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Abstrakt 
 

Detta kandidatarbete handlar om utforskande i spel och vad för typer av spelare det är som 

föredrar att utforska. 

 

Metoderna som används i arbetet har som avsikt att försöka undersöka vad det är som drar 

spelare till att utforska samt att se om där finns likheter mellan de olika spelare som passar in i 

samma grupp. 

 

Hur arbetet gick till väga är som så att jag använde mig av olika forskningskällor för att sedan 

skriva en enkät för att på så sätt kunna få in min egen data kring ämnet för att sedan kunna 

jämföra mitt resultat med vad jag läste i mina källor. 

 

Vad jag kom fram till i slutändan är att där finns inget enstaka svar man kan ge på en så pass 

individuell fråga därför att vi som människor är olika individer, så det är inte förvånande att 

orsaken till varför vi agerar som vi gör är fullständigt individuellt. 

 

Däremot så finns där generaliseringar man kan dra bland personer som gillar att utforska inom 

spel och jag har delat in personer med utforskningsintresse i två olika kategorier baserat på 

orsaken till varför de utforskar. 

 

Arbetet lyckades komma fram till någonting, vilket var att där egentligen inte fanns ett konkret 

svar på frågan jag ställde i början av arbetsprocessen men att där ändå finns likheter att dra från 

en bred grupp av människor. Hade jag lagt ner mer tid så hade jag kanske kunnat komma fram 

till ett bättre svar än vad jag gjorde, detta är dock inte helt säkert. Vad jag vet nu är åtminstone 

att där behövs mer forskning kring ämnet. 

 

Nyckelord: spel, utforskande, spelbeteende, spelartyper, mål. 
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Abstract 
 

This bachelor thesis is about exploration in games and what types of players it is who prefer to 

explore. 

 

The methods used within this thesis has the intention of trying to examine what it is that draws 

players to explore and also to see if there are any similarities between the different players who 

fit within the same group. 

 

How this thesis came about was that I used different types of sources for research to later write 

a survey with which to then use to be able to collect my own data about the subject to later 

compare my results with what I read in my source material. 

 

What I concluded at the end was that there is no single answer that can be given to such an 

individual question because we as humans are different individuals, so it isn’t surprising that 

the reason why we act the way we do is completely individual. 

 

However, there are some generalizations that can be made for people who like to explore in 

games and I have divided the people with an interest in exploration in two different categories 

based on the reason for their exploration. 

 

The thesis managed to amount to something, which was that there really isn’t a concrete answer 

to the question I asked in the beginning of the work process but that there still exists similarities 

to see between a wide group of people. Had I put down more time then maybe I could have 

arrived at a better answer than what I did, this isn’t for sure though. What I do know now is that 

at least there needs to be more research done surrounding this subject.  

 

Keywords: games, exploring, gamebehavior, playertypes, goals. 
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Bakgrund 1.0 
  

Från början när vi skulle välja ett område att forska inom så hade jag först tanken om att 

undersöka just varför man gillar att spela spel och även vilka genrer man då dras till. Detta blev 

dock alldeles för brett och jag blev tvungen att begränsa frågeställningen till något mer specifikt 

och fick råd om att fokusera på en målgrupp och en specifik genre. 

  

Min utgångspunkt inför detta arbetet var att jag ville undersöka någonting som jag själv skulle 

gynnas av och med tanke på att jag vill utveckla spel så kände jag att det var passande att göra 

en undersökning som ger mig en djupare insikt till vad det är som vissa spel gör för att locka 

sina spelare. 

  

Jag ville välja ett område som skulle kunna gynna mig i framtiden som sagt och mitt mål efter 

denna utbildning är att söka vidare till en yrkesutbildning. Efter att ha pratat med någon jag 

känner som redan går den utbildning om vad för typer av arbeten de letar efter när man söker 

in så fick jag en del tips kring vad jag skulle kunna göra för typ av gestaltning. 

  

Detta influerade mitt beslut kring vad för typ av inriktning jag skulle ta och beslutade mig för 

exploration games därför att jag vill fokusera på level design och att kunna berätta någonting 

genom miljön och kände att det var passande i och med att utbildning jag vill söka in till grundar 

sig i just level design. 

  

Med detta så vill jag undersöka vad det är med exploration games som är lockande och vad det 

är som gör att folk vill spela dem. Jag vill även undersöka vad det är för demografi som spelar 

just denna typen av spel och vad de har gemensamt så att jag som designer ska kunna lära mig 

hur jag ska utveckla ett spel som denna målgrupp hade kunnat tycka vara underhållande. 

  

 

Frågeställning 2.0 
  

Vilka motivationsfaktorer gör att spelare vill utforska i spel? 
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Syfte 3.0 
  

Med denna frågeställning så kommer jag som sagt att undersöka en specifik genre inom spel 

som då har fokus på just utforskande och även vad det är för typ av person som spelar denna 

typen av spel. 

  

Denna typ av undersökning anser jag vara nödvändig inom medieteknik därför att vi som 

medietekniker är skapare men vi måste även vara medvetna om vem det är vi vill marknadsföra 

produkten för så att vi har en förståelse för målgruppen vi bör rikta oss till. 

  

Gestaltningen jag planerar att göra till detta arbetet kommer att vara kopplad till 

undersökningen på så sätt att jag ska skapa en bana som man kan springa runt i och utforska. 

Utöver det kommer där inte direkt vara något mål utan engagemanget kommer helt och hållet 

från spelaren och hur mycket den vill se, främst för sitt egna nöje. 

 

 

Tidigare och aktuell forskning 4.0 
  

Till en början så vill jag gå in lite på vad det är med just spel som gör att vi vill spela dem så 

att jag har nåt att stå på först innan jag riktar in mig specifikt till varför man då vill spela 

exploration games. 

 

Mänskliga behov kopplade till spel 4.1 
 

Den första artikel jag tänkt ta är skriven av Ben Reeves (2012) där han skriver om varför vi 

gillar att spela spel vilket jag ansåg som en passande text att läsa med tanke på vad jag vill 

undersöka. 

