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Syfte: Att ge spelutvecklare en grundläggande och överskådlig 
modell som är anpassningsbar inom spelutveckling. 

Metod: Vi har använt oss både av kvalitativa och kvantitativa metoder 
på en grund som kan liknas vid en abduktiv ansats. Primärdata 
insamlas genom en pilotstudie, en enkät samt två intervjuer 
med spelutvecklare från spelutvecklingsföretag.

Teori: TPC och GameFlow ligger som underlag för vår teoretiska 
referensram och grundar formandet av en ny modell vid namn 
TPC G. Vidare ger TPC G en gemensam bild av hur de två 
förstnämnda teorierna integreras med varandra.

Empiri: Utifrån enkäten och intervjuerna har det framkommit att 
upplevelsen är det primära för användaren av datorspel och att 
detta ger svar på hur bra egenskaperna kombineras i spelet. 
Resultatet av enkäten visar att många datorspelsanvändare 
upplever tidsåtgången som besvärande. Då tidsaspekten är en 
avgörande faktor för hur datorspelet uppfattas som helhet 
medför detta problem även för spelutvecklare.  

Slutsatser: Genom att applicera TPC G hjälper systemutvecklings-
metodik spelutvecklare att uppfatta hela utvecklingsprocessen 
tidigt i utvecklingsfasen. I modellen ses även tidsaspekten 
som en avgörande faktor där spelarnas och utvecklarnas 
uppfattning inte överensstämmer. 
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1 Inledning

Inledningen ger en bakgrund till hur problemformuleringen formats samt vilket syfte som 
uppsatsen innehar.

1.1 Bakgrund

Datorspelsbranschen är i dagsläget en av de störst växande marknaderna i världen. På senare 
år har den passerat bland annat filmindustrin vad gäller omsättning. År 2002 var i Sverige 
omsättningen inom datorspelsbranschen 1,5 miljarder kronor.1 Datorspelandet engagerar idag 
miljontals människor världen över. Statistik från USA visar att mer än 90 % av tonårspojkarna 
i landet spelar i genomsnitt tio timmar per dag. Förutom persondatorn säljs det även miljontals
upplagor av enskilda speltitlar och spelkonsoler (Xbox, Xbox 360, Playstation 2). 2

Datorspelandet har vidare fått en ökad acceptans inom samhället. Numera är det inte bara den 
typiska ”datorspelsnörden” som spelar datorspel, utan spelandet engagerar personer i 
samhällets alla hörn. 

Det ökande intresset för datorspel medför givetvis även att antalet produkter och genrer på 
marknaden ökar. Den tekniska utvecklingen har medfört att det idag finns en uppsjö av olika 
typer av interaktiva möjligheter vid datorspelandet. Nu för tiden sitter inte den typiske 
spelaren enbart ensam framför sitt datorspel, utan möjligheten att spela via Internet gör att 
datorspelandet har blivit ett socialtumgänge. I takt med den tekniska utvecklingen ställs även 
högre krav från användarna. I begynnelsen fanns det endast ett par knappar och en styrspak på 
de tidiga arkadspelen, men idag krävs en mängd olika funktioner till varje spel för att denna 
ska bli accepterad av användarna. Spelet bör även innehålla något säreget moment vilket gör 
att det skiljer sig från andra spel i samma kategori. I slutändan ställs därmed höga krav på 
spelutvecklingsföretagen. 

1.2 Problemdiskussion

”Datorspelen har under de senaste åren genomgått en enorm utveckling och blivit en allt 
större och viktigare del av IT- användningen både i Sverige och i världen. Interaktiv 
underhållning har blivit en bred och accepterad fritidssysselsättning som vem som helst kan 
ha utbyte av. Datorspelsbranschen har blivit en mångmiljardindustri och den interaktiva 
underhållningen kommer även att vara av stor betydelse för utformningen av morgondagens 
informationsteknologi”3

Citatet ovan belyser väl i vilken utsträckning datorspelandet har ökat inom vårt samhälle. I 
takt med att det släpps fler datorspel ökar även antalet sämre sådana. Det nämns ofta i 

                                                
1

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/naringsliv,datorspel_kan_vara_raddningen_for_itbranschen_i
_goteborg
2 http://www.teldok.org/xtras/133mot.htm
3 http://www.teldok.org/blurbs/blurb133.htm
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datorspelsrecensioner att spelet verkar ogenomtänkt och saknar mening. Fler datorspel blir 
bara medelmåttiga istället för en storsäljare. Självklart kan inte alla datorspel bli toppsäljare, 
men om utvecklandet av dem är mera genomtänkt borde spelet få ett bättre utgångsläge på 
marknaden.

Citatet ovan belyser även betydelsen av datorspel för informationsteknologins (IT) 
utformning i framtiden. Med hjälp av vår kunskap om systemutveckling och IT avser vi att 
utreda om systemutvecklingsmetodik kan hjälpa datorspelsutvecklare att i framtiden göra mer 
genomtänka datorspel. Systemutvecklingen har genom åren utvecklats och breddats för att 
utveckla en mängd olika system. Vi vill genom detta undersöka hur systemutvecklingsteori 
kan underlätta spelutveckling genom att applicera befintliga teorier inom båda ämnen på 
varandra, för att därigenom se om likheter finns. Undersökningen kräver kunskap om 
användarnas syn på datorspelandet. Med hjälp av denna information kan vi undersöka om 
systemutvecklingsmetodik och spelutvecklingsteori stämmer överens med vad slutanvändarna
vill att spelen ska innefatta och med det spelutvecklarna utvecklar spel efter.

Vår undersökning kommer att grunda sig på två teorier. Den systemutvecklingsmetodik vi 
avser att använda oss utav är The Technology-to-Performance Chain (Goodhue & Thompson 
1995). Denna bygger på hur en bättre kombination av uppgiften, teknologin och de 
individuella karaktärsdragen påverkar den prestation användaren utför. Denna modell tyckte 
vi var passande då det finns flera tidigare exempel inom forskning där den applicerats på olika 
frågeställningar. Metoden syftar till att effektivisera arbetet inom avsett informationssystem 
och utifrån detta anser vi att The Technology-to-Performance Chain är passande för att 
undersöka om denna metod kan effektivisera spelutveckling. Vi anser att modellen ger en 
helhetsuppfattning om problemställningen.
Utifrån datorspelsperspektivet använder vi oss av GameFlow (Sweetser & Wyeth 2005) som 
specificerar olika element som ett spel ska innefatta för att användaren ska uppfatta det som 
bra. GameFlow modellen anser vi vara lämplig till arbetet då likheter snabbt hittades mellan 
den och annan spelutvecklingslitteratur. Den är även anpassad som utvärderingsmall till 
datorspel men även till för spelutvecklare, då de kan använda den i sitt arbete.

1.3 Problemformulering

Utifrån ovanstående diskussion kommer följande problemformulering:
Kan systemutvecklingsteori underlätta för spelutvecklare att skapa väl användaranpassade 
datorspel?

1.4 Syfte

Att ge spelutvecklare en grundläggande och överskådlig modell som är anpassningsbar inom 
spelutveckling. 

1.5 Avgränsningar

I benämningen datorspel innefattas både konsoler, exempel på sådana är Xbox (Microsoft), 
Xbox360 (Microsoft), Playstation2 (Sony) och Gamecube (Nintendo), men även PC vilket 
faller inom denna definition. Vi vill tydliggöra att vi med PC avser endast datorspel, ej övriga 
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tillkommande tillämpningar. Vi vill även uppmärksamma att framställningen endast avser 
spel och spelandet. Övriga funktioner är inte föremål för denna uppsats. 
Med tid avses i uppsatsen den tid användaren brukar spelet. 

1.6 Förenklingar

I denna framställning är spelare och användare synonymer. Vid intervju benämns respondent 
synonymt med den intervjuade och på samma sätt i pilotundersökning och enkät. Vid 
benämningen datorspel inrymmer det som nämns i avgränsningen.
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2 Metod

Vi beskriver här tillvägagångssättet för uppsatsen och hur vi samlat in data kring denna. Vi 
redovisar de metodval vi gjort för att visa hur vi handlat i olika situationer.

Denna framställning syftar i slutändan till att skapa ett bättre underlag för spelutveckling. 
Utifrån detta vill se hur verkligheten ser ut bland spelföretag och hur de arbetar för att göra 
bättre datorspel. Samtidigt vill vi undersöka huruvida den kunskap vi besitter inom 
systemutveckling kan bidra till en positiv utveckling inom datorspelsbranschen. 

I metoddelen har fokus lagts kring hur vi samlat in data, vilket anses vara ett av metodikens 
problem (Jacobsen 2002). Vi anser att detta är av större betydelse för vår uppsats än frågor 
kring hur världen uppfattas, vilket är en fråga som forskare och filosofer antagligen aldrig 
kommer att vara överens om (Jacobsen 2002).

2.1 Induktiv, deduktiv och abduktiv metod
Utifrån uppsatsens mål anser vi att en abduktiv metod är att föredra då den genomsyras av
både induktiv och deduktiv metod. En abduktiv ansats är en blandning av induktiv och 
deduktiv metod, där forskaren visserligen använder sig av teorier, men samtidigt inte är 
bunden av förutfattade meningar avseende studieobjektet.
Den induktiva ansatsen ger insikten i att förhålla oss öppna mot de undersökningar vi kommer 
att genomföra för att inte begränsa oss från värdefull information. Vi inser att vi bägge har 
vissa förutfattade meningar om spel, eftersom vi har spelat datorspel större delen av vårt liv 
bygger vi upp erfarenheter kring hur spel ”ska” vara. Men genom en induktiv metod försöker 
vi att inte påverkas av vår subjektiva uppfattning utan som nämnts ett öppet synsätt mot de 
data som samlas in (Jacobsen 2002).
I vårt arbete har vi utgått från två teorier vilket liknas med en deduktiv metod (Bryman 2001). 
Valet grundar sig på avsaknaden av tillräckligt med kunskap om hur verkligheten fungerar 
inom spelutveckling, vilket påverkar ett val av teorier för att ha en ansats att utgå ifrån. Den 
deduktiva metoden har en tendens att begränsa forskaren så att denne endast letar efter data 
som anses vara relevant. Vi har genom den induktiva metoden begränsat oss från detta.
Den metod som vi valde ledde oss genom arbetet och påverkade hur vi såg på information. En 
kritisk utgångspunkt kom att förespråkas mot de data vi insamlat för att inte teorier och 
förhållningssätt ska ses som självklara.

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod.
Tillvägagångssättet för att samla in data kommer att följas av både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Möjligheterna med den kvantitativa metoden gjorde att vi fick ett tillfälle att mäta 
data utifrån fasta svarsalternativ från en enkät (Bryman 1997). Risken med fasta 
svarsalternativ är att forskaren och respondenten måste tolka frågorna på samma sätt för att 
resultatet ska vara tillfredställande (Bryman 2001). För att undvika missvisande resultat bör 
forskaren därför ställa tydliga och enkla frågor. Detta har vi tagit fast på.
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Den kvalitativa delen av arbetet utgörs av en pilotstudie och två intervjuer där vi fick 
möjligheten att analysera respondenternas svar och få en subjektiv uppfattning av de 
tillfrågades svar. När vi utförde de kvalitativa studierna analyserade vi svaren från 
respondenten, men även dess beteende (Bryman 1997, Jacobsen 2002) vilket kan styrka svar. 
Ett användande av de båda metoderna eliminerar risken för informationsbortfall, då 
metoderna speglar olika tillvägagångssätt.

2.3 Datainsamling

2.3.1 Sekundärdata
Inledningsvis för att skaffa mer information kring ämnet läste vi litteratur, tidskrifter och 
publicerade vetenskapliga artiklar. Internet gav oss även en möjlighet att undersöka vad som 
gjorts tidigare kring olika aspekter av ämnet och hur forskare behandlat olika frågeställningar. 
Detta gav oss en bättre grund att stå på inför utformning av pilotstudie, enkät och intervjuer. 
Det gav oss även ett bredare perspektiv om datorspel och uppfattningen kring dem, vilket 
medförde att vår subjektiva inställning till datorspel minskade.

2.3.2 Primärdata
Primärdata är data som forskaren samlar in för första gången, vilket kan ske genom t.ex.
intervjuer, observationer eller frågeformulär (Jacobsen 2002). Dessa data finns inte 
tillgängliga sedan tidigare (Dahmström 2000). De primärdata vi använde oss av har insamlats 
genom en pilotstudie, en enkät och två intervjuer. Nedan beskrivs val av respektive metod och 
genomförande. Vi har använt oss utav explorativa studier i pilotstudien (Jacobsen 2002) för 
att få mer klarhet i vår problemställning och utifrån denna information fortgå i arbetet.

2.3.2.1 Pilotstudie
För att få mer information om användarnas syn på olika datorspel och vad de anser vara av 
vikt genomförde vi en pilotstudie.
Pilotstudien fungerade som en förundersökning till en följande enkät och intervju. När det 
finns möjlighet ska en pilotstudie genomföras (Bryman 2002), detta görs för att säkerställa att 
de frågor för önskat tillvägagångssätt säkerställs. Vid pilotstudier används ofta kvalitativa 
metoder för att underbygga kommande kvantitativa undersökningar (Jacobsen 2002). 
Pilotstudien fungerade som ett underlag till de frågor som vi använde oss av i enkäten. Vi 
ville genom pilotstudien säkerställa att de frågor som vi ställt på enkäten var befogade. Risken 
är annars att resultatet av enkäten inte får den betydelsefullhet vi förväntade oss.

