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2.1 Abstrakt 

Android Play store och iOS App stores speltopplistor domineras av enkla tidsfördrivsspel, så 

kallade casualspel, med en klar underrepresentation av svårare hardcoretitlar. Detta 

kandidatarbete undersöker orsaken bakom detta fenomen med hjälp av en undersökning, där 

en testgrupp spelar hardcorespelet Fenix box och sedan besvarar frågor. Från 

undersökningens data har en bättre förståelse om detta fenomen tagits fram. En gestaltande 

spelproduktion har även genomförts, där hardcore element blev implementerade i ett 

casualspel. Gestaltningen sätts sedan i relation till undersökningen för en avslutande 

reflektion. 

Nyckelord: Mobilspel, Hardcore, Casual, Fenix box 

2.2 Abstract 

Android Play store and iOS App stores top charts of games are well saturated with simple 

time consuming games, also known as casual games, with a distinct lack of more difficult 

hardcore titles. This bachelor thesis examins the cause of this fenomenon with the help of a 

study, where a testing group plays the hardcore game Fenix box, then answers questions. With 

the data from the study, a better understanding of the fenomenon has been developed. A game 

has also been developed, where hardcore elements has been implemented into a casual game. 

The game is then put in comparison to the analytic study for a final discussion. 

Keywords: Mobile games, Hardcore, Casual, Fenix box  
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4. Inledning 

Digitala spel har varit en populär sysselsättning i decennier, där mobilspelandet varit aktuellt 

sedan 1994 (Temple, 2012). Mobilspelande blir mer populärt för varje dag som går, mycket 

tack vare utveckling av mobiltelefonernas hårdvara och utseende. Moderna mobiltelefoner, 

med de flesta så kallade smartphones, kan idag utföra en mängd olika uppgifter, bland annat 

spelapplikationer. De två största operativsystemen, Android och iOS, har varsitt digitalt 

bibliotek, Play store respektive App store, där en stor mängd applikationer och spel kan köpas 

och laddas ner.  

De digitala biblioteken är fyllda med spel av alla möjliga typer, många som snabbt går att lära 

sig, snabbt att spela och har ett simpelt gameplay. Dessa så kallade casualspel, har blivit en 

dominerande faktor på bibliotekens topplistor, med en nästintill obefintlig närvaro av de 

svårare, tidskrävande och djupare hardcorespelen.  

Allt detta leder till många intressanta frågor som, varför förekommer detta fenomen? Hur 

mottas hardcorespel av en casual publik och vad kan göras för att påverka hardcorespelens 

exponering? 

5. Problemområde 

I detta avsnitt kommer vi formulera vårt problemområde som kommer innehålla 

frågeställningen, syfte och bakgrunden till frågeställningen. Avsnittet kommer även ta upp 

tidigare forskning och reflektioner kring mobilspelsindustrin. 

I vår text kommer vi använda oss av några engelska begrepp, eftersom dessa begrepp har 

hämtats från den engelska spelkulturen och inte har någon svensk motsvarighet. 

5.1 Introduktion av begrepp 

I vårt kapitel Introduktion av begrepp kommer vi reda ut begreppen i vår frågeställning, men 

även förklara vår frågeställning. 

5.1.1 Mobilspel 

Mobilspel är ett ord som inte direkt har någon konkret betydelse eller definition i det svenska 

språket. Trots detta används det ofta för att prata om ett spel till en mobiltelefon, i de allra 

flesta fall, en smart phone eller surfplatta. Ordet är en sammansättning av orden mobil och 
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spel, ett spel som spelas på en mobil. Ordet mobil en förkortning av mobiltelefon, som är en 

enhet ursprungligen ämnad att ringa med. Idag kan maskinvaran utföra en stor varierande 

uppgifter och bland annat kan köra digitala spel. 

Engelskans mobile game, får en lite annorlunda innebörd, ungefär samma som svenskans 

mobilt spel. Den engelska termen syftar nämligen på inte bara mobilspel, utan också på spel 

som är utvecklade till mobila plattformar, som till exempel Nintendo 3DS och Playstation 

Vita, men också spel till andra portabla plattformar (Jeong & Kim 2009, s. 186). 

När vi använder mobilspel i vår undersökning syftar vi på spel som är utvecklade till smart 

phones och surfplattor, främst Googles Android och Apples iOS. 

5.1.2 Casual/Hardcore 

En majoritet av mobilspel som utvecklas sägs ofta vara designade till så kallade casualspelare, 

en bred kategori av kunder som oftast ställs mot motsvarigheten, hardcorekategorin (Juul, 

2010, s.26). En av de första definitionerna för ordet casual kom 1998 vid Computer Game 

Developers Conference där pussel designern Scott Kim förklarade att människor spelar olika 

spel av olika anledningar. Han påstod att hardcorespelarna spelar med ett fokus på 

tävlingsanda och rankning, medan casualspelare spelar för de kortsiktiga belöningarna med 

skönhet och distraktioner (Juul, 2010, s. 25). 

Reginald Fils-Aime från Nintendo hade en snarlik definition på termerna (Juul, 2010, s.28), 

där casualspelare inte är speciellt intresserade av grafiken och har en låg kunskap om spelande 

i allmänhet, och därför är lättskrämda och önskar endast ett “quick fun”, eller på svenska, 

snabbnöje. Han fortsatte med att spel måste vara lätta att lära sig, inte bara för att 

casualspelare föredrar enkla spel, men också för att man antar att det inte läggs ner stora 

mängder tid på spelet. 

Wade Tinney från spelföretaget Large Animal anser att casualspel är skapade för folk som 

inte sitter ner i flera timmar för att spela spel (Juul, 2010, s.28). De tar en paus från någonting 

och passar därför på att spela spel i några minuter. Andra påståenden kring casualspel brukar 

vara ointelligenta, usel grafik och vara dåliga på att skapa känslor och förbindelser mellan 

spelaren och spelet. 

Enligt ovan nämnda definitioner kan det antas att en casualspelare är en person som antas 

ogilla svårigheter, föredrar korta spel där spelaren kan spela på sina villkor och att det ska inte 
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vara för svårt att lära sig. En hardcorespelare sägs vara tvärtom, en som gärna lägger ner hela 

sin fritid på att spela spelet, där svårighet och tävlingsanda ligger i fokus, på bekostnad av allt 

annat i hardcorespelarens liv. 

5.1.3 Gameplay 

Ordet gameplay används ofta i spelbranschen i sin helhet. I Simulation & Gaming (2006, s. 

306) citerar Chee Siang Ang, Craig Lindley där Lindley definierar gameplay som 

aktiviteterna en spelare måste sköta inom inramningen av spelregler, som direkt eller indirekt 

bidrar till att uppnå spelets mål. Gameplay är handlingarna som kan tas av spelaren i spelet. 

François Dominic Laramée (2002, s. 70-71) förklarar att gameplay är länken mellan spelaren 

och spelet. Han fortsätter med att förklara att om det inte fanns något gameplay, finns det 

ingen interaktion och inget sätt att fortsätta i spelets berättelse. 

5.1.4 Mobilspelsindustrin 

Mobilspelsindustrin är en ihopsättning av orden mobilspel och industri. Ordet industri kan 

syfta på många saker, som till exempel en fabrik, eller näringslivet inom ett särskilt område. 

När vi använder ordet mobilspelsindustrin i vår undersökning antyder vi på näringslivet i sin 

helhet inom produktionen av mobilspel. 

5.2 Bakgrund 

Tittar man idag på topplistorna på Android Play Store och Apples App Store, kan man se en 

tydlig överrepresentation av så kallade casualspel, spel med låg svårighetsgrad, låg 

inlärningskurva, och är ofta designade runt att kunna spelas ett par minuter per sittning och är 

därav oftast nivåbaserade. Många av spelen är baserade på analoga bräd- och sällskapsspel. 

En allmän syn på mobilspel brukar ses som enkla tidsfördriv med liten kognitiv aktivitet. 

Uppsatsen kommer vara ämnad att få en större förståelse varför detta fenomen förekommer. 
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5.3 Frågeställning 

Vi vill undersöka varför mobilspel med ett casual gameplay dominerar i mobilspelsindustrin. 

För att göra detta kommer vi basera undersökningen kring vår frågeställning. 

Frågeställning är: 

Varför är mobilspel med ett hardcore gameplay underepresenterat i mobilspelsindustrin? 

5.4 Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att skapa en större förståelse inom casual och hardcore 

gameplay samt diskutera varför casualspel dominerar på mobilspelsmarknaden. 