  

Han börjar med att ta upp termen ”escapism” det vill säga känslan att vilja rymma till någonting 

annat därför att vardagen man lever i känns trist och tråkig och hur denna termen slängs runt 

bland spelare som förklaring till varför man spelar spel. Ben tar upp om hur detta är ett tomt 

argument och att drivet till att vilja spela spel går djupare än att man bara har behovet av att 

vilja fly sin egna verklighet. 
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Han fortsätter med att ta upp de mänskliga behoven som spel kan tillfredsställa och att på grund 

av detta så förklarar han att vi spelar mer på grund av positiva anledning till skillnad från det 

förstnämnda argumentet där folk tror att man endast spelar för att ta sig ifrån sin egen vardag. 

I artikeln så skrivs det att dessa behov kan begränsas ner till tre grundläggande kategorier. 

  

Den första kategorien han tar upp är behovet för kompetens och målet man har för att bli bättre 

över någonting eller att känna att man har kontroll över situationen. Folk gillar att känna sig 

framgångsrika och att utvecklas inom det område man är intresserad inom. Spel funkar därför 

att de utmanar en till att bli bättre och få en att känna sig nöjd genom att belöna spelaren som 

klarar utmaningen. 

  

Det andra behovet är för att få känna sig självständig i det man gör och att känna att det är en 

själv som tar beslutet och att man inte får intrycket av att någon annan gör det åt en. Detta är 

någonting som förklarar varför spelserier som erbjuder spelarna massvis med val så som The 

Elder Scrolls eller Grand Theft Auto är så populära. På grund av att de låter spelaren göra sina 

egna val för sin egna karaktär. 

  

Den sista kategorin han tar upp är behovet att känna tillhörighet och känslan att man hör hemma 

någonstans. Man vill känna att man helt enkelt gör en skillnad i världen och det är någonting 

som kan ges genom att spela ett spel. Det är inte bara online spel som kan bidra med detta där 

man sitter och umgås med vänner och bygger relationen på det sättet utan detta kan även uppnås 

med offline spel. Detta görs genom att spelaren känner att hen tillhör i världen den spelar i och 

kan skapa kopplingar till karaktärerna som finns där i spelet. Spelaren får känslan att den gör 

skillnad i spelet även om karaktärerna inte är riktiga. 

  

Något annat han tar upp är att i spel så kan man hitta lika monotona och tråkiga uppgifter som 

behövs göras precis som i verkligheten men att just i spel så är kopplingen mellan arbete och 

belöning mer utvecklad. Detta gör att även om man sitter och ska utföra ett tråkigt arbete så 

bidrar spelet med en belöning som får en att känna sig nöjd med vad man gjort samt att man 

gärna gör det mer. 
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Utforskande i spel 4.2 
 

En annan artikel skriven av Douglas Heaven (2015) går in mer specifikt på utforskning inom 

spel och tar upp några exempel på personer som har fokuserat främst på att utforska spelet de 

spelar. 

  

I texten så tar han bland annat upp spelen Elite: Dangerous och Minecraft där Elite: Dangerous 

utspelas i rymden och är en simulation av våran galax där man kan resa runt i ett rymdskepp 

och upptäcka andra solsystem och världar som finns i Vintergatan. Minecraft däremot är en 

värld där man börjar med ingenting när spelet startar och man har inte någon aning om vad man 

ska göra eller vart man ska gå, valet tas helt och hållet av spelaren vilket leder till att många vill 

ut och utforska denna virtuella värld. 

  

Dessa spel ger en känsla av spänning när man inte är nära en bas eller civilisation och man får 

intrycket av att man är ute helt och hållet på egen hand. Detta ökar känslan av skräck och 

isolation därför att man har inget att falla tillbaka på i och med att man är ute själv och utforskar 

för att se om man kan hitta något intressant. 

  

Även fotografer gillar friheten som spel med öppna världar ger spelaren på grund av att man 

kan gå precis vart man vill och gå runt i världen man är i bara för att se vad som finns. Ett 

exempel som tas upp är Grand Theft Auto V där det utspelar sig i en fiktiv version av Los 

Angeles och hur staden där känns så levande och att mycket tillfredsställelse kan komma ifrån 

att bara gå runt och titta på saker och ta bilder. 

 
Olika kategorier av spelartyper 4.3 
 

Richard Bartle är en författare, professor och spelforskare som har skrivit flera artiklar 

angående olika spelartyper och vad olika spelare vill få ut av ett spel. I en av hans artiklar 

(Bartle, 1990) så bryter han ner spelare i fyra olika typer; achievers, explorers, socializers och 

killers. 

 

Han skrev senare ytterligare en artikel (Bartle, 1996) kring detta ämne där han fördjupar sig i 

de fyra olika spelartyperna som han skrivit om tidigare för att utöka hans teori kring ämnet. 
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I den sistnämnda artikeln så går han in på hur spelare som sagt kan delas in i fyra olika 

kategorier men att det inte är helt satt i sten. En spelare kan vara en blandning av flera olika 

typer men generellt så brukar en spelare att ha ett primärt mål de vill få ut av spelet. Av vad han 

har observerat i olika spelares beteende så visar det att någon från en av de fyra typerna bara 

byter till en annan spelstil när de har i avsikt att främja sitt huvudmål. 

 

För att sammanfatta de fyra spelartyperna så att det går att få en kort översikt över dem så vill 

“achievers” sätta upp mål för sig själva och ivrigt fullfölja dem. Detta betyder oftast att de vill 

införskaffa stora mängder av skatter eller testa sig själv mot stora mängder av fiender i spelet. 

 

“Explorers” är spelare som vill försöka ta reda så mycket de bara kan om den virtuella världen 

som de spelar i. I början så kan detta betyda att kartlägga världen och senare så leder det till att 

en “explorer” börjar att experimentera med mekanikerna i spelet för att försöka få en djupare 

förståelse för hur spelet agerar. 

