.	  För	  
att	  nå	  motståndarnas	  bas	  måste	  varje	  lag	  strida	  genom	  och	  förstöra	  en	  serie	  av	  
torn,	  som	  är	  placerade	  längs	  vägen	  till	  varje	  bas.	  (Blackburn	  och	  Kwak	  2014,	  
878)	  
	  

1.1.3	  Spelroller	  
Spelrollerna	  bestäms	  av	  många	  faktorer.	  Till	  exempel	  av	  deras	  fysiska	  status,	  
naturen	  av	  deras	  förmågor	  och	  vilka	  handlingar	  de	  kan	  utföra	  med	  dem,	  
spelrollens	  plats	  på	  spelplanen	  och	  dess	  resurser	  för	  att	  kunna	  utföra	  dess	  
uppgifter.	  (Dota	  2	  Wiki	  2014)	  
	  

Carry	  
Carry	  är	  en	  spelroll	  som	  finns	  i	  spelen	  Dota	  2	  och	  LoL.	  Det	  är	  en	  taktisk	  spelroll	  
som	  kan	  ha	  störst	  anfallsstyrka	  under	  spelets	  gång.	  Den	  tenderar	  att	  bli	  väldigt	  
mäktig	  längre	  in	  i	  spelets	  gång	  och	  bär	  ansvaret	  för	  att	  driva	  laget	  till	  seger.	  
Spelrollen	  kan	  ha	  en	  hög	  rörelsehastighet	  och	  ska	  avverka	  så	  många	  
motståndare	  som	  möjligt.	  (Dota	  2	  Wiki	  2014)	  
	  

DPS	  
DPS	  står	  för	  Damage	  per	  second.	  Spelrollens	  primära	  uppgift	  är	  att	  tilldela	  
motståndare	  så	  stor	  skada	  som	  möjligt,	  under	  så	  kort	  tid	  som	  möjligt.	  Detta	  
genom	  att	  utnyttja	  och	  tillämpa	  specifika	  spelmekaniker	  i	  spelet.	  DPS	  är	  en	  
spelroll	  som	  finns	  i	  spelen	  WoW	  och	  Final	  Fantasy	  XIV.	  (WoWWiki	  2014)	  
	  

Healer	  
Healer	  är	  en	  mäktig	  spelroll	  med	  starka	  förmågor	  i	  form	  av	  trollformler.	  Dess	  
primära	  uppgift	  är	  att	  med	  utövandet	  av	  trollformler	  hela	  (i	  den	  ungefärliga	  
betydelsen	  att	  ”bota”)	  lagmedlemmarna	  när	  de	  förlorar	  liv.	  Utöver	  det	  ska	  
spelrollen	  med	  hjälp	  av	  trollformler	  skydda	  och	  försvara	  laget	  mot	  
motståndarna.	  Detta	  genom	  att	  antingen	  utöva	  skyddande	  trollformler	  på	  
lagmedlemmarna	  eller	  utöva	  skadliga	  trollformler	  på	  motståndarna.	  En	  Healer	  
måste	  agera	  både	  strategiskt	  och	  taktiskt	  under	  spelets	  gång	  och	  ska	  hela	  tiden	  
vara	  tillgänglig	  för	  laget.	  Healer	  är	  en	  spelroll	  som	  finns	  i	  spelen	  WoW	  och	  Final	  
Fantasy	  XIV.	  (WoWWiki	  2014)	  
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Mid	  
Mid	  är	  en	  spelroll	  som	  ockuperar	  spelets	  mittenlinje	  där	  den	  har	  i	  uppgift	  att	  
avverka	  motståndarna.	  Spelrollen	  håller	  uppsikt	  över	  sitt	  lag	  och	  omgivningen	  
för	  att	  kunna	  försvara	  laget	  mot	  motståndarattacker.	  Mid	  är	  en	  spelroll	  som	  finns	  
i	  spelen	  Dota2	  och	  LoL.	  (Dota	  2	  Wiki	  2014)	  
	  

Support	  
Support	  är	  en	  spelroll	  vars	  syfte	  är	  att	  hålla	  sitt	  lag	  vid	  liv	  och	  bidra	  med	  
användbara	  resurser.	  Supportens	  uppgift	  går	  främst	  ut	  på	  att	  backa	  upp	  laget	  
med	  resurser,	  men	  har	  även	  förmågan	  att	  tilldela	  motståndare	  skada	  i	  rätt	  
situationer	  om	  det	  behövs.	  Support	  är	  en	  spelroll	  som	  finns	  i	  spelen	  Dota2	  och	  
LoL.	  (Dota	  2	  Wiki	  2014)	  
	  

Tank	  
En	  Tank	  påbörjar	  oftast	  striden	  med	  motståndarlaget.	  Det	  är	  en	  spelroll	  som	  ska	  
kunna	  ta	  emot	  en	  stor	  mängd	  skada	  från	  motståndare	  och	  på	  så	  sätt	  försöka	  
avvärja	  attacker	  mot	  sitt	  lag.	  En	  Tank	  kan	  alltså	  lindra	  attacker,	  undvika	  dem	  helt	  
eller	  inaktivera	  motståndare.	  Tank	  är	  en	  spelroll	  som	  finns	  i	  alla	  nämnda	  spel.	  
(Dota	  2	  Wiki	  2014)	  
	  

2.	  Tidigare	  forskning	  
Spel	  kan	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  vår	  intellektuella	  utveckling,	  samt	  vår	  mentala	  
inställning	  till	  att	  utveckla	  nya	  och	  befintliga	  färdigheter	  –	  som	  
problemlösningsförmågan.	  	  
	  
Spel	  är	  ett	  effektivt	  medel	  för	  utveckling	  av	  färdigheter	  då	  det	  väcker	  passion	  och	  
intresse	  för	  lärande	  (Rieber	  2001),	  samt	  erbjuder	  de	  bästa	  möjligheterna	  för	  att	  
kunna	  förstå	  och	  inse	  samspelet	  mellan	  motivation,	  lärande	  och	  teknologi	  
(Rieber	  2001,	  2).	  Det	  är	  spels	  grundläggande	  element	  (som	  exempelvis	  
pedagogik),	  i	  kombination	  med	  dess	  underhållande	  natur,	  som	  bidrar	  till	  
utveckling	  av	  nya	  och	  befintliga	  färdigheter.	  En	  kombination	  som	  stödjs	  av	  
författaren	  Quinn	  (1997),	  som	  hävdar	  att	  för	  att	  spel	  ska	  ha	  ett	  pedagogiskt	  
lärande	  krävs	  en	  underhållande	  grund	  med	  särskilda	  element:	  

”To	  be	  effective	  educationally,	  there	  must	  be	  reference	  to	  learning	  theories	  
and	  methods	  of	  design.	  To	  be	  truly	  interactive,	  it	  must	  draw	  upon	  what	  is	  
known	  about	  how	  to	  make	  computer	  systems	  usable.	  We	  also	  want	  to	  know	  
what	  it	  is	  that	  characterizes	  activities	  that	  people	  classify	  as	  entertaining	  and	  
engrossing.”	  

Quinn	  (1997)	  menar	  på	  att	  det	  är	  dessa	  element	  i	  kombination	  med	  spelandet	  av	  
spel	  som	  utvecklar	  befintliga	  samt	  nya	  färdigheter.	  Spel	  erbjuder	  värdefulla	  
övningsmöjligheter	  för	  kognitiva	  färdigheter	  då	  spel	  består	  av	  kognitiva	  
utmaningar,	  vilket	  Quinn	  (1997)	  argumenterar	  för	  är	  grunden	  för	  effektivt	  
lärande:	  
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	  “I	  will	  maintain	  that	  it	  is	  the	  cognitive	  challenge	  that	  distinguishes	  the	  truly	  
engaging	  activity	  and	  the	  truly	  effective	  learning.”	  

	  
Enligt	  Betz	  (1995)	  är	  det	  visualiseringen,	  experimenterandet	  och	  kreativiteten	  i	  
spel	  som	  stärker	  kognitiva	  färdigheter	  och	  hjälper	  spelare	  att	  generellt	  lära	  sig	  
mer.	  Det	  är	  spels	  kreativa	  natur	  som	  attraherar	  människors	  inre	  förmågor	  att	  
yttra	  sig.	  Kreativiteten	  stärker	  lärandet.	  Lika	  attraherar	  lika	  är	  ett	  passande	  
talesätt	  som	  stämmer	  in	  på	  spel	  och	  människor.	  Spel	  attraherar	  människor	  då	  de	  
innehar	  element,	  som	  även	  finns	  hos	  människor.	  Spel	  har	  egenskaper,	  så	  som	  
kreativitet,	  som	  reflekterar	  människans	  inre	  natur	  –	  vilket	  Schell	  (2008,	  124)	  
sätter	  fingret	  på:	  	  

”You	  might	  think,	  when	  I	  talk	  about	  the	  power	  of	  the	  player’s	  imagination,	  
that	  I	  might	  mean	  their	  creative	  imagination,	  and	  the	  power	  to	  make	  up	  
dreamlike	  fantasy	  worlds	  —	  but	  I	  am	  talking	  about	  something	  much	  more	  
mundane.	  The	  imagination	  I’m	  talking	  about	  is	  the	  miraculous	  power	  that	  
everyone	  takes	  for	  granted	  —	  the	  everyday	  imagination	  that	  every	  person	  
uses	  for	  communication	  and	  problem	  solving.”	  

Kreativitet	  i	  form	  av	  fantasi	  och	  problemlösning	  är	  alltså	  två	  värdefulla	  element	  
som	  återfinns	  sammanvävda	  i	  spel:	  

”Imagination	  has	  two	  crucial	  functions:	  the	  first	  is	  communication	  (often	  for	  
storytelling),	  and	  the	  second	  is	  problem	  solving.”	  (Schell	  2008,	  126)	  

”Games	  prominently	  feature	  both	  of	  these.”	  (Schell	  2008,	  126)	  

Kreativitet	  och	  fantasi	  kräver	  en	  förmåga	  att	  kunna	  mentalt	  visualisera.	  Rieber	  
(1995)	  hävdar	  att	  som	  en	  kognitiv	  strategi	  spelar	  mental	  visualisering	  en	  stor	  
roll	  i	  upptäckandet	  och	  lösandet	  av	  problem.	  

”Visualization	  is	  a	  powerful	  cognitive	  strategy	  for	  all	  people,	  not	  just	  a	  select	  
few.”	  (Rieber	  1995,	  46)	  

Och	  det	  är	  människors	  förmåga	  att	  visualisera	  mentalt	  som	  förbättrar	  
problemlösningsförmågan.	  Författaren	  (Rieber	  1995)	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  att	  
mental	  visualisering	  som	  teknik	  gör	  det	  möjligt	  att	  lösa	  väldigt	  många	  problem.	  
Enligt	  författaren	  inbegriper	  all	  slags	  design	  problemlösning	  i	  ett	  tidigt	  stadie.	  
Exempelvis,	  när	  en	  speldesign	  skapas	  involveras	  i	  ett	  tidigt	  skede	  utmaningar	  för	  
spelaren	  i	  form	  av	  problemlösningselement	  (Rieber	  2001).	  Vilket	  tyder	  på	  att	  
problemlösning	  är	  en	  naturlig	  och	  grundläggande	  del	  för	  spel.	  Människor	  har	  
mental	  visualisering	  som	  en	  inneboende	  egenskap,	  vilket	  är	  en	  viktig	  egenskap	  
för	  att	  lösa	  problem	  (Rieber	  1995,	  46).	  Spel	  utvecklar	  problemlösningsförmågan	  
genom	  att	  förmedla	  spelens	  problem	  i	  visuell	  form.	  Enligt	  Schell	  (2008,	  36)	  finns	  
problemlösningsförmågan	  som	  en	  inneboende	  egenskap	  hos	  människor.	  Denna	  
egenskap	  assisterar	  oss	  i	  alla	  möjliga	  situationer	  som	  kräver	  problemlösning:	  

”It	  is	  not	  a	  completely	  verbal	  process.	  It	  is	  almost	  as	  if	  our	  minds	  are	  equipped	  
to	  set	  up	  an	  internal,	  minimized,	  simplified	  version	  of	  reality	  that	  only	  
includes	  the	  necessary	  interrelationships	  needed	  to	  solve	  the	  problem.	  This	  is	  
like	  a	  cleaner,	  smaller	  version	  of	  the	  real-‐world	  situation,	  which	  we	  can	  more	  
easily	  consider	  and	  manipulate,	  or	  interact	  with.”	  (Schell	  2008,	  36)	  
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Författarna	  Amory	  et	  al.	  (1999)	  genomförde	  en	  undersökning	  på	  ett	  antal	  
studenter	  som	  bland	  annat	  fick	  i	  uppgift	  att	  identifiera	  de	  spelelement	  som	  de	  
ansåg	  var	  viktigast	  i	  de	  undersökta	  spelen.	  Spelelementen	  som	  identifierades	  var	  
logik,	  minne,	  visualisering	  och	  problemlösning.	  Efter	  studien	  kunde	  författarna	  
(Amory	  et	  al.	  1999,	  311)	  konkludera	  att	  spelandet	  av	  spel	  är	  en	  viktig	  del	  av	  vår	  
sociala	  och	  mentala	  utveckling.	  Därtill	  identifieras	  i	  studien	  andra	  färdigheter:	  
logik,	  minne,	  matematik	  och	  reflexer	  –	  vilka	  många	  gånger	  är	  grundläggande	  för	  
att	  kunna	  lösa	  komplicerade	  problem	  (Amory	  et	  al.	  1999,	  313).	  Dessa	  är	  grunden	  
för	  allt	  lärande	  (Saljo	  1979,	  Schank	  och	  Cleary	  1995,	  refererade	  i	  Amory	  et	  al.	  
1999,	  318).	  Studiens	  resultat	  visar	  att	  färdigheterna	  logik,	  minne,	  visualisering,	  
matematik,	  reflexer	  och	  problemlösning	  är	  spelelement	  som	  värderas	  högt	  av	  
studenterna.	  Dessa	  resultat	  kan	  stödjas	  av	  argument	  från	  flera	  författare	  som	  
menar	  att	  sådana	  element	  främjar	  motivation	  och	  effektivt	  lärande	  (Malone	  
1981,	  Quinn	  1994,	  Thomas	  och	  Macredie	  1984,	  refererade	  i	  Amory	  et	  al.	  1999,	  
316).	  	  
	  
Rieber,	  Leutner	  och	  Neal	  (refererade	  i	  Amory	  et	  al.	  1999,	  313)	  ser	  en	  nära	  
relation	  mellan	  mental	  visualisering	  och	  problemlösning	  samt	  motivation	  och	  
lärande.	  Rieber	  (1995)	  trycker	  på	  att	  mental	  visualisering	  är	  en	  viktig	  
komponent	  för	  problemlösning,	  som	  även	  bidrar	  med	  ett	  kreativt	  inslag:	  
“Visualisation	  strategies	  nurture	  creative	  problem	  solving”	  (Rieber	  1995,	  
refererad	  i	  Amory	  et	  al.	  1999,	  317).	  Visualiseringen	  är	  en	  stor	  del	  av	  spelet	  och	  
hjälper	  spelaren	  att	  utvecklas:	  

“Computer	  simulations	  enhance	  learning	  through	  visualisation	  and	  
creativity,	  as	  players	  are	  able	  to	  visualise	  the	  cause	  and	  effects	  of	  their	  own	  
actions	  on	  whole	  systems	  and	  thereby	  develop	  intrinsic	  decision-‐making	  
skills”	  (Betz	  1995,	  refererad	  i	  Amory	  et	  al.	  1999,	  317)	  

	  
Schell	  (2008,	  35)	  genomförde	  ett	  spelexperiment	  med	  några	  barn	  som	  visade	  på	  
hur	  problemlösning	  är	  en	  sådan	  naturlig	  del	  av	  spel:	  

”They	  realize	  the	  problem	  is	  unsolvable,	  and	  at	  that	  point,	  it	  is	  no	  longer	  a	  
game,	  just	  an	  activity,	  and	  they	  soon	  move	  on	  to	  games	  with	  new	  problems	  to	  
solve.”	  

”When	  problem	  solving	  is	  removed	  from	  a	  game,	  it	  ceases	  to	  be	  a	  game	  and	  
becomes	  just	  an	  activity.”	  

Schells	  (2008)	  spelexperiments	  resultat	  går	  i	  samma	  led	  med	  Riebers	  (1995)	  
tankar	  om	  hur	  design	  involverar	  problemlösningselement	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  
Därmed	  kan	  man	  sammanfatta,	  med	  Schells	  (2008)	  resultat	  och	  Riebers	  (1995)	  
tankar,	  att	  spel	  naturligt	  innehåller	  problemlösningselement.	  
	  

3.	  Problemdiskussion	  
Med	  grund	  i	  tidigare	  forskning	  kan	  vi	  se	  att	  spel	  bidrar	  till	  att	  utveckla	  
problemlösningsförmågan.	  Spelens	  upplägg	  lägger	  grunden	  för	  
problemlösningsförmågans	  utveckling.	  I	  och	  med	  det	  antar	  vi	  att	  spelandet	  av	  
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spels	  spelroller	  bidrar	  till	  denna	  utveckling	  i	  vardagen,	  samt	  att	  olika	  spelroller	  
påverkar	  problemlösningsförmågan	  på	  olika	  sätt.	  Exempelvis	  antar	  vi	  att	  
spelare/spelroller	  använder	  problemlösningsförmågan	  i	  spelet	  på	  olika	  sätt,	  och	  
därmed	  yttras	  den	  i	  vardagen	  på	  olika	  sätt.	  Även	  graden	  av	  utveckling	  antar	  vi	  är	  
olika,	  då	  spelroller	  kräver	  olika	  mycket	  av	  spelarna	  i	  spelet.	  
	  