5.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom den befintliga forskningen vi hittat och som vi kommer 

grunda vår undersökning på. Den börjar med att gå in på vilka som spelar mobilspel och en 

diskussion kring motsägelser om orden casual och hardcore. Sedan går vi vidare till varför 

mobilspel spelas, där vi kommer ta upp Nicole Lazzaro’s Four Fun Keys och ta en närmare 

titt på spelares känslor och hur de kan framkallas. Efter detta går vi vidare till Jesper Juuls idé 

om processen hur en spelare spelar ett spel och varför spelaren väljer att fortsätta spela spelet. 

Vi går senare in på varför spelare väljer att spela ett spel, för att sedan gå in på olika teman 

och spelupplevelsen påverkas. Vi fortsätter med olika poängsystem, hur de kan förlänga 

gameplay och påverka spelarens val, för att sedan avsluta med leveldesign och vad man ska 

ha i åtanke när man designar. 

5.5.1 Vem spelar mobilspel? 

Idag äger de flesta en så kallad Smart Phone, och äger man en sådan kan man räknas som en 

potentiell kund av mobilspel. Med tanke på Apples och Googles sammanslagna ungefärliga 

162 miljoner enheter levererade, med en ökning på 57 respektive 91 procent under tredje 

kvartalet 2012 (Yarow, 2012), kan det antas att en stor del av västvärldens befolkning äger en 

smart phone. 

Äger en individ en smart phone uppfyller denna alla tekniska förutsättningar för att kunna bli 

en mobilspelskund. 
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Två ord som generellt brukar beskriva till vem ett mobilspels gameplay är designat, är orden 

casual och motsatsen hardcore. Grupperna passar bra som stereotyper, men de brukar ofta 

motbevisas när spelarna studeras. Enligt en enkät som gjordes 2006 på 180 individer spelade 

14 procent av casualspelarna mer än 3 timmar per dag, eller mer än 30 timmar i veckan (Juul, 

2010, s. 154), vilket passar tidsinvesteringsmässigt mer in på hardcore stereotypen. Ur en 

tidsmässig synvinkel kan det antas att casualspel kan spelas som hardcorespel, och att en liten 

del av casualspelarna kommer att lägga ner en större mängd tid på spelet. 

5.5.2 Varför spelas mobilspel? 

Ställs frågan: Varför spelar du mobilspel? till en person, kommer svaret mest troligen vara 

“För att det är roligt”. Men vad är egentligen roligt, och vad menar vi när vi säger det? För att 

förstå sig på detta behövs en viss förståelse över hur en spelare svarar på spelets gameplay. Ett 

sätt att förstå sig på detta är att använda Nicole Lazzaro’s så kallade Four fun keys, eller på 

svenska, fyra roliga nycklar –modellen (Bateman, 2009, s. 3). Modellen innehåller fyra 

nycklar som oftast kombineras för att ta fram olika sorters spelupplevelser. 

Den första nyckeln, Hard Fun, eller svårsskoj, skapar utmaning, kräver kunskap och 

skicklighet för att komma över hindret. För att vinna behöver spelaren anstränga sig för att 

övervinna de svåra uppgifterna i spelvärlden. Motivationen sitter ofta i spelmekaniken i sig, 

och belöningen kommer sällan innan utmaningen har blivit avklarad. Stolthet och frustration 

är de dominanta känslorna i denna nyckel (Bateman, 2009, s. 23). Stoltheten är en av 

människans starkaste känslor, men för att känna den, måste frustration först upplevas. 

Stoltheten visar sig ofta precis innan spelaren är redo att ge upp, när spelarens frustration är på 

gränsen till för mycket. När spelaren väl övervinner hindret, övergår den frustrerande känslan 

till den starka stoltheten. Efter detta klimax brukar speldesigners hålla utmaningar lättare, 

eftersom detta förlänger känslan av stolthet. Utmaningen med denna nyckel är att skapa en 

rätt mängd frustration. För lite skapar liten eller ingen stolthet, och för stor skapar tristess, 

eller uttråkning, och leder till slut att spelaren slutar spela. 

Andra nyckeln, Easy Fun, eller lättskoj, låter spelaren få utforska och utnyttja spelets 

interaktivitet. Spelet lämnar saker osagt och låter spelaren själv få ta reda på dessa. I denna 

nyckel är nyfikenhet, överraskning och förvåning de dominanta känslorna, där nyfikenhet är 

den vanligaste och viktigaste, eftersom det är den känslan som får spelaren att gå vidare i 

spelet (Bateman, 2009, s. 28). Spelarens fantasi och kreativitet blir ofta en distraktion från 
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frustrationen ur svårtskoj-nyckeln och får spelaren att börja fokusera på allt runt om 

uppgiften, som till exempel miljön eller ljud. Den första känslan i denna nyckel är oftast 

nyfikenheten som ofta leder till frågan “Vad händer om...?”. Spelaren får ett starkt begär att 

undersöka vad som kommer att hända, men så fort detta har hänt, försvinner nyfikenheten och 

går oftast över till en annan känsla, som till exempel överraskning. Det är en av de snabbaste 

känslorna och går fort över. Överraskning triggas av en plötslig händelse som spelaren inte är 

beredd på. Förvåning är den kraftfullaste känslan inom denna nyckel och går igång när en 

mest osannolik händelse faktiskt händer eller ser ut att hända. 

Serious Fun, eller seriöst skoj, är den tredje nyckeln i Lazzaro’s så kallade “Four fun keys”. 

Denna nyckel låter spelaren spela spelet med en inre avsikt, ofta för att tackla ett problem 

eller ändra spelarens välmående i den verkliga världen (Bateman, 2009, s. 34). Ett djupare 

samband skapas mellan spelaren och spelet, som kan räknas som terapi för många och bli ett 

stort värde för spelaren. Spelen gör mer än att bara påverka spelaren under speltiden, 

spelarens blir lyckligare utanför livet. Till skillnad från lättskoj-nyckeln som är baserad på 

spelarens nyfikenhet, drivs seriöst skoj-nyckeln av invärtes engagemang och förbindelsen 

mellan det verkliga livet och spelet. I andra ord kan detta handla om det mentala tillståndet, 

som till exempel stresshantering, men även det fysiska, som vikthantering. Spänning och 

avslappning är de dominanta känslorna inom seriöst skoj-nyckeln, vilket är känslorna spelarna 

oftast söker i spelupplevelser. Känslorna skapas med hjälp av introvert stimulering som till 

exempel repetition, rytm, upphetsning eller avslappnande färger och ljud. Spel som saknar 

seriöst skoj-nyckeln känns ofta som ett slöseri med tid, eftersom det inte finns en koppling 

med vad spelare värdesätter i verkliga livet. 

Ordspråket “allt är roligare med vänner” är en bra förklaring till vad den sista nyckeln, People 

Fun, eller folkskoj, handlar om. Interaktion med vänner stärker känslor ur andra nycklar. Alla 

känslor ur de tre andra nycklarna och spelupplevelsen förstärks vid interaktionen mellan 

vänner, som kan till exempel vara lek, skapande, samarbete eller kommunikation (Bateman, 

2009, s. 40). Känslorna denna nyckel kan skapa är många fler än de andra tre nycklarna kan 

tillsammans. De dominanta känslorna inom folk skoj-nyckeln är förnöjelse och känslorna som 

uppstår vid social interaktion, som till exempel kamratskap och beundran. Dessa 

känslomässiga belöningar har ofta visat sig så stora, att människor spelar spel de inte tycker 

om, bara för att få spela med sina vänner(Bateman, 2009, s. 40). 
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Enligt Jesper Juul (2010, s.30) går det att jämföra casualspels design genom att använda sig av 

de fem vanliga casual design principerna som förklarar människors beteende när vi spelar; 

1. Fiktion 

Först hör spelaren talas om spelet. Detta kan vara allt från folkmun till en reklamkampanj. Ska 

detta kopplas till mobilspelsindustrin kan det vara allt från en väns ord till ett extra framhävt 

spel på Google Play store eller Apples App store. Tilltalar detta spelaren kommer denne köpa 

eller ladda ner spelet. 

2. Användarvänlighet 

Spelaren försöker sedan lära sig spelet, där utfallet beror på spelets användarvänlighet. Här 

gör spelets kontroller och spelkänsla allt. Är kontrollerna för svåra att använda eller är spelet 

för komplicerat finns risken att endast en hardcorespelare har tålamodet att lära sig spelet. 