Pilotstudien genomfördes på GAME4 i Malmö under en dag. Vi valde GAME som studieplats 
eftersom det är en utav de större datorspelkedjorna i Sverige och där vi kunde träffa
människor som spelar datorspel. En utav författarna är även anställd av företaget, vilket 
underlättade möjligheterna för oss att få utföra vår studie på just denna plats. Respondenterna 
blev tillfrågade om de ville medverka i vår studie när de avslutat sitt besök i butiken. I 
samband med detta förklarade vi vårt syfte med undersökningen och om en medverkan 
godtogs. 20 respondenter (kunder i butiken) tillfrågades om förutbestämda öppna frågor (se 
bilaga 1) som vi ställde följdfrågor kring för att om möjligt inhämta så mycket information
som möjligt. Varför vi använde oss utav öppna frågar är för att respondenten ska ge 

                                                
4 Datorspelsbutik, för mer information http://www.game.se



Technology-to-Performance Chain: Game Model

10

kvalitativa svar och att vi inte ska begränsa respondentens svarsmöjligheter i någon större 
utsträckning.

2.3.2.2 Enkät
För att vi skulle få en allt tydligare bild av användarnas perspektiv av datorspel genomförde vi 
en enkät (se bilaga 2). Enkäten byggde på information utifrån pilotstudien, litteratur och 
artiklar. Genomförandet av enkäten skedde även den på GAME i Malmö och 
tillvägagångssättet för att få respondenternas medverkan var liknande pilotstudiens. Vi hade 
först tänkt oss att genomföra en postenkät, men var oroade över att vi inte skulle få in 
tillräckligt med svar inom rimlig tid och att bortfallet skulle vara allt för stort, vilket ofta 
förekommer vid postenkäter (Bryman 2002, Dahmström 2000). 31 respondenter tillfrågades,
varav alla var män.
Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. Härigenom vi fick både kvantitativa och 
kvalitativa svar. Anledningen till detta var möjligheten till att kvantifiera information inom 
olika områden av enkäten, men även att chansen till att uttrycka sina egna ord för 
respondenten möjliggjorts. De kvantitativa frågorna gav oss en möjlighet att jämföra olika
svarsalternativ och på så vis se vad spelaren värdesätter. Vi hade som utgångspunkt att 
frågorna skulle vara så enkla som möjligt att tolka och inledde enkäten med frågor som direkt 
relaterade till vad spelaren själv tyckte om olika spelgenrer, detta för att respondenten snabbt 
skulle komma in i ”speltänkandet”.

2.3.2.3 Intervju
Vi genomförde två stycken intervjuer (se bilaga 4 & 5) med spelutvecklare från två olika 
företag. Företagen var av olika storlekar (ett ganska litet och ett relativt stort) vilket gav oss en 
syn hur både små och stora företag inom branschen arbetar kring samma frågor. Intervjun 
föranleddes av ett telefonsamtal där vi presenterade vår uppsats och dess syfte, respondenten 
fick då svara om intervjun var av intresse, vilket senare ledde till en e-postkontakt och 
bestämmande av tid för intervjun. Vi ringde flera olika företag för intervjuförfrågan, men fick 
många negativa svar pga. att flertalet skulle resa till E3 mässan i Los Angeles, vilket är årets 
största händelse inom datorspelsbranschen. Före intervjutillfället strukturerades ett fåtal frågor 
upp och en beskrivning av de teorier som vi använt oss utav i uppsatsen förklarades och 
skickades i förväg ut till respondenten (se bilaga 7.4). Vi ville genom detta att respondenten 
tydligare skulle förstå intervjufrågorna och teorier, för att värdefull intervjutid inte ska spillas 
till explicita förklaringar av teorival. Vi insåg dock att respondenten nu kunde förbereda sina 
svar, men eftersom båda respondenterna påpekade tidigt att tiden inte var deras största resurs,
valde vi denna typ av förberedelse för att få en så hög kvalité som möjligt av intervjun.
Intervjuerna skedde under en förmiddag på företagens kontor, vilka var av semistrukturerad 
form (Bryman 2002). Detta innebar att det finns frågor att utgå ifrån som ett frågeschema, 
men där följden inte behöver vara densamma, frågorna brukar även vara allmänt formulerade 
(Bryman 2002). Intervjuerna med spelutvecklarna användes för att testa de teorival vi gjort 
mot verkligheten och hur spelutvecklarna arbetar. Vi ville även se hur spelutvecklarna 
reagerar på de resultat som spelarna får uttrycka i enkäten.

2.3.3 Kodning av intervju
För att analysera det som sades under intervjutillfällena kodade vi transkriptionerna från 
intervjuerna. Detta genomfördes genom att vi läste transkriptionerna för att koda innehållet
som låg i fokus till vår uppsats. Framförallt markerades det som vi ansåg vara relevant att 
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lyfta fram för våra teorival gällande TPC och GameFlow. I och med att vi gjorde två stycken 
intervjuer var det relativt tydligt att koppla vad som var givande till vår uppsats och vad som 
var mindre givande. Vidare diskuterade vi även sinsemellan vad som ansågs vara viktigt 
utifrån intervjuerna samt analyserade relevant information som vi kunnat bygga vidare på. 
Anledningen till att vi bestämde oss för att koda var utifrån Bryman (2002) som menar på att 
detta är något som används i början av databearbetningen. När kodningen var slutförd delade 
vi upp materialet för att på lättast möjliga sätt få med det som rörde våran frågeställning

2.4 Urval

2.4.1 Pilotstudie och enkät.
När vi utgick från vilket urval vi valt till studien fanns det två problem, den ekonomiska och 
den tidsmässiga. Vi hade inga ekonomiska resurser att tillgå och tiden som var begränsad för 
vår studie var framförallt liten. Vi ville snabbt komma i kontakt med respondenter som vi 
ansåg vara representativa. Urvalet skedde slumpvis oberoende av ålder och kön. Emellertid
var endast män närvarande i butiken när enkäten genomfördes och endast en kvinna fanns 
närvarande under pilotstudien. Valet av respondenter kan liknas vid Jacobsens (2002) 
informations urval, där forskaren frågar de som anses vara stora informationskällor. 
Problematiken med denna typ av urvalsprocess är att forskaren i förväg måste veta om 
respondenten är representativ. 

2.4.2 Intervju
Vi utgick från en hemsida5 med flertalet kontaktuppgifter till datorspelutvecklare i Sverige. Vi 
kontaktade de företag som befann sig i Skåne eftersom vi ansåg oss ha störst möjlighet att 
intervjua dessa. Tidigt insåg vi att många spelutvecklingsföretag inte hade mycket tid att tillgå 
och vi bestämde oss för att boka intervjuer med två företag som tidigt visade intresse för 
studien.

2.4.2.1 Massive Entertainment.
Massive Entertainment är ett av de större spelföretagen i Sverige som inriktar sig på att skapa 
10/10 spel, dvs. datorspel vilka är enormt uppskattade bland spelarna. Massive gav oss en 
betydelsefull inblick i hur det är att arbeta med spel och att endast det bästa är tillräckligt bra 
utifrån deras sätt att tänka.

2.4.2.2 Upside Studios
Upside Studios är ett mindre företag i branschen som inriktar sig på barnspel men även 
interaktiva upplevelser genom spel. Upside Studios har i flera år arbetat med julkalenderspel i 
samarbete med SVT. Upside Studios gav oss en kännedom om hur de mindre företagen i 
branschen utvecklar och tänker kring spel.

2.5 Metodreflektion
Vi försökte genom en öppen förhållning till kvalitet och kvantitet öka reliabiliteten för vår 
studie så att lite information som möjligt bortses ifrån. Att både utgå från teorier men 
samtidigt kunna se hur spelutvecklare och användare av spel agerar i verkligheten, gav oss en 
grund att utgå ifrån men samtidigt inte begränsa oss från att se verkligheten med egna ögon. 
Detta ansåg vi ge oss en god möjlighet att besvara våran problemställning.
                                                
5 http://www.spelplan.se
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Skillnaden mellan män och kvinnor i studien är ett intressant fenomen eftersom det endast var 
en kvinna närvarande. Männen var helt klart överrepresenterade, men detta anser vi även att 
de är inom spelvärlden. Vi anser att de som handlar spel på GAME är representativa i studien 
eftersom alla som svarat i enkäten har angett att de spelar datorspel minst 1-5 timmar (se 
diagram 2.1) per vecka, vilket visar ett intresse för spel. Flera som blev tillfrågade avböjde 
även medverkan när de köpte spel till någon annan, vilket tyder på att icke representativa 
bortsågs ifrån.

Diagram 2.1

Hur många timmar i veckan spelar du?

1-5h i veckan
42%

5-10h i veckan
49%

20h+ i veckan
3%

10-15h i veckan
3%

15-20h i veckan
3%
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3 Teori

I den här delen vill vi ge läsaren en förståelse kring den teoretiska referensram vi använder 
oss av och hur teorierna anpassas på varandra för att försöka svara på problemställningen.

I teoriavsnittet inleder vi med att beskriva de två teorier som vi valt att utgå ifrån. Efter detta 
följer en sammansättning av de två teorierna i en modell. Denna sammansättning bygger både 
kring de två teorier vi utgår ifrån men också kring data från empirin. Vi väljer att presentera 
sammansättningen av modellen i teorin då vi anser detta som mest lämpligt även om en del 
bygger kring det empiriska arbetet.

3.1 Technology-to-Performance Chain
Det som alltid varit intressant inom forskningen gällande informationssystem (IS) är hur en 
bättre förståelse kring kopplingen mellan informationssystemet och den individuella 
prestationen framstår (Goodhue & Thompson 1995). Goodhue & Thompson ville vidare 
undersöka den här frågan och valde att använda sig av en tidigare modell av DeLone & 
McLean (1992). Det som Goodhue & Thompson ville framhäva i denna undersökning har två 
primära mål. Ett, att ge en omfattande teoretisk modell som sammansätter värdefulla insikter 
från två kompletterande undersökningar och två, för att empiriskt undersöka själva kärnan av 
modellen. Undersökningen framhäver det viktiga med ”FIT/matchningen” mellan tekniken 
och användaruppgifter (om IS) för att uppnå en individuell prestations påverkan från IT. 
Goodhue & Thompson menar även på att när Task-Technology Fit (TTF) bryts ner till mer 
detaljerade komponenter, skulle kunna vara ett underlag för ett starkt diagnostiskt verktyg för 
att utvärdera om IS och dess tjänster inom företag uppfyller användarnas behov. Nedan (se 
figur 3.1) beskrivs de delar av den modell som Goodhue & Thompson  utgick ifrån.

Figur 3.1 (Goodhue & Thompson, 1995)

Technology: Teknologin är som ett verktyg som används av individerna (användarna). Med 
hjälp av detta verktyg kan de lättare utföra sina uppgifter. När det gäller ett
informationssystemsundersökningar kan teknologi refereras till datorsystem (hårdvara, 
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mjukvara och data) och användarstöd (träning, helpdesk etc.), som är till för att underlätta 
arbetet för användarna i deras uppgifter.

Task: Är i stort sett hur användarna utför en arbetsuppgift dvs. något från input till output.

TTF: Går ut på att teknologin skall överensstämma med uppgiftens karaktär och ju mer den 
gör detta desto högre TTF återges vilket både användaren och tillverkaren strävar efter 
(Goodhue & Thompson 1995). För att uppnå en så hög TTF som möjligt är det viktigt att 
tillverkarna samarbetar ihop med användarna så mycket som möjligt för att lättare kunna 
säkerhetsställa att en programvara stämmer överens med användarnas behov men framförallt 
uppfyller deras arbetsuppgifter. TTF är ett mått på hur väl en programvara, eller teknologi är 
anpassad till den uppgift den är avsedd att hjälpa eller utföra.

Utilization: Utnyttjandet är i detta fall grundat på teorier som handlar om de förutsättningar 
(Precursors of Utilization, beskrivs senare) som finns för utnyttjandet. De teorier som stödjer 
attityder och beteende är en bra referens eftersom de grundar sig i varför en individ utnyttjar 
en uppgift, vid ett specifikt tillfälle, vid en viss tid. Det kan tros att utifrån detta mäts 
utnyttjandet i form av tid, men så är icke fallet eftersom det grundar sig i hur stor uppgiften är. 
Istället bedöms antalet val av att använda systemet delat med antalet uppgifter som utförts. 
Det ska hållas i åtanke att skillnaden mellan frekvens samt tidsanvändning är stor vid
jämförelse med om användaren har utfört fyra eller 20 olika uppgifter.

Performance Impacts: I detta sammanhang associeras till en prestation som en individ har 
utfört t.ex. en uppgift, vilket ger ett totalt värde; den totala prestationen. Högre prestation ger 
en mix av en förbättrad effektivitet, kompetens och en högre kvalité. Utifrån figur 3.1 ser det
att TTF inte bara påverkar utnyttjandet utan även den totala prestationen (Performance 
Impacts), oavsett i vilken grad systemet utnyttjas. TTF är med andra ord en stor avgörande 
faktor för den totala påverkan. En hög TTF ökar sannolikheten för att den totala prestationen 
ska bli så positiv som möjligt.