 

Spelare som är “socializers” har som mål att använda sig av spelets kommunikativa funktioner 

för att kunna rollspela och interagera med andra spelare. 

 

Sist men inte minst så finns det “killers”, spelare som vill använda sig av verktygen som spelet 

erbjuder för att på så sätt orsaka elände mot andra spelare. Om möjligheten finns så innebär 

detta oftast att införskaffa ett form av vapen och sedan använda det mot andra spelare i 

spelvärlden. 

 

Med tanke på vad jag vill undersöka så är uppenbarligen spelartypen “explorers” det jag är mest 

intresserad av och det är den spelartypen som jag kommer att fokusera på i min text så att jag 

får en djupare förståelse för spelare som främst vill utforska när de spelar. 

 

“Explorers” vill som sagt utforska världen som de spelar i, både genom att upptäcka de områden 

som finns men även att utforska intressanta funktioner genom att ta reda på hur saker och ting 

fungerar. Denna spelartyp har som främsta mål att samla på sig så mycket kunskap den bara 

kan om spelet därför att deras nyfikenhet driver dem till att spela. 
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För att fullfölja sitt mål så måste en spelare ibland som sagt anpassa sin spelstil för att uppnå 

vad man vill och detta kan till exempel vara att samla på sig poäng, likt en “achiever”, för att 

kunna gå in i ett nytt område som kan utforskas. Döda fiender kan också vara en lösning (som 

för en “killer”) men det kan skapa problem och är inte ett speciellt pålitligt sätt att ta sig fram. 

Att socialisera med andra (som en “socializer”) kan vara givande för att samla på sig 

information från andra och för att få nya idéer att testa på. 

 

Här är tydliga exempel på hur en “explorer” kan anpassa sin spelstil och agera som en annan 

spelartyp för att försöka driva sina egna ambitioner men i slutändan så kommer 

tillfredsställelsen främst från att bara upptäcka nya saker och att göra de mest kompletta 

kartorna som finns. 

 

Bartle fortsätter i sin artikel med att ta upp om hur “explorers” är intresserade av att spelet ska 

överraska dem, det vill säga att de vill interagera med världen omkring sig. Andra spelare ger 

ett djup till spelet men är inte väsentliga komponenter av det, bortsett från informationen de 

kan ge om nya områden att upptäcka. Samla på sig poäng hela tiden upplevs som meningslöst 

för en “explorer” därför att det tar bort från öppenheten i själva världen de spelar i vilket leder 

till att de ser det som väldigt endimensionellt. 

 

En annan artikel skriven av Nick Yee (2005) bygger vidare på Bartles teori kring olika 

spelartyper samt kritiserar bristerna som finns i dem. I artikeln så tar Yee upp att de fyra 

spelartyperna är för breda och kategorierna spelare i alldeles för generella grupper där flera 

aspekter av den kategori man blir placerad i har motsägande attribut inlagda. Yee påpekar att 

denna felaktiga kategorisering visar bara en delvis sanning kring vad en spelares främsta mål 

är. 

 

Han undersöker ämnet vidare och gör en bred undersökning med tusentals spelare som får svara 

på olika frågor om vad det är de vill ha ut av spelet vilket i sin tur visar på att Bartles teori inte 

stämmer fullt ut. Efter att ha fått in svar på sina frågor så tar Yee fram en egen kategorisering 

med tre huvudkategorier som i sin tur har tre till fyra subkategorier. När det kommer till 

specifikt utforskande så är där utdrag från vad olika spelare har svarat angående deras syn på 

just utforskande. 
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Yee skriver att när det kommer till just utforskande så blir många spelare tillfredsställda av att 

utforska världen bara på grund av utforskandet och att de tycker om att äventyra så att de kan 

få uppleva världen. 

 

“I read a lot about the games i play, love to go to sites and places no one visits. I enjoy playing 

alone while i am exploring new horizons. Its great to feel the atmosphere the game builders put 

into a game when there is no rush on my character. “ 

 

“I sometimes walk instead of using whatever instant travel option there is. It's not the 

destination, but the journey that makes things interesting. Many game designers have put little 

'gems' in the environment, sometimes just pretty locations begging for a screenshot but often 

you can also find little inside jokes or homage to other games or things from television or even 

history.” 

 

“I detest games that limit where I can go. Don't make an island that I can see on my screen but 

that my char can't get to. Well, if it is a level restriction, that is different. But I am talking 

scenery. And I want to be able to go where ever I want. If it is too hard for my char and my 

char dies, well, then it is a learning experience. I won't play games that will not allow me to 

explore every nook and cranny. “ 

 

Här är några av utdragen som finns i artikeln skriven av Yee och de ger en inblick i hur en 

spelare som vill utforska tänker kring spelet och de krav som spelarna ställer för att de ska 

känna att de får ut en njutbar upplevelse genom att spela. 

 

 

Metoder 5.0 
 

Här kommer jag att ta upp de olika metoderna jag använde mig av under arbetsprocessen, hur 

arbetsprocessen gick tas upp i ett senare kapitel. 
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Kvalitativa och kvantitativa metoder 5.1 
 

När det kommer till de olika metoderna som jag hade tänkt använda mig av inför detta arbetet 

så planerade jag att använda mig av först och främst både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Detta kommer jag att göra genom att använda mig av en enkät för att försöka få ut svar från 

andra och se deras syn på spel och speciellt deras spelvanor, med främst utforskande i fokus. 

 

Anledning till att jag vill använda mig av kvalitativa och kvantitativa metoder i detta arbetet är 

på grund av att min frågeställning är baserad på folks egna syn på deras orsaker till varför de 

spelar på det sätt de gör. 

 

Om målet är att undersöka varför spelare beter sig som de gör så anser jag att dessa metoder är 

nödvändiga i och med att de används specifikt för att ta reda på vad olika människor har för 

behov när det kommer till att utforska i spel. 