3. Möjlighet att avbryta 

Sedan försöker spelaren matcha personlig disponabel tid, med den tidsinvestering spelet 

kräver, samt om det är lätt att avbryta och fortsätta vid ett annat tillfälle.  

4. Svårighet och straff 

Sedan fortsätter spelaren att spela om spelet har rätt svårighetsgrad. Är spelet alldeles för 

svårt, kommer casualspelaren att snabbt tröttna, medan hardcorespelaren ser en utmaning att 

avklara. 

5. Respons (Överdriven och positiv) 

Slutligen, fortsätter spelaren att spela om innehållet, grafiken och den positiva responsen är 

tillräckligt bra. En dålig respons stimulerar inte spelarens belöningssystem. En överdriven 

positiv respons fungerar bäst för att locka en casualspelare, medan en hardcorespelare kräver 

en mer lagom mängd respons. För stor mängd kan verka tjatigt för hardcorespelaren, och 

ingen respons från spelet gör spelet livlöst. 

5.5.3 Hur spelas mobilspel? 

Spel påverkar idag vår vardag mer och mer än någonsin, som hur vi till exempel spenderar vår 

tid under semestern eller lär oss nya språk. Vad vi brukade kalla leka har fått en helt ny 

mening hur det påverkar våra liv. Olika spel påstås vara framtiden för ett mer effektivt arbete. 
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Anledningen till varför folk spelar spel har varit en fråga som man alltid har undrat, vad är det 

som drar någon till att vilja spela och var får man ut av det hela, som gör att man vill fortsätta. 

Gabe Zichermann och Christopher Cunningham (2011, s. 20-23) drar generella slutsatser, och 

förklarar de punkter om vad är det som får någon att spela spel: 

·         Skicklighet 

Viljan att bemästra skicklighet och bli bättre än andra. 

·         Slappna av 

Viljan att slappna av och ta bort stress. 

·         Socialisera 

Social interaktion med vänner och andra människor. 

·         Nöje 

Det finns olika typer av nöjen i spel: 

Svårt nöje: När spelaren försöker vinna någon typ av tävling. 

Lätt nöje: När en spelare är inriktad på att utforska systemet. 

Förändrat nöje: När spelet ändras efter hur spelaren känner. 

Socialt nöje: Vilket är när spelaren spelar med andra. 

5.5.4 Alla teman har potential att vara roliga 

Allting har potential att vara roligt, även saker som är tråkigt att göra. Men många mobilspel 

på iOS har teman som är normalt tråkigt, till exempel byta blöjor. Just detta temat är precis 

det man gör i mobilspelet Diaper Dash, ett av det mest populäraste mobilspel till IOS. Då 

kommer frågan vad är det som gör spelet roligt när temat handlar om att byta blöjor? Gabe 

Zichermann och Christopher Cunningham tar upp ett annat exempel på ett populärt spel som 

heter Flight Control, där man spelar som ett av världens mest stressigaste jobb, flygledare. 

Spelare förväntas att leda flygplan på ett säkert sätt till landningsbanan utan att döda 

hundratals passagerare. 
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Men vad är det som gör spelet roligt med ett bisarrt tema? Frågan är enkel enligt Gabe 

Zichermann och Christopher Cunningham, det är gameplay, den spelmekaniska delen av 

spelet som gör det populärt, inte temat och utseendet. Självklart har temat en betydelse för det 

är det som lockar spelare från första början, men det är spelmekaniken som får spelaren att 

fortsätta spela om och om igen. 

5.5.5 Poängsystem 

I spel finns det ofta olika typer av poängsystem för att ge spelaren något att kämpa för, vilket 

ofta leder till att spelaren sätter mål för att uppnå ett visst antal poäng. Ju mer mål det finns i 

ett spel, desto mer finns det att spela. Poängsystemen i vår text är hämtade från Gabe 

Zichermanns och Christopher Cunninghams bok Gamification by Design (2011, 38-40). 

Experience points (förkortat XP), eller, erfarenhetspoäng, brukar användas till att ge spelaren 

ett syfte. Erfarenhetspoäng är den viktigaste typ av poängsystem, eftersom det är det 

vanligaste systemet för att utveckla spelarens karaktär och ge spelaren en känsla av framgång. 

Erfarenhetspoängens största syfte är att ge spelaren ett mål, men man brukar även se till att 

hindra spelaren från att få för mycket erfarenhetspoäng. 

Redeemable points (förkortat RP), eller, gottgörelsepoäng, fungerar som en valuta som brukar 

kallas för coins, eller mynt. Poängen med gottgörelsepoäng är att de byggs upp under spelets 

gång, som sedan kan spenderas av spelaren på saker som denne anser behövas. 

Ett annan slags poängsystem är färdighetspoängen, som spenderas av spelaren oftast på att 

uppgradera sin karaktär. Färdighetspoäng är även känt som skill points och är oftast beroende 

av erfarenhetspoäng och gottgörelsepoäng. Erfarenhetspoängen behövs för att få 

färdighetspoäng och sedan för att använda dem behöver man gottgörelsepoäng. Ofta kan 

spelet kräva att spelaren ska göra något specifikt för att få vissa färdighetspoäng. 

Ett vanligt poängsystem i multiplayerspel är så kallade karmapoäng. Syftet med karmapoäng 

är att ge bort dem, eftersom spelaren själv inte kan använda dem. Spelaren tjänar oftast på att 

ge bort dem, men oftast görs detta bara för skoj skull eller från något man gör, exempel: Få 3 

karma poäng för varje dag du är inloggad. 

Alla dessa poäng system är till för att ge spelaren mer gameplay och kan leda till mer 

hardcorespelande. Alla dessa element finns oftast inte i ett och samma casual mobilspel men 
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skulle vara intressant och se om man kunde sätta in dessa element i ett mobilspel för att 

försöka få fram mer hardcorespelare inom mobilspelsindustrin. 

5.5.6 Leveldesign 

Enligt Gave Zichermann och Christopher Cunningham ska ett spels leveldesigns svårighet 

vara dynamisk (Zichermann & Cunningham, 2011, s. 45-46). En linjär svårighetsgrad riskerar 

att spelare tröttnar eftersom det kan bli för ansträngande för spelaren att vilja fortsätta spela. 

Svårigheter och utmaningar är någonting som tilltalar den tunna hardcore gruppen, medan den 

breda casual gruppen skulle ganska snabbt ge upp och sluta spela. En dynamisk 

svårighetsgrad på leveldesignen skapar större variation och stimulans för spelaren. En bra 

kompromiss för att locka fler casualspelare är att tillåta spelare hoppa över banor. Ett 

successivt belöningssystem är viktigt att ha, ju svårare bana, desto större belöning för 

spelaren. Banorna ska designas logiskt, så att spelaren har lätt att förstå vad som behövs 

göras. 

6. Tillvägagångssätt 

Under kapitlet tillvägagångssätt, går vi igenom de metoder vi har valt för att undersöka vårt 

problemområde, som bland annat undersökningsmetoder, designmetoder, arbetsmetoder och 

vilka verktyg vi har använt under projektets gång. 

6.1 Inledning 

För att besvara frågeställningen och kunna föra en diskussion, valde vi att göra ett eget spel 

till mobil för att få en förståelse varför mobilspelsmarknaden är mer mättad med casualspel 

och inte svårare och mer tidskrävande hardcorespel. För att ta reda på detta valde vi att skapa 

ett casualspel med ett eller flera hardcore element. 
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6.2 Mål 

Målet med produktionen, var att skapa ett spel, som dels kunde användas i en undersökning 

mot en testpublik, som sedan används som underlag för en diskussion samt slutsatser kring 

frågeställningen. 

Som ett komplement till denna undersökning, kommer vi även föra ytterligare en 

undersökning med ett 2D plattform mobilspel vid namn Fenix Box. 

6.3 Spelet 

Vi valde att skapa ett 2.5D singleplayer plattformsspel eftersom vår grupp ansåg att det är en 

intressant och flexibel genre, samt att vi som grupp har den kompetens som krävs för att skapa 

ett spel av denna genre. Det konstaterades också att vi varken har tidsresursen eller kunskapen 

att skapa ett multiplayerspel. 

6.3.1 Spelets koncept 

Spelet utgår från traditionella svenska barnlekar, där spelaren kommer få en lekbeskrivning 

som diskret indikerar vilka regler denne måste följa för att klara av banan. Spelaren kommer 

få tre karaktärer, alla med olika karaktärsdrag och egenskaper. En överviktig karaktär som kan 

trycka ner knappar, en stark som kan flytta objekt och en lång karaktär som går att klättra på. 