TPC
Goodhue & Thompson ville med en ny modell utifrån DeLone & McLean (1992) som 
tidigare nämnt, utföra två olika prövningar. Det viktiga med denna nya modell (se figur 3.2) 
vid namn Technology-to-Performance Chain (TPC) är att: för att IT ska ha en positiv 
inverkan på den individuella prestationen samt teknologin, måste denna utnyttjas men även 
stämma överens med uppgifterna (TTF) (Goodhue & Thompson 1995). TPC ger en mer 
noggrann bild angående teknologins och uppgiftens egenskaper, relaterade till individuell 
prestation (Goodhue & Thompson 1995) i förhållande till den äldre presenterade modellen.
Denna nya modell överensstämmer men den som DeLone och McLean föreslog angående 
utnyttjande och användarattityder när teknologin leder till individuell prestation. Den 
överträffar dock DeLone & McLeans modell i två viktiga avseenden. Först och främst 
framhäver modellen betydelsen av TTF genom att förklara hur teknologin påverkar 
prestationsförmågan. För det andra är den mer tydlig när det gäller kopplingen mellan 
konstruktionerna i modellen. Nedan beskrivs de delar som tillagts.
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Figur 3.2 (Goodhue & Thompson, 1995)

Individuals: Individerna kan använda teknologin för att lättare öka prestationsförmågan inom 
deras uppgifter. Egenskaperna av den enskilde individen (T.ex. träning, motivation och 
datorvana) kan påverka hur lätt/svårt eller bra/dåligt han eller hon använder teknologin.

Precursors of Utilization: Detta handlar om attityder och beteende kring utnyttjandet, vad 
det är för förutsättningar som vana, erfarenhet och sociala normer. Innefattande i detta bör 
även påpekas att både valfritt och obligatoriskt utnyttjande är inräknat. Utnyttjandet av 
obligatoriska skäl kan medföra sämre påverkan eftersom användaren tvingas använda 
systemet.

Feedback: Feedback är en mycket viktig del utav modellen. När väl teknologin har blivit 
utnyttjad och prestationsförmågan blivit testad kommer det att förekomma all sorts feedback. 
Själva erfarenheten när det gäller utnyttjandet av teknologin kan leda till att användare 
kommer fram till att teknologin har en bättre/sämre inverkan (impact) på prestationen 
(performance) än vad användarna förväntade sig. Individerna kan också genom erfarenhet lära 
sig ett bättre sätt att utnyttja teknologin och förbättra individual-technology fit, d.v.s.
användaren förbättrar kompetensen.

I och med att TPC är en stor modell var det svårt att testa den enbart i en undersökning. Några 
delar av modellen har redan testats av vissa forskare. Stöd för ett "fit" samband mellan 
uppgifts, teknologi och individuell karaktär å ena sidan och användarutvärderingen av TTF å 
andra sidan upptäcktes av Goodhue (kommande). Stöd för kopplingen mellan TTF och 
prestation (dvs. den övre delen av Figur 3.2) upptäcktes av Jarvenpaa (1989) och Vessey 
(1991;Goodhue & Thompson 1995). Stöd för utnyttjande förutsättningar (Precursors of 
Utilization) gjordes av Adams, et al (1992), Davis (1989a), Davis, et al. (1989b), Mathieson 
(1991; Goodhue & Thompson 1995), och Thompson, et al. (1991; 1994; Goodhue & 
Thompson 1995). Inget av detta arbete har utvärderats över hela modellens bredd.

Vid undersökningen kring TPC modellen lades mer fokus på makronivån (repetitiva moment 
inom applikationer), mångfaldiga tekniker, uppgifter, användar och organisations typer. De 
undersöktes för att se om en allmän mätning av TTF skulle visa relationerna som föreslogs av 
TPC modellen. Om så var fallet skulle de vara tvungna att demonstrera ett stöd för TPC 
modellen vid en väldigt hög nivå av generalisering.
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3.1.2 Sammanfattning
Goodhue & Thompsons studie visade på ett annorlunda tänkande gällande teknologins 
påverkan på den individuella prestationen. Vidare visades även kopplingar mellan användares 
utvärdering av TTF som en följd av teknologin och uppgiftens karaktär. Detta medför en ökad 
förståelse för uppbyggnaden av IS. En stark koppling mellan TTF och utnyttjande, för att 
förutse den totala prestationen av systemet har även bevisats. Den kopplingen visar att hänsyn 
måste tas till både TTF och utnyttjande. TPC ger ett fundamentalt konceptuellt tänkande som 
är användbart vid utvecklande av IS.

Goodhue & Thompson hävdar även att TPC kan ge en ökad förståelse för systemet om 
användaren förstår uppgiften i förhållande till verksamheten i företaget. Om förståelsen för 
teknologin och uppgiftens karaktär är hög påverkar detta inte bara engagemanget från 
användaren utan även ”the fit” (TTF), vilket resulterar i ett bättre IS.

TPC, menar Goodhue & Thompson, kan även fungera som ett diagnostiks redskap för 
specifika uppgifter i företag. För att använda detta redskap bör modellen sträcka sig över de 
specifika delarna utav modellen, så som användarvänlighet, användbarhet, data kvalitet etc. 
Det blir nämligen möjligt att mäta de sprickor som finns i systemet och utveckling kan då 
specifikt inrikta sig på vissa delar.

3.1.3 Tidigare forskning kring TTF
TTF har förekommit i flera olika sammanhang och ter sig väldigt användbart inom IS 
området. Forskning kring TTF och mobila applikationer, visade stöd för en bättre fit för 
beslutsstöd genom ett utvärderande kring TTF (Gebauer & Shaw 2002). TTF i samband med 
Group Support System (GSS) har även undersökts och här påträffades ett samband mellan 
uppgiftens komplexitet i förhållande till relevanta dimensioner i GSS teknologi (Zigurs & 
Buckland 1998). Ytterligare en intressant aspekt gällande TTF var undersökningen av 
Electronic Commerce (elektroniska affärer, webbshop) för företagskunder, mellan uppgiftens 
karaktär och webbsidans funktionalitet, där det visade sig att en högre eller bättre fit mellan 
dessa, ökade användandet av Internetsidan (Benslimane et al 2002) och således även TTF.
Utifrån dessa undersökningar framkommer det att genom en involvering av TTF gällande 
utveckling av IS ökar matchningen mellan slutanvändare och arbetsuppgiften. Från detta 
resonemang anser vi att formningen av system efter användarnas behov och arbetsuppgifter 
ökar tillfredställelsen hos slutanvändaren av IS.

3.2 GameFlow: En spelutvärderingsmodell
Idag spelar många datorspel, var fjärde ungdom mellan 13 och 20 år spelar varje, eller nästa 
varje dag datorspel (Computer Sweden Nr. 48 2006). Datorspel är inte bara ett stort 
fritidsintresse utan ett element i den vanliga vardagen för både vuxna och ungdomar i dagens 
samhälle. Vad är det som gör att vi spelar datorspel? Den frågan har säkert många ställt sig, 
men det finns idag ingen direkt metod hur man utvärderar varför ett datorspel blir så populärt 
som det blir, varför just detta datorspel är bra eftersom så många spelar det. Penelope 
Sweester och Peta Wyeth från universitetet i Queensland, Australien, antog denna fråga och 
bestämde sig för att utveckla ett verktyg för att utvärdera datorspel.

Underhållning är den största och mest viktiga målet för spelaren när det gäller datorspel, om 
spelaren inte tycker spelet är underhållande, kommer de inte att spela spelet (Sweester & 
Wyeth 2005). Men vad är underhållning för spelaren och hur kan detta utvärderas? Sweester 
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& Wyeth fortsatte att undersöka hur forskare tidigare utvärderat spel och kom fram till att 
flera olika teorier använts, där ibland attityd, kognition och flow teori (Sweester & Wyeth
2005). Dessa teorier var väldigt bra att ta användning av, men kunde bara utvärdera en sak ur 
spelen, det som var i huvudsak för teorin t.ex. attityden. Flow teorin var däremot till skillnad 
från dem andra mer omfattande. Flow, bygger på Csikszentmihalyis (1990; Sweester & 
Wyeth 2005) observationer, intervjuer och enkäter, där han försökte utvärdera vad som gjorde 
att människa uppfattade något som underhållande. Benämningen flow kom utifrån att det var 
många respondenter som nämnde detta i samband med att de kände underhållningen som 
högst6.
Flow teori bygger på premisserna kring att element kring underhållning är universella och ger 
en generell modell som summerar känslan för vad alla känner vid underhållning (Sweester & 
Wyeth 2005). Flow anses vara det samma världen över när ultimat upplevelse eller 
underhållning nämns, oavsett utförande uppgift, social klass, ålder eller kön. Vi människor 
känner samma sak när vi har en maximal upplevelse enligt Csikszentmihalyi (1990; Sweester 
& Wyeth 2005). Utifrån detta konstaterade Csikszentmihalyi (1990; Sweester & Wyeth 2005) 
åtta olika element som flow anses bestå av. Dessa åtta element samt det grundläggandet i flow 
teorin ansåg Sweester & Wyeth var en bra grund för att utvärdera spel. De utvärderade dessa 
åtta element tillsammans med tidigare litteratur kring spelutvärdering och kom fram till olika 
attribut för varje element specifikt för datorspel. Resultatet av detta blev 
spelutvärderingsmodellen GameFlow som kan användas för så väl design av datorspel som 
utvärdering av dem. Nedan följer en beskrivning av de åtta elementen.

Koncentration
- spelet bör ge stimuli från flera olika källor
- spelet bör ge sådan stimuli som är värd att genomföra
- spelet bör snabbt fånga användaren och hålla deras uppmärksamhet genom hela spelet
- användaren bör inte påtvingas uppgifter som känns betydelselösa
- spelet bör ge en hård arbetsbelastning, samtidigt som spelaren inte känner sig överbelastad
- användaren bör inte bli distraherad av oväsentligheter

Det gäller för spelet att fånga spelarens koncentration för att inte ”tappa” spelaren så att denne 
inte är intresserad eller koncentrerad på sin uppgift. Detta görs genom de olika egenskaper 
som spelet innehar. Dessa egenskaper kan dock skilja mellan vad spelaren är ute efter, men en 
generell uppsättning regler finns här att följa för att tydligare se vad spelaren anser vara 
viktigt. Det är viktigt att snabbt fånga spelarens uppmärksamhet, så att spelaren inte tappar 
intresset för uppgiften. Detta kan göras genom en hög detaljrikedom i spelet (Johnson & 
Wiles 2003) samtidigt gäller det att få spelaren att känna att uppgiften är värd att utföra 
(Brown & Cairns 2004; Sweester & Wyeth 2005), det gäller att ge spelaren uppgifter som 
känns meningsfulla och som har betydelse för spelets framtid. Samtidigt bör dessa uppgifter 
ligga på en behaglig arbetsnivå (Lazzaro & Keeker 2004; Sweester & Wyeth 2005) så att 
spelarens inte är arbetslös under någon period, men även heller inte känner sig överbelastad 
av arbetsuppgifter.

Utmaning
- utmaningen i spelet bör matcha användarens skicklighetsnivå
- spelet bör ha flera olika svårighetsnivåer för olika spelare
- svårigheten bör öka genom spelet samtidigt som användarens skicklighet ökar
- spelet bör ge nya utmaningar i en passande hastighet

                                                
6 http://www.unrealities.com/essays/flow.htm
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Utmaning är genomgående den viktigaste delen av god speldesign (Sweester & Wyeth 2005). 
Spel bör vara så pass utmanande att användarens skicklighet matchas med svårighetsgraden 
på utmaningen. En viktig del av flow är att matchningen mellan utmaningen och skickligheten 
på användaren är passande (se figur 3.4), detta uppstår när svårigheten och skickligheten på 
spelaren ligger över en viss nivå (Johnson & Wiles 2003). Om svårighetsgraden är över denna 
nivån grips användaren av ångest, eftersom uppgiften är svår för spelaren, är svårighetsnivån 
under känner användaren istället en apati, eftersom spelet är för enkelt (Johnson & Wiles 
2003). Under dessa förutsättningar bör spelen designas utifrån användarens behov, vilket är 
att det ska finnas flera olika svårighetsnivåer som då kan passa flera olika användare. Vidare 
bör spelet utvecklas så att svårighetsgraden ökar samtidigt som spelarens skicklighet ökar 
(Desurvire et al. 2004; Sweester & Wyeth 2005). Det är viktigt att en avvägning sker mellan 
dessa två aspekter så att spelet inte
helt plötsligt blir för svårt för 
användaren, samtidigt som samma 
svårighetsnivå inte får förekomma för 
länge så att användaren blir uttråkad 
eftersom utmaningen minskar. Vid en 
rätt ökning av svårighetsnivån känner 
spelaren ett tryck på sig, men ingen 
frustration (Desurvire et al. 2004; 
Sweester & Wyeth 2005).

Användarens skicklighet
- användaren bör kunna börja spela omgående utan att läsa manualen
- att lära sig spelet ska inte vara tråkigt, utan en del av det roliga spelandet
- möjlighet med onlinehjälp så att användaren inte behöver avsluta spelet
- användaren bör lära sig spelet genom enkla första nivåer eller tutorials7

- användarens skicklighet bör öka med en passande hastighet genom spelet
- användaren bör bli lämpligt belönad för sin utveckling och erövring genom spelet
- spelets gränssnitt bör vara enkelt att förstå och lära sig

Som tidigare nämnts är det viktigt att svårighetsgraden ökar i passande hastighet i förhållande 
till hur användarens skicklighet tilltar. För att användaren ska ha så stor möjlighet att klara sig 
igenom spelet, alltså att klara svårighetsökningen genom spelet, är det viktigt att från början 
lära sig spelet ordentligt. Intressanta, roliga och fängslande tutorials bör därför användas så att 
spelaren snabbt och enkelt lär sig spelet (Desurvire et al. 2004; Sweester & Wyeth 2005), ett 
alternativ till detta kan vara att lära sig under tiden användaren spelar, men lärandet får då inte 
störa spelaren så att denna mister sin koncentration från den i huvudsakliga uppgiften i spelet 
(Adams 2004; Sweester & Wyeth 2005). Samma sak gäller då användaren behöver hjälp i 
spelet, om möjligheten till onlinehjälp finns, ska denna finnas i spelet så att användaren inte 
behöver avsluta och på så sätt riskera att spelaren tappar intresset.
Spelets gränssnitt bör vara lätt att lära sig och enkelt att förstå, här kan utvecklaren använda 
sig av verkligheten och ta in sådan grafik som datorspelaren kan relatera till, vilket hjälper 
användaren att lära sig navigera och uppfatta funktioner i spelet (Federoff 2002).