Vidare	  från	  den	  tidigare	  forskningen	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  spel	  som	  är	  
underhållande	  ökar	  motivationen	  för	  lärande	  och	  utvecklar	  olika	  färdigheter	  i	  
vardagen,	  bland	  dem	  problemlösningsförmågan.	  Spelroller	  bidrar	  till	  intressanta	  
karaktärer,	  vars	  syfte	  är	  att	  engagera	  och	  underhålla	  spelaren.	  Med	  det	  kan	  vi	  
stärka	  vårt	  antagande,	  att	  spelroller	  spelar	  en	  väsentlig	  roll	  i	  spelares	  utveckling	  
av	  färdigheten	  att	  lösa	  problem	  i	  vardagen.	  Med	  Riebers	  (1995)	  syn	  på	  mental	  
visualisering	  och	  problemlösning	  kan	  vi	  ytterligare	  stärka	  antagandet	  att	  
spelroller	  påverkar	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Detta	  genom	  att	  vi	  
identifierar	  spelroller	  som	  ett	  visuellt	  kreativt	  verktyg	  för	  att	  lösa	  problem	  i	  spel.	  
Spelroller	  är	  med	  och	  bidrar	  till	  en	  underhållande	  och	  motiverande	  miljö.	  Och	  
enligt	  Leppers	  och	  Cordovas	  (1992)	  studie	  är	  det	  just	  en	  motiverande	  miljö	  som	  
förbättrar	  chanserna	  för	  lärande	  –	  vilket	  blir	  än	  mer	  effektivt	  när	  lärandet	  
dessutom	  är	  underhållande.	  Därmed	  ser	  vi	  en	  koppling	  mellan	  spelrollers	  
inverkan	  på	  spelares	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  	  
	  
Människor	  spelar	  spel	  av	  olika	  anledningar.	  Spelandet	  är	  inte	  ett	  måste	  utan	  
något	  man	  gör	  av	  fri	  vilja.	  Därmed	  kan	  vi	  generalisera	  att	  alla	  som	  spelar	  spel	  har	  
gemensamt	  att	  det	  sker	  av	  egen	  vilja	  och	  intresse.	  Då	  kan	  vi	  anta	  att	  spelare	  med	  
stort	  intresse	  har	  goda	  möjligheter	  till	  att	  utveckla	  olika	  färdigheter	  i	  vardagen.	  
Antagandet	  stöttas	  genom	  att	  vi	  drar	  en	  parallell	  till	  en	  undersökning	  om	  viljans	  
roll	  i	  problemlösning:	  

“Interest	  theory	  predicts	  that	  students	  think	  harder	  and	  process	  the	  material	  
more	  deeply	  when	  they	  are	  interested	  rather	  than	  uninterested.	  In	  a	  recent	  
review	  of	  121	  studies,	  Schiefele,	  Krapp	  &	  Winteler	  (1992)	  found	  a	  persistent	  
correlation	  of	  approximately	  r	  =	  0.30	  between	  interest	  –	  how	  much	  a	  student	  
liked	  a	  certain	  school	  subject	  –	  and	  achievement	  –	  how	  well	  the	  student	  
performed	  on	  tests	  in	  a	  certain	  school	  subject.	  In	  another	  set	  of	  studies,	  
Schiefele	  (1992)	  found	  that	  students	  who	  rated	  a	  passage	  as	  interesting	  
engaged	  in	  more	  elaboration	  during	  reading	  the	  passage	  and	  were	  better	  
able	  to	  answer	  challenging	  questions	  than	  students	  who	  rated	  the	  topic	  as	  
uninteresting.”	  (Mayer	  1998,	  57)	  	  

Parallellen	  till	  viljans	  roll	  och	  prestation	  dras	  vidare	  till	  spelarens	  vilja	  och	  
intresse	  att	  välja	  en	  spelroll.	  Med	  det	  tidigare	  antagandet	  att	  spelare	  har	  goda	  
möjligheter	  till	  att	  utvecklas	  mer	  tack	  var	  deras	  intresse	  i	  åtanke,	  ser	  vi	  spelares	  
val	  av	  spelroll	  som	  ett	  än	  mer	  specifikt	  och	  direkt	  val	  baserat	  på	  spelarens	  
intresse.	  Något	  hos	  spelrollerna	  intresserar	  spelare	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  de	  
ska	  sätta	  sig	  in	  i	  spelrollen	  (i	  dess	  historia,	  natur,	  förmågor	  och	  så	  vidare).	  Vilket	  
kräver	  motivation,	  passion	  och	  engagemang.	  Därmed,	  med	  detta	  ”spetsade”	  
intresse	  tror	  vi	  att	  en	  spelroll	  förbättrar	  möjligheterna	  för	  spelares	  prestation	  
och	  framgång	  i	  spelet	  ytterligare,	  samt	  bidra	  till	  att	  utveckla	  spelares	  färdigheter	  
i	  vardagen.	  	  
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3.1	  Syfte	  
Det	  finns	  flera	  år	  av	  studier	  bakom	  kopplingen	  mellan	  spel	  och	  
problemlösningsförmågan	  (Amory	  et	  al.	  1999;	  Betz	  1995;	  Kearney	  2005;	  Rieber	  
1995;	  Rieber	  2001;	  Schell	  2008;	  Quinn	  1997).	  Sedan	  finns	  det	  studier	  som	  går	  
djupare	  in	  i	  spelens	  värld.	  De	  kan	  då	  bland	  annat	  undersöka	  huruvida	  olika	  
spelupplägg	  påverkar	  spelare	  på	  olika	  sätt,	  till	  exempel	  om	  en	  spelkategori	  kan	  
påverka	  en	  människas	  kognitiva	  egenskaper	  (Kearney	  2005).	  Syftet	  med	  denna	  
uppsats	  är	  att	  bryta	  ned	  spel	  ytterligare	  och	  gå	  in	  på	  en	  djupare	  nivå	  där	  vi	  
separerar	  spelroller	  från	  spelen	  och	  undersöker	  kopplingen	  mellan	  dessa	  och	  
problemlösningsförmågan.	  Mer	  specifikt	  hur	  spelroller	  påverkar	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  i	  det	  vardagliga	  livet.	  Genom	  att	  bryta	  ned	  ett	  spel	  i	  
olika	  delar	  och	  komponenter,	  kan	  vi	  lättare	  identifiera	  dess	  effekter	  på	  en	  
spelare.	  Spelroller	  och	  deras	  möjliga	  påverkan	  är	  ännu	  ett	  relativt	  outforskat	  
område,	  vilket	  motiverar	  studien.	  
	  

3.2	  Frågeställning	  
För	  att	  kunna	  uppnå	  syftet	  med	  vår	  studie,	  har	  vi	  valt	  att	  fokusera	  på	  denna	  
frågeställning:	  

På	  vilka	  sätt	  påverkas	  erfarna	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  vardagen	  
av	  de	  spelroller	  som	  de	  spelar	  i	  spel?	  

	  

3.3	  Avgränsning	  
I	  undersökningen	  analyserar	  vi	  kopplingen	  mellan	  erfarna	  spelares	  spelande	  av	  
spelroller	  och	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Vidare	  avgränsas	  
undersökningen	  till	  två	  stycken	  spelkategorier	  –	  MMORPG	  och	  MOBA	  –	  samt	  två	  
spel	  inom	  vardera	  kategorin.	  Inom	  dessa	  fyra	  spel	  analyserar	  vi	  sex	  stycken	  
spelroller.	  
	  

4.	  Metod	  
För	  att	  utföra	  vår	  undersökning	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  flera	  metoder,	  där	  
informanterna	  hela	  tiden	  tänker	  som	  sin	  spelroll	  när	  de	  svarar	  på	  frågor.	  Detta	  
då	  vi	  vill	  undersöka	  ”spelrollernas”	  egenskaper	  och	  resonemang	  och	  inte	  
spelarnas.	  
	  
Den	  första	  metoden	  som	  används	  i	  undersökningen	  är	  intervjuer,	  då	  kvalitativ	  
information	  är	  nödvändig	  för	  undersökningen.	  Intervjuer	  som	  metod	  är	  lämplig	  
för	  vår	  undersökning	  för	  att	  få	  möjlighet	  att	  erhålla	  relevant	  information	  från	  
informanterna	  om	  deras	  kunskaper,	  synpunkter	  och	  framför	  allt	  deras	  
erfarenheter.	  Fördelen	  med	  intervjuer	  är	  att	  man	  kan	  ta	  hänsyn	  till	  informantens	  
beteende	  och	  ansiktsuttryck,	  vilket	  ger	  en	  klarare	  förståelse	  för	  vad	  som	  sägs	  och	  
man	  får	  möjligheten	  att	  få	  djupare	  svar	  och	  ett	  rikare	  material	  (Bell	  2006,	  158).	  
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Observation	  som	  metod	  används	  sedan	  när	  informanterna	  utför	  ett	  online-‐test.	  
Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  utav	  observationsmetoden	  för	  att	  ha	  en	  del	  av	  
undersökningen	  där	  vi	  inte	  influerar	  informationen	  från	  informanterna	  med	  våra	  
frågor	  och	  personliga	  tankar.	  Observationsundersökningen	  är	  av	  stort	  värde	  då	  
det	  är	  ett	  bra	  underlag	  för	  förståelse	  av	  informanternas	  val	  i	  testet,	  eftersom	  
deras	  tankesätt	  som	  en	  spelroll	  är	  nödvändig	  information	  för	  undersökningen.	  
Detta	  resultat	  skulle	  vi	  omöjligen	  ha	  fått	  fram	  via	  andra	  metoder	  (Bell	  2006,	  
187).	  
	  
Dessa	  metoder	  anser	  vi	  var	  lämpliga	  och	  även	  nödvändiga	  för	  att	  studien	  skulle	  
kunna	  resultera	  i	  en	  slutsats	  som	  besvarade	  vår	  frågeställning.	  
	  

4.1	  Urval	  
Vi	  valde	  att	  undersöka	  spelroller	  inom	  fyra	  stycken	  spel,	  inom	  två	  stycken	  
spelkategorier	  (se	  Figur	  3).	  Vi	  valde	  att	  undersöka	  fyra	  stycken	  spel	  för	  att	  ha	  
tillräckligt	  med	  varierande	  data	  för	  att	  kunna	  jämföra	  data	  och	  sedan	  ha	  
möjlighet	  att	  generalisera	  resultaten.	  Att	  enbart	  välja	  ett	  spel	  inom	  varje	  
spelkategori	  hade	  enligt	  oss	  inte	  varit	  nog	  för	  att	  få	  tillräckligt	  med	  varierande	  
data,	  för	  att	  kunna	  dra	  paralleller	  inom	  spelrollerna/spelen/spelkategorierna.	  
	  
Två	  av	  de	  undersökta	  spelen	  tillhör	  spelkategorin	  MMORPG,	  dessa	  två	  spel	  är	  
WoW	  och	  Final	  Fantasy	  XIV.	  De	  undersökta	  spelrollerna	  inom	  dessa	  spel	  är	  
Healer,	  Tank	  och	  DPS.	  De	  två	  andra	  undersökta	  spelen	  tillhör	  spelkategorin	  
MOBA,	  dessa	  två	  spel	  är	  LoL	  och	  Dota	  2.	  De	  spelroller	  som	  vi	  har	  undersökt	  inom	  
dessa	  två	  spel	  är	  Support,	  Tank,	  Mid	  och	  Carry.	  Våra	  informanter	  styrde	  valet	  av	  
spelroller.	  
	  
Statistik	  visar	  att	  spelen	  LoL	  och	  WoW	  är	  två	  av	  de	  mest	  spelade	  spelen	  i	  USA	  
och	  Europa	  (Gaudiosi	  2012).	  Spelet	  LoL	  tillhör	  spelkategorin	  MOBA	  och	  spelet	  
WoW	  tillhör	  spelkategorin	  MMORPG.	  För	  den	  anledningen	  valde	  vi	  att	  undersöka	  
MMORPG	  och	  MOBA	  då	  dessa	  är	  två	  stora	  spelkategorier	  inom	  spelbranschen.	  
Det	  är	  även	  inom	  de	  kategorierna	  som	  vi	  fann	  flest	  möjliga	  deltagare	  till	  intervju	  
och	  observation.	  Av	  samma	  anledning	  valde	  vi	  att	  undersöka	  WoW,	  Final	  Fantasy	  
XIV,	  LoL	  och	  Dota	  2.	  
	  
Till	  den	  empiriska	  undersökningen	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  ha	  sexton	  stycken	  
informanter.	  Vi	  valde	  sexton	  stycken	  informanter	  då	  vi	  ville	  ha	  minst	  två	  manliga	  
och	  två	  kvinnliga	  informanter	  från	  varje	  spel.	  Därmed	  hade	  vi	  fyra	  informanter	  
per	  spel	  och	  åtta	  informanter	  per	  kategori.	  Vi	  ansåg	  att	  det	  krävdes	  åtminstone	  
fyra	  stycken	  personer	  per	  spel	  för	  att	  kunna	  generalisera	  datan	  någorlunda.	  Och	  
då	  tidsramen	  för	  hela	  undersökningen/uppsatsen	  var	  stram	  skulle	  vi	  inte	  haft	  tid	  
till	  att	  genomföra	  och	  analysera	  fler	  än	  sexton	  intervjuer	  och	  observationer.	  
	  
Vi	  nyttjade	  våra	  kontaktnät	  för	  att	  hitta	  lämpliga	  informanter	  till	  studien.	  Vi	  
kontaktade	  bekanta	  som	  vi	  visste	  har	  spelat	  sedan	  många	  år.	  Via	  dessa	  kom	  vi	  i	  
kontakt	  med	  deras	  bekanta	  som	  också	  har	  spelat	  i	  många	  år.	  På	  så	  vis	  hittade	  vi	  
lämpliga	  kandidater	  till	  vår	  studie.	  Dessa	  var	  i	  åldrarna	  20-‐26	  och	  samtliga	  hade	  
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en	  sysselsättning	  om	  dagarna,	  antingen	  i	  form	  av	  studier,	  arbete	  eller	  en	  
kombination	  av	  dessa.	  
	  
Majoriteten	  av	  våra	  informanter	  hade	  spelat	  spel	  i	  mer	  än	  fem	  år,	  resterande	  
hade	  spelat	  spel	  i	  minst	  fem	  år.	  Då	  vi	  hade	  tillgång	  till	  så	  många	  erfarna	  spelare	  
ansåg	  vi	  att	  minst	  fem	  års	  spelerfarenhet	  var	  ett	  bra	  kriterium	  att	  sätta.	  Också	  för	  
att	  kunna	  säkerställa	  studiens	  kvalitet	  ville	  vi	  att	  spelarna	  skulle	  ha	  spelat	  under	  
en	  så	  pass	  lång	  period,	  att	  de	  kunde	  uttala	  sig	  om	  huruvida	  spelandet	  har	  
bidragit	  till	  en	  noterbar	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  
Kriteriet	  krävdes	  även	  för	  att	  vi	  skulle	  kunna	  vara	  säkra	  på	  att	  deltagarna	  har	  
nog	  med	  erfarenhet	  för	  att	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  en	  spelrolls	  tankesätt	  under	  
intervjun	  och	  testet	  Creative	  Problem-‐Solving	  Test.	  	  
	  
Informanterna	  bestod	  av	  åtta	  män	  och	  åtta	  kvinnor,	  detta	  då	  vi	  ville	  bygga	  
resultatet	  på	  en	  så	  könsrepresentativ	  målgrupp	  som	  möjligt.	  

	  
Figur	  3.	  Översikt	  över	  de	  undersökta	  spelkategorierna,	  spelen	  och	  spelrollerna.	  Även	  

antalet	  informanter	  för	  varje	  spelroll	  i	  vår	  undersökning	  presenteras.	  	  
	  