Spelaren kan välja att offra en karaktär, vilket gör spelaren inkapabel att fortsätta använda den 

offrade karaktären, men får möjligheten att istället utnyttja den offrade karaktären som en 

plattform för att kunna ta sig vidare till spelets mål. 

När spelaren når målet fortsätter spelaren till nästa bana, där nya hinder och spelregler gäller. 

Misslyckas spelaren med en bana, det vill säga, inte tar sig till målet, måste spelaren starta om 

samtliga banor. Härmed tvingas spelaren att planera i förväg och inte ta förhastade beslut. 

6.3.2 Idégenerering 

Vid gruppens idégenereringsprocess pratades det en hel del om vad hardcore egentligen är för 

någonting och hur ser det ut i spel. Här gjordes observation att i många fall hade 

gruppmedlemmarna olika åsikter om ett element i ett spel är casual eller hardcore. En 

liknande observation gjordes i den tidigare forskningsdelen, vilket ytterligare antyder på att 

termerna hardcore och casual i ett spelbedömningssyfte hos enstaka individer är subjektiv. 
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Personers definitioner på casual och hardcore ser ofta snarlika ut, men var gränserna går i 

praktiska spelexempel är individuellt. Där en individ ser ett spel med utmaning och 

spelmekanik som hardcore, kan en annan se det som en marginell irritation, och påverkas inte 

speciellt mycket av detta. Detta gör att vår synvinkel på casual och hardcore nödvändigtvis 

inte stämmer överens med andras syner. 

Vidare i idégenereringsprocessen kom en del PC spel upp i diskussionen, eftersom gruppens 

medlemmar till större delen spelar på PC. 

Speltermen permadeath, en förkortning av permanent death, eller permanent död, framkom i 

hardcore diskussionen ett flertal gånger, vilket i korta ord innebär att spelaren spelar med en 

karaktär, och när denne dör, måste spelaren skapa en ny karaktär och börja om hela spelet, en 

form av bestraffning. Permadeath skiljer sig från traditionell bestraffning där karaktären till 

exempel återupplivas, laddas om vid senaste spelsparning eller förlorar en viss summa 

spelvaluta. RPG multiplayer spelen Diablo 3, Realm of the Mad God och zombie 

överlevnadsspelet DayZ gavs som exempel för spel med permadeath. Alla spel innefattar en 

enorm värld med en mängd olika uppdrag och utmaningar för spelaren att klara av och på så 

vis, göra framsteg i spelet på olika sätt och närma sig spelets slutmål. Permadeath tvingar 

spelaren att tänka strategiskt, vara noggrann och inte göra förhastade beslut, vilket kommer 

leda till karaktärens död, all framgång förloras och spelaren behöver börja om från början med 

en ny karaktär. Efter analys av spelen, har vi dragit slutsatsen att dessa till största delen följer 

svårt- och folk skoj nycklarna ur Nicole Lazzaro’s Four fun keys. Konstant medvetenhet om 

omgivningen, oerhörd försiktighet kombinerat med hög svårighetsgrad stämmer bra överens 

med svårtskoj nyckeln. Multiplayerläget tillåter folk skoj nyckeln, som endast förstärker 

känslorna svårtskoj nyckeln skapar. Interaktion med andra människor öppnar även upp stora 

möjligheter för tävlingsandan som är ikonisk för hardcorespel. 

Ett annat sorts spel som ansågs vara hardcore, var spel som Super Meat Boy och synnerligen I 

Wanna Be The Guy, två 2D plattformsspel fokuserade på skicklighet, timing, och i fallet I 

Wanna Be The Guy, även spelarens minne. Båda spel följer svårtskoj nyckeln till en hög nivå 

och är designade att skapa först en stor frustration och sedan en stolthet hos spelaren. 

Vi valde sedan att analysera dessa spel, för att komma fram till vilka element vi kunde 

implementera in i vårt plattformsspel. Vi lade märke till att samtliga spel följer svårtskoj 

nyckeln, alltså är spelen designade att skapa frustration och stolthet, eftersom dem av oss som 

spelat spelen har känt av dessa känslor. Oavsett vad spelet är designat för, om det är 
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skicklighet, tur, försiktighet eller minne, är dessa spel designade enligt svårtskoj nyckeln. Vad 

vi tog med oss från detta är att hardcore stämmer bra överens med vad vår tidigare forskning 

gav, att stereotypen hardcore är en person som älskar utmaningar och svårighet. En ytterligare 

parallell kan dras mellan vår tidigare forskning och dessa spel, eftersom samtliga spel kräver 

stor tidsinvestering och insats för att klara spelet. 

Vi hade tidigt bestämt att vi inte skulle göra ett multiplayerspel, dock permadeath kvarstod 

som ett intressant spelelement, och detta var någonting alla i gruppen ansåg vara hardcore. 

Vi försökte sedan dissekera permadeath till mindre delar och försöka reda ut vad spelaren går 

igenom. Spelaren börjar med att skapa en karaktär. Om spelet är ett RPG spel, är detta ofta 

designat så att spelaren har möjlighet att skräddarsy karaktärens utseende och 

gameplaymässiga egenskaper. I andra spel är denna process så pass liten att spelaren endast 

behöver trycka Nytt Spel-knappen. I RPG spelets fall investeras tid och det skapas ett band 

mellan spelaren och karaktären. Spelaren ger sig sedan ut i spelvärlden och stöter på 

utmaningar och hinder. Konstant genom spelets gång är spelaren mån i att hålla karaktären 

vid liv, och ju längre spelaren lyckas, desto mer investerad blir spelaren i sin karaktär, både i 

form av nedlagd tid, men också karaktärens utveckling i spelet. Under spelets tid blir 

spelvaluta och karaktärsvärden ett stort värde för spelaren, men ur en ren spelmekanisk 

synpunkt så är allt detta ingenting annat än en form av framgång i spelet. 

Vi konstaterade att för att klara av detta, behövdes många banor som spelaren kunde göra 

framgång inom, och därmed investera sig själv i spelet. Spelvalutor övervägdes, men det 

bestämdes att det inte gynnar ett plattformsspel utan att göra spelet enklare. Banorna behövde 

vara svåra och klarar spelaren inte en bana, likt permadeath, måste personen sedan börja om 

spelet, och all framgång i spelet försvinner. Hardcore aspekten i detta spel är fokuserat på den 

halvt modifierade permadeath stilen, men för att lyckas med detta behövs många banor, 

eftersom fler banor, betyder en större tidsinvestering för spelaren, vilket skapar mer för 

spelaren att förlora. 

6.3.3 Spelets Gameplay 

Spelet kommer att kunna spelas på mobiltelefon och tablet, vilket i korta ord innebär att spelet 

kommer bli kontrollerat med hjälp av en pekskärm. Skärmen kommer att visa tre knappar, en 

vänster pil, en höger pil och en uppåt pil. När spelaren trycker på en av pilarna kommer vald 

karaktär röra sig i vald riktning, och uppåt pilen gör att karaktären hoppar. Spelaren väljer en 
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karaktär genom att trycka på en av tre karaktärsknappar som symboliserar respektive karaktär. 

Efter detta skapas en karaktär som spelaren kan påverka. En dödsknapp kommer finnas för att 

döda karaktären.  

Varje karaktär har olika förmågor, som oftast aktiveras vid karaktärens död. Den överviktiga 

karaktären kan trycka ner knappar, den långa karaktären går att klättra på samt använda som 

plattform, och den starka karaktären är liten och kan flytta objekt. 

Spelaren behöver läsa en leks beskrivning och förstå det subtila budskapet som berättar hur 

spelaren ska klara av banan. Med hjälp av karaktärernas olika förmågor och egenskaper ska 

spelaren nå slutmålet med en av karaktärerna. 

6.3.4 Spelmotor & Mjukvaror 

Inför valet av spelmotor ställdes vi inför ett flertal faktorer att ta hänsyn till, bland annat 

plattformskompatibilitet, programmeringsspråk, tidigare erfarenheter och inlärningskurva. 

Unreal Development Kit och Unity3D var de spelmotorer vi har tidigare erfarenheter inom, 

vilket var den främsta anledningen varför vi valde mellan dessa två i de olika aspekterna. 

Vårt krav av spelmotorn var att vara kompatibel med den mobila plattformen Android. 