Kontroll
- användaren bör få en känsla av kontroll över karaktärerna i spelet
- användaren bör få en känsla av att ha kontroll över gränssnittet och inputmöjligheter

                                                
7 Ett sätt att lära sig spelet där det känns som om man spelar en nivå på spelet, men egentligen lär sig de 
möjligheter och funktioner som spelet innehar. Det förekommer ofta att ”hjälp-bubblor” kommer upp som 
förklarar olika delar av spelets möjligheter.

Figur 3.4 mod. efter Juul (2005)
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- användaren ska inte ha någon möjlighet att göra sådana fel så att spelet slutar fungera
- användaren bör få en känsla av att ha kontroll över tiden i spelet (stanna, starta, spara)
- användaren bör få en känsla av att vad de gör påverkar spelvärlden
- användaren bör få en frihetskänsla av att ha möjligheten att välja vad som ska hända i spelet och att 

deras val påverkar spelet

För att få en känsla av flow måste användaren få möjlighet att känna kontroll över spelet och 
den värld som denne agerar i. Möjligheten att kontrollera sin karaktär ska vara enkel, 
samtidigt som karaktärens handlingar hjälper användaren att uppfylla sina mål. Spelets 
styrning bör utifrån detta vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan börja utnyttja 
spelet till fullo, det ska även finnas möjlighet att skapa unika kontroller för olika spelare (t.ex. 
knapp F kan fylla olika funktioner för olika spelare)(Johnson & Wiles 2003; Federoff 2002).
Genom att skapa spel där valmöjligheterna är många för användaren, får denne känslan av en 
kontroll över spelet, eftersom spelet är så anpassat efter hur användaren vill ha det, utifrån att 
valmöjligheterna är många (Desurvire et al. 2004; Sweester & Wyeth 2005). Spel som har 
stora valmöjligheter ökar känslan av att användare vill spela om dem, varje gång de spelar får 
användaren en känsla av att skapa ett eget spel, i betoningen spel som i spelvärld (Garneau 
2002; Sweester & Wyeth 2005 ).

Tydliga Mål
- övergripande mål bör vara tydliga och tidigt presenteras
- delmål bör vara tydliga och presenteras vid lämpliga tillfällen

För att få flow i spelen måste det finnas någon form av mål (Csikszentmihalyi 1990; Sweester 
& Wyeth 2005), detta för att användaren på något sätt ska känna att de framskrider i spelet 
och på detta sätt uppfyller tidigare krav på utmaning etc. Dessa mål presenteras ofta tidigt i 
spelet genom olika filmsnuttar (Pagulayan et al. 2003; Sweester & Wyeth 2005), för att 
användaren ska förstå sammanhanget de agerar i. På detta sätt får användaren en förståelse 
varför saker händer i spelet samt hur de påverkar.
Varje nivå i spelen bör också innefatta flera delmål (Federoff 2002), detta så att slutmålet inte 
känns för långt borta, samtidigt som användaren uppfattar att de är på rätt väg.

Feedback
- användaren bör få feedback om utvecklingen mot målen
- användaren bör få direkt feedback om deras agerande
- användaren bör alltid veta status eller ställning i spelet (resultatbaserat)

Användaren bör genom spelet hela tiden bli uppmärksammad på vad som händer. När 
användaren känner flow, koncentrerar denne sig och då är feedback av stor vikt för att 
användaren ska vara medveten om vad som händer och inte tappa koncentrationen genom 
informationsbrist (Csikszentmihalyi 1990; Sweester & Wyeth 2005). Spelet ska ge adekvat 
feedback till användaren så att denne vet var den befinner sig i spelet. Detta kan både vara i 
förhållande till hur långt eller kort det är kvar till målet i spelet eller ställningen (Spelare – AI 
1-0) mellan användaren och andra agerande i spelvärlden (Pagulayan et al. 2003; Sweester & 
Wyeth 2005; Federoff 2002).

Fördjupning8

- användaren bör bli mindre uppmärksam på sin omgivning
- användaren bör bli mindre självupptagen och mindre intresserad av vardagen
- användaren bör få en annorlunda tidsuppfattning
- användaren bör känna sig känslomässigt involverad i spelet

                                                
8Förenklad/anpassad översättning av eng. Immersion - upptagenhet
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- användaren bör känna instinktivt involverande i spelet

Användaren bör känna en fördjupning i spelet samtidigt som detta ska ske utan att en större 
ansträngning är gjord. Denna fördjupning kan ofta resultera i att användaren får en minskad 
uppfattning om vardagslivet (Csikszentmihalyi 1990; Sweester & Wyeth 2005) eftersom 
engagemanget är stort för spelet. Det är viktigt att spelet får spelaren att känna sig involverad 
så att användaren kan fly från sin verklighet (Federoff 2002) och t.ex. känna att det är bra på 
sådant som de inte är i verkligheten (Lazzaro 2004; ). Det finns flera skräckexempel där 
användare blivit ”för” involverade i spel, bland annat en engelsk busschaufför som spelade på 
sin bärbara Playstation (PSP PortablePlaystation) samtidigt som han körde en stadsbuss9. Det 
är en fin linje mellan att involvera för mycket och för lite och vad som anses vara hälsofarligt 
och ofarligt.

Social Interaktion
- spel bör stödja konkurrens och samarbete mellan användare
- spel bör stödja social interaktion mellan användare (T.ex. chat)
- spel bör stödja communities10 inne och utanför spelet

Spel bör ha sådana funktioner att spelare kan kommunicera under tiden de spelar, men även 
utanför spelet. Denna typ av kommunikation kan dock stöta ur användaren ur spelvärlden då 
den blir påmind av en verklig person. Social interaktion är dock inte en egenskap av flow men 
en stor del av upplevelsen av spelet, eftersom det är många som endast spelar datorspel p.g.a. 
den sociala möjligheten (Lazzaro 2004). Spel som stödjer social interaktion bör uppmana till 
spel mellan olika användare, mot eller med varandra (Lazzaro 2004). Interaktionen mellan 
spelare gör att användaren känner större satisfiering med spelet då den sociala interaktionen 
ger användaren en större upplevelse, eftersom möjligheten att se och till och med höra med 
eller mot spelarens reaktioner (Lazzaro 2004). Detta är även ett enkelt sätt att knyta kontakter 
med människor som delar samma intresse, eftersom möten på communities ofta sker av 
liknande skäl.

3.2.1 Utvärdering av GameFlow
För att utvärdera om GameFlow fungerade testade Sweester & Wyeth de åtta kriterierna, med 
sina underliggande attribut, på två stycken Real Time Strategy (RTS ) spel. Dessa två spel var 
Warcraft 3 (Blizzard) som hade fått mycket bra kritik från tidigare recensioner och Lords of 
EverQuest (Sony Online Entertainment) som fått relativt medelmåttiga betyg. Utifrån de 
underliggande attributen från de åtta olika kriterierna betygsatte de dem från 1-5. Det 
slutgiltiga betyget blev 4.8 för Warcraft 3 och 2.4 för Lords of EverQuest. GameFlow 
kriterierna var värdefulla vid utvärderingen och de kunde tydligt avgöra vilka betyg 
respektive attribut skulle få. Det visade sig att tidigare betyg och recensioner hade stor 
symbolik med GameFlow kriterierna.
Koncentrationen var det som tydligast framkom som en viktig aspekt vid spelandet och även 
om spel var tilltalande grafiskt gjorde inte detta att spelet i övrigt var bra. GameFlow 
kriterierna hjälpte här att på ett tydligt och enkelt sätt visa vad som var dåligt i spelen.
Ytterligare påpekande var att alla attribut inte kunde mätas eftersom detta inte finns 
tillgängligt i alla typer av spelgenrer. Attributen kan skilja mellan vissa typer av spelgenrer 
men GameFlow täcker den stora delen av alla genrer.

                                                
9 http://computersweden.idg.se/2.139/1.30705
10 Forum där användare världen över kan diskutera spel och dylikt.
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Task Characteristics
-Problemlösning

-Utmaning

-Kontrollkänsla

-Story

-Karaktärer

Syftet med GameFlow kriterierna var att presentera vad som gjorde spel roligt och att dessa 
kriterier kan vara utgångspunkten för akademiker och spelutvecklare för att utveckla, designa 
eller utvärdera spel för framtiden som verkligen är underhållande och ger en stark upplevelse.

3.3 TPC och GameFlow
För att identifiera de olika attributen som förekommit i GameFlow och enkäten med TPC, 
lade vi fokus på att grundligt studera TPC och dess utformning. Vi fick en annan syn på 
modellen då vi samtidigt innefattade de attribut som förekommit i det tidigare arbetet. Det 
blev framförallt enklare att identifiera var och hur de olika attributen passar samman med 
TPC modellen. Vi inledde med att definiera de olika delarna och sedan en sammansättning av 
modellen. Härigenom vill vi påpeka för läsaren som i inledningen av kapitlet att 
sammansättningen av modellen sker utifrån data från empirin, men presenteras i teoriavsnittet 
tillsammans med övriga teorier.

Val av attribut sker utifrån pilotstudie och enkät som senare presenteras i empirin. Dessa val 
grundar sig i respondenternas svar vilka sedan reflekteras med hur förekommande attributen 
är i GameFlow. Attributen speglas även utifrån litteratur kring spelutveckling och hur design 
av datorspelkomponenter ter sig för att knyta an hur attributen är representerade i 
spelutvecklingssammanhang.

Task
Problemlösning, utmaning och kontrollkänsla ser vi som något 
användaren utför, något den kan påverka samtidigt som denne 
spelar. Användaren förvandlar något från input till output vilket 
ligger i relation till Goodhue & Thompsons (1995) beskrivning av 
uppgiften. Det som användaren utför kan med andra ord uppfattas 
och påverkas av användaren så att denne får en känsla av vad som
utförs. Story och karaktären/er i spelet identifierar vi även med 

uppgiften. Anledningen till detta är att användaren spelar i storyn och med karaktären. 
Användaren ger input till karaktären för att förändra något i spelandet. På samma sätt kan 
storyn också förändras beroende på hur spelaren utför handlingar i spelet. I vissa spel går det 
inte att påverka storyn, antingen för att den är förutbestämd eller för att spelaren skapar en 
egen story t.ex. The Sims (Electronic Arts). Istället påverkar storyn spelaren genom att ge 
feedback, vilket även nämns som en viktig aspekt av GameFlow, detta berördes även vid ett 
intervju tillfälle som en mycket viktig faktor (se bilaga 4). Användaren får information om hur 
den ska handla, vilket vi ser som en utförande uppgift. Feedback är något som skiljer spel från 
övrig underhållning, då spelaren gör något gör spelet något i respons (Bates 2004). Vidare kan 
vi tillägga att på senare tid har spel med förändringsmöjligheter av story blivit mycket 
populära, T.ex. Fable: The Lost Chapters (Microsoft), Knights Of The Old Republic I och II 
(LucasArts), Oblivion: Elders Scrolls IV (Bethesda Softworks). Storyn ger även upphov till 
en fördjupning i spelet, vilket även nämns som en viktig del av spelet ut av GameFlow. En bra 
story uppmanar till fördjupning (Rollings & Morris 2003). GameFlow nämner även att det är 
viktigt för spelaren att känna en kontroll över spelvärlden, vilket användaren i stor grad får 
när storyn och karaktärerna är påverkbara.
Utmaning nämns även som något som spelaren utsätts för (Rollings & Adams 2003) d.v.s.
något spelaren omvandlar från input till output. Istället för att använda sig av möjligheter i 
spelet, kan uttrycket utmaning istället användas, eftersom det finns många val i samband med 
datorspel, men utmaning är något spelaren direkt utsätts för (Rollings & Adams 2003)
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Technology 
Characteristics
-Grafik, effekter

-(Karaktärer)

-(Story)

-Menynavigering

-Multiplayer

-Online

Individual Characteristics
-Personligt intresse

-Erfarenhet

TTF
-Upplevelsen

Technology
Den teknologiska aspekten ses som hård och mjukvara samt, 
träning och support möjlighet utifrån Goodhue & Thompson 
(1995). Det som är i tydlig relation till varandra i denna är 
mjukvaran, då denne förekommer både som datorspel, men även 
som grafikmotor och 3D accelerator som är en del av spelet. 
Grafiken är en viktig del av själva upplevelsen för spelaren, 
eftersom de är det som spelaren ser och upplever. Spel bör ha en 
snygg grafik för att spelet ska bli kommersiellt (Rollings & 

Morris 2003), ett bra spel behöver ett bra gränssnitt (Rollings & Adams 2003). Både för
spelutvecklarna och användaren är grafiken mycket viktig. Efter grafiken valde vi att sätta 
karaktärer och story från föregående stycke inom parentes. Med detta vill vi påpeka att dessa 
delar inte bara är en del av uppgiften men också en del ut av teknologin. Användaren utför 
storyn men den utvecklas även som en teknologi.
Menynavigering och multiplayer ser vi som en teknologisk faktor, detta utifrån att utvecklaren 
måste utveckla denna teknologi för att funktionen ska framkomma. Dock är den något 
spelaren utför, input till output, men måste utvecklas för att användas.
Online har vi utifrån enkäten och GameFlow slagit ihop till ett ord. Det innefattar: möjlighet 
att spela online, support online och nedladdningsbart material online. Detta tycker vi 
innefattas i mjukvara och teknologi. Det är en möjlighet i spelet, men ses som en teknologi 
vilket bör utvecklas för att möjligheten ska finnas.
Vi vill avslutningsvis påpeka att multiplayer och online spelmöjlighet kan vara samma sak. 
Uttrycket multiplayer är väldigt stort och innefattar allt från att sitta två personer framför 
datorn, singel-screen (Rouse 2005), och spela mot varandra till Massive Multiplayer Online 
Role Playing Game (MMORPG) (Bates 2004) där över 100011 spelare kan spela samtidigt 
med eller mot varandra.