 

Gunilla Eklund (2012) skriver i sin artikel att en kvalitativ metod inte lätt kan definieras men 

hon fortsätter sedan med att ta upp olika kännetecken som en kvalitativ metod har. 

 

Hon skriver att kvalitativa metoder kännetecknas av följande: 

 

“1. Man beaktar och fokuserar intresset på öppen, mångtydig empiri. 

2. Man utgår från studieobjektens perspektiv, medan kvantitativa studier utgår från forskarens 

idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum” 

 

Detta tolkar jag som att med en kvalitativ metod så fokuserar man på mer specifika svar istället 

för mer generella svar när man ska undersöka information från många håll. Hon fortsätter sedan 

med att ta upp fördelarna och nackdelarna med kvalitativa metoder, till exempel så ställer man 

mer generella frågor så att man kan få tydligare svar från respondenterna. 

 

Detta leder till att man som sagt får tydliga svar som man kan bryta ner och förstå lättare men 

det tar även bort möjligheten för de personer som deltar i att svara på ens frågor inte kan ge sin 

fulla upplevelse eller tankegångar därför att frågorna som ställs är så specifika. 
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Hon tar även upp hur man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att försöka 

få fram ett tydligare resultat i sin helhet. De fördelar som hon skriver om när det kommer till 

att kombinera dessa två metoder är följande: 

 

“1. Metodens giltighet är avgörande. Om man med olika metoder får samma resultat om ett 

fenomen kan den informationen som samlats in anses vara giltig. 

 

2. Kombinationen av olika metoder stärker tilliten till analysresultaten. När olika metoder leder 

till likartade resultat är resultaten inte en följd av de redskap man använt utan resultaten kan 

anses stämma. 

 

3. Om olika metoder leder till olika resultat bör nya tolkningar göras, vilket i sin tur utvecklar 

tillvägagångssättet. 

 

4. Man får en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om de fenomen som studeras. 

Fenomen studeras och analyseras ur olika synvinklar. 

 

5. Användningen av flera metoder blir effektiv då man vill se vilken av två eller 

flera teorier som är mest hållbar.” 

 

Med tanke på de fördelar som uppstår när man blandar både kvalitativa och kvantitativa 

metoder så är det någonting som jag kommer att använda mig av så att jag kan få ett bredare 

resultat att dra en slutsats kring. 

 

Eklund tar upp fyra olika strategier för att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder med 

varandra och en av de handlar om att använda sig av en kvalitativ undersökning som 

förberedelse till en kvantitativ. Exemplet hon tar upp här är att man kan göra en enkät med 

specifika frågor som då är kvalitativa med att man sen med tillräcklig information kan 

undersöka resultaten kvantitativt i och med att man har flera olika svar som man kan analysera. 

 

Ett annat exempel är att man använder sig av båda metoderna under både insamlingen av 

information samt analysen, fördelarna här är att metoderna stärker varandra under hela 
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undersökningsprocessen. Detta sker genom att man både jobbar kvantitativt och kvalitativt så 

att när man sen sammanställer arbetet så får man ett tydligare resultat. 

 

Jag tänker använda mig av något slags mellanting mellan dessa två strategier genom att skapa 

en enkät för att få svar på kvalitativa frågor främst men att även ge respondenterna möjligheten 

att kunna ge några få kvantitativa svar som kan ge mig en djupare förståelse för deras tankar 

kring ämnet. 

 

Analysmetoden 5.2 
 

En annan text skriven av Morten Hertzum (2014) tar upp olika designmetoder som kan 

användas till projekt som utförs av studenter, en kategori jag faller i, vilket är någonting som 

då tilltalar mig eftersom det då är metoder som är specifikt bra för just mig att använda mig av. 

 

En av metoderna som han skriver om kallas för “analys projektet” och är den jag planerar att 

använda mig av då den passar bäst in på det jag har tänkt arbeta med. Orsaken till detta är att 

just “analys projektet” fokuserar främst på den nuvarande situationen och varför den är som 

den är. 

 

Frågorna som denna metod ställer används för att få en djupare förståelse för användarna 

(spelare) och vad det är de har som mål till exempel. Denna metod används så att man kan 

försöka få en bättre förståelse för både de positiva och negativa aspektet som existerar i nuläget 

så att man sen kan försöka hitta sätt att förbättra läget genom att behålla det som är positivt 

samtidigt som man försöker minimera det som är negativt. 

 

Hertzum fortsätter med att skriva om att de aspekter som kan uppstå som positiva eller negativa 

kan ibland inte vara så uppenbara. Detta i sin tur kan leda till att man spenderar för mycket tid 

på att försöka förstå sig på situationen som finns nu istället för att försöka komma på en lösning 

på problemen som kommer fram genom en undersökning. 

 

Orsaken till att jag vill använda mig av denna metoden är därför att jag anser att den passar 

väldigt bra med tanke på vad jag undersöker. Min frågeställning handlar om hur olika spelare 

ser på utforskande i spel och deras anledningar varför. På grund av detta så måste jag fokusera 
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på den nuvarande situationen så att jag kan få en djupare förståelse för vad det är i spel som ger 

en givande upplevelse när det kommer till utforskande. 

 

Designprocess 6.0 
 

I detta kapitel så kommer jag att skriva om hur min arbetsprocess gick till och hur jag tänkte 

kring de olika stadierna. Jag kommer även att ta upp varför jag gjorde de val jag gjorde. 

 

Förarbete och planering 6.1 
 

När jag först började tänka på hur jag skulle gestalta denna undersökning så hade jag först och 

främst min frågeställning i åtanke. I och med att den frågeställning jag ställde var “vilka 

motivationsfaktorer gör att spelare vill utforska i spel?” så visste jag direkt att jag behövde 

skapa en gestaltning där det finns möjlighet att utforska. 