Unity3D stödjer detta samt iOS, och Unreal Development Kit stödjer endast iOS, och för att 

utveckla till Android behövs en full Unreal Engine 3 licens, som är oåtkomligt för vår grupp. 

Vår grupp besatt även begränsade programmeringsfärdigheter, vilket gjorde även här Unity3D 

till ett bra val, eftersom Unity3D programmeras i Javascript samt C#, vilket är några av de 

enklare programmeringsspråk, till skillnad från Unreal Development Kit som programmeras i 

C++, vilket generellt anses vara ett svårare språk. 

Slutligen valde vi att använda oss av spelmotorn Unity3D för att skapa vårt spel, delvis för det 

som sagts ovan, men också för att gruppen besitter en mycket längre erfarenhet inom denna 

spelmotor, samt att inlärningskurvan för spelmotorn är låg. 

Vi jobbade med spelets grafiska sida, där vi använde oss av en mängd olika mjukvaror, främst 

Autodesk Maya, Pixologic Zbrush och 3D Coat för 3D modeller samt Adobe Photoshop för 

texturer och 2D grafik. Vi valde dessa eftersom det är mjukvaror vi har stor kompetens inom, 

och det vore kontraproduktivt att använda någon annan.  
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6.3.5 Fenix Box 

Mobilspelet Fenix Box (Green Lava Studios, 2012) är ett 2D plattform spel till Android. 

Spelet är likt Super Meat Boy och I Wanna be the Guy, med endast några få spelmekaniska 

skillnader, och anses av oss som oerhört hardcore, speciellt i banor efter nivå 25. Vi valde 

spelet eftersom det är ett av de få spel som finns ute på Androidmarknaden som någorlunda 

efterliknar spelet som vi vill skapa, med skillnaden att vara ett grafiskt simpelt 2D spel. Det är  

inte riktigt en permadeath stil på spelet, utan fokuserar mer på hur långt spelaren kommer i en 

sittning, samt en överdriven svårhet, ämnad att orsaka stor frustration. Vi lade märke till en 

stor svårighetsökning runt nivå 25 och över. Den mobila plattformens pekskärm gör 

kontrollerna till detta spel simplistiska med endast två knappar för att gå i sidleds, samt en 

knapp för att hoppa. 

6.3.6 Utvecklingsprocess 

Fig. 1. Exempel på hur det såg ut under projektets gång i webbapplikationen Trello 

Någon fast produktionsmetod sattes inte under projektets start, eftersom alla var väl medvetna 

om vad som behövde göras och vem som skulle vad. Gruppen stämde av med varandra 

regelbundet och använde webbapplikationen Trello(Fig. 1) för att underlätta 

utvecklingsprocessen. Gruppmedlemmarna skrev i Trello om vad de kommer arbeta med, vad 

de med arbetar just nu och vad som är klart. Vår arbetsmetod påminner om 

vattenfallsmetoden, där man skriver en lista vad som behövs göras, hur lång tid det kommer ta 

och när man ska arbeta med en specifik del (Winston, 1970), men skiljer sig i vårt fall där det 
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diskuterades ständigt fram vad som behövde prioriteras, och sedan anpassades produktionen 

efter det. Eftersom gruppen arbetade varje dag i samma rum, utnyttjade vi kommunikationen 

med att prata med varandra alltemellanåt.  

Av denna anledning behövdes det inte ett strikt tidsschema när uppgifter ska vara avklarade, 

som man hade gjort med en ren vattenfallsmetod.  

Gruppen hade till fördel kunnat välja en produktionsmetod, eftersom detta hade garanterat en 

beprövad produktionsmetod. 

6.4 Undersökning 

Mot slutet av produktionen uppstod problem i utvecklingsfasen, vilket resulterade i att vi inte 

kunde använda vår produktion i vår undersökning. Brist på tid gjorde att viktiga 

spelmekaniker inte fungerade vid undersökningsperioden, vilket är varför vi kommer fokusera 

på vårt komplement, Fenix Box till vår undersökning.  

6.4.1 Spelundersökning 

Vår undersökning består av tre delar. 

Den första delen har syftet att försöka identifiera vad för sorts spelare testpersonen är. Detta är 

främst fokuserat mot dennes mobilspelsvanor, men även hur personens övriga spelvanor ser 

ut. Dessa frågor är utformade så att svaren ska kunna ge oss möjligheten att positionera 

individen på casual - hardcore skalan. 

I denna del ställer vi följande frågor: 

Kön?  

Vi valde att ställa denna fråga eftersom det är en intressant aspekt att ta upp vid denna sorts 

undersökning. 

Ålder?  

Likaså här är även åldern en intressant faktor att iaktta i resultatet. 

Äger du en tablet eller smartphone? iOS/Android/Annan? 

Med denna fråga vill vi ta reda på om personen är överhuvudtaget bekant med mobila enheter. 
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Brukar du spela mobilspel? Varför/Varför inte? 

Denna fråga är ett slags komplement till ovanstående fråga. 

Hur länge brukar du spela mobilspel per dag? (i snitt) 

Tiden personen lägger ner på mobilspel kan hjälpa oss ytterligare positionera personen i 

casual - hardcore skalan. 

Vad är ditt mål med mobilspelandet? 

Med denna fråga ville vi ta reda på varför personen spelar mobilspel, är det ett enkelt 

tidsfördriv, den sociala upplevelsen, utmaningen eller om spelet påverkar personen på något 

sätt i det verkliga livet. Vi försökte hålla frågan neutral och försöka få personen att använda 

sina egna ord. 

Spelar du PC/Konsol spel? 

Denna fråga är ämnad att hjälpa oss positionera personen i casual - hardcore skalan. 

Om så, vilka spel/genres, och hur mycket? 

Specifika speltitlar och genres, samt hur mycket tid personen lägger ner på dessa spel är ett 

komplement till ovanstående fråga och fyller samma syfte. 

Vad är ditt mål med PC/Konsol spelandet? 

Likt den snarlika frågan ovan angående mobilspel, ville vi ta reda på varför personen spelar 

PC och/eller konsol spel. 

Till alla frågor medföljer även en hjälptext som ett svarsneutralt stöd för försökspersonerna att 

få bättre förståelse över vad för slags svar vi vill få ut av dem. 

När försökspersonen svarat klart på samtliga frågor går denne vidare sedan till del 2 där spelet 

Fenix Box på en Android surfplatta ska spelas. Personen som leder undersökningen berättar 

tydligt att testpersonen får spela spelet hur länge denna vill och när individen är nöjd och inte 

vill spela mer, lägger personen sig ifrån surfplattan och går vidare till del 3 i undersökningen. 

I del 3 får spelaren svara på frågor om deras upplevelse i del 2. Målet är att få en så 

beskrivande bild av testpersonens spelupplevelse som möjligt. Följande frågor ställs 

testpersonen: 
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Till vilken nivå kom du? 

Varför slutade du spela? 

Blev du under spelets gång frustrerad? 

De tre ovanstående frågor är alla utformade så att vi kan ta reda på när och varför personen 

slutade spela. Frågorna ansågs vara nödvändiga, eftersom en person kanske inte slutar spela 

av ren frustration, utan det kan vara på grund av uttråkning, ointresse eller annan anledning 

som nödvändigtvis inte kommer tillföra någonting till undersökningen. 

Fann du spelet utmanande? 

Här får personen svara på en skala mellan ett till fem på hur utmanande spelet är, där ett är 

inte alls, tre är lagom och fem är mycket utmanande. 

Hur uppfattade du spelets kontroller? 

Mobila plattformar med pekskärm är kända för att ha klumpiga kontroller, och vi vill 

undersöka hur kontrollerna upplevs av personen, och om de påverkade spelupplevelsen. 

Skulle du kunna tänka dig betala 7 kronor för detta spel? Varför/Varför inte? 

Om nej, skulle du kunna tänka dig spelet om det var gratis? Varför/Varför inte? 

Med de två ovanstående frågor vill vi kolla det kommersiella värdet i spelet. 

Hur har detta spelet påverkat din sinnesstämning efter spelandet? 

Var detta en rolig upplevelse? 

Med dessa två ovanstående frågor vill vi ta reda på hur spelet har påverkat personen efter 

spelsessionen. 