Individuella
De individuella karaktärsdragen som användaren har ser vi 
som beskrivningen av Goodhue & Thompson (1995) där det 
är individens individuella egenskaper som anses. Vi har 
identifierat detta som personligt intresse kring spel och 

tidigare erfarenheter kring spel. Det personliga intresset kan variera allt från fantasy, bilar 
eller manga12, vilket kan påverka den syn eller uppfattning som finns om spelet. Det 
personliga intresset kan spela in för spelaren när den värdesätter spelet. Erfarenheten kan även 
ge en stor inverkan på hur spelaren uppfattar spelet. Som Goodhue & Thompson (1995) 
nämner, spelar tidigare erfarenheter in vid användning av IS. På samma sätt påverkar detta en 
spelare när denne ska spela. 

TTF
TTF är det centrala i TPC modellen och är det som starkast påverkar 
uppfattningen, användandet och det slutgiltiga omdömet för IS (Goodhue 
& Thompson 1995). På samma sätt påverkar det även starkt hur 
användaren uppfattar spelet. Från enkätundersökningen framkom det att 

upplevelsen var det mest essentiella i spelet för användaren. Från våra intervjuer framkommer 
även att spelutvecklarna ser sig som kreatörer av upplevelsen ”vi skapar interaktiva 
upplevelser” (Upside Studios) och på samma sätt påpekas att ”upplevelsen är extremt viktig” 
(Massive). Så utifrån våra intervjuer och enkäter samt sammankopplingen med TPC 
                                                
11 World Of Warcraft, där möjligheten finns att spela med 2000 personer på en och samma server online.
12 ”Japanska tecknade serier”, http://susning.nu/Manga
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Precursors of 
Utilization
-attityd

-erfarenhet

Utilization
-Tid

modellen, anser vi att upplevelsen kan motsvaras som TTF i TPC. TTF är motsvarigheten till 
hur väl uppgiften, teknologin och de individuella karaktärsdragen flyter samman, vilket vi 
anser vara en bra beskrivning av hur användaren kommer att uppleva spelet.

Precursors of Utilization
Förutsättningarna för hur utnyttjandet (se följande stycke) kommer att 
ske kan liknas med de individuella karaktärsdragen, men skiljer sig till
viss del. Här spelar även attityder och normer mot vad användaren ska 

använda (Goodhue & Thompson 1995), i detta fall datorspel. Attityder så väl som sociala 
normer kan spela in vid utnyttjandet, ett exempel kan vara våld. Datorspelet kan leverera en 
hög TTF, men individen som utövar spelet anser att det är för våldsamt och anser därför att 
det är dåligt. Detta anser vi vara väldigt svårt att bearbeta och analysera, men vi anser ändå att 
de borde vara med som en del av modellen då det är en del av vad som påverkar 
uppfattningen om spelet
En aspekt på förutsättningarna för utnyttjandet nämner Goodhue & Thompson (1995) om 
uppgiften är valfri eller obligatorisk. Detta drar vi paralleller kring om uppgiften i spelet är 
tvingande eller om spelaren själv kan avgöra vilka uppgifter som ska lösas. Ju större valfrihet 
spelaren har, desto bättre uppfattning om spelet (Desurvire et al. 2004 ; Goodhue & 
Thompson 1995).

Utilization
Utnyttjande är precis som ordets innebörd, i viken grad används IS och i 
vårat fall datorspelet. Utnyttjandet är beroende utav förutsättningarna för 
utnyttjande som beskrevs i föregående stycke. Individens förhållningssätt 

påverkar alltså till vilken grad individen kommer att utnyttja spelet. Detta kan både vara 
positivt och negativt.
Vi fann utifrån vår pilotstudie och enkät att tiden var av betydelse vid spelandet. Flertalet 
ansåg att tiden var ett problem då användaren fick känslan av att ha spelat för mycket, men 
även att användaren ville ha mer tid tills sitt spelande, d.v.s. att tiden inte räckte till.
Begreppet tid är svårdefinierat samtidigt vet alla vad tid är i en allmän mening. Tid används 
för att mäta ett händelseförlopp alternativt ”sträckan” mellan två händelser i rummet13. Det 
många betecknar som en specifik position med tid är ”nuet”. Nuet är det som avgränsar det 
förflutna med framtiden14. Det vi associerar som ett problem med tid är nuet. Uppfattningen 
om nuet blir påverkad när spelaren blir fördjupad i spelet. Användaren vet inte hur länge den 
har spelat och på detta sätt tror vi han påverkas av uppfattningen om tid. Detta gör att när 
användaren spelat klart blir sanningen om tiden uppdagad och då en verklighet. Användaren 
måste då handskas med denna verklighet som finns utanför spelvärlden, vilket leder till en 
känsla av att användaren använt för lite, tillräckligt eller för mycket tid till spelandet. Ur ”Jag 
älskar datorspel” (Valdés 1992) finner vi en berättelse där en vuxen man spelar ett datorspel
och blir djup försjunken i detta. Han förstår inte förrän efter han spelat klart hur långt tid det 
verkligen har tagit.
Tiden finns alltid och överallt. På samma sätt finns den även alltid vid datorspelande. Vi 
tycker att tiden har en betydelsefull inverkan vid spelande och därför infattade vi denna vid 
utformandet av vår modell. Vi anser att placeringen av tid bör vara vid utnyttjande, då när 
användaren utnyttjar spelet används tiden.

                                                
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/tid
14 Ibid
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Performance Impacts
Här uppfattar spelaren hur givande spelet har varit totalt sätt för honom. Alla föregående steg 
i modellen påverkar och inverkar vid de olika momenten i spelet och på så sätt ger detta 
användaren en uppfattning om hur mycket värde spelet har levererat. Den totala prestationen 
av spelet kan ses som ett slutbetyg av användaren om spelet där användaren har skapat sig en 
uppfattning om omdömet på de olika aspekterna av spelet.

Feedback
Feedback ses utifrån Goodhue & Thompsons (1995) modell som något som förs tillbaka till 
utvecklarna, då användaren ger ett omdöme om bra respektive dåliga sidor av systemet. 
Utifrån ett datorspelsperspektiv är detta när utvecklarna för spelet testar datorspelet mot 
användaren och genom detta kan få feedback. Denna del av modellen skiljer sig lite från de 
övriga delarna då feedback först kan spela in då utvecklarna testar spelet. De övriga delarna 
kan diskuteras tidigare i utvecklingen, men feedback ges först då test är genomförda. Vad som 
kan vara problematiskt vid feedback är att testspelaren inte ger information om alla de fel de 
hittar, om de kan använda felen till sin egen fördel (Rouse 2003). Det finns inte mycket som 
spelutvecklarna kan göra åt detta mer än att inse att även om spelet är släppt till marknaden 
betyder inte detta att allt arbete är slutfört. Patch15 och liknande är ofta förekommande bland 
dagens spel.

Figur 3.4 TPC Game Model (mod. efter Goodhue & Thompson, 1995)

3.3.1 Sammanfattning
TPC modellen är framställd till utvecklarna av IS för att kunna få en helhetsbild om systemets 
krav och hur uppbyggnaden av olika egenskaper hänger ihop. GameFlow kriterierna är 
utvecklade för att utvärdera eller hjälpa spelutvecklare att förstå vad användaren anser viktigt 
i spelet, både medvetna och omedvetna. Vår sammansättning av de två olika modellerna (se 
figur 4.1) är alltså utvecklad för att hjälpa spelutvecklare att se helhetsbilden av vad 
användaren anser som viktigt i spelen. Modellen som vi nämner TPC Game Model (TPC G),
har vissa likheter med användarcentrerad systemdesign (Gulliksen & Göransson 2002) där 
ISO standarden 13407 beskrivs som en aktiv involvering av användaren med en tydlig 
förståelse för användaren och uppgiftens krav, en lämplig uppdelning mellan användaren och 
tekniken och iterativa designlösningar. Utifrån modellen ska spelutvecklarna förstå uppgiften, 
tekniken och användaren samt hur dessa hänger samman, liknande den nämnda ISO
standarden. Detta ger spelutvecklarna en förståelse för sammanhanget de utvecklar spel i och 
att tydligare kunna se vad de bör fokusera på beroende av utvecklingsprodukt. Modellen 
                                                
15 Tilläggsfil till originalspelet som rättar till fel och uppdaterar spelet.
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syftar till att ge en stor bild av de komponenter som är önskvärda i ett datorspel och 
sambandet mellan dessa.

Utifrån resonemanget ovan gällande, hur vi har associerat GameFlow attributen med TPC vill 
vi även framhäva att alla attribut inte är synliga när modellen betraktas. Modellen ska hjälpa 
utvecklaren att se helheten, men samtidigt även använda sig av de attribut och kriterier som 
GameFlow innefattar. Vid utvecklandet av spel ska modellen ses som ett ramverk eller en
checklista för vilka egenskaper som utvecklaren bör tänka på, samtidigt bör ett resonemang 
följa mellan de kriterier som finns i GameFlow och TPC G, så att en helhet av båda 
framkommer.
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4 Empiri

I empirin redogörs för data som samlats in, vad de har givit för bidrag till uppsatsen och hur 
vi tar ställning till dessa data.

I empirin redovisas resultatet av en pilotstudie, en enkät och två intervjuer. Redovisningen 
sker i den ordning som de tidsmässigt utfördes och även pga. att pilotstudien ger information 
till enkäten och att enkätens resultat ska prövas i intervjuerna.

4.1 Pilotstudie
För att kunna utläsa vad användarna ansåg om olika delar av spelandet, vad de tyckte var 
viktigt i spelen och omkringliggande faktorer vid spelandet användes en enkät. För att få mer 
information kring detta gjorde vi en pilotundersökning för att samla in mer grundläggande 
information till en kommande enkät.

Pilotundersökningen genomfördes på GAME i Malmö, vilket är en spelbutik där det säljs
både konsol och PC spel. GAME är Sveriges största kedja inom genren konsol och PC spel. 
På GAME valde vi slumpvis ut vem vi skulle intervjua. Dock fanns det en viss restriktion 
angående ålder, då vi endast frågade dem som uppfattades som seriösa. Intervjun skedde i 
butiken under avspända omständigheter. Vid genomförandet av pilotundersökningen utgick vi 
från fyra frågor (se bilaga 1). Dessa frågor låg till grund för att vi skulle identifiera vilken typ 
av konsol som var populärast, varför användaren spelar spel, hur mycket spelandet har
betydelse för spelaren och om den har förändrat något i dennes liv. Vid dessa frågeställningar 
fick respondenten tala fritt utan att vi störde dem i deras resonemang. Vi kunde dessutom 
ställa följdfrågor kring vissa svar som vi ville veta mer om. Detta kunde te sig som: varför 
respondenten tyckte om denna typ av spelgenre eller varför denne blev mindre social av att 
spela datorspel. Då fick vi en större grund att stå på när vi skulle utveckla den kommande 
enkäten.
Vid utformandet av pilotstudien använde vi oss främst av TPC modellen och GameFlow, men 
även övrig litteratur kring spelutveckling. Vi hade främst i åtanke delarna av TPC modellen 
och GameFlow för att kunna se likheter i dessa med vad respondenterna uttryckte.

4.1.1 Resultat
Efter 20 genomförda intervjuer bestämde vi oss för att diskutera vad som framkommit under 
dagen. Vi kom fram till flera intressanta aspekter som vi kände att vi kunde använda i den 
kommande enkäten, dessa var: varför spelas en viss typ av spel, vem användaren spelar med, 
egenskaper ett bra spel innehar och varför spelas det datorspel. Det som var tydligt 
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framkommande vid varje intervju under pilotstudien var att tiden alltid nämndes i samband 
med spelande, de tillfrågade ville fly från verkligenheten en stund, tidsfördriv eller 
avkoppling. Ytterliggare aspekter var den sociala delen av spelandet som ansågs som viktig 
av många tillfrågade. Detta identifierades som gemenskap, nöje och umgänge.

Pilotstudien gav oss riktlinjer kring användarens uppfattning om spel och vad vi skulle tänka 
på när vi utformar enkäten.

4.2 Enkät
Vi genomförde en enkät (se bilaga 2) för att få en allt tydligare bild av vad spelaren anser som 
viktigt och vad som kan vara problematiskt vid spelandet. Utformandet underlättades utifrån 
tidigare insamlad information men även ur Lundblad (1994) som också genomfört en enkät 
om datorspel, dock ej för samma syfte. Enkäten gav oss möjlighet att mäta olika 
respondenters svar och vad som är gemensamt för många, så att vi får en generell uppfattning 
i olika frågor.

Val av frågor till enkäten bygger på frågeställningen kring GameFlow och dess kriterier, hur 
tidsaspekten uppfattas av användaren och vilken betydelse den sociala delen av spelandet har. 
Dessa tre huvudgrupper av frågor identifierades utifrån pilotstudien och de teorival som 
tidigare nämnts för att få klarhet kring användarens attityd i de frågeställningar som nedan 
presenteras.