4.2	  Creative	  Problem-‐Solving	  Test	  
För	  att	  testa	  deltagarnas	  kognitiva	  förmågor	  för	  problemlösning	  letade	  vi	  fram	  
ett	  test	  skapat	  av	  psykologiexperter.	  Testet	  heter	  Creative	  Problem-‐Solving	  Test	  
(benämns	  vidare	  med	  förkortningen	  CPS)	  och	  hittades	  på	  
http://psychologytoday.com	  vilken	  är	  en	  webbsida	  som	  har	  samlat	  över	  750	  
psykologer,	  akademiker,	  psykiatriker	  och	  författare	  inom	  området,	  för	  att	  samla	  
experters	  tankar	  och	  erfarenheter	  inom	  psykologi	  (Psychology	  Today	  2014).	  
Testet	  går	  ut	  på	  att	  analysera	  testtagarens	  problemlösningsförmåga,	  består	  av	  
tjugo	  påståenden	  och	  tar	  cirka	  tio	  minuter	  att	  genomföra.	  Testet	  är	  uppdelat	  i	  
fyra	  delar.	  De	  tre	  första	  delarna	  består	  av	  påståenden	  som	  besvaras	  med	  en	  skala	  
på	  1	  till	  5,	  beroende	  på	  vilket	  alternativ	  som	  bäst	  stämmer	  in	  på	  personen.	  I	  den	  
fjärde	  sista	  delen	  ges	  testtagaren	  två	  stycken	  olika	  scenarier	  där	  hen	  ska	  komma	  
fram	  till	  hur	  hen	  skulle	  agera,	  istället	  för	  en	  skala	  ges	  där	  olika	  alternativ	  istället.	  
När	  testtagaren	  har	  svarat	  klart	  på	  alla	  frågor	  visas	  en	  summerande	  rapport	  som	  
analyserande	  beskriver	  testtagarens	  kreativa	  problemlösningsförmåga.	  Med	  
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rapporten	  ges	  även	  ett	  resultat	  av	  testtagarens	  öppenhet	  för	  kreativitet	  på	  en	  
skala	  från	  0-‐100,	  där	  0	  är	  lågt	  och	  100	  är	  högt.	  En	  mer	  detaljerad	  och	  utförlig	  
rapport	  kan	  köpas	  för	  $6,95	  och	  inkluderar	  då	  en	  analys	  av	  tre	  andra	  områden.	  I	  
versionen	  som	  man	  kan	  betala	  för	  presenteras	  även	  en	  analys	  av	  testtagarens	  
bekvämlighet	  med	  beslutsfattande,	  flexibilitet	  och	  känsla	  av	  självtillit.	  Därtill	  
presenteras	  även	  resultat	  för	  dessa	  tre	  delar,	  samt	  ett	  summerande	  resultat	  för	  
samtliga	  fyra	  områden.	  Även	  dessa	  resultat	  beräknas	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100,	  där	  
0	  är	  lågt	  och	  100	  är	  högt.	  
	  
Då	  kreativitet	  är	  en	  viktig	  komponent	  för	  problemlösningsförmågan	  (Betz	  1995)	  
ansåg	  vi	  att	  CPS-‐testet	  är	  av	  den	  karaktär	  vi	  eftersökte	  till	  undersökningens	  syfte.	  
Ur	  kreativiteten,	  anser	  CPS-‐testets	  grundare	  (Psychology	  Today	  2014),	  
uppkommer	  och	  utvecklas	  förmågan	  att	  mentalt	  visualisera.	  Mental	  visualisering	  
är	  en	  betydande	  faktor	  för	  att	  kunna	  generera	  nya	  perspektiv	  på	  en	  situation.	  
Vilket	  är	  något	  som	  både	  Betz	  (1995)	  och	  Rieber	  (1995)	  trycker	  på.	  
	  

4.3	  Intervju	  
Under	  intervjun	  fick	  spelarna	  sätta	  sig	  in	  i	  sin	  spelroll	  och	  anta	  dess	  tankesätt	  
(som	  spelarna	  har	  när	  de	  spelar	  spelrollerna)	  när	  de	  svarade	  på	  frågorna.	  
Spelarna	  skulle	  alltså	  använda	  sig	  av	  deras	  ”spelrolls”	  resonemang	  och	  agerande	  
i	  spelet	  och	  applicera	  det	  i	  vardagen	  och	  situationer	  i	  den.	  Deras	  svar	  skulle	  
därmed	  reflektera	  spelrollernas	  handlingar	  i	  spelet	  och	  vilka	  effekter	  dessa	  har	  
på	  spelarna	  i	  vardagen.	  
	  
Vi	  valde	  att	  genomföra	  intervjuer	  av	  en	  semistrukturerad	  form.	  Detta	  då	  vi	  ville	  
få	  fram	  den	  eftersökta	  informationen	  och	  samtidigt	  behålla	  möjligheten	  att	  följa	  
upp	  eventuella	  intressanta	  sidospår	  som	  skulle	  kunnat	  uppkomma	  under	  
intervjuns	  gång.	  
	  
Intervjuerna	  skedde	  antingen	  över	  Skype	  eller	  i	  person	  beroende	  på	  
informanternas	  möjligheter.	  Oavsett	  intervjuns	  utförande	  filmades	  samtliga,	  med	  
deltagarnas	  tillåtelse.	  Detta	  då	  ett	  transskript	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  kunna	  gå	  tillbaka	  
till	  materialet	  och	  vidareanalysera	  det.	  Varje	  intervju	  tog	  cirka	  trettio	  minuter	  att	  
genomföra.	  
	  
Intervjuerna	  tog	  plats	  vid	  lugna	  miljöer	  utan	  störande	  moment,	  detta	  för	  att	  
säkerställa	  att	  de	  kunde	  fortlöpa	  utan	  yttre	  påverkande	  faktorer. 
	  

4.4	  Observation	  
I	  tillägg	  till	  intervjun	  genomförde	  vi	  även	  en	  observationsundersökning	  med	  
varje	  informant	  direkt	  efter	  intervjun.	  Observationen	  filmades,	  med	  
informanternas	  tillåtelse,	  och	  tog	  cirka	  tio	  minuter	  att	  genomföra.	  Vi	  
observerade	  när	  informanterna	  genomförde	  testet	  online,	  som	  gick	  ut	  på	  att	  
mäta	  deras	  problemlösningsförmåga	  i	  vardagen.	  Informanterna	  fick	  ingen	  hjälp	  
under	  testets	  gång	  då	  vi	  ville	  undvika	  risken	  att	  påverka	  testresultatet.	  
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Under	  observationen	  fick	  spelarna	  sätta	  sig	  in	  i	  sin	  spelroll	  och	  anta	  dess	  
tankesätt	  (som	  spelarna	  har	  när	  de	  spelar	  spelrollerna)	  när	  de	  svarade	  på	  
frågorna	  i	  testet.	  Spelarna	  skulle	  alltså	  använda	  ”spelrollens”	  resonemang	  och	  
agerande	  i	  spelet	  och	  applicera	  det	  i	  vardagen	  och	  situationer	  i	  den.	  
	  

4.5	  Analysmetod	  
4.5.1	  Intervju	  
Intervjuerna	  valde	  vi	  att	  samla	  i	  ett	  formulär	  i	  Google	  Docs	  för	  att	  skapa	  en	  
översikt	  över	  samtliga	  svar.	  Det	  var	  även	  fördelaktigt	  med	  denna	  metod	  då	  man	  
direkt	  kunde	  se	  hur	  samtliga	  informanter	  hade	  svarat	  på	  varje	  fråga.	  
	  
Sedan	  gick	  vi	  igenom	  intervjuerna	  och	  jämförde	  informanternas	  svar	  på	  varje	  
fråga	  för	  att	  kunna	  identifiera	  mönster	  dem	  sinsemellan.	  De	  mönster	  vi	  fick	  fram	  
från	  intervjuerna	  sammanställde	  vi	  i	  ett	  nytt	  dokument	  i	  Google	  Docs,	  vilket	  vi	  
analyserade	  och	  antecknade	  i	  uppsatsens	  resultatdel.	  
	  

4.5.2	  Observation	  
För	  att	  vi	  grundligt	  skulle	  kunna	  observera	  när	  informanterna	  tog	  CPS-‐testet,	  
filmades	  datorskärmen	  medan	  testet	  togs.	  Detta	  för	  att	  vi	  senare	  skulle	  kunna	  gå	  
tillbaka	  till	  filmerna	  och	  se	  exakt	  vilka	  val	  informanterna	  tog	  under	  testet.	  På	  så	  
sätt	  kunde	  vi	  analysera	  informanternas	  beslut	  och	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  hur	  
de	  tänker	  och	  resonerar	  i	  sin	  spelroll.	  
	  

4.5.3	  CPS-‐test	  
Vi	  valde	  att	  analysera	  testresultateten	  med	  en	  egen	  metod.	  Vi	  sammanställde	  alla	  
svar	  från	  varje	  informant/spelroll	  i	  ett	  dokument	  (se	  Bilaga	  1).	  
	  
Steg	  1:	  Skapa	  en	  översikt	  av	  testet	  i	  sin	  helhet	  
För	  att	  skapa	  en	  överskådlig	  sammanställning	  av	  testets	  alla	  frågesektioner	  tog	  
vi	  en	  skärmdump	  av	  varje	  frågesektion	  och	  samlade	  dessa	  i	  en	  mapp.	  
	  
Steg	  2:	  Skapa	  en	  mall	  för	  analys	  av	  informanternas	  testsvar	  
Vi	  skapade	  en	  mall	  för	  testets	  frågor	  och	  informanternas	  svar.	  Detta	  genom	  att	  
skapa	  ett	  dokument	  där	  vi	  lade	  in	  skärmdumpen	  av	  den	  första	  frågesektionen,	  
under	  skärmdumpen	  skrev	  vi	  upp	  samtliga	  informanter/spelroller/spelet.	  Alla	  
informanter	  med	  samma	  spelroll	  spaltades	  upp	  bredvid	  varandra.	  
Sedan	  skrev	  vi	  upp	  frågornas	  nummer	  samt	  numret	  på	  det	  alternativ	  
informanten	  valde	  (se	  Figur	  4).	  För	  att	  få	  fram	  varje	  informants	  svar	  på	  varje	  
fråga	  gick	  vi	  igenom	  varje	  informants	  ”testfilm”	  där	  vi	  kunde	  se	  och	  anteckna	  de	  
val	  informanten	  tog.	  Därefter	  skrev	  vi	  upp	  varje	  informants	  testresultat.	  Denna	  
procedur	  upprepade	  vi	  för	  samtliga	  frågesektioner.	  
	  
Steg	  3:	  Analysera	  mallen	  
För	  att	  analysera	  datan	  tog	  vi	  en	  informants	  testfilm	  i	  taget,	  läste	  varje	  fråga	  och	  
det	  alternativ	  informanten	  tog.	  Vi	  tolkade	  frågornas	  karaktär	  och	  hur	  
spelrollerna	  svarade.	  När	  vi	  hade	  gjort	  detta	  med	  samtliga	  informanters	  data	  
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kunde	  vi	  dra	  paralleller	  till	  hur	  varje,	  exempelvis	  Tank,	  resonerade	  i	  testet.	  Efter	  
det	  omvandlade	  vi	  varje	  analys	  till	  en	  sammanfattande	  text	  om	  varje	  spelroll.	  	  
	  

	  
Figur	  4.	  Bild	  över	  Steg	  2:	  Skapa	  en	  mall	  för	  analys	  av	  informanternas	  testsvar.	  

	  

Den	  fullständiga	  CPS-‐rapporten	  
Vi	  valde	  att	  endast	  köpa	  en	  informants	  fullständiga	  testresultat	  då	  kostnaden	  för	  
samtliga	  sexton	  informanters	  fullständiga	  testresultat	  skulle	  bli	  för	  omfattande.	  
Det	  vanligaste	  resultatet	  var	  96	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100,	  där	  0	  är	  lågt	  och	  100	  är	  
högt.	  Fem	  informanter	  fick	  detta	  resultat,	  och	  det	  var	  två	  Carrys,	  en	  Support	  och	  
två	  Healers.	  Övriga	  informanter	  fick	  varierande	  resultat.	  Därmed	  var	  vi	  trygga	  
med	  att	  välja	  ett	  test	  med	  96	  i	  resultat	  då	  det	  representerade	  många	  informanter	  
och	  var	  det	  vanligaste	  resultatet.	  Då	  Healer	  och	  Support	  är	  två	  spelroller	  som	  
liknar	  varandra	  väldigt	  mycket	  och	  är	  varandras	  motsvarigheter	  i	  
spelkategorierna	  –	  valde	  vi	  att	  köpa	  en	  Healers	  testresultat.	  Dessutom	  hade	  vi	  
även	  fler	  Healers	  i	  undersökningen	  än	  Supporters.	  
	  
För	  att	  analysera	  den	  fullständiga	  CPS-‐rapporten	  läste	  vi	  igenom	  varje	  del	  där	  
informantens	  egenskaper	  och	  förmågor	  inom	  varje	  område	  presenterades.	  
Delarna	  var	  öppenhet	  för	  kreativitet,	  flexibilitet,	  bekvämlighet	  med	  
beslutsfattande	  och	  känsla	  av	  självtillit.	  Sedan	  analyserade	  vi	  varje	  del/område	  
och	  sammanfattade	  analysen	  i	  en	  kortare	  text.	  Vi	  sammanfattade	  sedan	  vår	  
analys	  tillsammans	  med	  några	  exempelutdrag	  av	  data	  från	  rapportens	  analys	  i	  
ett	  dokument,	  vilket	  då	  gav	  en	  översikt	  över	  informantens	  samtliga	  förmågor	  och	  
egenskaper	  inom	  de	  olika	  områdena.	  
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Med	  detta	  dokument	  som	  grund	  (där	  vi	  hade	  översikt	  över	  samtliga	  förmågor	  
som	  analyserades	  i	  testet)	  drog	  vi	  paralleller	  till	  våra	  analyser	  av	  övriga	  
informanters	  resultat.	  Vi	  valde	  att	  köpa	  en	  fullständig	  rapport	  av	  testet	  för	  att	  
kunna	  se	  vilka	  övriga	  förmågor	  som	  analyserades,	  samt	  se	  hur	  ”testet”	  
analyserade	  testtagaren.	  Efter	  köpet	  kunde	  vi	  vid	  jämförelse	  med	  vår	  egen	  
analys,	  av	  informanten	  som	  spelade	  som	  Healer,	  bekräfta	  att	  vår	  egen	  metod	  för	  
att	  analysera	  testerna	  gav	  i	  princip	  samma	  resultat	  som	  den	  fullständiga	  
rapporten	  gav	  över	  samma	  informant.	  Det	  som	  skiljde	  vår	  analysmetod	  och	  den	  
fullständiga	  rapportens	  analys	  när	  det	  kom	  till	  resultatet	  var	  att	  den	  fullständiga	  
rapporten	  även	  kunde	  visa	  resultatet	  över	  varje	  förmåga/del,	  det	  totala	  
testresultatet	  över	  samtliga	  förmågor/delar,	  samt	  en	  psykologs	  sammanfattning	  
av	  testtagarens	  karaktär.	  Psykologens	  sammanfattning	  liknade	  dock	  till	  stor	  del	  
vår	  egen	  sammanfattning,	  så	  det	  enda	  som	  direkt	  skiljde	  sig	  åt	  var	  
sifferresultaten	  vilka	  vi	  inte	  hade	  kunnat	  räkna	  ut	  själva.	  
	  
Efter	  denna	  jämförelse	  av	  de	  två	  metoderna	  och	  vad	  de	  gav	  var	  vi	  säkra	  med	  våra	  
analyser	  av	  resterande	  informanters	  testresultat.	  Och	  då	  kreativitet	  är	  bland	  de	  
viktigaste	  komponenterna	  i	  problemlösning	  (Betz	  1995),	  och	  kreativiteten	  (i	  
problemlösningen)	  var	  just	  den	  del	  som	  vi	  fick	  ut	  utan	  kostnad	  av	  testet	  –	  var	  vi	  
säkra	  på	  att	  testet	  och	  våra	  resultat	  var	  tillförlitliga	  och	  relevanta	  för	  
undersökningen.	  
	  

4.6	  Metodkritik	  
Mot	  CPS-‐testet	  kan	  det	  riktas	  kritik	  då	  vi	  inte	  har	  köpt	  samtliga	  informanters	  
resultat	  och	  därmed	  inte	  kan	  analysera	  vartenda	  resultat	  i	  dess	  helhet.	  Dock	  tror	  
vi	  att	  med	  vårt	  tillvägagångssätt	  i	  analysmetoden,	  för	  den	  fullständiga	  CPS-‐
rapporten,	  kan	  kompensera	  för	  denna	  osäkerhet	  och	  därmed	  stödja	  slutdragna	  
analyser	  och	  resultat.	  
	  

5.	  Resultat	  
5.1	  Resultat	  från	  intervjuer	  
5.1.1	  Faktorer	  hos	  spelroller	  som	  driver	  på	  utvecklingen	  av	  erfarna	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  i	  vardagen	  
Olika	  spelroller	  har	  olika	  sorters	  förväntningar	  på	  sig	  både	  i	  spelet	  (dess	  
upplägg)	  och	  från	  övriga	  spelare.	  Från	  intervjun	  kunde	  vi	  identifiera	  faktorer	  och	  
förväntningar	  på	  spelrollerna	  som	  informanterna	  ansåg	  krävde	  
problemlösningsförmågan	  i	  spelet	  samt	  utvecklade	  den	  i	  vardagen.	  
	  	  
Nedan	  sammanfattas	  de	  faktorer	  och	  förväntningar	  på	  varje	  spelroll,	  vilka	  ansågs	  
bidra	  till	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  
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Carry	  
Ska	  tänka	  taktiskt	  för	  att	  kunna	  döda	  så	  många	  motståndare	  som	  möjligt,	  
samtidigt	  som	  en	  Carry	  ska	  tänka	  strategiskt	  för	  att	  kunna	  lösa	  de	  problem	  som	  
uppstår	  i	  striden.	  Ska	  även	  fokusera	  på	  att	  döda	  den	  starkaste	  motståndaren	  i	  
slutet	  av	  spelet.	  	  
	  

DPS	  
Det	  är	  viktigt	  att	  en	  DPS	  utnyttjar	  många	  av	  de	  befintliga	  spelmekanikerna	  i	  
spelet	  för	  att	  kunna	  generera	  så	  stor	  skada	  hos	  motståndarlaget	  som	  möjligt,	  
detta	  på	  så	  kort	  tid	  som	  möjligt.	  
	  