 

Med detta som fokus så behövde jag först och främst ta reda på hur jag skulle kunna gestalta 

någonting under denna kursens gång som mötte dessa kriterium där man kan utforska. Med 

tanke på att jag jobbade själv med detta så sattes även ytterligare ett kriterium fast. Vad jag 

menar med detta är att jag behövde komma fram till någonting jag själv kunde skapa under 

kursens gång som jag även kunde slutföra i och med att färre personer som arbetar på ett projekt 

innebär att projektet måste förenklas eller skalas ner. 

 

Med tanke på att jag undersökte beteende i just spel så drogs tankarna direkt till att skapa en 

digital miljö som kan agera som ett spel men som endast har i fokus på att utforska. Orsaken 

till att jag enkelt gjorde detta valet var på grund av att jag behövde göra ett typ av spel och ett 

analogt spel hade inte fungerat med tanke på den utbildning jag läser. 

 

Medieteknik handlar i breda termer om förhållandet mellan användare och olika 

medieteknologier, vilket inte stämmer in på ett analogt spel i och med att där inte är någon 

direkt “teknologi” involverad. Någonting analogt hade tagit bort teknik aspekten från 

gestaltning och jag hade då säkerligen kunnat göra någonting med till exempel penna och 

papper, vilket som sagt inte är något jag ens övervägde därför att jag ansåg att gestaltningen 

bör vara digital i någon form. 
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Efter att ha lagt ner dessa kriterier för vad jag bör jobba med så kunde jag då komma fram till 

att jag behöver göra någon form av digital miljö där utforskning är i fokus samt kan reflektera 

den forskning jag tagit del av. 

 

 

Grafiska och dimensionella val 6.2 
 

Nästa steg i formandet av min gestaltning var frågan om jag skulle jobba med antingen 2D eller 

3D, vilket från början var en komplicerad fråga med tanke på fördelarna och nackdelarna med 

båda två. Om jag skulle jobba med 2D så hade jag antagligen kunnat skapa mer på mindre tid, 

vilket hade ledet till att där fanns mer att utforska. Däremot så hade detta betytt att jag 

personligen inte hade varit speciellt nöjd med resultaten därför att jag ansåg att utforskandet i 

sig hade tagit mindre plats i en 2D-miljö. 

 

Om jag däremot valde att jobba med 3D (vilket jag gjorde i slutändan) så kände jag att jag 

kunde skapa en starkare känsla i spelet av möjligheten att utforska samt en bättre upplevelse, 

enligt mig. 

 

När jag först tittade på att kanske jobba med 2D så övervägde jag då att använda mig av “RPG 

maker” vilket är en typ av level editor där verktyg och modeller redan finns klara. Med tanke 

på att jag som sagt jobbade ensam så ville jag använda mig av just en level editor på grund av 

möjligheterna det gav mig i och med att jag då inte behövde koda eller skapa egna modeller 

utan kunde använda mig av de redan färdiggjorda verktyg som fanns för att bara fokusera på 

upplevelsen istället för unik gameplay. 

 

Med tanke på att jag vill bli en spelutvecklare i framtiden så såg jag till att både höra med vad 

personer i min närhet visste om marknaden samt att jag kollade upp vad de största spelföretagen 

fokuserar på så var det inte ett alltför svårt beslut att välja 3D som plattform när jag skulle göra 

min gestaltning. 

 

Vad jag även insåg var att om jag skulle göra en gestaltning i 3D så kunde jag senare i framtiden 

använda mig av just denna gestaltning som ett effektivt portfolioprojekt som jag sen kan visa 

upp för att på så sätt försöka ta mig in på arbetsmarknaden i framtiden. 
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Val av spelmotor/level editor 6.3 
 

Med dessa argument i åtanke så valde jag som sagt att till slut bestämma mig för att skapa en 

3D gestaltning i en level editor i och med att detta kunde ge mig möjligheten att skapa någonting 

som jag kunde vara nöjd med. Utöver det så möjliggör en level editor som sagt mig att kunna 

skapa en gestaltning utan att jag behöver skapa de små individuella delarna utan jag kan istället 

fokusera helt och hållet på helheten och upplevelsen spelet har. 

 

Detta ger mig såklart en smärre begränsning i och med att jag endast kan använda mig av de 

verktyg och material som finns tillgängliga i den level editor som jag väljer. Detta leder till en 

nedsatt möjlighet att kunna lägga in någonting unikt med tanke på att jag befinner mig inom de 

gränser som sätts upp på grund av det valet jag gjort. 

 

Efter att ha satt upp dessa kriterier så behövde jag ta beslut om vad för program jag skulle 

använda mig av för att skapa min gestaltning, jag behövde ett program som redan hade modeller 

redo att användas samt att det skulle vara i 3D. 

 

Jag har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i Unreal Engine 4, en spelmotor som möter dessa 

kriterier och var en av toppkandidaterna som jag valde ut när jag behövde komma fram till ett 

beslut. Det stog främst mellan antingen UE4 eller en annan level editor som jag blev tipsad som 

vid namn Worlds Adrift: Island Creator. 

 

I slutändan så bestämde jag mig för att jobba i level editorn Worlds Adrift därför att jag tyckte 

att den kunde ge mig mer av vad jag ville ha ut av min gestaltning i jämförelse med UE4. Detta 

berodde helt och hållet på personlig smak och jag hade troligen kunnat jobba lika effektivt i 

UE4, det var mer så att jag ville testa på den i och med att den var ny för mig, den hade blivit 

tipsad åt mig, och jag kände att jag kunde få ut vad jag ville genom den. 

 

Enkäten 6.4 
 

Som jag skrev tidigare så bestämde jag mig för att göra en enkät som jag sedan lade ut på nätet 

för att kunna få ytterligare data att jobba med. Målet med enkäten var att föra fram frågor som 

var både kvalitativa samt kvantitativa så att jag kunde få en en bättre förståelse för 
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respondenternas svar som gavs. Se bilaga för att se alla frågor jag använde mig av samt några 

av svaren som jag fick in. 