4.2.1 Frågeställningar
Fråga 1 och 2. Vi inledde enkäten med en fråga så att respondenten enkelt kunde svara på och 
att de på så sätt satte sig in i sitt ”speltänkande”. Fråga 2 fungerade som en följdfråga, där vi 
fick reda på varför respondenten anser att spelet/spelen är bra. Information om vad 
respondenten ansåg vara viktigt framkommer.

Fråga 3 och 4. Utifrån frågeställningen i fråga 3 fick vi specifik information kring vilka delar 
i spelen som ansågs vara viktiga och således levererar något värdefullt till spelaren, som då 
bidrar till den totala upplevelsen. Fråga 4 gav sedan respondenten möjligheten att värdesätta 
attribut som förekommer inom GameFlow teorin och TPC G. Vi fick genom detta en
möjlighet att se vad som värdesätts högt och på så sätt utvärdera vilka attribut som ansågs
vara av större betydelse än andra.

Fråga 5 och 6. För att få en bredare bild av varför respondenten spelar spel, frågade vi om det 
totala målet med spelandet. Här menade vi inte målet med spelet, utan målet med spelandet. 
Vi bildade oss då en uppfattning om hur respondenten tänker när denne bestämmer sig för att 
spela. Fråga 6 gav oss en utförligare beskrivning av varför respondenten väljer just denna 
anledning till att spela.

Fråga 7 och 8. Med dessa två frågor fick vi mer information kring vem respondenten väljer 
att spela med, samt varför denne spelar mer eller mindre med något av alternativen.

Fråga 9. Vi ville här se betydelsen av spelkonsolen för respondenten både i sitt vardagliga liv, 
men även hur stor inverkan den har i hemmet.



Technology-to-Performance Chain: Game Model

28

Fråga 10 och 11. Med dessa två frågor ville vi undersöka hur tiden spelade in vid spelandet. 
Vad respondenten känner kring tid i samband med spelandet för att utröna om det är ett 
problem. Vi ville även se hur respondenten känner sig efter den har spelat för att se om 
tidsaspekten påverkar respondenten. De val som respondenten har i fråga 11 är associerat med 
tid, men ser inte ut att vara det läses i frågan. Svaret borde alltså vara så att respondenten 
svarar utan att tänka specifikt på tid, men resultatet är starkt associerat med tiden.

Fråga 12, 13 och 14. Vi ville här se om spelandet påverkade respondentens sociala liv och om 
det gör det i vilken grad och varför. Vi kan då se om spelandet anses vara positivt eller 
negativt laddat. Vi får genom fråga 14 ett utförligt svar varför spelandet är mycket positivt 
eller negativt laddat och vi kan på detta sätt få en tydligare bild kring de effekter spelandet 
har.

4.2.2 Resultat
(För de olika statistiska resultaten se bilaga 7.3)

Fråga 1 och 2. Från fråga 1 fick vi en uppsjö av olika svar där många spelgenrer blev 
nämnda, även mindre och mer nischade genrer förekom. Denna fråga var framförallt till för 
att respondenten skulle komma in i speltänkandet som nämndes ovan, så att spelandet skulle 
komma i fokus för tankegången vid utförandet av enkäten. Fråga 2 gav oss ett bevis på att 
attributen i GameFlow förekommer hos spelarna och att dessa är av betydelse, då nästintill 
alla och även fler omtalades. Dessa svar kan knytas an till de individuella karaktärsdragen 
från TPC och TPC G, eftersom respondenten här har en möjlighet att visa vad denne anser 
vara betydelsefullt i de spelen som de är intresserade av.

Fråga 3 och 4. Utifrån fråga 3 fick vi ofta identiska eller snarlika svar från fråga 2, men där vi 
mer ville att respondenten skulle specificera tydligare genom att endast nämna tre viktiga 
egenskaper hos spelet som de ansåg vara mest betydelsefulla. Skillnaden mellan svaren i fråga 
2 och 3 anser vi vara att det var spelgenren i sig som besvarades i fråga 2, men i fråga 3 var 
det den enskilda titeln, spelet, som låg till grund för svaret.

Diagram 4.1

Fråga 4. Från skala 1-10 där 1 inte alls viktigt och 10 mycket viktigt, 
hur viktigt är det i dataspelen med:
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Fråga 4 var en av det mest betydelsefulla frågorna ur enkäten, då det gav oss möjligheten att 
se vad respondenten ansåg från en skala 1-10 om GameFlow kriterierna, samt den totala 
upplevelsen, vilket vi identifierat som TTF. Eftersom respondenten kunde ge oss ett värde på 
varje attribut, kunde vi på detta sätt rangordna dem efter ett värde. Upplevelsen (se diagram 
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4.1) var klart i topp med 9.1 vilket ger oss en fingervisning av vad som är det mest 
betydelsefulla för spelaren. Övriga som låg i topp var kontrollkänsla, story, utmaning, grafik 
och personligt intresse, vilka varierade mellan 8.7 och 7.5. Det vi ansåg vara avvikande var 
multiplayerläge och online gameing som fick 5.9 respektive 4.5. Vi trodde att dessa två skulle 
få betydligt högre värde då flera respondenter på andra frågor ansåg att multiplayer 
funktionen var av stor betydelse för deras spelande. Online gameing ansåg vi också som ett 
attribut som vi trodde skulle få högre värde, eftersom det ligger i tiden med onlinespel, vi har 
då främst World Of Warcraft (Blizzard) i åtanke.

Fråga 5 och 6. Respondenten hade möjlighet att välja flera alternativ på fråga 5 eftersom vi 
tyckte att spelaren kan ha flera olika anledningar till att spela. 77 % tyckte att deras spelande 
var förenat med avkoppling. En stor del av respondenterna tycker att spela spel är 
avkopplande, tiden för spelandet ses som en njutning. 55 % ansåg även att spelandet sker 
p.g.a. sociala skäl, där användarna umgås och har trevligt tillsammans med vänner och/eller 
familj. För att knyta tillbaka till fråga 4 ser vi att fastän mer än hälften svarade att det sociala 
var anledningen till att spela, fick endast multiplayer 5.9. Detta kan ha ett samband med att 
spel inte alltid behöver ha en multiplayerfunktion för att fungera som ett socialtverktyg. Vi 
trodde också att fler skulle svara att spelandet låg till grund för ett tidsfördriv, men vi blev 
positivt överraskade att så inte var fallet.

Fråga 7 och 8. De två högsta värdena på fråga 7 var ensam 6.7 och kompisar 6.2. Resterande 
hade mellan 2 och 3 i totala värden. Här ser vi ytterliggare en gång att spelandet med vänner 
har stor betydelse. Men att ensam spelandet fick högst var inte så oväntat eftersom det är 
betydligt lättare att själv sätta sig ned och spela än att dra ihop ett gäng kompisar. Detta 
nämndes även vid flera tillfällen på fråga 8 som anledningen till att användaren spelade mest
med sig själv. Fråga 8 B fick genomgående svar som ”inget intresse”.

Fråga 9. Responsen kring denna fråga var väldigt liten, flera respondenter avstod från att 
svara och det totala värdet för det båda alternativen var 4.7 och 5.2. Detta gav oss inget 
betydelsefullt och vi hade problem att analysera svaren från frågan och vad detta kunde ge för 
bidrag till vår undersökning. Vi bortser från denna fråga utifrån ovanstående resonemang.

Fråga 10 och 11. På fråga 10 (se diagram 4.2) var utgångspunkten att se hur respondenterna 
ser på tidsaspekten vid spelandet. 42 % svarade ja, instämmer helt eller ja, instämmer till viss 
del. Andra 42 % svarade nej, knappt alls och resterande nej, inte alls. Nästan hälften 
instämmer med att tid är ett problem när de brukar spelet. Detta är av stor betydelse eftersom 
det verkligen är problematiskt vid spelande. Tidsaspekten ter sig ha en negativ laddning för 
hälften av de svarande.

Diagram 4.2

Fråga 10. När du spelar upplever du tiden som ett problem?
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På fråga 11 (se diagram 4.3) har flera respondenter svarat med två alternativ. Ca 33 % svarade 
endast detta var precis vad jag behövde. 17 % ut av de 33 % svarade med ytterliggare ett 
alternativ. Vi ser detta som att användaren känner att det varit kul och givande att spela, men 
samtidigt uppfattar att det inte var så här länge eller för lite som de hade tänkt spela. Nästan 
hälften av de tillfrågade svarade att det spelat för länge eller längre än vad de hade tänkt sig 
ifrån början. Spelaren anser sig ha spelat mer än vad den ansåg som tillräckligt. Detta kan 
medföra att spelaren inte spelar detta spel i framtiden eftersom han vet om att han kommer att 
spela längre tid än vad han anser som nödvändigt.

Diagram 4.3

Fråga 12, 13 och 14. 74 % av de tillfrågade svarade nej, knappt alls eller nej, inte alls. Detta 
visar oss att en större majoritet inte tycker att spelandet har någon inverkan på det sociala 
livet. På fråga 13 svarade 61 % varken eller, 29 % ganska positivt och resten jämnt fördelat. 
Det flesta är alltså likgiltigt inställda till hur spelandet påverkar den sociala biten av deras liv. 
Av dem som svarade ganska positivt, nämnde många umgängesfaktorn som en bidragande 
positiv faktor. Vi ville med dessa två frågor innefatta den sociala aspekten på spelandet, men 
svaren blev som bekant inte så givande. Problemet kan vara utformningen av frågorna eller 
svarsalternativen, men detta är inget som kan fastställas. Vi ville med dessa två frågor inte 
utesluta det sociala med spelandet, men det fick tyvärr inget gensvar. Vi bortser helt från fråga 
14 då endast två respondenter svarade.

4.3 Intervju
Efter den genomförda enkäten ville vi testa vårat resonemang kring TPC G och de svar som 
framkommit av pilotstudien och enkäten med vad spelutvecklare i verkligheten anser. Vi 
redovisar här nedan de två intervjuer (se bilaga 7.5 och 7.6) som vi genomförde.
Valet av frågor (se bilaga 7.4) till intervjun reflekteras mot TPC G och hur respondenterna i 
intervjun ser på denna och dess sammansättning, men även GameFlow och hur kriterierna 
som den består av används i spelutvecklarnas arbete.

I beskrivningen av intervjuerna nämns spelföretaget som namn för respondenten. Vi beskriver 
först intervjuerna och vad respektive respondent anser vara viktigt. Intervjuerna utgår från att 
vi ville få information kring företagens bakgrund, arbetssätt, synsättet på GameFlow, TPC och 
TPC G samt i-kringliggande frågor om spelutveckling.

Fråga 11. Vad känner du oftast när du spelat färdigt?
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4.3.1 Massive Entertainment
Massive arbetar med att särskilja två delar som är själva produktutvecklingen det vill säga 
produktdesign och produktframkallade. Men detta hänger även ihop med själva produktionen 
och produktframställningen. När Massive tittade på våran modell ansåg de att vi har främst 
tittat på designprocess och produktutvärdering medan hos dem går det ihop till en 
produktionsprocess där de två hamnar ihop. 
Något som Massive inte gör och som framförallt inte går att göra inom spelutveckling är så 
kallat ”Big design up front” som innebär att företaget färdigställer en produkt och sedan sätter 
den i produktion. Utan hos Massive är själva produktionen även en utvecklingsprocess på 
produkten, så de funktionerna blir väldigt sammankopplade. Allting blir nämligen inbakat i en 
process där även systemutveckling, grafik med mera ingår. Massive menar på att de försöker 
ha en helhets syn på detta istället för att dela upp det i delar.  

När vi berättade om TTF och sambandet i modellen mellan de olika delarna höll Massive med 
och menade på att upplevelsen är extremt viktigt och även väldigt betydelsefull för dem när 
det gäller utveckling av spel. När de tillverkar spel så utvecklar de alltid teknologin, spelet 
och upplevelsen samtidigt. Detta är nämligen något som de har i samklang under 
utvecklingsprocessen. 

Vad vi specifikt ville påpeka med vår modell är att det är inget som skall följas slaviskt utan 
snarare ett sätt att få en överblick under utvecklingen. Detta var även något som Massive 
antog när de såg vår modell för det är ett sätt de arbetar efter. Men att det är väldigt inbakat i 
deras produktionsprocess. 

Massive arbetar iterativt det vill säga att de arbetar i två veckors cykler, där de varannan 
vecka tar fram en spelbar version som de sedan arbetar vidare på. Ju mer användaren spelar 
desto mer vet dom och därigenom kan spelutvecklarna lägga till och ta bort olika funktioner. 
Massive arbetar efter detta sätt när det gäller spelutveckling men de har även hela tiden en 
spelbar prototyp.

Något som Massive kände under denna intervju var att vår modell mycket väl kan vara 
applicerbar på prototypbasen. I och med detta frågade vi vidare om de kan använda sig utav 
modellen för att täcka av olika områden. Massive berättade då om ett projekt där de halvvägs 
inne i utveckling var tvungna att lägga till multiplayer eftersom potentialen för detta spel i 
samband med multiplayer var väldigt stor. Detta ledde till att vi omformulerade vår fråga till: 
om de skulle ha använt vår modell, hade de då kunnat fatta ett beslut tidigare kring detta? 
Här var Massive villiga att hålla med om att användandet av modellen skulle ha påverkat 
beslutet och sannolikheten var då att beslutet om multiplayer skulle ha tagits tidigare.

Vidare berättade vi om GameFlow och dess attribut. Massive håller absolut med om att 
attributen stämmer, men menar även på samtidigt att det hänger ihop med vilken genre de
utvecklar, där drar Massive paralleller med The Sims (Electronic Arts), WarCraft III 
(Blizzard) och Backpacker (BMG Interactive). T.ex. i The Sims är det inte så speciellt viktigt 
med kontrollkänslan medans i WarCraft III är det desto viktigare. Utmaning behöver inte vara 
svår i The Sims medans i WarCraft III är det viktigt. Player goal har varken The Sims vilket 
är deras stora styrka eller hos Backpacker medans WarCraft III har det. 