6.4.2 Syfte med undersökningen 

Med undersökningen ville vi undersöka hur hardcore respektive casualspelare påverkas av 

detta spel. De olika frågorna vi ställde till testpersonerna är utformade så att vi 

förhoppningsvis ska kunna reflektera över varför hardcore i allmänhet inte tilltalar den stora 

massan, som casualspel gör. 
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7. Resultat och diskussion 

7.1 Inledning 

För att försöka besvara frågeställningen har en undersökning genomförts för att få en 

förståelse om hur spelare relaterar till mobila hardcorespel, men även för att få en större 

kunskap varför ett hardcorespel nödvändigtvis inte blir lika framgångsrikt som ett mer 

casualspel. Spelet Fenix Box valdes till undersökningen, eftersom utvecklarna beskriver 

spelet som ett hardcorespel och passar in på tidigare forsknings beskrivning av ett 

hardcorespel. Samtliga deltagare använde en Asus Transformer TF300 surfplatta, så att alla 

skulle få en snarlik upplevelse. 

7.2 Spelundersökning 

I detta kapitel kommer resultatet från vår undersökning redovisas. All data från 

undersökningen samt reflektioner kommer vara uppdelad i underkapitel. 27 personer deltog i 

undersökningen. 
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7.2.1 Del 1 

 

Fig. 2. Fråga: Kön? 

Deltagare i vår undersökning var till större del manliga med en andel på 78 procent. Vare sig 

detta är en faktor som påverkar resultatet står oklart, men en jämnare könsfördelning hade 

med större sannolikhet bidragit till ett bättre slutresultat. 

 

Fig. 3. Fråga: Ålder? 

En majoritet av deltagarna i undersökningen befann sig i en ålder mellan 20 och 22 år gamla, 

med en procentuell andel på 74 procent. En större åldersfördelning hade troligen lett till ett 

mer korrekt slutresultat i undersökningen. 
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Fig. 4. Fråga: Äger du en tablet eller smartphone? iOS/Android/Annan? 

Enligt diagrammet i figur 4, äger 55 procent av deltagarna en iOS, med Android plattformen 

på andra plats med en procentsats på 37 procent. Några korrelationer mellan plattform och 

annan data i undersökningen finns inte. Hur och om mobil plattform påverkar resultatet är 

oklart, men den nästintill jämna representationen mellan de två större plattformarna, Android 

och iOS, kan antas skapa ett plattformsoberoende slutresultat. 

Fig. 5. Fråga: Hur länge brukar du spela mobilspel per dag? (minuter, i snitt) 

Diagrammet i figur 5 visar på hur länge varje deltagare spenderar i snitt på mobilspel varje 

dag. Resultatet är brett och omfattande, det finns båda deltagare som spelar mycket och lite. 
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Fig. 6. Fråga: Vad är ditt mål med mobilspelandet? 

65 procent i undersökningen ansåg att mobilspel endast är ett tidsfördriv, och endast 26 

procent söker utmaning i mobilspelen. Detta kan kopplas till casual och hardcore, där en 

casualspelare söker ett enkelt tidsfördriv, och hardcorespelaren söker utmaning och 

tävlingsanda. Det kan här kan antas att 65 procent av undersökningens deltagare är 

casualspelare, och endast 26 procent är hardcorespelare. 

Fråga: Spelar du PC/Konsol spel? Om så, vilka spelgenres, och hur mycket? 

I denna fråga fick deltagaren skriva vilka spel och spelgenres denne tycker om. 18 personer av 

27 svarade att de spelar spel på PC eller konsol, där åtminstone en speltitel eller spelgenre 

som generellt anses vara hardcore nämndes. Särskild hänsyn och försiktighet ska tas vid 

användning av resultatet, med tanke på att vare sig något är hardcore eller inte är en subjektiv 

åsikt. Bortses detta, kan det antas att en majoritet av deltagargruppen är hardcorespelare, 

vilket kan resultera i en överrepresentation av utmaning i föregående diagram. 

Fråga: Vad är ditt mål med PC/Konsol spelandet? 

Likt den snarlika frågan om mobilspelandet, vill vi med denna fråga ta reda på varför en 

person väljer att spela vissa spel på PC och konsolplattformarna. Eftersom deltagarna fick lov 

att skriva fritt, framstod många spridda svar, och en del som är svårtolkbara. En tydlig 

skillnad från mobilspelandet, är att en majoritet av deltagarna som spelar på PC och konsol, 

spelar för utmaning, äventyr och social interaktion, och endast tre personer nämner 
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tidsfördriv. Med denna information kan det betraktas att PC och konsol spelare erhåller en 

större andel hardcorespelare, i jämförelse med mobila plattformar. 

7.2.2 Del 3 

 

Fig. 7. Fråga: Till vilken nivå kom du? 

Diagrammet i figur 7 visar när varje deltagare valde att sluta spela Fenix Box. Nivån flest 

deltagare hade problem med var nivå 31, med nivå 25 på andra plats.  

 

Fig. 8. Fråga: Varför slutade du spela? 

Den största anledningen deltagare valde att sluta spela spelet, vad på grund av frustration och 

spelets svårighet, med procentsatser på 37 respektive 26 procent. Enligt hardcore stereotypen 

tilltalas hardcorespelare av dessa element, alltså kan det antas att dessa 63 procent av 

deltagarna är casualspelare.  
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15 procent av deltagarna kände belåtenhet och förlorade behovet att fortsätta spela spelet. 

Varför blev det såhär? Låg orsaken hos spelaren, spelet eller hos båda? Orsakerna kan vara 

många, och är mest troligen olika hos olika individer. 

Sju procent av deltagarna kände uttråkning, vilket kan tyda på att spelet inte var tillräckligt 

utmanande. Det kan också tyda på att spelgenren inte tilltalar deltagaren.  

 

Fig. 9. Fråga: Blev du under spelets gång frustrerad? Fann du spelet utmanande? 

Vertikal: 3:a står för lagom. Under 3 är mindre frustrerande/utmaning, och högre är mer. 

Diagrammet i figur 9 visar att det finns i de flesta fall en korrelation mellan frustration och 

utmaning. Frustration hade ett genomsnitt på 3.37, medan utmaning hade ett genomsnitt på 
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Fig. 10. Fråga: Hur uppfattade du spelets kontroller? 

Totalt 33 procent hade någon form av problem med att spela med pekskärmen, vilket kan ha 

påverkan på deltagarens frustration och uppfattad svårighet. En korrelation finns mellan 

deltagarens uppnådda nivå och tycke om spelets kontroller, där en majoritet av deltagarna 

som ogillar kontrollerna för spelet, har också kommit till nivå 31 eller högre. Flera deltagare 

nämnde svårigheter att röra sig med hög precision, och bristen på fysisk respons från 

pekskärmen skapade onödiga svårigheter där de förlorade kontrollen av karaktären och spelets 

grafiska gränssnitt på pekskärmen. Det uppstod även några klagomål på surfplattans 

formfaktor, där åsikten var att den var klumpig att hålla i och spelets knappar var dåligt 

placerade, något de påstod inte hade varit ett problem på en mindre mobiltelefon. 
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Fig. 11. Fråga: Skulle du kunna tänka dig betala 7 kronor för detta spel? Varför/Varför inte? 

Med denna fråga ville vi ta reda vad deltagaren ansåg spelet var värt. 7 kronor kan ses som en 

prisstandard, som fastställts under mobilapplikationbranschens utveckling. Summan kommer 

från den amerikanska prisstandarden på $0.99 dollar. 33 procent svarade att de inte hade 

betalat 7 kronor för detta spel, med vanligaste orsakerna att de normalt vis inte betalar för 

mobilspel, eller att den mängd speltid inte är värd pengarna. 

 

Fig. 12 Fråga: Om nej, skulle du kunna tänka dig spelet om det var gratis? Varför/Varför 

inte? 

Detta är en följdfråga på frågan ovan, där 85 procent av alla deltagare påstod att de skulle 

kunna tänka sig spela spelet om det vore gratis.  
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Fig. 13. Fråga: Hur har detta spelet påverkat din sinnesstämning efter spelandet? 

En majoritet påstod oförändrad sinnesstämning efter att ha spelat spelet, men trots stor 

frustration och svårighet, mådde ett större antal deltagare bättre än antalet deltagare som 

mådde sämre efter spelsessionen. 

 

Fig. 14. Fråga: Var detta en rolig upplevelse? 

Resultaten är tämligen intetsägande och är därför svårt att dra någon slutsats inom. En klar 

majoritet av deltagarna ansåg att de hade roligt med spelet, trots att många ansåg spelet vara 

svårt och frustrerande. Kan då dessa 89 procent anses vara hardcorespelare? Troligen inte, 

med tanke på att det finns en hel del faktorer i denna undersökning som pratar mot detta. 