Healer/Support	  
Healer	  och	  Support	  är	  två	  olika	  spelroller	  vars	  förmågor	  och	  speluppgifter	  
motsvarar	  varandra	  i	  de	  undersökta	  spelkategorierna.	  Healer	  tillhör	  MMORPG	  och	  
Support	  tillhör	  MOBA.	  Med	  denna	  motsvarighet	  som	  grund	  väljer	  vi	  att	  vidare	  i	  
uppsatsen	  benämna	  dem	  som	  Healer/Support.	  
	  
Healern/Supporten	  liknas	  vid	  som	  hjärnan	  i	  spelet	  då	  spelrollen	  har	  många	  och	  
olika	  uppgifter	  att	  lösa	  under	  hela	  spelets	  gång.	  De	  krav	  som	  ställs	  på	  
Healern/Supporten	  som	  kräver	  problemlösning	  är;	  ständig	  översikt	  över	  
spelkartan/spelområdet	  för	  att	  snabbt	  upptäcka	  och	  identifiera	  problem,	  
sållning	  av	  problemen	  –	  analysera	  och	  prioritera	  vilket	  problem	  som	  är	  viktigast	  
i	  stunden,	  känna	  till	  lagmedlemmarnas/spelrollernas	  egenskaper	  för	  att	  kunna	  
“heala/supporta”	  rätt	  samt	  köpa	  rätt	  föremål	  till	  	  laget	  när	  det	  behöver	  det,	  
kommunicera	  med	  laget	  för	  att	  ha	  koll	  på	  läget.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  
Healern/Supporten	  kan	  visualisera	  olika	  situationer	  och	  beslut	  (och	  dylikt)	  
mentalt,	  är	  flexibel,	  tänker	  och	  agerar	  snabbt	  i	  problematiska	  situationer.	  

“Vid	  svåra	  bossar,	  så	  måste	  Healern	  och	  Tanken	  var	  synkade.	  Healern	  måste	  
veta	  Tankens	  abilities,	  måste	  veta	  när	  man	  kan	  heala	  eftersom	  bossen	  kan	  
döda	  en	  under	  det.	  Många	  små	  saker	  att	  tänka	  på,	  många	  detaljer,	  många	  
strategiska	  beslut.	  De	  involverar	  väldigt	  mycket	  problemlösning	  som	  
dessutom	  ska	  ske	  snabbt.	  Krävs	  även	  att	  det	  förmedlas	  på	  ett	  pedagogiskt	  
sätt,	  man	  behöver	  skapa	  planer	  med	  lösningar	  som	  andra	  ska	  förstå	  så	  att	  de	  
inte	  gör	  något	  "fel".”	  

– Informant	  från	  intervjun	  
	  

Mid	  
Ska	  hålla	  koll	  på	  samtliga	  spelare	  och	  försvara	  dessa	  från	  motståndarna,	  vilket	  
kräver	  att	  en	  Mid	  hela	  tiden	  håller	  god	  uppsikt	  över	  spelkartan/spelområdet.	  
Detta	  innebär	  att	  en	  Mid	  måste	  kunna	  hantera	  flera	  problem	  på	  samma	  gång	  (till	  
exempel	  hålla	  kvar	  uppsikten	  över	  sitt	  lag	  samtidigt	  som	  den	  attackerar	  
motståndare).	  
	  

Tank	  
Ska	  ta	  olika	  typer	  av	  beslut	  under	  spelets	  gång,	  främst:	  analysera	  de	  problem	  
som	  ”Bossen”	  (en	  boss	  är	  en	  karaktär	  eller	  objekt	  som	  är	  den	  största	  och	  
starkaste	  fienden	  i	  ett	  spel)	  ställer	  till	  med,	  ta	  ställning	  till	  dessa	  och	  generera	  
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snabba	  problemlösningar	  till	  laget	  som	  är	  beroende	  av	  spelrollens	  spelupplägg.	  
En	  Tank	  liknas	  vid	  en	  ”mentalt	  visuell”	  spelroll,	  då	  den	  ofta	  behöver	  mentalt	  
visualisera	  de	  beslut	  den	  funderar	  över	  för	  att	  kunna	  bestämma	  vilken	  som	  är	  
bäst	  lämpad	  för	  situationen.	  Vidare	  ska	  en	  Tank	  hålla	  sig	  nära	  sitt	  lag	  för	  att	  
kunna	  backa	  upp	  dem	  om	  det	  krävs,	  ha	  koll	  på	  lagets	  strategi	  och	  förhålla	  sig	  till	  
den,	  samtidigt	  som	  spelrollen	  ska	  hålla	  koll	  på	  Bossen	  och	  hålla	  denna	  undan	  
från	  laget.	  En	  Tank	  ska	  tänka	  och	  välja	  “rätt”	  beslut	  snabbt	  baserat	  på	  vad	  Bossen	  
och	  motståndarlaget	  gör	  i	  spelet.	  Timing	  är	  alltså	  viktigt	  för	  att	  
problemlösningen	  ska	  fungera	  optimalt,	  en	  Tank	  måste	  även	  veta	  när	  det	  är	  bra	  
eller	  mindre	  bra	  att	  utföra	  vissa	  aktioner	  i	  spelet.	  Spelrollen	  ska	  även	  kunna	  
kommunicera	  fram	  problemlösningarna	  till	  rätt	  personer/spelroller	  i	  sitt	  lag	  i	  
rätt	  tid.	  	  
	  

5.1.2	  Spelrollernas	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  utveckling	  av	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  

Carry	  (totalt	  fyra	  stycken	  informanter)	  
Samtliga	  informanter	  som	  spelar	  som	  Carry	  ser	  positivt	  på	  kopplingen	  mellan	  
spelroller	  och	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Enligt	  deras	  samlade	  
erfarenheter	  så	  utvecklar	  man	  ett	  speciellt	  tankesätt	  för	  problemlösning	  ju	  mer	  
man	  spelar	  en	  och	  samma	  spelroll.	  Om	  man	  skiftar	  mellan	  spelroller	  så	  anser	  de	  
att	  man	  som	  spelare	  får	  ett	  bredare	  perspektiv.	  Följaktligen	  kan	  man	  då	  tänka	  i	  
nya	  banor	  inför	  stundande	  problem	  och	  lösa	  dem	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  än	  man	  
vanligen	  brukar	  göra.	  Informanterna	  har	  erfarit	  att	  när	  de	  har	  spelat	  en	  annan	  
spelroll	  än	  den	  de	  brukar	  spela	  har	  de	  fått	  insikter	  om	  hur	  andra	  
spelare/spelroller	  tänker,	  vilket	  har	  hjälpt	  dem	  i	  sitt	  spelande	  i	  den	  reguljära	  
spelrollen	  Carry.	  
	  

DPS	  (totalt	  två	  stycken	  informanter)	  	  
De	  informanter	  som	  spelade	  som	  DPS	  ansåg	  att	  olika	  spelroller	  genererade	  olika	  
synsätt	  på	  ett	  och	  samma	  problem,	  och	  således	  påverkade	  varje	  spelrolls	  
karaktär	  och	  egenskaper	  varje	  spelare	  olika.	  Därmed	  påverkas	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  i	  vardagen	  olika.	  Spelar	  man	  dessutom	  mycket	  spel	  
tyckte	  de	  att	  detta	  förstärktes	  än	  mer.	  Unikt	  för	  DPS	  och	  problemlösning	  enligt	  
informanterna	  var	  att	  spelrollen	  krävde	  en	  direkt	  (snabb)	  lösning	  på	  uppkomna	  
problem	  för	  att	  spelaren	  skulle	  lyckas	  i	  spelet.	  
	  

Healer/Support	  (totalt	  fyra	  stycken	  informanter)	  	  
De	  informanter	  som	  spelar	  som	  Healer/Support	  tror	  att	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  utvecklas	  olika	  hos	  varje	  spelare.	  Detta	  då	  
informanterna	  anser	  att	  spelrollerna	  kräver	  olika	  typer	  av	  problemlösning	  och	  
på	  så	  sätt	  utvecklar	  olika	  sorters	  tänkande	  hos	  varje	  spelare.	  Detta	  anser	  de	  
stärks	  av	  deras	  erfarenheter	  av	  att	  olika	  spelroller	  attraherar	  olika	  sorters	  
människor.	  Exempelvis	  tycker	  informanterna	  att	  de	  människor	  som	  spelar	  som	  
Healer/Support	  ofta	  är	  omtänksamma	  människor	  som	  tycker	  om	  att	  hjälpa	  sin	  
omgivning.	  Vidare	  tycker	  informanterna	  att	  det	  är	  en	  spelroll	  som	  innebär	  ett	  
stort	  ansvar	  då	  det	  inte	  bara	  är	  ens	  egen	  spelroll	  och	  situation	  som	  ska	  hanteras,	  
utan	  hela	  lagets.	  
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“Olika	  spelroller	  kräver	  olika	  sorters	  problemlösning,	  därmed	  tänker	  man	  
också	  på	  olika	  sätt.	  De	  brukar	  dessutom	  attrahera	  olika	  sorters	  människor.	  
Till	  exempel	  brukar	  mina	  vänner	  säga	  att	  jag	  är	  en	  "Healer	  at	  heart".	  De	  
säger	  så	  eftersom	  jag	  gillar	  att	  hjälpa	  folk,	  jag	  brukar	  inte	  rusa	  fram	  utan	  
tänker	  efter	  mer	  innan.	  Healern	  har	  förstärkt	  de	  sidorna	  hos	  mig.”	  

– Informant	  från	  intervjun	  
	  

Mid	  (totalt	  en	  informant)	  
Informanten	  tror	  att	  olika	  spelroller	  genererar	  olika	  avancerade	  
problemlösningar,	  därmed	  utvecklas	  spelare	  annorlunda	  inom	  olika	  områden	  
som	  kräver	  problemlösning.	  Dock	  anser	  informanten	  att	  spelet	  har	  en	  betydande	  
roll	  i	  detta	  då	  olika	  spel	  är	  olika	  komplexa	  och	  kräver	  olika	  saker	  från	  spelare.	  I	  
och	  med	  det	  har	  spelroller	  olika	  stor	  inverkan	  på	  problemlösningsförmågan	  i	  
vardagen.	  
	  

Tank	  (totalt	  fem	  stycken	  informanter)	  
Informanterna	  anser	  att	  varje	  spelroll	  har	  unika	  tillvägagångssätt	  och	  kunskaper	  
för	  att	  lösa	  ett	  och	  samma	  problem.	  Varje	  spelroll	  kräver	  olika	  mycket	  och	  olika	  
saker	  av	  spelarna	  när	  problem	  uppkommer,	  därmed	  bör	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  (samt	  andra	  sidor	  och	  förmågor)	  utvecklas	  
olika	  mycket	  hos	  spelarna.	  

“Alla	  roller	  har	  sitt	  egna	  sätt	  att	  lösa	  problem	  på.	  Självklart	  är	  vissa	  roller	  
bättre	  på	  det	  än	  andra.	  T.ex.	  Tank	  och	  Support	  är	  viktigare	  för	  
problemlösningarna	  och	  de	  är	  generellt	  mycket	  bättre	  på	  det	  också	  jämfört	  
med	  de	  andra	  spelrollerna”	  

– Informant	  från	  intervjun	  
	  

5.1.3	  Spelrollers	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  övriga	  egenskaper	  i	  vardagen	  

Carry	  (Totalt	  fyra	  stycken	  informanter)	  
Samtliga	  informanter	  som	  spelar	  som	  Carry	  erfar	  att	  de	  tänker	  efter	  mer	  innan	  
de	  fattar	  sina	  beslut.	  Hälften	  av	  informanterna	  känner	  att	  analysförmågan,	  
självkänslan,	  initiativtagandet	  och	  grupparbetet	  har	  stärkts.	  En	  informant	  erfar	  
att	  kommunikationen	  har	  utvecklats.	  
	  

DPS	  (Totalt	  två	  stycken	  informanter)	  
Informanterna	  erfar	  att	  spelandet	  som	  DPS	  har	  förstärkt	  deras	  förmåga	  att	  
analysera	  olika	  situationer,	  att	  arbeta	  i	  grupp	  samt	  har	  ökat	  deras	  
självförtroende.	  Personliga	  sidor	  som	  de	  känner	  har	  utvecklats	  är	  att	  de	  har	  
blivit	  mer	  självgående	  och	  flexibla.	  
	  

Healer/Support	  (Totalt	  fyra	  stycken	  informanter)	  
Samtliga	  informanter	  känner	  att	  spelandet	  som	  Healer/Support	  har	  bidragit	  till	  
att	  de	  tänker	  mer	  på	  sina	  medmänniskor,	  har	  lättare	  för	  att	  analysera	  olika	  
situationer,	  blivit	  mer	  snabbtänkta	  och	  strategiskt	  lagda	  samt	  att	  
kommunikationen	  har	  förbättrats.	  Tre	  av	  fyra	  informanter	  erfar	  även	  att	  
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förmågan	  att	  arbeta	  i	  grupp	  och	  koordinera	  grupper	  av	  människor	  samt	  
självkänslan	  har	  förstärkts.	  En	  informant	  erfar	  att	  hen	  tänker	  efter	  mer	  i	  
beslutstagandeprocessen	  och	  en	  informant	  tycker	  att	  hen	  tar	  mer	  initiativ.	  

”När	  man	  tänker	  som	  en	  Healer	  så	  tänker	  man	  väldigt	  mycket	  på	  andra,	  man	  
tar	  hänsyn	  till	  andra	  runt	  omkring	  en.	  Man	  vill	  hjälpa	  andra	  människor	  och	  
det	  får	  en	  att	  känna	  sig	  viktig.	  Själv	  har	  jag	  även	  blivit	  bättre	  på	  att	  ta	  mer	  
initiativ	  och	  blivit	  väldigt	  snabbtänkt.	  Kommunikationen	  har	  också	  
förbättrats.”	  

– Informant	  från	  intervjun	  
	  

Mid	  (Totalt	  en	  informant)	  
Spelandet	  som	  Mid	  har	  enligt	  informanten	  stärkt	  kommunikationen	  inom	  
grupparbeten.	  Initiativtagande	  och	  snabbtänkthet	  är	  också	  två	  egenskaper	  som	  
informanten	  erfar	  har	  utvecklats.	  
	  

Tank	  (Totalt	  fem	  informanter)	  
Nästan	  samtliga	  informanter	  (fyra	  stycken	  av	  fem)	  har	  erfarit	  att	  spelandet	  som	  
Tank	  har	  utvecklat	  deras	  förmåga	  att	  analysera	  olika	  situationer,	  stärkt	  
självkänslan	  och	  ledarrollsegenskaper	  samt	  initiativtagandet.	  Tre	  av	  fem	  
informanter	  tänker	  mer	  på	  sina	  medmänniskor.	  En	  informant	  erfar	  att	  hen	  har	  
blivit	  mer	  snabbtänkt	  och	  en	  informant	  att	  hen	  fungerar	  bättre	  i	  grupparbeten.	  
	  

5.2	  Resultat	  från	  CPS-‐testerna	  
Testresultaten	  knyter	  an	  med	  intervjuresultaten,	  men	  går	  in	  på	  en	  djupare	  nivå	  
av	  spelarnas/”spelrollernas”	  egenskaper	  och	  tankemönster	  i	  vardagen.	  
	  

5.2.1	  Den	  fullständiga	  CPS-‐rapporten	  
5	  av	  16	  informanter	  fick	  resultatet	  96	  för	  deras	  öppenhet	  för	  kreativitet	  (på	  
skalan	  från	  0-‐100,	  där	  0	  är	  lågt	  och	  100	  är	  högt)	  i	  CPS-‐testet.	  Tre	  av	  dessa	  
informanter	  spelade	  som	  Healer/Support,	  de	  andra	  två	  spelade	  som	  Carry.	  
Resterande	  informanter	  fick	  olika	  resultat.	  
	  

Rapporten	  
Rapporten	  presenterar	  en	  detaljerad	  summering	  av	  fyra	  olika	  delar	  av	  testet	  som	  
testtagaren	  testas	  inom.	  Rapporten	  avslutas	  även	  med	  förslag	  på	  hur	  testtagaren	  
kan	  förbättra	  sig	  inom	  varje	  del.	  De	  fyra	  delarna	  som	  presenteras	  är	  Comfort	  with	  
Decision-‐making,	  Flexibility,	  Openness	  to	  Creativity	  och	  Sense	  of	  Self-‐efficacy.	  För	  
varje	  del	  får	  informanten	  ett	  resultat	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100	  (där	  0	  är	  lågt	  och	  
100	  är	  högt)	  och	  även	  ett	  övergripande	  resultat	  i	  samma	  skala.	  	  
	  