 

Majoriteten av frågorna som jag ställde i enkäten var medvetet kvalitativa på grund av att jag 

vill kontrollera svaren som kom in så att jag enklare kunde tolka dem. Baktanken var att välja 

ut specifika frågor som både ger svar som är rent allmänt om spel men även ha vissa frågor som 

är främst inriktade till de personerna som spelar spel med fokus på utforskande. 

 

I och med att jag medvetet valde främst kvalitativa frågor så ville jag även ge folk möjligheten 

att kunna ge fria svar så därför valde jag att på slutet av enkäten ge folk chansen att kunna skriva 

vad de ville. Därför är den sista frågan som jag ställde “vad motiverar dig att utforska?” 

 

Tanken med den sistnämnda frågan är att det är en väldigt öppen fråga att ställa och på så sätt 

kan respondenterna välja själv vad de vill skriva kring utforskande rent allmänt. Allra sist så 

gav jag möjligheten att dela med sig av övriga tankar de kan ha haft som kanske inte täcktes av 

frågorna som fanns i enkäten ifall det var nåt mer som de ville föra fram. 

 

Antalet som svarade på enkäten var 16 personer, inte en alltför stor mängd människor men jag 

kunde ändå dra intressanta kopplingar mellan de svar som jag fick till den forskning som jag 

redan läst om. Bland de människor som svarade på den sista frågan skrev utförligt nästintill 

samma saker som jag läst vilket bekräftar de texter som jag tagit del av innan jag utförde 

enkäten. 

 

Genom den information som jag tagit in, både ifrån läsande av forskningstexter samt svaren jag 

fick från min enkät så gav det mig en större inblick till hur min gestaltning bör göras. Jag hade 

som sagt redan valt att arbeta i 3D och jag hade redan valt att använda mig av Worlds Adrift, 

och nu med den kunskap jag tagit in så kan jag försöka ge mig på att skapa en intressant bana 

som man blir nöjd av att utforska i. 

 

Med all data jag införskaffat i åtanke med att skapa någonting engagerande så kan jag nu 

påbörja arbetet med att försöka gestalta en miljö som stämmer överens med vad folk uppskattar 

att spela i. Se Figur 1 nedan som är tagen från min gestaltning i mitt försök att skapa en 

intressant bana i level editorn Worlds Adrift: Island Creator. 
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Figur 1 

 

 

Resultat 7.0 
 

Här i detta kapitel så skriver jag om vad jag har kommit fram till efter att ha forskat kring ämnet 

och försökt besvara min frågeställning. 

 

Vad jag lärt mig 7.1 
 

Nu när jag har arbetat med detta projektet under kursens gång så har jag fått lära mig en hel del 

kring spelare som gillar att utforska. De artiklar som jag läst gav mig en större insikt till olika 

spelarbeteenden när det kommer till att spela spel. 

 

När jag gjorde min enkät så hade jag självklart som avsikt att försöka få reda på mer kring vad 

det är i vissa spel som tilltalar vissa personer. Svaren som jag fick in var både förvånande men 

samtidigt inte. På ett sätt så hade jag inte kunnat förutspå att de svar som jag fick in skulle passa 

in så pass mycket på den forskning jag redan läst, men samtidigt så borde jag nästan ha förväntat 

det. Vad jag menar här är att det inte borde förvåna mig att forskningen som jag redan läst 

överensstämmer med undersökningen jag själv utförde därför att det förhoppningsvis borde ge 
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samma svar. Hade jag fått olika svar från min enkät gentemot vad jag hade läst i artiklarna så 

hade det pekat mot att där är någon form av avvikelse i och med att jag försöker komma fram 

till samma sak som flera av artiklarna jag läst försökte göra. 

 

Jag läste flera artiklar som gav mig flera insikter till de spelare som utforskar, vad de har som 

mål och vad det är som gör dem nöjda. Det känns rätt skönt att i slutändan få in liknande resultat 

när jag försökte mig på att undersöka saken själv och låta folk svara på en enkät. 

 

Vad jag kom fram till är att de spelare som främst vill fokusera på att utforska har oftast som 

mål att försöka upptäcka så mycket som möjligt, inte på grund av en belöning som spelet kanske 

erbjuder utan av ren och skär nyfikenhet. 

 

I min frågeställning så ville jag ta reda på vilka motivationsfaktorer som gör att spelare vill 

utforska och vad jag har kommit fram till nu i slutändan är att när det kommer till spelare så 

finns det många svar. 

 

Om jag vill göra det enkelt för mig själv så kan jag bara säga att folk utforskar därför att de är 

nyfikna, men det skulle inte helt och hållet stämma. Det finns folk som utforskar, inte på grund 

av sin nyfikenhet, utan istället för att de drivs av att uppnå någonting. En femtedel av personerna 

som svarade på min enkät sa att de utforskade på grund av att spelet gav ut en belöning om man 

gjorde det. 

 

Självklart så kan man inte komma fram till ett enkelt svar som svarar på min frågeställning men 

där finns flera generella drag hos människor som gör att man på ett sätt kan lyckas kategorisera 

dem likt vad Bartle och Yee gjorde i sina artiklar. 

 

Av vad jag kom fram till så lutar det mer åt vad jag läste i Yees artikel gentemot Bartles i och 

med att den förstnämnda hade gjort mer specifika kategorier vilket leder till tydligare svar. 

Något som jag också kunde se efter att ha läst svaren jag fick in på min enkät. 

 

Mina egna kategorier 7.2 
 

När det kommer till folk som utforskar så skulle jag vilja dela upp de likt Yee i två olika grupper 

men inte exakt så som han gjorde. I den första kategorin så finns de som utforskar främst på 
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grund av sin egen nyfikenhet och i den andra är det de som utforskar därför att de vill få ut nån 

form av feedback från spelet såsom en belöning eller liknande. 