Bland annat 30 procent av deltagarna blev troligen för frustrerade eller trötta på svårigheten 
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vid nivå 31 att de slutade spela. Ytterligare 45 procent valde att stanna innan nivå 31. 89 

procent siffran talar däremot endast om hur roligt deltagaren hade till den uppnådda nivån, där 

lägre nivåer kan ses som lättare, och därmed mer tilltalande till en casualspelare. En antagelse 

kan här göras, att resultatet från frågan, Var detta en rolig upplevelse?, inte räknas som data 

att dra en slutsats från, utan att användas i ett reflektionssyfte, där avslutad nivå i figur 7 kan 

anses som en bättre indikator på hur stor andel av deltagarna är hardcore eller casualspelare. 

Även avslutad nivå kan vara svår att använda för att dra en slutsats, eftersom diagrammet i 

figur 8 tyder på att alla slutade på grund av frustration eller svårighet. En stor andel ansåg sig 

själva endast ”vara nöjda”, och kände inte längre behovet att spela spelet. Svaret är i sig är 

intetsägande, och har många olika tolkningar, och endast spekulationer tar inte 

undersökningen närmare svaret på frågeställningen. 

7.2.3 Tävlingsanda 

Ett fenomen som var märkbart under, fast utanför undersökningen, var den tävlingsanda och 

konkurrens som skapades mellan testdeltagarna. Många som fick chansen att interagera med 

varandra, där frågor om vilken nivå den andra hade kommit till, samt en del provokationer 

och utmaningar växlades mellan deltagarna. Detta är ytterligare en fingervisning att Fenix 

Box kan anses vara ett hardcorespel. 

7.3 Spelproduktion 

Spelet som producerades kom aldrig till testning under denna undersökning av anledningar 

som nämns nedan i texten. Trots detta kan det vara värt att göra en reflektion varför det gick 

som det gick, men även vad som skulle kunna göras annorlunda. 

Spelproduktionen på tio veckor resulterade i ett spel, som följde det bestämda spelkonceptet, 

med ett få undantag på karaktärers spelmekaniker, som flytta saker med den starka karaktären, 

trycka ner knappar med den överviktiga karaktären samt möjligheten att klättra på den långa 

karaktären. Undantagen skapar däremot en helt annorlunda spelupplevelse, eftersom mindre 

antal spelmekaniker begränsar vad som kan göras i spelet. De övriga spelmekaniker som finns 

i spelkonceptet, som gå höger, vänster och hoppa, skulle förmodligen passa bättre till ett 

enklare och mer casualspel. 
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Spelet gruppen producerade föll kort på fler fronter, som antal banor. Grundtanken låg i att 

spelaren skulle ha mycket att förlora, som i detta fall betydde framgång i spelet. Med ett total 

på 4 banor och en speltid på under tio minuter, skapar spelet varken någon särskild utmaning 

eller hardcore element.  

Med detta sagt, är det möjligt att implementera hardcore element i casual mobilspel? Om mer 

tid varit tillgänglig för produktionen, hade det säkerligen lyckats. Att just hardcore element är 

ett subjektivt tycke, skapar en viss svårighet att besvara denna fråga. En slutsats som dragits 

är att många hardcore element skulle kunna gå att implementera i ett casual mobilspel, men i 

slutändan handlar det alltid om att människor ska tycka detta är roligt, vilket man då kan gå 

till exempelvis Nicole Lazzaro’s Four Fun Keys. 

På grund av tidsbristen, användes inte spelet i undersökningen, vilket resulterade i rena 

spekulationer kring undersökningens resultat om spelet hade varit en en del av den. Baserat på 

den bristande hardcore delen och genomförandet av spelkonceptet, tros det vara endast en 

fördel att spelet inte var en del av undersökningen. Hade dessa brister inte funnits, samt visat 

sig vara funktionellt dugligt på mobil plattform, fanns det en god chans att spelet fått goda 

resultat. 

7.4 Slutdiskussion 

7.4.1 Casual / Hardcore 

I den modern spelkulturen finns en mängd olika begrepp och termer för olika 

användningsområden. De engelska begreppen casual och hardcore används ofta som två 

kategorier för att placera ett spel eller användarbas.  

Casualspel är ett enkelt spel som går snabbt att lära sig, tar inte särskilt lång tid, ger ofta en 

positivt överdriven respons till spelaren och är ofta designat som ett tidsfördriv, särskilt på 

mobila plattformar. Det påstås ofta att ett casualspel är designat mot en bredare målgrupp. En 

casualspelare är en person som värdesätter dessa egenskaper hos ett spel och generellt letar 

efter ett enkelt och snabbt tidsfördriv. Hardcore är casuals motsats och fokuserar sig på 

utmaning, skicklighet, svårighet och hängivenhet. 

Det bästa sättet att se på dessa två kategorier är som stereotyper, eftersom alla individer har 

olika preferenser och åsikter när det kommer till spel. Ett spels gameplay som är designat till 
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en casual publik behöver nödvändigtvis inte tilltala en specifik casualspelare, eftersom det 

finns andra aspekter som påverkar spelarens tycke. Spelarens tidigare spelvanor, spelets 

marknadsföring, grafik eller fiktion är bara några få aspekter att titta på när det kommer till 

varför en person väljer att spela ett spel. Detta är också orsaken till varför det är svårt att prata 

om just vad casual och hardcore är, eftersom det är begrepp som saknar fast definition och 

uppfattas olika av människor. 

7.4.2 Reflektion 

För att besvara frågeställningen; det korta svaret är, mobilspel med ett hardcore gameplay är 

underrepresenterat eftersom hardcorespel är designade med en hardcore demografi i åtanke, 

med andra ord, en mindre målgrupp. Oavsett hur mycket marknadsföring spelet har bakom sig, 

kommer spelet alltid vara begränsat av hur roligt den stora folkmängden har med spelet.  

Spelet Fenix box som användes i undersökningen var möjligtvis inte det bästa hardcorespelet 

som finns att hitta. Trots detta byggdes en stor mängd frustration upp hos undersökningens 

deltagare. Att bedöma hur stor skara hardcore- och casualdeltagare som fanns i 

undersökningen, har visat sig vara ingen lätt uppgift, men att bedöma utifrån undersökningens 

resultat, kan det antas att en klar majoritet söker casualspel på mobila plattformar, men 

hardcorespel på PC och konsoler. En större undersökning med ytterligare ett eller två spel, 

samt en större deltagargrupp med en jämnare köns- respektive en bredare åldersfördelning, 

hade mest troligen lett till ett mer exakt resultat. 

Ett generellt problem med mobila plattformar, är dess pekskärm, och synnerligen i 

hardcorespel där hög precision är en stor del av gameplayet, likt spelet Fenix box. Över en 

fjärdedel av deltagarna i undersökningen ansåg att spelets kontroller var svåra att hantera, och 

bristen på fysisk respons gjorde att de tappade bort var kontrollerna var placerade. Deltagare 

med denna åsikt visade sig även komma längre i spelet, med fler avklarade nivåer, där högre 

krav sätts på precision. Spekulationer leder till att om fler deltagare hade spelat fler nivåer, 

skulle antal deltagare med denna åsikt möjligtvis stiga. Skulle detta stämma, kan den mobila 

plattformens pekskärm vara en orsakande faktor till varför hardcore precisionsspel är 

underrepresenterade. Man skulle kunna anta att dagens kontrollmöjligheter hos mobila 

enheter är en stor anledning till varför hardcorespel är endast en liten fraktion av den totala 

spelmassan, med åtanke att mobila spelkonsoler som Playstation Vita eller Nintendo DS 

skulle kunna vara avskalad mobiltelefon med kraftigare hårdvara, joysticks och fysiska 
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knappar. Precisionen och den fysiska responsen som kontroller från ett fysiskt gränssnitt ger, 

finns idag inte hos mobila plattformar, och hade de funnits, hade denna produkt varit mot en 

specifik målgrupp, och mest troligen inte sålt i närheten av hur många enheter som säljs idag. 