Rapporten	  startar	  med	  att	  redovisa	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  informantens	  
resultat,	  vilket	  består	  av	  det	  övergripande	  resultatet	  i	  skalan	  och	  en	  
sammanfattande	  text	  om	  resultatet.	  Psychology	  Today	  (2014)	  trycker	  även	  på	  
vikten	  av	  att	  vara	  kreativ	  i	  problemlösning:	  
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”Although	  logical	  thinking	  clearly	  has	  its	  place	  in	  the	  problem-‐solving	  
process,	  it	  can	  be	  rather	  restrictive.	  Creative	  problem-‐solving	  is	  a	  method	  that	  
involves	  using	  imagination	  in	  addition	  to	  cognitive	  techniques	  in	  order	  to	  
provide	  a	  much	  more	  expansive	  and	  insightful	  view	  into	  the	  nature	  of	  a	  
problem.”	  (Psychology	  Today	  2014)	  

	  

Healerns	  detaljerade	  resultat	  av	  CPS-‐testet	  
Healerns	  övergripande	  resultat	  av	  testet	  låg	  på	  83	  på	  skalan	  från	  0-‐100	  där	  0	  är	  
lågt	  och	  100	  är	  högt	  (se	  Figur	  5	  för	  en	  översikt	  av	  resultaten).	  Den	  övergripande	  
förmågan	  att	  hitta	  kreativa	  lösningar	  på	  problem	  är	  en	  av	  Healerns	  starka	  sidor,	  
enligt	  testpoängen.	  Healerns	  övergripande	  attityd	  tillåter	  spelrollen	  att	  tänka	  
produktivt.	  
	  
	  

	  
Figur	  5.	  Grafer	  över	  Healerns	  övergripande	  resultat	  av	  testet	  samt	  resultaten	  för	  de	  fyra	  

delarna	  som	  utreds	  i	  testet.	  

	  
Comfort	  with	  Decision-‐making	  
Beskriver	  Healerns	  övergripande	  förmåga	  och	  bekvämlighet	  med	  beslutsprocessen.	  	  
	  
Healerns	  resultat	  indikerar	  att	  beslutsprocessen	  är	  något	  Healern,	  i	  allmänhet,	  är	  
bekväm	  med.	  Spelrollen	  behöver	  sällan	  uppmuntran	  från	  andra,	  och	  är	  oftast	  
mycket	  säker	  på	  valen	  som	  görs.	  Detta	  är	  en	  mycket	  viktig	  egenskap	  eftersom	  
obeslutsamhet	  kan	  hindra	  problemlösningsprocessen.	  Healern	  ska	  inte	  bara	  
kunna	  välja	  den	  bästa	  möjliga	  lösningen,	  utan	  måste	  också	  vara	  beredd	  på	  att	  ta	  
risker	  när	  det	  handlar	  om	  metoder	  som	  spelrollen	  inte	  har	  handskats	  med	  förut.	  
	  
Psykologernas	  tips	  för	  förbättring	  inom	  området	  
Att	  lära	  sig	  att	  ta	  itu	  med	  oklarheter	  och	  risken	  för	  misslyckande,	  och	  se	  till	  att	  
man	  har	  vägt	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  varje	  tillgängligt	  alternativ	  är	  ett	  par	  av	  de	  
sätt	  man	  kan	  höja	  bekvämligheten	  med	  beslutsprocessen.	  
	  
Flexibility	  
Bedömer	  om	  den	  övergripande	  attityden	  är	  öppen	  för	  nya	  idéer	  gentemot	  
problemlösning,	  eller	  om	  spelrollen	  har	  en	  tendens	  att	  införa	  begränsningar	  i	  
processen.	  
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Enligt	  Healerns	  svar	  under	  testet,	  är	  attityden	  gentemot	  
problemlösningsprocessen	  ganska	  öppensinnad	  och	  flexibel.	  Healern	  motsätter	  
sig	  inte	  att	  testa	  på	  nya	  vägar	  för	  att	  hitta	  nya	  lösningar.	  Spelrollen	  håller	  sig	  inte	  
endast	  till	  de	  lösningar	  som	  har	  använts	  och	  fungerat	  tidigare.	  Även	  om	  Healern	  
ser	  värdet	  i	  att	  använda	  sig	  av	  beprövade	  metoder,	  anser	  spelrollen	  fortfarande	  
att	  det	  är	  viktigt	  att	  undersöka	  nya	  idéer.	  Detta	  är	  en	  bra	  metod	  och	  ett	  bra	  
angreppssätt	  när	  man	  ska	  lösa	  problem.	  Särskilt	  när	  omständigheterna	  ändras.	  	  
	  
Psykologernas	  tips	  för	  förbättring	  inom	  området	  
Man	  ska	  komma	  ihåg	  att	  standardiserade	  strategier	  är	  användbara,	  men	  de	  är	  
inte	  alltid	  fullkomligt	  säkra	  eller	  riskfria.	  
	  
Openness	  to	  Creativity	  
Bedömer	  den	  övergripande	  attityden	  gentemot	  förändring,	  innovativa	  lösningar,	  
förmågan	  att	  tänka	  kreativt	  och	  utanför	  ramarna.	  
	  
Svaren	  under	  testet	  indikerar	  på	  att	  Healern	  tycker	  om	  att	  låta	  fantasin	  flöda	  när	  
problem	  ska	  lösas.	  Spelrollen	  verkar	  inse	  att	  även	  om	  regler	  och	  konventioner	  
har	  deras	  plats	  i	  processen,	  kan	  de	  vara	  begränsande	  när	  man	  kommer	  på	  
innovativa	  lösningar.	  Därmed,	  även	  om	  Healern	  kanske	  inte	  omedelbart	  avvisar	  
lösningar	  som	  har	  fungerat	  tidigare,	  vill	  Healern	  heller	  inte	  ha	  dem	  som	  de	  enda	  
alternativen.	  
	  
Enligt	  testpoängen	  tänker	  Healern	  utanför	  ramarna	  och	  tycker	  om	  att	  bolla	  med	  
olika	  idéer.	  Spelrollen	  motsätter	  sig	  inte	  att	  ta	  risker	  eller	  testa	  lösningar	  som	  är	  
okonventionella	  eller	  som	  inte	  har	  en	  dokumenterad	  historia.	  
	  
Psykologernas	  tips	  för	  förbättring	  inom	  området	  
Även	  om	  det	  generellt	  inte	  är	  något	  fel	  med	  att	  ta	  en	  mer	  praktisk	  inställning	  till	  
problem	  kan	  det	  som	  enda	  metod	  medföra	  en	  del	  begränsningar.	  Genom	  att	  ta	  
steget	  utanför	  de	  standardiserade	  sätten	  att	  tänka	  på,	  kommer	  man	  inte	  bara	  att	  
kunna	  öka	  lösningsalternativen	  men	  även	  upptäcka	  nya	  idéer.	  
	  
Sense	  of	  Self-‐efficacy	  
Beskriver	  huruvida	  spelrollen	  tror	  på	  sina	  förmågor	  att	  lösa	  ett	  problem	  på	  ett	  
effektivt	  sätt.	  
	  
Healern	  tror	  starkt	  på	  sin	  förmåga	  att	  effektivt	  lösa	  problem.	  Healern	  blir	  sällan	  
avskräckt	  inför	  svåra	  utmaningar	  och	  har	  ett	  starkt	  förtroende	  i	  att	  oavsett	  vad	  
för	  problem	  den	  står	  inför,	  kommer	  spelrollen	  att	  lyckas	  klara	  av	  det.	  	  
	  
Psykologernas	  tips	  för	  förbättring	  inom	  området	  
Detta	  är	  en	  sund	  inställning	  att	  ha.	  En	  stark	  känsla	  av	  självtillit	  påverkar	  inte	  
bara	  nivån	  av	  självförtroende	  och	  självkänsla,	  utan	  forskning	  visar	  att	  det	  även	  
minskar	  ångest	  och	  motiverar	  en	  när	  man	  står	  inför	  svåra	  problem.	  Om	  man	  
dessutom	  vill	  förbättra	  sina	  nuvarande	  problemlösningstekniker,	  kommer	  den	  
sortens	  inställning	  att	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  känslan	  av	  självtillit.	  
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Sammanfattad	  version	  av	  resultaten	  
Den	  sammanfattade	  versionen	  av	  resultaten	  är	  kategoriserad	  i	  styrkor,	  potentiella	  
styrkor	  och	  begränsningar.	  
	  
Styrkor	  

• Healern	  är	  en	  kreativ	  problemlösare.	  
• Healern	  är	  öppen	  för	  kreativitet.	  
• Healern	  har	  en	  stark	  känsla	  av	  självtillit.	  

	  
Potentiella	  styrkor	  

• Healern	  är	  generellt	  bekväm	  med	  att	  fatta	  beslut.	  
• Healern	  är	  ganska	  flexibel	  och	  öppensinnad.	  

	  
Begränsningar	  

• Inga	  begränsningar	  inom	  områdena	  som	  testet	  behandlar	  upptäcktes.	  
	  

5.2.2	  Mönster	  och	  egenskaper	  i	  spelrollernas	  problemlösningsförmåga	  

Carry	  (Totalt	  fyra	  informanter)	  
Spelrollen	  är	  självsäker	  –	  ganska	  orädd	  för	  att	  göra	  misstag	  och	  fatta	  beslut.	  
Spelrollen	  tar	  sig	  gärna	  an	  utmaningar	  och	  tycker	  om	  att	  lära	  sig	  och	  testa	  på	  nya	  
saker.	  Bra	  reaktionsförmåga,	  duktig	  på	  att	  fatta	  beslut	  snabbt	  då	  pressade	  
situationer	  inte	  påverkar	  handlingsförmågan	  hos	  spelrollen.	  En	  Carry	  har	  en	  viss	  
förmåga	  att	  tänka	  utanför	  ramarna,	  vilket	  kan	  stödja	  prestationsförmågan	  i	  
skiftande	  miljöer.	  Spelrollen	  utför	  gärna	  sina	  uppgifter	  själv	  och	  brukar	  inte	  be	  
andra	  om	  hjälp	  i	  dem.	  
	  
En	  Carry	  fokuserar	  främst	  på	  för-‐	  och	  nackdelar	  (risker	  och	  chanser)	  när	  nya	  
lösningsförslag	  och	  ändringar	  uppkommer.	  Om	  majoriteten	  är	  för	  de	  nya	  
lösningsförslagen	  följer	  spelrollen	  deras	  beslut,	  då	  den	  är	  öppen	  för	  andras	  
lösningar.	  Dock	  beror	  detta	  på	  situationen.	  Spelrollen	  är	  ändå	  så	  pass	  säker	  i	  sina	  
förmågor	  och	  beslut	  att	  den	  kan	  testa	  nya	  lösningsförslag	  utan	  att	  ha	  majoriteten	  
bakom	  sig.	  	  
	  
Informanterna	  som	  spelade	  som	  Carry	  hade	  i	  CPS-‐testet,	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100,	  
följande	  resultat	  av	  deras	  öppenhet	  för	  kreativitet:	  66,	  90,	  96	  och	  96.	  
	  

DPS	  (Totalt	  två	  informanter)	  
Att	  ta	  svåra	  beslut	  skrämmer	  inte	  spelrollen,	  men	  vid	  beslutstagande	  kan	  
spelrollen	  påverkas	  av	  rädsla	  för	  att	  göra	  misstag.	  Trots	  det	  är	  en	  DPS	  ganska	  
säker	  på	  sina	  färdigheter	  i	  spelet.	  Tycker	  om	  att	  lära	  sig	  och	  testa	  på	  nya	  saker	  
och	  gillar	  utmaningar.	  Är	  en	  snabb	  beslutsfattare	  med	  snabb	  reaktionsförmåga,	  
kan	  tänka	  på	  flera	  olika	  sätt	  för	  att	  hitta	  den	  mest	  optimala	  problemlösningen.	  
Dock,	  om	  en	  lösning	  eller	  strategi	  fungerar,	  vill	  spelrollen	  gärna	  hålla	  sig	  till	  den	  
då	  det	  inte	  känns	  nödvändigt	  att	  hitta	  en	  ny.	  När	  nya	  lösningsförslag	  tas	  upp	  av	  
lagmedlemmarna	  är	  spelrollen	  inte	  alltid	  öppen	  för	  dessa.	  Istället	  vill	  spelrollen	  
hellre	  att	  laget	  håller	  sig	  till	  prövade	  lösningar	  som	  den	  vet	  fungerar,	  och	  
försöker	  då	  få	  laget	  att	  hålla	  sig	  till	  dessa.	  
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Informanterna	  som	  spelade	  DPS	  hade	  i	  CPS-‐testet,	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100,	  en	  
öppenhet	  för	  kreativitet	  på	  68	  respektive	  82.	  
	  

Healer/Support	  (Totalt	  fyra	  informanter)	  
Denna	  sammanfattning	  inkluderar	  resterande	  Healers	  och	  Supporters	  resultat,	  
vars	  tester	  vi	  inte	  köpte.	  
	  
Healer/Support	  är	  två	  spelroller	  som	  är	  ganska	  orädda	  för	  att	  göra	  misstag	  och	  
ta	  svåra	  beslut,	  dock	  i	  efterhand	  när	  viktiga	  beslut	  har	  tagits	  kan	  en	  del	  ånger	  
uppkomma.	  Spelrollerna	  blir	  inte	  avskräckta	  av	  svåra	  problem,	  nya	  utmaningar	  
antas	  gärna	  och	  behöver	  de	  hjälp	  ber	  de	  gärna	  om	  det.	  De	  är	  väldigt	  säkra	  på	  sina	  
färdigheter	  och	  på	  att	  de	  klarar	  av	  det	  mesta,	  men	  vill	  gärna	  ha	  bekräftelse	  på	  att	  
de	  har	  utfört	  ett	  jobb	  bra.	  Spelrollerna	  är	  bra	  problemlösare,	  har	  en	  bra	  
reaktionsförmåga	  och	  kan	  fatta	  snabba	  beslut.	  Healer/Support	  har	  lätt	  för	  att	  
anpassa	  sig	  och	  deras	  prestationsförmåga	  störs	  inte	  av	  förändrade	  förhållanden.	  
	  
Vid	  nya	  lösningsförslag	  fokuserar	  spelrollerna	  på	  dess	  för-‐	  och	  nackdelar,	  och	  
följer	  majoritetens	  röster	  om	  dessa	  accepterar	  den	  nya	  lösningen.	  Helst	  vill	  de	  få	  
laget	  att	  överväga	  beprövade	  lösningar	  som	  visat	  sig	  fungera	  tidigare,	  men	  är	  
även	  öppna	  för	  nya	  lösningsförslag.	  
	  
De	  informanter	  som	  spelade	  som	  Healer	  hade	  i	  CPS-‐testet,	  på	  en	  skala	  från	  0-‐
100,	  en	  öppenhet	  för	  kreativitet	  på	  66	  och	  96.	  Informanten	  som	  spelade	  som	  
Support	  fick	  resultatet	  96.	  Dessa	  resultat	  inkluderar	  inte	  resultatet	  för	  Healern,	  
vars	  fullständiga	  CPS-‐rapport	  köptes.	  
	  

Mid	  (Totalt	  en	  informant)	  
En	  Mid	  är	  självgående	  och	  känner	  att	  den	  kan	  klara	  av	  det	  mesta	  som	  kommer	  i	  
dess	  väg.	  Kan	  ibland	  bli	  påverkad	  av	  rädslan	  för	  att	  göra	  misstag	  vilket	  ibland	  
påverkar	  besluten	  den	  tar.	  En	  Mid	  ber	  gärna	  andra	  om	  hjälp	  när	  den	  behöver	  det.	  
Måste	  spelrollen	  fatta	  viktiga	  beslut	  gör	  den	  det,	  men	  helst	  föredrar	  spelrollen	  
att	  andra	  fattar	  svåra	  beslut	  och	  löser	  de	  svåra	  problemen.	  Trots	  detta	  är	  
spelrollen	  säker	  i	  sina	  färdigheter	  i	  spelandet,	  besitter	  en	  bra	  reaktionsförmåga	  
och	  kan	  hitta	  olika	  sorters	  problemlösningar	  samt	  fatta	  snabba	  beslut.	  
	  
Spelrollen	  tycker	  om	  att	  lära	  sig	  nya	  saker,	  är	  öppen	  för	  förändring	  och	  för	  att	  
hitta	  nya	  problemlösningsförslag	  och	  strategier.	  Den	  tar	  hänsyn	  till	  sitt	  lag	  och	  
vad	  majoriteten	  tycker	  om	  nya	  lösningsförslag,	  men	  välkomnar	  förslagen	  även	  
om	  resten	  av	  lagmedlemmarna	  inte	  gör	  det.	  	  
	  
Informanten	  som	  spelade	  Mid	  hade	  i	  CPS-‐testet,	  på	  en	  skala	  från	  0-‐100,	  en	  
öppenhet	  för	  kreativitet	  på	  78.	  
	  

Tank	  (Totalt	  fem	  informanter)	  
Tre	  av	  fem	  menar	  att	  Tank	  är	  en	  orädd	  roll	  som	  inte	  oroar	  sig	  för	  att	  göra	  
misstag	  när	  den	  ska	  fatta	  beslut.	  Två	  av	  fem	  menar	  att	  rädslan	  för	  att	  göra	  
misstag	  kan	  påverka	  besluten	  som	  spelrollen	  måste	  ta	  under	  spelets	  gång.	  
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Samtliga	  informanter	  känner	  dock	  att	  Tank	  är	  en	  spelroll	  som	  är	  säker	  i	  sina	  
färdigheter	  och	  kan	  klara	  av	  hinder	  som	  uppkommer	  längs	  vägen.	  Spelrollen	  
tycker	  om	  att	  lära	  sig	  och	  testa	  på	  nya	  saker,	  har	  en	  bra	  reaktionsförmåga	  och	  
kan	  ta	  snabba	  beslut	  när	  det	  krävs.	  En	  duktig	  problemlösare	  som	  kan	  tänka	  i	  
olika	  tankebanor.	  
	  