 

Inom kategori 1 så finns de personer som vill se så mycket som möjligt därför att de har ett 

utforskar-tänk och vill kunna hitta det som många andra inte sett och finna gömda hemligheter 

i spelet bara på grund av sin egen nyfikenhet. Detta kan vara i form av en vacker utsikt som 

man aldrig sett om man inte medvetet gått ifrån den väg där majoriteten av spelarna går. Det är 

personer som vill kunna hitta saker själv istället för att följa en markering på kartan som spelet 

pekar ut att man ska gå emot, att få reda på saker om världen som inte är ett måste men som 

kan uppskattas om man tar sig tid till att gå ut och leta efter dem. 

 

I kategori 2 däremot placerar jag de personer som utforskar på grund av någonting utöver sig 

själv, det kan vara att man vill hitta en intressant undangömd plats där man kan träffa sina 

medspelare i hemlighet och använda det som en mötesplats. I denna kategori så finns även de 

personer som bara vill utforska därför att de vet att spelet kommer att belöna de för det, om det 

så är att man får en sak i spelet eller att man får någon typ av bonus efter att ha utforskar olika 

delar av världen. Det kan också vara de personer som vill utforska de platser som 

spelutvecklarna inte hade planerat att man skulle gå till, och att dessa platser kanske är 

outvecklade eller ofärdiga vilket i sin tur leder till att man kan få en form av inblick bakom 

uppbyggnaden av spelet. 

 

Skillnaden mellan dessa två kategorier är i stora drag att i kategori 1 så är spelaren nyfiken på 

spelvärlden och vill se så mycket av insidan som möjligt där fokuset är på att få reda på saker i 

spelet samt att bli en del av världen. Här vill spelaren fördjupa sig i spelet och ta reda på var de 

olika platserna finns och vad det finns för karaktärer att hitta, inte för att få nåt ut av det utöver 

att tillfredsställa sin nyfikenhet genom att få mer kunskap om spelvärlden. 

 

Kategori 2 däremot har spelare som har större fokus utanför spelets gränser, som till exempel 

att man fokuserar på personer man vill träffa, andra spelare som inte är en del av världen men 

som delar spelupplevelsen med en. Eller spelare som söker bonusar som kan ge en mekanisk 

fördel i spelet och som inte lägger ner så mycket tid på att bli försjunken i spelet, fokuset ligger 

utanför spelvärlden med tankar om statistiska fördelar. Samma sak gäller de som vill hitta 
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platser som man egentligen inte ens borde ha fått se, platser som spelutvecklarna inte föreställde 

en att vara på men som ger en chansen att gå bakom och utanför spelets värld. 

 

 

Diskussion 8.0 
 

Här kommer jag att diskutera kring mina tankar om hur jag tycker att arbetet har gått och om 

det är någonting jag hade gjort annorlunda om jag skulle gjort det igen. 

 

Mitt mål med detta arbete var att få en djupare förståelse för vad spelare som föredrar att 

utforska främst söker i spel. Jag tycker personligen att det har gått relativt bra med detta arbetet 

och jag fick ett typ av svar på min frågeställning i slutändan. 

 

Jag känner dock att jag kunde ha gjort mer med detta arbete än vad jag gjorde och det känns 

som om att där finns mycket mer att lära kring detta ämnet. Jag är hur som helst nöjd över att 

jag kunde forska kring detta ämnet, ha en bra frågeställning och sedan komma fram till ett svar 

som kanske inte besvarar frågan helt och hållet, men ger åtminstone en djupare inblick i ämnet. 

 

Med tanke på vad jag läste i källorna jag använde mig av så tycker jag att metoderna som jag 

använde passade bra till att fördjupa mig i ämnet. Genom att skapa en enkät och samla in 

information som sedan överensstämde med vad jag redan läst kändes betryggande därför att det 

bekräftade vad jag redan granskat och visade att vad jag gjorde åtminstone gjorde gav liknande 

resultat till vad som redan fanns. 

 

När det kom till designprocessen så anser jag att metodarbetet gick rätt bra men jag känner att 

jag hade kunnat göra mer när det kommer till gestaltningen. Jag ville skapa någonting mer 

engagerande men jag känner att vad jag har är en dålig representation av vad jag egentligen 

hade planerat. 

 

Resultatet som jag kom fram till, som inte direkt var ett tydligt svar, var fascinerande enligt 

mig. Jag använde hela detta arbete för att försöka komma fram till ett enhetligt svar, men i 

slutändan så kom jag fram till att där egentligen inte finns ett svar på frågan jag ställde. Trots 

detta så fick jag åtminstone en större inblick inom området jag forskat kring vilket i sin tur 
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ledde till att jag själv kunde sätta folk i olika kategorier likt Bartle och Yee. Jag inser att man 

aldrig kommer kunna komma fram till ett enkelt svar men genom att man tar reda på mer om 

området man arbetar inom så kan man förhoppningsvis åstadkomma bättre saker därför att man 

har en större inblick inom området. 

 

Källorna jag använde mig av skriver genomtänkt om olika typer av spelare, olika typer av 

beteende och olika typer av preferenser. Men de kunde åtminstone ta mig fram till den punkt 

där jag helt enkelt insåg att där finns inga enkla svar på svåra frågor. 

 

Inför framtiden så har jag helt ärligt ingen aning om vad jag hade kunnat tänka mig att 

undersöka, men jag tror nog att om jag försöker mig på något sånt här igen så kommer jag att 

ta en mindre invecklad fråga som jag faktiskt kan ge ett konkret svar i slutändan. 

 

 

Slutsats 9.0 
 

Avslutningsvis kommer jag att här ta upp de slutsatser jag kom fram till i slutet av arbetet i 

relation till frågeställningen jag ställde. 

 

Jag kan som sagt inte helt och hållet säga att jag har kommit fram till ett kort och konkret svar 

på min frågeställning utan allt har egentligen att göra med att folk har olika personligheter helt 

enkelt. Alla spelar spel av olika anledning som är personliga till en själv, även om man kan 

kategoriseras så har även spelarna i samma kategori inte samma motivationer till 100%. 