Majoriteten av mobilanvändare som söker nya spel, kollar på topplistorna, om de inte söker 

någonting särskilt, då används sökfunktionen. För att ett spel ska komma till topplistorna, 

krävs ett visst antal nedladdningar eller köp per dag (Austin, 2012). För att få sitt spel 

nedladdat eller köpt så många gånger per dag, måste spelet vara designat mot en så pass bred 

målgrupp som möjligt i alla aspekter, eller i andra ord, en casual målgrupp. Kort sagt skulle 

det kunna påstås att de stora aktörerna belönar utvecklare genom att nå ut till en sådan bred 

målgrupp som möjligt, eftersom ett spel på topplistan genererar publicitet, vilket i sin tur 

genererar fler nedladdningar eller köp. När casualspelen är de enda spelen som får publicitet, 

är det inte otänkbart att spelkulturen får tankesättet att mobila plattformen är en casual 

plattform, där inget annat än tidsfördriv existerar.  

7.4.3 Slutsats 

Vi anser att detta kandidatarbete har skapat en ökad förståelse kring frågeställningen och 

fenomenet vad gäller spel, som idag befinner sig på Play store och App store.  

Begreppen casual och hardcore används idag för att både kategorisera spelkonsumenter eller 

spel i två olika grupper. Casual-/hardcorespelare påstås ofta söka eller föredra en viss 

egenskap eller spelmekanik hos spelet, medan ett casual/hardcorespel är designat på ett sätt 

för att nå den uppsatta målgruppen. Casualspel är enkla tidsfördriv, med låg inlärningskurva 

och designade för att nå ut till en stor konsumentgrupp, och en casualspelare är en person som 

värdesätter dessa egenskaper. Hardcorespel är casuals motsats, en stor tidskonsument, 

fokuserat på utmaning och tävlingsanda, designat till en smalare grupp spelare, och 

hardcorespelare är spelare som söker spel med dessa drag. Kandidatarbetets tidigare 

forskningen och produktionsdelen visade däremot att det inte finns några klara definitioner på 

casual och hardcore. Var gränser går, vilken spelmekanik som är hardcore eller inte, är 

subjektivt och olika hos de flesta individer. 

Den gestaltande delen i kandidatarbetet bestod av en spelproduktion. Med denna 

spelproduktion ville vi implementera hardcoreelement i ett casualspel, för att sedan kunna 

testa detta i en undersökning. Spelet var inte med i undersökningen på grund av mindre 
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genomtänkt planering, och med avsaknad av stöd för mobil plattform. I och med detta valde 

vi att endast undersöka hardcorespelet Fenix Box. 

Det finns många möjliga anledningar till varför hardcorespel är underrepresenterat. 

Undersökningen som genomfördes på 27 personer, visade på att en majoritet av 

undersökningsdeltagarna ser mobilspel som tidsfördriv, vilket kan jämföras med en majoritet 

som spelar PC/konsolspel för utmaningen. Konsumenternas tankesätt mot utmaning och de 

generella egenskaper hos hardcorespel kan vara en orsak till att casualspelen dominerar.  

Nästintill samtliga som besvarade undersökningen med att de upplevde problem med 

kontrollerna, uppnådde även spelnivåer över 30, vilket är efter den markanta 

svårighetsökningen vid nivå 25. De största klagomålen var brist på fysisk respons och dålig 

precision, vilket kan vara en anledning till varför hardcorespel med högre krav på precision 

överglänsas av casualspelen. 

Topplistorna är ofta de första ställen en konsument letar efter nya spel. För att ett spel ska 

hamna på topplistorna, måste spelet konkurrera med övriga speltitlar om antal nedladdningar 

och köp per dag. Ett casualspel som är designat mot en större målgrupp, tilltalar därmed fler 

konsumenter, vilket naturligtvis resulterar i fler nedladdningar och köp per dag och en högre 

rankning på topplistorna. Påståendet att App och Play stores affärsmodell arbetar mot 

hardcorespelen verkar här inte helt falskt, eftersom spel som inte ligger på topplistor eller är 

speciellt exponerade av aktörerna själva, löper risken att få en minimal exponering och därav 

sälja mindre.  

Som det ser ut nu, kommer hardcorespel förbli spelen, som människor hittar endast om de 

söker efter spelet. Detta kommer sannolikt inte att ändras förrän anledningarna som nämndes 

ovan ändras. Faktumet kvarstår dock, ett hardcorespel är riktat åt en smalare målgrupp, vilket 

naturligtvis säljer mindre än ett casualspel. 
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8. Ordlista 

2D. 2D står för två dimensionell, vilket i ett grafiskt sammanhang betyder att det inte finns 

något djup i till exempel i en bild, utan endast bredd och höjd. I ett spelsammanhang innebär 

detta att objekt endast befinner sig i två dimensioner, det vill säga, i bredd och höjd. 

2.5D. 2.5D är ett samlingsnamn på allt som befinner sig mellan 2D och 3D och används oftast 

i spelsammanhang. Det handlar oftast om spel bestående endast av 2D bilder som, med hjälp 

av olika tekniker, skapar en 3D känsla, men det kan också handla om ett spel, uppbyggt av 3D 

modeller, men endast tillåter spelaren att röra sig i två dimensioner. I vår undersökning syftar 

vi på den senare definitionen. 

3D. 3D står för tre dimensionellt, vilket innebär någonting som befinner sig på bredden, 

höjden och djupet. I spelsammanhang handlar det oftast om 3D modeller, som är modeller, 

uppbyggda i tre dimensioner. 

Android. Android är ett operativsystem, primärt utvecklat av Google till mobila enheter. 

Användarvänlighet. Användarvänlighet är ett begrepp på hur enkelt och bekvämt ett objekt 

är designat är för användaren. 

Bana. Bana är ett ord för att beskriva leveldesign och spelmål för en del av spelet. 

Casual. En stereotyp som antyder på vilken spelartyp som antas kommer spela spelet. En 

casualspelare antas ogilla svåra spel, och föredrar att spela på sina egna villkor och tid. 

Spelaren är inte intresserad av att investera sig i spelet utan letar endast efter ett snabbt skoj. 

Gameplay. (Översatt ungefär till spelupplägg, spelsätt, spelstil eller speltyp) Är en spelterm 

som innefattar alla spelarens upplevelser under interaktionen med ett datorspel. Man kan säga 

att det är vad spelaren gör. I allmänhet används termen för att beskriva den totala upplevelsen 

av att spela spelet, förutom faktorer som grafik och ljud. 

Hardcore. En stereotyp som antyder på vilken spelartyp som antas kommer spela spelet. En 

hardcorespelare antas vara beredd att lägga ner stora mängder tid och hängivelse till spelet. 

Hardcorespelare föredrar hög svårighetsnivå och gör allt för att investera sig mer i spelet. 

iOS. iOS är ett operativsystem, primärt utvecklat av Apple till Apples mobila enheter. 

Joystick. En spak som används för att kontrollera spel, och är ofta en del av en spelkontroll. 
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Leveldesign. Leveldesign är proceduren vid skapande av levels, eller banor till spelet. 

MMORPG. Förkortning av Massively multiplayer online role-playing game, vilket kort 

menar ett RPG multiplayerspel, ämnat för hundratals, ibland tusentals spelare. 

Nivå. Ett annat ord för Bana. 

PC. En förkortning av Personal Computer, eller personlig dator. 

Permadeath. Är en spelterm, en förkortning av permanent death, eller permanent död. 

Plattform. I detta fall kan det betyda två olika saker. Den första betydelsen är vilken hårdvara 

spelet är utvecklat till, som till exempel Xbox, Playstation eller PC. Den andra betydelsen är 

en typ av gameplay där man kan rör sig mellan plattformar för att nå spelets mål. 

RPG. Förkortning av role-playing game, vilket är ett spel där spelaren spelar en karaktär i en 

påhittad värld. Spelaren har ofta stor kontroll över dennes påverkan på omvärlden, 

karaktärens utseende samt färdigheter. 

Spelmekanik. Spelmekanik är en regler som formar ett spel. Reglerna formar allt från 

spelarens nivå på interaktion till spelets balans. 

Spelmotor. En spelmotor kan ses som ett färdigt paket för spelutvecklare att använda. 

Spelmotorn tillgodoser saker som till exempel grafikrendering, ljudmotor, nätverk och 

programmering. 

Surfplatta. En surfplatta är en större variant av en smartphone, oftast utan möjligheten att 

ringa. 

Pekskärm. En pekskärm är en skärm som tillåter interaktion med hjälp av händer. 

Wi-Fi. Wi-Fi är ett trådlöst nätverk som man brukar använda till att ansluta olika enheter till 

en internet anslutning. 

Zombie. En påhittad varelse av en tilltygad återupplivad människa. 
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