Tre	  av	  fem	  är	  bekväma	  med	  att	  fråga	  andra	  om	  hjälp,	  medan	  resterande	  två	  
informanter	  ställer	  sig	  tveksamma	  till	  det	  då	  de	  menar	  att	  det	  känns	  som	  ett	  
tecken	  på	  bristande	  kompetens.	  	  
	  
Tre	  informanter	  blir	  inte	  obekväma	  vid	  förändring	  och	  är	  öppna	  för	  nya	  
problemutmaningar,	  medan	  resterande	  två	  ibland	  kan	  känna	  sig	  obekväma	  i	  
föränderliga	  situationer.	  När	  en	  fungerande	  problemlösning	  har	  hittats	  anser	  
majoriteten	  (tre	  av	  fem)	  att	  det	  är	  onödigt	  att	  komma	  på	  nya	  lösningar.	  Har	  en	  
lösning	  eller	  strategi	  fungerat	  tidigare,	  är	  den	  användbar	  vid	  de	  flesta	  tillfällena	  –	  
därmed	  vill	  informanterna	  gärna	  övertala	  laget	  att	  fortsätta	  använda	  sig	  av	  
dessa.	  Resterande	  två	  är	  öppna	  för	  nya	  lösningsförslag	  och	  accepterar	  att	  det	  
finns	  andra	  lösningar	  än	  ens	  egna.	  När	  nya	  lösningförslag	  uppmanas	  av	  andra	  i	  
laget	  analyserar	  tre	  informanter	  potentiella	  för-‐	  och	  nackdelar	  och	  accepterar	  
idén	  om	  majoriteten	  är	  för	  det.	  Resterande	  informanter	  vill	  gärna	  testa	  det	  nya	  
lösningsförslaget	  även	  om	  laget	  skulle	  ställa	  sig	  tveksamt	  till	  det.	  
	  
Informanterna	  som	  spelade	  Tank	  hade	  varierande	  resultat	  i	  CPS-‐testet.	  På	  en	  
skala	  från	  0-‐100,	  fick	  informanterna	  följande	  resultat	  angående	  deras	  öppenhet	  
för	  kreativitet:	  92,	  80,	  68	  och	  två	  stycken	  fick	  64.	  
	  

6.	  Analys	  
Av	  resultatet	  att	  döma	  finns	  det	  inte	  nämnvärt	  många	  skillnader	  bland	  
informanternas	  svar.	  Därmed	  kan	  vi	  generalisera	  samtliga	  svar	  trots	  att	  
informanterna	  spelar	  olika	  spel	  och	  spelroller.	  
	  

6.1	  Carry	  
Spelrollen	  har	  inte	  en	  nämnvärt	  stor	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  i	  vardagen.	  En	  Carry	  har	  ansvaret	  att	  avverka	  så	  många	  
motståndare	  som	  möjligt	  och	  ta	  hem	  segern.	  Detta	  kräver	  varsamt,	  taktiskt	  och	  
strategiskt	  tänkande	  men	  inte	  direkt	  att	  spelrollen	  måste	  lösa	  konkreta	  problem	  
för	  att	  komma	  vidare	  i	  spelet.	  	  
	  
Av	  undersökningen	  kan	  vi	  döma	  att	  de	  som	  spelar	  Carry	  har	  bra	  
reaktionsförmåga	  och	  kan	  ta	  snabba	  beslut	  i	  pressade	  situationer,	  förmågor	  som	  
matchar	  spelrollen	  väl.	  En	  Carry	  attraherar	  orädda	  människor	  som	  tycker	  om	  
utmaningar,	  att	  testa	  på	  och	  lära	  sig	  nya	  saker.	  Dessa	  egenskaper	  är	  några	  som	  
Quinn	  (1997)	  menar	  är	  faktorer	  som	  effektiviserar	  lärande	  och	  ger	  möjligheten	  
att	  utveckla	  kognitiva	  färdigheter,	  som	  problemlösningsförmågan.	  Dock,	  då	  
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problemlösning	  inte	  krävs	  av	  spelrollen	  kommer	  dessa	  faktorer	  inte	  till	  sin	  rätt	  
för	  att	  utveckla	  den.	  
	  
Det	  vi	  kan	  konkludera	  att	  spelrollen	  i	  övrigt	  berikar	  spelaren	  med	  är	  utveckling	  
av	  eftertänksamhet,	  initiativtagande	  och	  analysförmågan.	  
	  

6.2	  DPS	  
Spelrollen	  har	  en	  viss	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  
vardagen.	  En	  DPS	  bör	  utnyttja	  spelets	  olika	  mekaniker	  för	  att	  åstadkomma	  så	  
stor	  skada	  på	  motståndarna	  som	  möjligt.	  Detta	  innebär	  att	  spelrollen	  måste	  
analysera	  situationen	  och	  tillämpa	  den	  spelmekanik	  som	  situationen	  kräver.	  På	  
så	  vis	  krävs	  och	  utvecklas	  en	  viss	  problemlösningsförmåga.	  Vilket	  är	  ett	  samband	  
som	  stärks	  av	  Riebers	  (2001)	  tankar,	  att	  samverkan	  mellan	  lärande	  och	  
teknologi	  är	  en	  egenskap	  som	  hittas	  i	  spel.	  Problemlösningsförmågan	  krävs	  
också	  då	  spelrollen	  är	  en	  självgående	  roll,	  som	  verkar	  under	  hela	  spelets	  gång	  
(till	  skillnad	  från	  en	  Carry	  som	  främst	  verkar	  under	  spelets	  slutfas	  och	  i	  övrigt	  
backas	  upp	  av	  sitt	  lag)	  och	  möter	  en	  del	  lättare	  problem	  som	  ska	  lösas	  med	  rätt	  
spelmekanik	  i	  rätt	  tid.	  
	  
En	  DPS	  attraherar	  människor	  som	  tycker	  om	  att	  testa	  på	  och	  lära	  sig	  nya	  saker,	  
samt	  är	  flexibla	  och	  kreativa.	  Vilka	  är	  egenskaper	  Betz	  (1995)	  anser	  värdefulla	  
för	  utvecklingen	  av	  kognitiva	  färdigheter,	  som	  problemlösningsförmågan.	  Och	  
kreativitet	  är	  något	  som	  Betz	  (1995)	  menar	  återfinns	  i	  teknologin	  i	  spel,	  som	  
förstärker	  kreativitetsegenskapen	  hos	  spelaren.	  Vilket	  även	  resulterar	  i	  att	  
spelaren	  lär	  sig	  mer.	  Utmaningar	  uppskattas	  och	  spelarna	  har	  generellt	  en	  snabb	  
reaktionsförmåga.	  Dessa	  egenskaper	  och	  förmågor	  matchar	  spelrollen	  väl.	  De	  är	  
även	  lämpliga	  faktorer	  som	  kan	  driva	  fram	  problemlösningsförmågan,	  vilket	  är	  
något	  spelrollen	  kräver	  i	  viss	  mån	  och	  därmed	  är	  det	  faktorer	  som	  även	  ligger	  till	  
grund	  för	  att	  utveckla	  den.	  
	  
I	  övrigt	  bidrar	  spelrollen	  till	  erfarna	  spelares	  utveckling	  av	  flexibilitet,	  
analysförmågan	  och	  ett	  ökat	  självförtroende.	  
	  

6.3	  Healer/Support	  
Spelrollerna	  har	  stor	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  
vardagen	  då	  de	  genomgående	  kräver	  mycket	  problemlösningshantering	  under	  
spelets	  gång.	  Healern/Supporten	  ska	  försvara	  sitt	  lag	  och	  hålla	  det	  vid	  liv	  
(skydda	  och	  hålla	  koll	  på	  varje	  individ	  så	  att	  de	  har	  allt	  de	  behöver	  för	  att	  klara	  
av	  sina	  uppgifter),	  samt	  hjälpa	  till	  att	  försvaga	  motståndarna	  (så	  att	  laget	  kan	  ta	  
död	  på	  dem).	  Healern/Supporten	  ska	  alltså	  inte	  bara	  tänka	  på	  spelet	  i	  sin	  helhet	  
utan	  ha	  ett	  individperspektiv	  på	  både	  deras	  egna	  lagmedlemmar	  och	  
motståndarlagets.	  Healern/Supporten	  ska	  därmed	  känna	  till	  samtliga	  spelroller	  
och	  deras	  egenskaper	  för	  att	  kunna	  heala/supporta	  rätt,	  samt	  skada	  
(motståndarna)	  optimalt.	  Kravet	  på	  en	  ständig	  översikt	  innebär	  också	  att	  
Healern/Supporten	  ska	  arbeta	  i	  ett	  förebyggande	  syfte	  för	  att	  se	  till	  att,	  till	  
exempel,	  ingen	  lagmedlem	  riskerar	  att	  dö	  innan	  Healern/Supporten	  hinner	  
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hjälpa	  den.	  Det	  innebär	  också	  att	  de	  måste	  vara	  flexibla	  och	  kunna	  tänka	  samt	  
agera	  snabbt	  i	  problematiska	  situationer	  där	  problem	  måste	  prioriteras	  och	  
snabba	  beslut	  fattas.	  Healern/Supporten	  hanterar	  på	  ett	  flexibelt	  sätt	  problem	  på	  
olika	  nivåer	  och	  i	  olika	  perspektiv.	  Vilket	  resulterar	  i	  en	  mångsidig	  
problemlösningsförmåga.	  Vilket	  grundarna	  för	  CPS-‐testet	  anser	  tyder	  på	  ett	  
kreativt	  sinne,	  då	  olika	  perspektiv	  krävs	  för	  att	  kunna	  utveckla	  en	  god	  
problemlösningsförmåga	  (Psychology	  Today	  2014).	  	  
	  
En	  stark	  egenskap	  hos	  Healern/Supporten	  är	  deras	  förmåga	  att	  mentalt	  
visualisera	  strategier,	  taktiker,	  lagmedlemmarnas	  och	  motståndarnas	  position	  
och	  så	  vidare.	  Detta	  tyder	  på	  god	  problemlösningsförmåga,	  enligt	  Riebers	  (1995)	  
forskning	  som	  visar	  på	  att	  problemlösningsförmågan	  förbättras	  när	  man	  
använder	  sig	  av	  mental	  visualisering.	  Även	  Betz	  (1995)	  påpekar	  att	  den	  mentala	  
visualiseringen	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  de	  kognitiva	  färdigheterna,	  samt	  att	  
problemlösningsförmågan	  förstärks	  genom	  att	  man	  i	  spel	  konstant	  utmanas	  att	  
lösa	  problem.	  	  
	  
Då	  spelrollerna	  måste	  vara	  medvetna	  om	  sin	  omgivning	  och	  hur	  
lagmedlemmarnas	  situationer	  ser	  ut	  i	  den	  krävs	  det	  att	  de	  kan	  kommunicera	  
inom	  gruppen.	  Spelrollen	  uppmuntrar	  en	  personlighet	  av	  sympatisk	  natur	  som	  
har	  lätt	  för	  att	  fungera	  och	  agera	  i	  grupp,	  som	  kan	  analysera	  olika	  typer	  av	  
situationer	  och	  agera	  i	  dem.	  Detta	  attraherar	  kreativa	  människor	  som	  gillar	  
utmaningar	  och	  inte	  är	  rädda	  för	  att	  göra	  misstag,	  klarar	  av	  att	  ta	  svåra	  beslut	  
(även	  i	  stressade	  situationer),	  är	  snabbtänkta	  och	  lätt	  adapterar	  i	  föränderliga	  
miljöer.	  Dessa	  egenskaper	  och	  faktorer	  återfinns	  i	  spelrollerna	  och	  utvecklas	  hos	  
erfarna	  spelare,	  samt	  utvecklar	  deras	  problemlösningsförmåga.	  Kreativiteten	  –	  
som	  är	  en	  stor	  del	  hos	  spelrollerna	  –	  som	  behövs	  i	  spel,	  har	  även	  den	  en	  väldigt	  
stor	  betydelse	  för	  att	  stärka	  utvecklingen	  av	  olika	  kognitiva	  färdigheter	  (Betz	  
1995).	  
	  
Övriga	  effekter	  av	  spelandet	  av	  spelrollerna	  är	  en	  ökad	  självkänsla,	  förbättrad	  
kommunikation	  och	  koordinationsförmåga.	  
	  

6.4	  Mid	  
Spelrollen	  har	  inte	  en	  nämnvärt	  stor	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  i	  vardagen.	  Detta	  då	  den	  kräver	  ett	  mer	  taktiskt	  
spelande	  än	  ett	  strategiskt	  och	  problemlösande.	  En	  Mid	  ska	  avverka	  
motståndare	  och	  hålla	  uppsikt	  över	  sitt	  lag	  för	  att	  kunna	  komma	  till	  undsättning	  
om	  det	  behövs.	  Det	  är	  alltså	  en	  spelroll	  som	  kräver	  snabbtänkthet,	  en	  del	  
multitasking	  och	  kommunikation	  –	  men	  inte	  särskilt	  mycket	  problemlösning	  av	  
konkreta	  problem.	  
	  
Spelrollen	  attraherar	  orädda	  människor	  som	  tycker	  om	  att	  lära	  sig	  nya	  saker,	  
gillar	  när	  det	  går	  snabbt,	  har	  bra	  reaktionsförmåga,	  kan	  ta	  snabba	  beslut	  och	  är	  
öppna	  för	  förändring.	  De	  som	  spelar	  Mid,	  har	  med	  dessa	  egenskaper	  (Quinn	  
1997),	  potential	  för	  att	  utveckla	  problemlösningsförmågan.	  Dock,	  då	  
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problemlösning	  inte	  krävs	  av	  spelrollen	  kommer	  dessa	  egenskaper	  inte	  till	  sin	  
rätt	  för	  att	  utveckla	  den.	  
	  
Övriga	  effekter	  av	  spelandet	  som	  Mid	  är	  förbättrad	  kommunikationsförmåga	  
inom	  grupparbeten	  samt	  ökad	  initiativförmåga.	  
	  

6.5	  Tank	  
Spelrollen	  har	  en	  viss	  inverkan	  på	  erfarna	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  
vardagen	  då	  den	  genomgående	  kräver	  ganska	  mycket	  problemlösningshantering	  
under	  spelets	  gång.	  En	  Tank	  ska	  hela	  tiden	  tänka	  strategiskt	  och	  se	  efter	  sitt	  lags	  
bästa	  –	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  överleva.	  De	  många	  beslut	  som	  spelrollen	  ska	  ta	  
innebär	  att	  den	  kräver	  mental	  visualisering	  som	  metod	  för	  att	  kunna	  föreställa	  
sig	  beslutens	  effekt.	  Vilket	  Rieber	  (1995)	  menar	  är	  en	  viktig	  kognitiv	  strategi	  för	  
att	  upptäcka	  och	  lösa	  problem.	  En	  Tank	  ska	  förhålla	  sig	  till	  lagets	  strategi,	  lösa	  
sina	  egna	  problem	  samt	  hålla	  koll	  på	  laget	  utifall	  de	  behöver	  hjälp.	  Den	  ska	  veta	  
när	  det	  är	  bra	  eller	  mindre	  bra	  att	  utföra	  vissa	  handlingar	  i	  spelet,	  samt	  kunna	  
kommunicera	  fram	  problemlösningar	  till	  laget.	  Spelrollen	  kräver	  därmed	  
analytiska	  förmågor,	  flexibilitet,	  sållning	  och	  prioritering	  av	  problem	  och	  snabba	  
beslut	  som	  är	  tajmade	  i	  rätt	  tid	  för	  optimal	  effekt.	  Dessa	  faktorer	  är	  viktiga	  för	  
problemlösningsförmågan,	  vilken	  utvecklas	  i	  spelandet	  som	  Tank	  tack	  vare	  de	  
olika	  typerna	  av	  beslut	  och	  situationer	  spelrollen	  hamnar	  och	  ska	  agera	  i.	  Betz	  
(1995)	  menar	  att	  eftersom	  spelare	  i	  spel	  får	  chansen	  att	  föreställa	  sig	  orsaker	  
och	  effekter	  av	  deras	  handlingar,	  får	  de	  även	  chansen	  att	  utveckla	  väsentliga	  
färdigheter	  för	  att	  kunna	  fatta	  beslut.	  Vilket	  spelrollen	  har	  som	  möjlighet	  att	  
vidareutveckla	  då	  det	  är	  många,	  och	  snabba,	  beslut	  som	  behöver	  fattas.	  
	  
Spelrollen	  attraherar	  orädda	  människor	  med	  ledaregenskaper	  och	  bra	  
reaktionsförmåga	  som	  är	  öppna	  för	  förändring,	  tycker	  om	  utmaningar	  och	  att	  
lära	  sig	  och	  testa	  på	  nya	  saker.	  Dessa	  faktorer	  utvecklar	  
problemlösningsförmågan	  (Quinn	  1997).	  	  
	  
Övriga	  effekter	  av	  spelandet	  som	  Tank	  är	  stärkt	  självkänsla	  och	  
ledarrollsegenskaper,	  initiativtagande	  samt	  att	  man	  tänker	  mer	  på	  sina	  
medmänniskor.	  
	  