 

Något som stod ut när jag läste om de olika spelartyperna var att Bartle drog stora 

generaliseringar som satte folk i fyra olika kategorier, och trots att detta gör en spelutvecklares 

arbete lite enklare, så ger det inte en full förståelse. 

 

Bartle såg de fyra spelartyperna som något som måste hållas i balans när man spelar ett online 

spel, om det blir för många av en typ av spelare så flyr en annan grupp med spelare på grund 

av att spelet inte längre är roligt för dem när en annan grupp tar över och spelet kommer i 

obalans. 
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Yee kritiserade Bartles kategorier i och med att de var för generaliserande vilket ledde till att 

Yee sedan vidareforskade sig inom ämnet och försökte sig på att göra sina egna kategorier för 

att smalna av och göra grupperna mer specifika. Jag kan hålla med om att Yees typer antagligen 

fungerar bättre därför att de är mer specialiserade och bättre utförda, men precis som så många 

andra situationer så är vi alla individer, skilda från varandra. 

 

Med detta i åtanke så kan man inte säga att alla från en typ/kategori/grupp agerar likadant och 

av samma skäl därför att alla spelare inte är exakt likadana på grund av att vi människor inte är 

exakt likadana när det kommer till hur eller vad vi vill göra. 

 

Jag antar att vad jag egentligen har kommit fram till är att spelare inte kan generaliseras och 

precis som med allt annat så kommer inte två separata individer att agera på exakt samma sätt 

av exakt samma anledningar. 

 

Däremot så finns det ändå lärdomar att ta ifrån att kategorisera människor i olika grupper därför 

att man då kan hitta många gemensamma nämnare bland en bred samling av olika människor. 

Det är på grund av detta skäl som jag försökte att, likt Bartle och Yee, skapa mina egna 

kategorier när det kom till personer som hade ett intresse av att utforska inom spel. 

 

Det var detta som ledde till att jag som sagt delade upp folk i två olika kategorier bland de som 

hade utforskningsintresset. Den första kategorin innehöll personer som utforskade av egna skäl 

och som bara ville se mer av världen för sin egen njutning och på grund av sin nyfikenhet. 

Medan den andra kategorin innehöll personer som istället utforskade därför att spelet gav ut 

någon form av belöning därför att man utforskade en specifik del av världen. 

 

Med detta i åtanke så är det i slutändan otroligt hjälpsamt att försöka forska kring ämnet därför 

att även om man inte kan komma fram till ett enkelt konkret svar som passar in på alla spelare 

så förstår man mer av de olika typer av spelare som finns. Detta leder i sin tur till att det går att 

placera folk inom olika kategorier med liknande egenskaper så att man på så sätt kan anpassa 

spelutvecklingen för de olika kategorierna. Visserligen så kommer inte allt man gör för en 

kategori fungera för alla spelare man placerat i den kategorin men det ger en möjligheten att på 

nåt sätt anpassa sitt designtänk gentemot olika individer för att på så sätt kunna göra ett så bra 

spel som möjligt för den målgrupp man riktat in sig på. 
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Så för att avsluta så kan jag konstatera att där inte finns ett enhetligt svar som kommer att passa 

in på alla som spelar ett utforskningsspel men där finns generaliseringar man kan dra och enligt 

mig så finns där oftast två olika typer att personer som vill utforska av två olika anledningar. 

Den ena känner att utforskandet är belöningen i sig medan den andra utforskar för att få en 

belöning. 
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Frågorna som jag ställde i enkäten var följande med svarsalternativet skrivna under: 

 

Kön? 

 

Man 
Kvinna 
Övrigt: 

 

Ålder? 

 

Under 20 
20–25 
26–30 
31–35 
Över 35 

 

Hur ofta spelar du spel? 

 

Under två timmar i veckan 
2–10 timmar i veckan 
10–20 timmar i veckan 
Över 20 timmar i veckan 

 

Vad för typ av spel spelar du mest? 

 

Action 
Rpg 
Adventure 
Strategi 
Annat: 

 

Vad prioriterar du mest? 

 

Möjligheten att utforska på egen hand 
Gameplay 
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Spelar du främst spel med fokus på utforskande? 

 

Ja 
Nej 

 

Hur mycket prioriterar du bra grafik i ett spel? 

 

1–5 

 

Föredrar du linjära eller icke-linjära spelupplevelser? 

 

Linjära 
Icke-linjära 
Annat: 

 

Om möjligheten finns, utforskar du för att spelet belönar dig för det, eller utforskar du p.g.a din 

egna nyfikenhet? 

 

Spelet belönar en 
Egen nyfikenhet 
Annat: 

 

Föredrar du spel där du kan gå runt och utforska? 

 

Ja 
Nej 

 

Vad motiverar dig att utforska? 

 

Övriga tankar 
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Här är två bilder jag tagit från enkäten jag gjorde som visar hur folk har svarat på några av 

frågorna. 
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Efter att ha gjort min gestaltning så bad jag om att få in feedback på den och här är ett par 

citat från svaren jag fick in: 

 

”Bra moodsetting och anpassning av miljön för att skapa en övergripande ton. Är väldigt 

imponerad av ljussättningen speciellt. Klara direktiv och planering för den path man ska ta 

under spelet. Objektiven känns progressiva och man får en positiv känsla av att utforska med. 

Möjligtvis skulle man kunna göra världen lite mer levande, men den isolerande känslan bidrar 

även till det mystiska och utforskandet. Vill gärna se framtida prototyper!” 

 

”Intressant att se hur level designen påverkar spelarens intresse att utforska. Med rätt 

placering av saker kan de locka spelaren att försöka ta sig dit. Blir en annan typ av 

utforskande när man tror att man har upptäckt det på egen hand istället för att spelet ”tvingar” 

en att utforska.” 

 