Utifrån GameFlow ansåg vi att det var många saker som vi kände igen när vi själva spelade, 
gällande attributen. Här menade Massive på att några av attributen var livsviktiga. Ett 
exempel är “player should receive immediate feedback on their actions” (Sweester & Wyeth 
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2005). Detta var något som de aldrig skulle tänka sig utveckla spel utan. För om spelaren inte 
får feedback direkt på vad de gör så är spelet värdelöst. Feedback är nämligen oerhört viktigt. 
Men Massive poängterade även att problemlösning, utmaning, kontrollkänsla och handlingen 
är mycket viktigt. Vidare anser Massive att det är sådana här saker de utgår ifrån när de 
utvecklar spel. 

Vidare berättade vi om enkätundersökningen där det framgick att tidsaspekten var väldigt 
viktig när användaren spelade. Många upplevde det som ett problem t.ex. att de ville spela 
mer, tappade bort tid eller att användaren spelat för länge. Är detta något som Massive tänker 
på när de utvecklar spel? Här var de snabba med att påpeka att detta var något som de 
definitivt tänkte på eftersom tid är mycket viktigt. Det sätter nämligen ramar för hur titeln är 
och hur det fungerar och så vidare. Tid är en aspekt som Massive laborerar mycket med. 
Vår följdfråga på detta var när skall spelaren kunna spara? Eller måste användaren spela en 
timme för att spara? Även här ville de påpeka att detta är extremt viktiga frågor som de tittar 
noga på. Skall användaren kunna spara jämt? Autosave? Save points? Vart skall spelet bryta 
inom multiplayer? T.ex. om användaren har en timme över men orkar inte för att den känner 
att det skulle behövas två timmar till detta. Medans andra spel räcker det med 10 minuter så är 
användaren nöjd. Detta är något Massive tänker väldigt mycket på och framförallt lägger
fokus kring.  

4.3.2 Upside Studios
Upside Studios startade år 2001 och har för tillfället tre delägare. Innan dess arbetade alla på 
Framfab där de sysslade med spelutveckling. Under sina fem år i branschen har Upside 
Studios utvecklat 6 stycken cd-rom titlar men även andra interaktiva produkter, allt från 
webbsidor till upplevelsecenter. Deras mest kända arbete är ett julkalenderspel för SVT. 
Deras huvudinriktning inom branschen är främst barnspel men de gör även en del reklamspel. 

Vi undersökte vidare om Upside Studios arbetade efter någon särskild metod eller teori när de 
utvecklade spel. De menade dock att de inte har något tydlig uttalad modell utan snarare ett 
visst arbetssätt när det gäller att arbeta med projekt. Vidare skulle detta kunna kallas en 
fördelning av faser där det handlar om att ställa upp saker och ting i olika avsnitt. 

Det som vi vill framhäva med vår modell är mer ett så kallat ramverk för spelutveckling men 
att den inte skall följas slaviskt utan snarare att spelutvecklaren får en god överblick av 
utvecklingen. Till detta ställde sig Upside Studios positivt eftersom många av deras projekt är 
väldigt komplexa men speciellt när det gäller involveringen av kunder där de då lättare skulle 
kunna förklara hur de har tänkt sig när det är dags att utföra ett projekt. Därigenom får 
spelutvecklaren framförallt snabbare feedback tillbaks från sina kunder. 
Vidare undrade vi specifikt vad de ansåg om attributen som vi hade placerat i modellen och 
hur de ställde sig till dem. De menade på att det kändes heltäckande och att de inte kunde 
komma på något som de saknade. Syftet med dessa attribut var att ha en grund att stå på för 
att kunna utveckla ett spel så bra som möjligt. Detta höll Upside Studios absolut med om men 
att alla attribut inte alltid förekommer inom varje projekt. Detta beror givetvis från spel till 
spel. 

Vi berättade vidare om GameFlow och dess uppbyggnad. Efter att vi berättat om GameFlow 
och TPC G blev vi mycket positivt bemötta där de ansåg att den följde ett mycket bra 
resonemang men framförallt en perfekt funktion som en checklista vid game design. Alltså ett 
mycket bra verktyg när det gäller spelutveckling. I och med denna positiva respons berättade 
vi mer kring detta. Det som vi hade tänkt oss var nämligen att TPC används tillsammans med 
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GameFlow som ett ramverk vid utveckling av spel, med fokus för att det skall bli en så stark 
upplevelse som möjligt för användaren. Upside Studios menade på att de lägger mycket fokus 
kring upplevelsen för slutanvändaren men framförallt att de ser detta som sitt mål. 

Vidare berättade vi om TTF och vilken historia modellen innehar. Det var nämligen som så 
att när vi utförde vår undersökning så märkte vi att nästan hälften av respondenterna upplevde 
tiden som ett problem när de spelade. Utifrån detta frågade vi Upside Studios vad de ansåg 
om att applicera tid i modellen. De ansåg att tiden är definitivt en viktig aspekt inom 
utvecklingen eftersom den nämligen kan förstöra moment i själva spelandet T.ex. när, var och 
hur spelaren skall spara i spelen. Vi menade på att det automatiskt finns en risk att snabbare
tröttnar på spelet om användaren måste spela väldigt länge innan de kan spara. Även här
menade Upside Studios att det absolut är så och därav är tid en mycket viktig aspekt att tänka 
på vid spelutveckling.
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5 Analys

I analysen presenteras de resultat som framkommit ur den empiriska undersökning vilket
genomförts. Undersökningens resultat sammankopplas med tidigare presenterade teorier. 
Först sammanställs en analys av enkäten därefter en analys av de två intervjuerna.

5.1 Enkät
Utifrån de två första frågorna på enkäten där respondenten fritt fick visa vad som var viktigt 
inom spelen, framkom flera tydliga exempel som finns representerade inom GameFlow. 
Utmaning var det som många tog upp som en viktig del av ett spel vilket även Sweester & 
Wyeth nämner som en viktig del i spelet för att en hög koncentration ska uppstå och att 
spelaren ska känna utmaning vare sig spelet är för svårt eller för lätt. Utmaning kan även 
sammankopplas med problemlösning, eftersom spelaren känner utmaning när denne ställs 
inför ett problem.
Kontrollkänslan påpekar Sweester & Wyeth som väldigt viktigt för flow och spelets värde.
Detta framkom både genom att respondenterna påpekade att kontrollkänsla, vilket kan 
relateras till kontroll över spelet men även kontroll i benämningen spelkontroll som 
användaren styr med rent tekniskt i spelet, var en viktig del för en betydande mängd av de 
tillfrågade.
Story togs även upp vilket Rollings & Morris anser vara en viktig del för att spelet ska ge en 
fördjupning hos spelaren. Fördjupning är en av huvudpunkterna i Sweester & Wyeths 
GameFlow och är en av huvudanledningarna till att spelaren ”fastnar” för spelet en längre tid 
eftersom uppfattningen om vardagen minskas.
De grafiska förutsättningarna och möjligheten till multiplayer var svar som också förekom 
flertalet gånger, bägge dessa nämner Sweester & Wyeth som något viktigt för spelet, eftersom
spelare ska kunna relatera till verkligheten genom grafiken eller dylikt, men även att kunna ha 
möjlighet att besegra andra människor i spelet genom multiplayer funktioner.

Det som respondenten har fått nämna i de tre första frågorna i enkäten kan förklaras av 
Goodhue & Thompsons Individuella karaktärsdrag, där det ses till individens egenskaper om 
vad den anser vara bra kännetecken hos ett datorspel vilket även är relaterat till det personliga 
intresset. De svar som nämndes i de tre första frågorna kan relateras till dessa egenskaper 
eftersom respondenterna här själva kunde påpeka vad de ansåg vara viktigt. Detta visar även 
utifrån flertalet av de attribut som är nämnda inom GameFlow även nämndes av spelarna, att 
GameFlow representerar egenskaper som spelarna tycker är viktiga. Detta kan vidare kopplas 
till att systemutvecklingsmetodik hjälper spelutveckling, då utvecklare genom TPC G kan se 
hur uppgiften, teknologin och de individuella karaktärsegenskaperna tydligt har ett samband 
och hur de bör se på detta. Utifrån dessa tre egenskaper kan utvecklare se vad de bör lägga 
mer eller mindre fokus kring, eftersom uppfattning om hela spelets omfattning blir större.

Upplevelsen nämndes utifrån fråga 4 som det absolut mest essentiella för spelaren vid 
datorspelande vilket Sweester & Wyeth nämner som det viktigaste för att uppleva flow vid 
datorspelande. Csikszentmihalyi påpekar även att upplevelsen är likgiltig för alla människor i 



Technology-to-Performance Chain: Game Model

35

världen, vilket kan visa varför så många av respondenterna tyckte att upplevelsen var så pass
viktig.
Utifrån Goodhue & Thompsons TPC modell är TTF det mest centrala vilket även starkast 
påverkar hur användaren uppfattar utnyttjande och den totala prestationen. Eftersom 
upplevelsen utifrån vår enkät är det viktigaste för spelaren, bör detta identifieras med TTF 
utifrån att TTF är en sammanslagning av uppfattningen om uppgift, teknologi och individuella 
karaktärsegenskaper, vilket i sin tur genererar ett visst mått ut av upplevelse, förhoppningsvis 
så maximalt som möjligt. Eftersom TTF är det mest centrala inom TPC borde upplevelsen 
motsvaras av TTF i TPC G utifrån att detta anses vara det centrala inom spel. Fokus mot 
upplevelsen bör då vara stor och placeringen centralt i modellen är befogad.

Vad som även framkom tydligt under enkäten var att möjligheten till social interaktion vid 
spelandet tycktes vara en viktig egenskap för många användare. Möjlighet till social 
interaktion är en av beståndsdelarna i Sweester & Wyeth GameFlow och anser att spelet ska 
uppmana till social interaktion i flera olika former, så att spelarna både kan mötas men även 
spela med varandra för att ta sig an andra lag eller spelare. Den sociala delen av GameFlow 
var framkommande vid flertalet gånger då respondenterna påpekade att de ofta spelade med
kompisar eller bekanta och att detta var viktigt vid deras spelande. Lazzaro nämner också att 
satisfieringen vid spelandet ökar eftersom spelet kan leverera en större upplevelse vid den 
sociala interaktionen. Beroende av vem spelaren spelar med, kan även påverka 
utnyttjandegraden i TPC G. Utnyttjandet kan öka anser vi om möjligheten till social 
interaktion finns, eftersom spelet då kan leverera flera olika möjligheter både till att spela 
själv med även med andra. Här vill vi även påpeka att multiplayer uttrycket kan variera 
kraftigt mellan individer. Variationen kan vara allt från att sitta vid samma konsol med delad 
bild (split-screen), till att sitta framför PC med ett tusental andra och spela.

Vad som var mycket intressant vid enkäten var att det vid flertalet frågor framkom att tiden 
var ett problem vid spelande. Goodhue & Thompson nämner att utnyttjandet inte mäts av tid 
utan frekvens av antal utförda uppgifter. Här finner vi alltså en skillnad mellan vad studien 
visar och vad teorin anser. Respondenterna anser att tiden är problematisk på det sättet att de 
ofta spelat för länge eller att tiden inte räckte till och att de ville spela mer. Utifrån detta anser 
vi att beroende av hur mycket spelet levererar inom en given tid till spelaren uppfattas vilken 
effektivitet spelet ger till användaren. Denna givna tid kan variera kraftigt från olika spel 
beroende av att spelen kan vara avsedda att spela minst en timme, vilket då spelaren inser att 
spelet måste spelas en timme för att leverera någon upplevelse.
Tiden kan även knytas an till Sweester & Wyeth där fördjupning anses vara bra, vilket här 
tidigare nämndes. GameFlow anser att det är positivt när spelaren försjunker sig i spelet och 
tappar verklighetsuppfattningen omkring sig. Vi har tidigare nämnt en diskussion kring tiden 
och framförallt nuet. Nuet anser vi vara det som Sweester & Wyeth menar med missuppfattad 
verklighetsuppfattning, eftersom uppfattningen om nuet är det som gör att spelaren egentligen 
inte vet hur länge den har spelat, förrän denne slutar spela. Utifrån detta förstår användaren 
verkligheten och hur länge han spelat och nuet blir då uppenbart. Skillnaden mellan dessa två 
uppfattningar är att GameFlow anser att det är positivt att missuppfatta tiden, däremot anser 
användaren det som negativ om denne har spelat ”för” länge.
Självklart vill spelutvecklare att användarna ska spela så mycket som möjligt och bli 
fördjupade i spelen. Genom TPC G kan utvecklarna få en uppfattning om hur mycket fokus 
det bör läggas kring tid och hur de ska laborera med den för att spelaren inte ska känna att 
denne spelat ”för” länge i så stor utsträckning att det blir negativt laddat att spela. 
Balansgången mellan hur mycket respektive lite tid som ska brukas i olika moment kan alltså 
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bli svår att avgöra, men med hjälp av TPC G kan detta bli tydligare och på så sätt enklare att 
genomföra.