6.6	  Sambandet	  mellan	  spelroller	  och	  problemlösning	  
De	  spelroller	  som	  främst	  påverkar	  erfarna	  spelares	  utveckling	  av	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  är	  Healer/Support	  och	  Tank.	  Den	  främsta	  
och	  gemensamma	  faktorn	  mellan	  spelrollerna	  är	  deras	  behov	  av	  mental	  
visualisering	  under	  spelets	  gång.	  För	  att	  klara	  av	  spelrollernas	  uppgifter	  i	  spelet	  
måste	  spelare	  kommunicera	  med	  varandra	  och	  mentalt	  visualisera,	  bland	  annat	  
strategier	  och	  effekterna	  av	  deras	  beslut.	  Detta	  tyder	  på	  att	  vårt	  antagande	  om	  
att	  spelroller	  är	  ett	  visuellt	  kreativt	  verktyg	  stämmer	  för	  Healer/Support	  och	  
Tank.	  Då	  mental	  visualisering	  är	  en	  viktig	  egenskap	  för	  att	  lösa	  problem	  –	  och	  
denna	  egenskap	  finns	  hos	  de	  undersökta	  spelarna	  som	  spelar	  Healer/Support	  
eller	  Tank,	  samt	  hos	  de	  nämnda	  spelrollerna.	  Dessa	  undersökta	  spelare	  och	  
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spelroller,	  med	  denna	  egenskap,	  är	  också	  de	  som	  hanterar	  flest	  problem	  i	  spelet.	  
De	  undersökta	  spelarna	  har	  visat	  på	  en	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  
vardagen	  efter	  att	  ha	  spelat	  dessa	  spelroller.	  	  

”Jag	  kan	  hantera	  en	  större	  grupp	  människor	  och	  tillsammans	  med	  dem	  
komma	  på	  bra	  lösningar,	  samarbete	  är	  viktigt	  för	  att	  komma	  någonvart.	  Jag	  
har	  lärt	  mig	  mycket	  från	  det	  som	  krävs	  av	  mig	  när	  jag	  spelar.”	  

–	  Informant	  från	  intervjun	  som	  spelar	  som	  Tank	  
	  

”Mm..	  jag	  är	  lite	  som	  en	  healer	  i	  livet,	  hjälper	  till	  i	  bakgrunden	  och	  så.	  Det	  tror	  
jag	  är	  det	  mest	  effektiva	  sättet,	  för	  då	  får	  jag	  avstånd	  till	  situationen	  och	  kan	  
tänka	  och	  få	  en	  översikt	  över	  vad	  jag	  borde	  göra.	  Till	  exempel	  om	  det	  är	  ett	  
grupparbete	  och	  alla	  tjafsar	  om	  vad	  som	  ska	  göras,	  då	  gillar	  jag	  att	  backa	  
undan	  lite	  och	  tänka	  igenom	  allt	  själv,	  sen	  gå	  igenom	  det	  med	  gruppen.	  Får	  
mer	  gjort	  då.”	  

–	  Informant	  från	  intervjun	  som	  spelar	  som	  Healer	  
	  
I	  spelen	  krävs	  det	  även	  att	  spelare	  i	  föränderliga	  situationer	  har	  förmågan	  att	  
hitta	  den	  bäst	  lämpade	  handlingen	  och	  utföra	  beslut	  i	  enlighet	  med	  den.	  Vilket	  de	  
undersökta	  spelarna,	  som	  spelar	  antingen	  Healer/Support	  eller	  Tank,	  känner	  att	  
de	  ofta	  lyckas	  göra.	  Detta	  kräver	  en	  kreativ	  problemlösningsförmåga,	  vilket	  
Schell	  (2008,	  36)	  ser	  som	  en	  viktig	  inneboende	  egenskap	  hos	  människor.	  Denna	  
egenskap	  i	  kombination	  med	  kommunikation	  är	  verktyget	  som	  krävs	  för	  att	  
kunna	  lösa	  problem	  (Schell	  2008).	  
	  
Övriga	  spelroller	  (Carry,	  DPS	  och	  Mid)	  har	  inte	  någon	  större	  inverkan	  på	  erfarna	  
spelares	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Spelrollernas	  
uppgifter	  i	  spelet	  är	  inte	  tillräckligt	  varierande	  och	  kräver	  inte	  lika	  mycket	  
problemlösning	  som	  Healer/Support	  och	  Tank.	  
	  

6.7	  Spelrollers	  effekt	  på	  erfarna	  spelares	  övriga	  egenskaper	  
Inte	  alla	  spelroller	  har	  bidragit	  till	  utvecklingen	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  
vardagen,	  men	  samtliga	  har	  bidragit	  till	  utvecklandet	  av	  övriga	  egenskaper	  och	  
färdigheter	  hos	  de	  undersökta	  spelarna.	  Antingen	  har	  de	  bidragit	  till	  utveckling	  
av	  befintliga	  färdigheter	  eller	  till	  och	  med	  utvecklandet	  av	  nya.	  Att	  spelroller	  
bidrar	  till	  någon	  form	  av	  färdighetsutveckling,	  beror	  på	  att	  spel	  är	  ett	  medel	  som	  
bidrar	  till	  vår	  sociala	  och	  mentala	  utveckling	  (Amory	  et	  al.	  1999).	  Ett	  exempel	  på	  
en	  färdighet	  som	  har	  utvecklats	  hos	  informanterna	  är	  kommunikation.	  
Kommunikationen	  anser	  samtliga	  informanter	  har	  förbättrats	  av	  att	  spela	  spel.	  
Detta	  då	  spel	  uppmuntrar	  spelarna	  att	  ha	  en	  bra	  kommunikation	  med	  varandra	  
(för	  att	  kunna	  ta	  sig	  fram	  och	  nå	  målen).	  Vilket	  har	  underlättat	  i	  vardagen	  där	  de	  
har	  blivit	  bättre	  på	  att	  göra	  sig	  förstådda.	  En	  bieffekt	  av	  detta	  är	  att	  spelarna	  
även	  tänker	  mer	  på	  sina	  medmänniskor,	  på	  så	  sätt	  att	  de	  tänker	  efter	  mer	  innan	  
de	  yttrar	  en	  tanke	  så	  att	  de	  inte	  sårar	  någon.	  	  	  
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En	  stor	  anledning	  till	  spelares	  utveckling	  av	  diverse	  färdigheter	  är	  deras	  passion	  
för	  spelandet.	  Rieber	  (2001)	  anser	  att	  passion	  är	  viktigt	  för	  att	  förvärvade	  
kunskaper	  ska	  bli	  bestående.	  Spel	  erbjuder	  i	  tillägg	  till	  det	  en	  motiverande	  miljö	  
där	  spelares	  passion	  antar	  en	  form	  av	  engagemang	  i	  spelet	  och	  dess	  utmaningar.	  
Lepper	  och	  Cordova	  (1992)	  menar	  att	  lärande	  som	  tar	  form	  i	  en	  motiverande	  
miljö	  förbättrar	  utvecklingen	  av	  kunskap.	  Utmaningarna	  leder	  till	  att	  spelare	  
möter	  nya	  situationer,	  drar	  lärdomar	  av	  dem	  och	  utvecklar	  nya	  färdigheter.	  
Vilket	  våra	  informanter	  känner	  att	  de	  har	  gjort.	  Spel	  erbjuder	  goda	  chanser	  för	  
att	  kunna	  förstå	  relationen	  mellan	  motivation,	  lärande	  och	  teknologi	  (Rieber	  
2001,	  2).	  Därmed	  erbjuder	  spelroller	  en	  unik	  möjlighet	  att	  kunna	  förstå	  och	  
utveckla	  relationen	  mellan	  passion,	  färdigheter	  och	  spelmekaniker.	  Vilket	  vi	  
anser	  stämma	  efter	  intervjuer	  med	  informanterna,	  där	  de	  har	  bekräftat	  att	  
spelroller	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  spelet	  och	  dess	  teknologi	  med	  passion.	  	  
	  
I	  kombination	  med	  spelande	  är	  användarvänlig	  interaktion,	  naturligt	  flöde	  och	  
underhållning	  viktiga	  element	  för	  utveckling	  av	  kognitiva	  färdigheter	  (Quinn	  
1997).	  Dessa	  element	  är	  avgörande	  faktorer	  som	  är	  med	  och	  utgör	  ett	  spels	  
grund	  och	  upplägg.	  Och	  dessa	  element	  har	  informanterna	  bekräftat	  finns	  med	  i	  
de	  undersökta	  spelen.	  Därmed	  finns	  det	  inte	  bara	  en	  relation	  mellan	  spelroller	  
och	  utvecklandet	  av	  kognitiva	  färdigheter,	  samma	  relation	  återfinns	  mellan	  spel	  
och	  utvecklandet	  av	  kognitiva	  färdigheter.	  	  
	  

7.	  Diskussion	  
Med	  analysen	  som	  grund	  kan	  vi	  konkludera	  att	  spelroller	  påverkar	  erfarna	  
spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  vardagen	  på	  olika	  sätt	  och	  olika	  mycket.	  
Spelrollerna	  har	  underlättat	  för	  spelarna	  att	  förstå	  vad	  de	  själva	  är	  bra	  på	  och	  
mindre	  bra	  på.	  Detta	  då	  de	  har	  testat	  sig	  fram	  med	  olika	  spelroller	  och	  med	  dem	  
förstått	  sina	  egna	  styrkor	  och	  svagheter	  –	  tack	  vare	  att	  spelrollerna	  har	  krävt	  
olika	  saker	  av	  dem.	  Unikt	  för	  just	  spelrollerna	  är	  också	  att	  de	  har	  bidragit	  till	  
ökad	  självsäkerhet.	  Då	  varje	  spelare/spelroll	  har	  specifika	  syften	  och	  uppdrag	  
som	  alla	  är	  betydelsefulla	  för	  spelets	  och	  lagets	  framgång,	  har	  spelarna	  känt	  sig	  
mer	  säkra	  på	  sig	  själva	  då	  de	  vet	  att	  de	  har	  en	  betydande	  roll	  inom	  laget.	  Denna	  
betydelse	  har	  färgats	  av	  i	  vardagen	  och	  situationer	  som	  kräver	  beslutstagning,	  
vilket	  har	  medfört	  att	  spelarna	  känner	  att	  de	  har	  blivit	  bättre	  problemlösare.	  Det	  
har	  även	  medfört	  att	  spelarna	  kommunicerar	  mer	  och	  bättre	  i	  vardagen,	  samt	  
har	  deras	  sympatiska	  sidor	  utvecklats	  mer.	  
	  
Vi	  har	  med	  tidigare	  forskning	  som	  grund	  kunnat	  konkludera	  att	  spel	  bidrar	  till	  
utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  (bland	  många	  andra	  
kognitiva	  kunskaper).	  Med	  spelroller	  kan	  vi	  nu	  se	  samma	  parallell.	  Men	  unikt	  
med	  spelroller	  är	  just	  hur	  de	  är	  utformade:	  i	  form	  av	  karaktärer	  med	  unika	  
förmågor	  och	  egenskaper	  är	  de	  lättare	  för	  spelare	  att	  relatera	  till,	  att	  växa	  och	  
utvecklas	  med.	  Därmed	  kan	  de	  (med	  spelet	  som	  grund)	  bidra	  till	  att	  utveckla	  
spelares	  färdigheter	  i	  vardagen	  än	  mer.	  Spel	  är	  en	  plattform	  som	  uppmuntrar	  
och	  erbjuder	  möjligheten	  att	  utveckla	  flera	  olika	  förmågor	  och	  egenskaper.	  Varje	  
spelroll,	  i	  sin	  tur,	  erbjuder	  möjligheten	  att	  vidareutveckla	  vissa	  av	  dessa	  
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förmågor	  och	  egenskaper.	  Spelrollerna	  fokuserar	  alltså	  på	  ett	  axplock	  av	  de	  
kunskaper	  och	  färdigheter	  som	  spelet	  erbjuder,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  olika	  
spelroller	  är	  ”bättre”	  på	  att	  utveckla	  vissa	  färdigheter	  än	  vad	  andra	  är.	  Vilket	  
följaktligen	  innebär	  att	  spelares	  färdigheter	  utvecklas	  olika	  mycket	  i	  vardagen.	  
Healer/Support	  är	  de	  två	  spelroller	  som	  vars	  axplock	  av	  förmågor	  främst	  
fokuserar	  på	  problemlösningsförmågan.	  Detta	  då	  spelrollerna	  har	  uppgifter	  och	  
handlingar	  i	  spelet	  som	  kräver	  stora	  portioner	  problemlösning.	  Spelrollerna	  är	  
med	  från	  spelets	  början	  till	  dess	  slut	  och	  fokuserar	  inte	  på	  att	  döda	  motståndare,	  
utan	  ska	  främst	  lösa	  många	  problem.	  Spelrollerna	  har	  egna	  problem	  som	  ska	  
hanteras,	  i	  tillskott	  till	  dem	  har	  de	  även	  ansvar	  för	  laget	  och	  i	  viss	  mån	  deras	  
problem.	  Detta	  ansvar	  med	  många	  och	  varierande	  uppgifter	  kräver	  mer	  
avancerade	  tankegångar,	  vilket	  bidrar	  till	  en	  utvecklad	  problemlösningsförmåga.	  
Övriga	  spelroller	  har	  mer	  specifika	  uppgifter	  i	  spelet,	  medan	  Healern/Supporten	  
har	  varierande	  uppgifter.	  Övriga	  spelroller	  ska	  då	  främst	  fokusera	  på	  att	  avverka	  
motståndarna	  och	  ta	  hem	  segern,	  medan	  uppgiften	  att	  lösa	  de	  problem	  som	  
uppstår	  främst	  faller	  på	  Healern/Supporten	  som	  är	  lagets	  backup.	  
Healerns/Supportens	  varierande	  uppgifter	  beror	  då	  på	  att	  övriga	  spelroller	  är	  de	  
som	  främst	  genererar	  problem	  –	  som	  effekt	  av	  striden	  och	  samtliga	  spelares	  drag	  
i	  den.	  Exempelvis	  om	  en	  lagmedlem	  tar	  beslutet	  att	  attackera	  en	  motståndare,	  
kan	  effekten	  av	  detta	  vara	  att	  andra	  lagmedlemmar	  lämnas	  sårbara	  för	  attacker.	  
Då	  är	  det	  Healern/Supporten	  som	  ska	  vara	  vaksam	  och	  snabbt	  hitta	  en	  strategi	  
som	  skyddar	  hela	  laget	  –	  oavsett	  var	  de	  står	  eller	  beslutar	  att	  göra.	  Förenklat	  kan	  
man	  säga	  att	  Healern/Supporten	  ofta	  får	  ta	  hand	  om	  effekten	  av	  
lagmedlemmarnas	  (och	  på	  ett	  sätt	  även	  motståndarlagets)	  beslut	  och	  handlingar	  
i	  spelet.	  
	  
Healerns/Supportens	  varierande	  uppgifter	  kräver	  att	  de	  genererar	  kreativa	  
problemlösningar,	  detta	  då	  många	  situationer	  är	  unika	  måste	  de	  vara	  kreativa	  
för	  att	  kunna	  lösa	  dem.	  	  

”We	  can’t	  solve	  problems	  by	  using	  the	  same	  kind	  of	  thinking	  we	  used	  when	  we	  
created	  them”	  

	   –	  Albert	  Einstein	  (BrainyQuote	  2015)	  
	  
Healerns/Supportens	  förmåga	  att	  generera	  flera	  olika	  sorters	  perspektiv	  på	  en	  
och	  samma	  situation,	  förstärker	  deras	  kreativa	  problemlösningsförmåga.	  Vilket	  
är	  ett	  samband	  som	  stöds	  av	  författaren	  Robert	  E.	  Franken	  (refererad	  i	  
Psychology	  Today	  2014):	  “…in	  order	  to	  be	  creative,	  you	  need	  to	  be	  able	  to	  view	  
things	  from	  different	  perspectives.”	  
	  
Efter	  Healern/Supporten	  är	  det	  spelrollen	  Tank	  som	  har	  en	  mer	  betydande	  
inverkan	  på	  de	  undersökta	  spelarnas	  utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  
vardagen,	  i	  jämförelse	  med	  spelrollerna	  Carry,	  DPS	  och	  Mid.	  Det	  finns	  två	  
anledningar	  till	  att	  en	  Tanks	  problemlösningsförmåga	  utvecklas	  mer	  än	  de	  
resterande	  spelrollerna.	  En	  Tank	  ska	  ta	  många	  beslut	  under	  spelets	  gång	  och	  
behöver	  mentalt	  visualisera	  dessa	  för	  att	  se	  beslutens	  fulla	  effekt	  –	  mental	  
visualisering	  är	  en	  drivande	  faktor	  för	  utvecklingen	  av	  
problemlösningsförmågan,	  spelrollen	  är	  något	  av	  en	  ledarroll	  vilket	  innebär	  ett	  
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ansvar	  för	  laget	  och	  dess	  framgång	  –	  ledarrollens	  ansvar	  tvingar	  den	  att	  ta	  på	  sig	  
att	  hantera	  och	  lösa	  de	  problem	  som	  uppkommer.	  
	  
Vi	  kan	  summera	  spelrollerna	  Healer/Support	  och	  Tank	  som	  visuellt	  kreativa	  
verktyg.	  
	  
Utvecklingen	  av	  problemlösningsförmågan	  är	  svag	  hos	  en	  DPS,	  då	  denna	  inte	  har	  
särskilt	  många	  varierande	  typer	  av	  problem.	  Problemens	  natur	  är	  relativt	  
banala,	  de	  består	  främst	  av	  att	  avverka	  och	  avvärja	  motståndare.	  De	  faktorer	  
som	  kan	  gynna	  utvecklingen	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  är	  
spelrollens	  förmåga	  att	  hantera	  spelmekaniker.	  Detta	  då	  det	  krävs	  att	  rätt	  
spelmekaniker	  appliceras	  i	  rätt	  situation	  och	  på	  rätt	  sorts	  motståndare/spelroll	  
för	  att	  handlingen	  ska	  få	  effekt.	  	  
	  
Spelrollerna	  Carry	  och	  Mid	  kräver	  i	  spelet	  främst	  andra	  färdigheter	  än	  just	  
problemlösningsförmågan.	  Detta	  då	  de	  båda	  är	  ganska	  okomplicerade	  och	  
rättfram	  i	  sin	  natur,	  vilket	  betyder	  att	  de	  inte	  hanterar	  särskilt	  avancerade	  typer	  
av	  problem.	  
	  
Spel	  är	  en	  kreativ	  och	  engagerande	  plattform	  för	  lärande	  och	  utveckling,	  och	  
spelroller	  är	  en	  spännande	  komponent	  i	  det	  sambandet.	  Spel	  och	  spelroller	  är	  
effektiva	  verktyg	  för	  utveckling	  av	  kognitiva	  färdigheter,	  och	  förhoppningsvis	  får	  
det	  med	  tiden	  ta	  allt	  större	  plats.	  Framtiden	  för	  lärande	  och	  utveckling	  kretsar	  
kring	  tredimensionella	  världar	  (Cramer,	  Ramachandran	  och	  Viera	  2004,	  
refererade	  i	  Kearney	  2005).	  
	  

7.1	  Vidare	  forskning	  
Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  forska	  vidare	  med	  vår	  problemdiskussion	  som	  
grund.	  Undersökningsområdet	  skulle	  vara	  en	  nyttig	  insikt	  för	  speldesigners,	  där	  
de	  djupare	  kan	  förstå	  hur	  spelare	  interagerar	  med	  spelrollerna.	  Det	  skulle	  vara	  
intressant	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  finns	  ett	  sätt	  för	  speldesigners	  att	  designa	  
spelroller	  för	  spelare	  så	  att	  spelarna	  kan	  ha	  konkret	  nytta	  av	  spelrollernas	  
förmågor	  i	  vardagen.	  
	  
Ett	  annat	  spännande	  område	  att	  forska	  vidare	  inom	  är	  huruvida	  spelelement	  
som	  plug-‐ins,	  som	  är	  särskilt	  anpassade	  efter	  spelroller,	  har	  någon	  inverkan	  på	  
spelares	  kognitiva	  förmågor.	  Detta	  då	  vi	  tror	  att	  dessa	  kan	  underlätta	  för	  och	  
driva	  fram	  utvecklingen	  av	  kognitiva	  förmågor,	  särskilt	  
problemlösningsförmågan.	  Ett	  föränderligt	  gränssnitt	  erbjuder	  spelaren	  många	  
möjligheter,	  effekten	  av	  dessa	  skulle	  vara	  intressanta	  att	  veta	  om	  för	  att	  kunna	  
designa	  spel	  så	  optimalt	  som	  möjligt	  –	  med	  spelarens	  utveckling	  i	  fokus.	  	  
Det	  skulle	  också	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  särskilda	  
spelelement	  som	  påverkar	  övriga	  faktorer	  så	  som	  spelares	  spelupplevelse,	  
prestationsförmåga	  och	  resultat.	  
	  
Vår	  studie	  visar	  på	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  spelroller	  och	  erfarna	  spelares	  
utveckling	  av	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Men	  finns	  det	  någon	  
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förmåga	  eller	  egenskap	  som	  drabbas	  på	  ett	  negativt	  sätt?	  Finns	  det	  en	  förmåga	  
eller	  egenskap	  som	  kommer	  i	  skymundan	  av	  andra	  förmågors	  eller	  egenskapers	  
utveckling?	  Då	  spel	  och	  spelroller	  kanske	  gynnar	  utvecklingen	  av	  vissa	  förmågor	  
mer	  än	  utvecklingen	  av	  andra.	  Detta	  skulle	  vara	  av	  värde	  för	  att	  kunna	  se	  om	  
spelandet	  av	  spel	  gynnar	  vissa	  förmågor	  och	  missgynnar	  andra.	  
	  

8.	  Slutsats	  
På	  vilka	  sätt	  påverkas	  erfarna	  spelares	  problemlösningsförmåga	  i	  vardagen	  
av	  de	  spelroller	  som	  de	  spelar	  i	  spel?	  

	  
Undersökta	  spelroller	  påverkar	  erfarna	  spelares	  utveckling	  av	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  på	  olika	  sätt	  och	  i	  olika	  hög	  utsträckning.	  
Spelrollerna	  uppmuntrar	  en	  kreativ	  form	  av	  problemlösning	  och	  har	  visat	  sig	  
driva	  fram	  utvecklingen	  av	  spelares	  problemlösningsförmåga.	  Spelroller	  
utvecklar	  även	  problemlösningsförmågan	  i	  olika	  utsträckning	  då	  de	  kräver	  olika	  
typer	  av	  problemlösningshandlingar	  i	  spelet.	  	  
	  
Varje	  spelroll	  har	  unika	  tillvägagångssätt	  och	  kunskaper	  för	  att	  lösa	  ett	  och	  
samma	  problem.	  De	  genererar	  alltså	  olika	  synsätt	  på	  samma	  problem	  och	  
således	  påverkar	  varje	  spelrolls	  karaktär	  och	  förmågor	  varje	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  olika.	  Olika	  spelroller	  genererar	  dessutom	  olika	  
avancerade	  problemlösningar	  och	  följaktligen	  utvecklas	  spelares	  
problemlösningsförmåga	  olika	  mycket.	  Och	  ju	  mer	  man	  spelar	  samma	  spelroll	  
desto	  mer	  karaktäriserat	  (av	  spelrollens)	  tankesätt	  för	  problemlösning	  utvecklar	  
man.	  Och	  om	  man	  skiftar	  mellan	  spelroller	  kan	  man	  få	  ett	  bredare	  perspektiv	  på	  
flera	  olika	  problemlösningsmetoder.	  Olika	  spelroller	  attraherar	  också	  olika	  
sorters	  människor	  och	  utvecklar	  andra	  sidor	  och	  egenskaper	  hos	  spelarna	  olika	  
mycket.	  Graden	  av	  utveckling	  beror	  även	  på	  spelets	  komplexitet.	  
	  
Studiens	  antagande	  om	  att	  spelroller	  är	  ett	  visuellt	  kreativt	  verktyg	  stämmer	  för	  
Healer/Support	  och	  Tank.	  Detta	  då	  mental	  visualisering	  är	  en	  viktig	  egenskap	  för	  
att	  kunna	  lösa	  problem	  och	  något	  spelrollerna	  kräver	  för	  att	  spelare	  
framgångsrikt	  ska	  kunna	  lösa	  problem.	  
	  
Spelrollerna	  Healer/Support	  är	  de	  som	  påverkar	  spelares	  utveckling	  av	  
problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  mest,	  därefter	  är	  det	  spelrollen	  Tank	  som	  
har	  en	  viss	  inverkan.	  DPS	  är	  en	  spelroll	  som	  har	  en	  viss,	  men	  inte	  nämnvärt	  stor	  
inverkan	  på	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen.	  Mid	  och	  Carry	  är	  de	  spelroller	  
som,	  i	  princip,	  inte	  utvecklar	  förmågan	  i	  vardagen	  alls.	  Spelrollerna	  
Healer/Support	  är	  de	  som	  utvecklar	  problemlösningsförmågan	  i	  vardagen	  mest	  
då	  de	  har	  varierande	  uppgifter	  och	  ett	  stort	  ansvar	  i	  spelet.	  Vilket	  medför	  en	  mer	  
avancerad	  utveckling	  av	  förmågan	  då	  den	  byggs	  upp	  av	  flera	  olika	  erfarenheter.	  
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11.	  Bilagor	  
Bilaga	  1	  –	  Analys	  av	  tester	  

	  

!
!
Carry%1%–%Dota% Carry%2%–%Dota% Carry%3%–%Lol%% Carry%4%0%Lol%
1.!3! ! ! 1.!3! ! ! 1.!4! ! ! 1.!5!
2.!1! ! ! 2.!3! ! ! 2.!1! ! ! 2.!1!
3.!1! ! ! 3.!1! ! ! 3.!2! ! ! 3.!1!
4.!5! ! ! 4.!3! ! ! 4.!4! ! ! 4.!3!
5.!4! ! ! 5.!3! ! ! 5.!5! ! ! 5.!3!
6.!5! ! ! 6.!4! ! ! 6.!5! ! ! 6.!5!
7.!1! ! ! 7.!3! ! ! 7.!1! ! ! 7.!1!
!
Support%–%Dota% Healer%1%–%Wow% Healer%2%–%FF%% Healer%3%0%Wow%
1.!4! ! ! 1.!4! ! ! 1.!4! ! ! 1.!2!
2.!1! ! ! 2.!1! ! ! 2.!1!! ! ! 2.!3!
3.!1! ! ! 3.!1! ! ! 3.!1! ! ! 3.!1!
4.!5! ! ! 4.!5! ! ! 4.!5! ! ! 4.!3!
5.!5! ! ! 5.!5! ! ! 5.!5! ! ! 5.!4!
6.!5! ! ! 6.!5! ! ! 6.!5! ! ! 6.!5!
7.!1! ! ! 7.!1! ! ! 7.!1! ! ! 7.!3!
!
DPS%1%–%Wow%% DPS%2%0%FF% % Mid%–%Dota% % Tank%1%0%Lol%
1.!2! ! ! 1.!3! ! ! 1.!3! ! ! 1.!2!
2.!2! ! ! 2.!2! ! ! 2.!2! ! ! 2.!2!
3.!2! ! ! 3.!2! ! ! 3.!2! ! ! 3.!4!
4.!4! ! ! 4.!4! ! ! 4.!3! ! ! 4.!3!
5.!5! ! ! 5.!3! ! ! 5.!5! ! ! 5.!5!
6.!4! ! ! 6.!4! ! ! 6.!5! ! ! 6.!4!
7.!1! ! ! 7.!3! ! ! 7.!2! ! ! 7.!2!
!
Tank%2%0%FF% % Tank%3%0%Wow% Tank%4%0%Lol% % Tank%5%0%FF%
1.!2! ! ! 1.!4! ! ! 1.!4! ! ! 1.!4!
2.!2! ! ! 2.!1! ! ! 2.!2! ! ! 2.!2!
3.!4! ! ! 3.!1! ! ! 3.!1! ! ! 3.!2!
4.!3! ! ! 4.!5! ! ! 4.!4! ! ! 4.!4!
5.!5! ! ! 5.!3! ! ! 5.!3! ! ! 5.!3!
6.!4! ! ! 6.!5! ! ! 6.!5! ! ! 6.!4!
7.!2! ! ! 7.!1! ! ! 7.!1! ! ! 7.!2!
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!
!
Carry%1%–%Dota% Carry%2%–%Dota% Carry%3%–%Lol%% Carry%4%–%Lol%
8.!3! ! ! 8.!2! ! ! 8.!3! ! ! 8.!3!
9.!3! ! ! 9.!2! ! ! 9.!2! ! ! 9.!1!
10.!5! ! ! 10.!1! ! ! 10.!4! ! ! 10.!3!
11.!3! ! ! 11.!1! ! ! 11.!4! ! ! 11.!2!
!
Support%–%Dota% Healer%1%–%Wow% Healer%2%–%FF%% Healer%3%0%Wow%
8.!4! ! ! 8.!4! ! ! 8.!4! ! ! 8.!1!
9.!2! ! ! 9.!2!! ! ! 9.!2! ! ! 9.!1!
10.!5! ! ! 10.!5! ! ! 10.!5! ! ! 10.!5!
11.!4! ! ! 11.!4! ! ! 11.!4! ! ! 11.!4!
!
DPS%1%–%Wow%% DPS%2%0%FF% % Mid%–%Dota% % Tank%1%0%Lol%
8.!4! ! ! 8.!2! ! ! 8.!5! ! ! 8.!4!
9.!2! ! ! 9.!2! ! ! 9.!1! ! ! 9.!1!
10.!2! ! ! 10.!4! ! ! 10.!5! ! ! 10.!5!
11.!3! ! ! 11.!2! ! ! 11.!5! ! ! 11.!4!
!
Tank%2%0%FF% % Tank%3%0%Wow% Tank%4%0%Lol% % Tank%5%0%FF%
8.!4! ! ! 8.!1! ! ! 8.!1! ! ! 8.!2!
9.!1! ! ! 9.!1! ! ! 9.!2! ! ! 9.!2!
10.!5! ! ! 10.!3! ! ! 10.!3! ! ! 10.!4!
11.!4!! ! ! 11.!1! ! ! 11.!1! ! ! 11.!2! !
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!
!
Carry%1%–%Dota% Carry%2%–%Dota% Carry%3%–%Lol%% Carry%4%–%Lol%
12.!1!! ! ! 12.!3! ! ! 12.!1! ! ! 12.!2!
13.!4! ! ! 13.!4! ! ! 13.!5! ! ! 13.!4!
14.!2! ! ! 14.!1! ! ! 14.!3! ! ! 14.!1!
15.!5! ! ! 15.!4! ! ! 15.!5! ! ! 15.!3!
16.!1! ! ! 16.!2! ! ! 16.!5! ! ! 16.!2!
17.!5! ! ! 17.!2! ! ! 17.!5! ! ! 17.!4!
18.!1! ! ! 18.!2! ! ! 18.!1! ! ! 18.!1!
!
Support%–%Dota% Healer%1%–%Wow% Healer%2%–%FF%% Healer%3%0%Wow%
12.!2! ! ! 12.!2! ! ! 12.!2! ! ! 12.!3!
13.!4! ! ! 13.!4! ! ! 13.!4! ! ! 13.!4!
14.!1! ! ! 14.!1! ! ! 14.!1! ! ! 14.!2!
15.!5! ! ! 15.!5! ! ! 15.!5! ! ! 15.!4!
16.!3! ! ! 16.!3! ! ! 16.!3! ! ! 16.!1!
17.!2! ! ! 17.!2! ! ! 17.!2! ! ! 17.!5!
18.!1! ! ! 18.!1! ! ! 18.!1! ! ! 18.!1!
!
DPS%1%–%Wow%% DPS%2%0%FF% % Mid%–%Dota% % Tank%1%0%Lol%
12.!1! ! ! 12.!2! ! ! 12.!1! ! ! 12.!2!
13.!4! ! ! 13.!4! ! ! 13.!5! ! ! 13.!1!
14.!3! ! ! 14.!3! ! ! 14.!2! ! ! 14.!5!
15.!5! ! ! 15.!3! ! ! 15.!3! ! ! 15.!4!
16.!4! ! ! 16.!4! ! ! 16.!5! ! ! 16.!2!
17.!4! ! ! 17.!3! ! ! 17.!5! ! ! 17.!3!
18.!2! ! ! 18.!2! ! ! 18.!3! ! ! 18.!2!
!
Tank%2%0%FF% % Tank%3%0%Wow% Tank%4%0%Lol% % Tank%5%0%FF%
12.!2! ! ! 12.!2! ! ! 12.!1! ! ! 12.!2!
13.!1! ! ! 13.!5! ! ! 13.!1! ! ! 13.!4!
14.!5! ! ! 14.!1! ! ! 14.!1! ! ! 14.!2!
15.!4! ! ! 15.!5! ! ! 15.!5! ! ! 15.!3!
16.!2! ! ! 16.!5! ! ! 16.!4! ! ! 16.!4!
17.!3! ! ! 17.!5! ! ! 17.!4! ! ! 17.!3!
18.!2! ! ! 18.!2! ! ! 18.!2! ! ! 18.!2! !
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!
!
Carry%1%–%Dota% Carry%2%–%Dota% Carry%3%–%Lol%% Carry%4%–%Lol%
19.!3! ! ! 19.!4! ! ! 19.!4! ! ! 19.!3!
20.!2! ! ! 20.!3! ! ! 20.!3! ! ! 20.!4!
!
Support%–%Dota% Healer%1%–%Wow% Healer%2%–%FF%% Healer%3%0%Wow%
19.!3! ! ! 19.!3! ! ! 19.!3! ! ! 19.!3!
20.!2! ! ! 20.!2! ! ! 20.!2! ! ! 20.!3!
!
DPS%1%–%Wow%% DPS%2%0%FF% % Mid%–%Dota% % Tank%1%0%Lol%
19.!4! ! ! 19.!2! ! ! 19.!3! ! ! 19.!4!
20.!1! ! ! 20.!2! ! ! 20.!4! ! ! 20.!3!
!
Tank%2%0%FF% % Tank%3%0%Wow% Tank%4%0%Lol% % Tank%5%0%FF%
19.!4! ! ! 19.!3! ! ! 19.!3! ! ! 19.!3!
20.!3! ! ! 20.!2! ! ! 20.!2! ! ! 20.!2!
!