5.2 Intervju
Vid intervjuerna påpekades det tidigt av båda spelutvecklarna att fokus lades kring att 
utveckla en upplevelse för spelaren. De utvecklade en teknologisk upplevelse men också en 
interaktiv upplevelse för användaren som i samklang skulle ge en god respons. Upplevelsen 
nämner Sweester & Wyeth som det centrala i deras GameFlow modell, vilket korreleras med 
uppfattningen som spelutvecklare har. GameFlow och spelutvecklare ter sig ha en likasinnad 
uppfattning om upplevelsen och att det är denna som ska vara i fokus vid utvecklandet av 
spel. 
På samma sätt som i enkäten kan vi genom Goodhue & Thompsons TPC modell dra 
paralleller mellan upplevelsen och TTF vilket symboliserar en likhet i fokus kring de båda 
modellerna. En av respondenterna nämner även att de teknologiska faktorerna och 
upplevelsen utvecklas i samklang under produktutvecklingen vilket kan ställas i relevans med 
TPC där TTF är en sammanställning av bl.a. teknologin. Upplevelsen benämns som det 
maximala målet för utvecklarna vilket även gäller för TPC där TTF kommer i fokus för vad 
applikationen ska leverera. GameFlow nämner också att om underhållning ska upplevas måste 
upplevelsen infinna sig. 
Likheterna mellan spelutvecklingsarbetet och TPC ter sig lika men även känns 
systemutvecklingsmetoder igen då arbetet ofta benämns som iterativt och där utvecklarna ofta 
utgår från en spelbar prototyp, något som liknas vid Gulliksen & Göranssons beskrivning. 
TPC ter sig utifrån resonemanget passa spelutvecklingsarbete och dess metoder för att 
utveckla spel.

Under bägge intervjuerna presenterades TPC G och hur denna hade sammanställts av 
författarna, samt vilken tankegång som låg bakom placeringarna av de olika attributen i 
modellen. Respondenterna påtalade snabbt att attributen ur Sweester & Wyeths GameFlow 
alla var representativa vid spelutveckling och att det gav en väldigt bra checklista vid 
gamedesign. Placeringen av dessa inom TPC G fick även de en positiv respons då 
respondenterna kunde lotsa sig igenom modellen och dess uppbyggnad. Placeringen av 
upplevelsen vid TTF fick god reaktion av respondenterna när sammanhanget av TPC blev 
tydlig för dem. Påtalande gjordes även här som i föregående stycke att upplevelsen är det som 
ligger i fokus vid utvecklingen. Placeringen av upplevelse vid TTF centralt i modellen är även 
här befogad av respondenterna.

Vad som även kommenterades under intervjuerna är att flera av GameFlow attributen inte 
finns med vid utveckling av olika spel. Detta begränsas ofta vilken typ av spelgenre det är och 
vad spelet ska leverera till användaren, detta nämner även Sweester & Wyeth vid 
utvärderingen av GameFlow som en begränsning. Genom Sweester & Wyeths begränsning av 
GameFlow vill vi påpeka att vid användandet av TPC G ska spelutvecklaren se ”djupet” i de 
attribut som förespråkas, så att inte bara en ytlig analys av attributen genomförs. Om en 
grundligare genomgång av attributen är utförd anser vi att mindre fel och misstag kommer att 
bli genomförda. Utifrån respondenternas svar och GameFlow utvärderingen anser vi att när 
modellen används inom spelutveckling bör GameFlow och dess underattribut finnas med när 
utvecklingsteamet tittar på vad de ska utveckla för att inte missa eller bortse ifrån attribut som 
eventuellt skulle ha inräknats i processen. Vi ser inte TPC G som en komplett modell, utan 
snarare ett ramverk eller checklista, vilket även var ordvalet från en av de intervjuade 
spelutvecklarna. Modellen skall ge en överblick över hela utvecklingsprocessen så att alla 
påtänka egenskaper för spelet innefattas.
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Vid resonemanget kring attributens förekommande i TPC G berättade en respondent om ett 
utvecklingsprojekt där de efter halva projektet insåg att en stor funktion skulle implementeras 
i spelet. Vid vidare förfrågning påtalade respondenten att användandet av en modell som TPC 
G skulle tidigare ha kunnat avgöra om denna funktion skulle implementeras. Resonemanget 
från ovan där TPC G nämns som ett ramverk för spelutveckling och en helhetssyn anser vi 
vara motiverat utifrån att respondenten påtalade en positiv effekt av användandet av TPC G. 
Helhetssynen nämns även som en av respondenternas arbetssätt istället för att dela upp arbetet 
i smådelar, på samma sätt vill vi med TPC G påvisa en helhetssyn av spelutvecklingsarbetet 
med hjälp av GameFlow och dess kriterier.
Enligt en av respondenterna fungerar inte ”Big design up front”, vilket innebär att en produkt 
färdigtställs utifrån givna direktiv och sedan sätts i produktion. Med detta vi vill påpeka att 
TPC G inte är något som fungerar som en produktionsmall utan som ett iterativt verktyg för 
att hjälpa spelutvecklare genom systemutvecklingsmodellen TPC att utveckla spel som är 
genomtänka och överskådliggjorda tidigt för att inte försumma delar av spelet.

Under intervjuerna prövade vi olika resultat från de enkäter som vi genomfört, tidigare i 
resonemanget nämns upplevelsen vilket var en betydande fråga eftersom responsen kring 
denna var stor i enkäten. Vi frågade vidare om tid, vilket även hade framkommit ur enkäten 
som ett problemområde för spelarna. Tiden anser respondenterna vara en viktig del av 
utvecklingsarbetet och det läggs mycket fokus kring tid och hur denna aspekt inspelar i spelet 
som utvecklas. Vi upplevde en stark fokusering kring tid från spelutvecklarna och att det var 
viktigt att spelaren fick en viss fördjupning i spelet, vilket även nämns inom GameFlow. Vi 
fann tidsaspekten som mycket intressant ur spelutvecklingsperspektiv eftersom båda 
respondenterna tydligt ville påpeka hur viktig tiden var, men hur, var och när detta gjordes 
under utvecklingsprocessen fick vi inget tydligt svar på. Utvecklarna är väl medvetna om 
problemen som tid medför, men vi anser att utvecklarna inte delar den negativa problematik 
kring tid som användarna gör, utifrån att resonemang hur tidsproblemen ska lösas inte 
redovisas. Detta påvisar att verktyg för hur detta tidsproblem ska lösas saknas, men vi anser 
att genom TPC G och tidens placering inom utnyttjande, får spelutvecklarna en viss förståelse 
om att tiden är en viktig faktor som utvecklare bör laborera med under utvecklingen. Vi anser 
inte att tiden explicit blir tydliggjord genom modellen, men utvecklarna upplyses om dess 
närvaro och ombeds ta tillvara på denna aspekt under utvecklingen av spelet.
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6 Slutsats

I den avslutande delen av uppsatsen presenteras sammanfattningsvis de slutsatser och 
redogörelser som empirin och analysen delgivigt samt kort förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsats
Spelutvecklingsbranschen har utvecklats enormt de senaste åren och har medfört en uppsjö av 
nya datorspel. Genom vår undersökning ville vi pröva om systemutvecklingsmetodik, i detta 
fall TPC, kan hjälpa spelutvecklare att utveckla datorspel som är mer genomtänka och 
översiktligt utvecklade och på detta sätt skapa väl användaranpassade datorspel för 
marknaden. Vi anser oss utifrån vår analys ha påvisat en utveckling av TPC tillsammans med 
GameFlow vilket har möjligtgjort en modell, TPC G. Denna kan underlätta utvecklingsarbetet 
för spelutvecklare genom att tydliglägga merparten av komponenterna i datorspelen i en 
modell och på detta sätt öka förståelsen för uppbyggnaden av spelen samt vad användaren av 
datorspel sätter i fokus. Vi fann genom våra empiriska undersökningar flera samband mellan 
GameFlow och användarnas krav vilket medförde att placeringen av attributen i TPC G 
underlättades då resonemanget kring dessa förtydligades. Även genom våra intervjuer 
framkom en tydlig positiv respons kring GameFlow, men även TPC G och dess utformande 
som ett bra hjälpmedel vid spelutveckling.
Tidsaspekten inom datorspel anser vi dock inte delas av spelutvecklare och användare av 
datorspel, vilket vi anser vore intressant att forska kring och hur denna aspekt skiljer sig i ett 
uttryckligare förhållande och vad som bör göras för att tiden inte ska ses som negativ ur ett 
användarperspektiv.

Genom vår undersökning finner vi fler likheter mellan systemutvecklingsmetodik och 
spelutveckling där likheter inom både utvecklingsarbetet men även på utbildningsnivå där 
MDI (Människa Dator Interaktion), UML (Unified Modeling Language) och objektorienterad 
programmering ofta används. Genom TPC och TPC G anser vi att spelutvecklare kan ta 
lärdom av vad systemutvecklingsmetodik har att erbjuda i utvecklingssyfte för att förenkla 
utvecklingsprocessen till en lätt och överskådlig enhet. Vi tror även att systemutveckling har 
fler tekniker, metoder och modeller att erbjuda spelutveckling för att förbättra 
utvecklingsprocessen, vilket vi tror kan finnas inom flera olika aspekter av spelutvecklingen.
Vidare anser vi att avståndet mellan systemutveckling och spelutveckling inte är så stort som 
många anser, likheterna mellan de bägge områdena är påfallande och vi tror att så väl 
spelutveckling som systemutveckling borde ta lärdom av varandra och inspireras till nya och 
mer spännande utvecklingsmöjligheter.

6.2 Slutord
Avslutningsvis vill vi tacka alla som medverkade i pilotstudien och enkäten för många 
intressanta och givande bidrag till vår uppsats. Ett stort tack vill vi även utdela till de två 
spelutvecklare som intervjuades för att de tagit sig tid att besvara våra frågeställningar genom 
ett professionellt bemötande och ett stort engagemang.
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Vi vill även tacka vår handledare Hans-Christian Stoltz som genom sin handledning med 
konstruktiv kritik och nya tankesätt motiverat oss genom arbetet.
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 - Pilotstudie.

Vilket typ av konsol?

Vad har ni för intresse i att spela?

Vad anser du spelkonsolen har för roll?

Har spelkonsolen förändrat något i hemmet eller hos dig?
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7.2 Bilaga 2 - Enkät

Kön: Man □ Kvinna □

Ålder: 10-20 □ 20-30 □ 30-40 □ 40+ □

Boende: Ensam □ Med förälder/rar □ Sambo □ Familj □

Bakgrund: Arbetar □  Studerande □  Grundskola/Gymansiet □  Arbetssökande □

Vilken konsol har du? Xbox □  Xbox 360 □  Gamecube □  Playstation2 □  PC □

Hur många timmar per vecka spelar du?

1-5 □ 5-10 □ 10-15 □ 15-20 □ mer än 20 timmar □

1. Vilken typ av datorspel tycker du bäst om (ange max 3 kategorier)?

2. Varför tycker du bäst om den här typen (motivera kort valen i fråga 1)?

3. Nämn de tre viktigaste delarna (om själva spelet) i ett bra datorspel för dig.

4. Från en skala 1-10 där 1 inte alls viktigt och 10 mycket viktigt, hur viktigt är det i 
datorspelen med:                                              

    1    2     3    4     5    6     7    8     9   10

Upplevelsen    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Grafik    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Problemlösning    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Utmaning    □  □   □   □   □   □   □   □   □   □
Kontrollkänsla    □  □   □   □   □   □   □   □   □   □
Story    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Karaktären/er i spelen    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Effekter    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Menynavigering    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Multiplayerläge    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Onlineläge (nedladdningsbart material etc.)    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
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Online gameing (spela online)    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Personligtintresse (t.ex. sportspel, fantasyspel)    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □

5. Av vilken anledning spelar du datorspel?

Avkoppling □
Tidsfördriv □
Socialtumgänge/gemenskap □
Koppla bort verkligheten □
Annat: □ Ange vad:

6. Motivera kort svaret på fråga 5.

7. Ange från skala 1-10 där 1 inte alls och 10 alltid, när du spelar, spelar du med?
    1    2     3    4     5    6     7    8     9   10

Ensam    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Syskon/föräldrar    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Kompisar    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Online    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Sambo    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
Annan, ange vem:    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □

8. Utifrån svaret på fråga 7.
A: varför spelar du mest med?

B: varför spelar du minst med?

9. Hur viktig på en skala 1-10 där 1 inte alls viktig och 10 mycket viktig, är konsolen:
    1    2     3    4     5    6     7    8     9   10

A: i din vardag?   □   □   □   □ □   □   □   □   □   □
B: i ditt hem?    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □
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10. När du spelar upplever du tiden som ett problem?

Ja, instämmer helt □
Ja, instämmer till viss del □
Nej, knappt alls □
Nej, inte alls □

11. Vad känner du oftast när du spelat färdigt?

Jag har spelat för länge □
Delvis mer än jag tänkte mig □
Detta var precis vad jag behövde □
Jag hade för lite tid □
Jag ville absolut spela mer □

12. Tycker du att ditt spelande påverkar ditt sociala liv?

Ja, instämmer helt □
Ja, instämmer till viss del □
Nej, knappt alls □
Nej, inte alls □

13. Påverkar ditt spelande positivt eller negativt på ditt sociala liv?

Mycket positivt □
Ganska positivt □
Varken eller □
Ganska negativt □
Mycket negativt □

14. Om du valt svarsalternativ Mycket positivt eller Mycket negativt i fråga 13, motivera 
kort varför:
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7.3 Bilaga 3 - Diagram
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Fråga 4. Från skala 1-10 där 1 inte alls viktigt och 10 mycket viktigt, 
hur viktigt är det i dataspelen med:
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Fråga 5. Av vilken anledning spelar du?
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Fråga 7. När du spelar, spelar du med?
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Fråga 10. När du spelar upplever du tiden som ett problem?
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Fråga 11. Vad känner du oftast när du spelat färdigt?
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7.4 Bilaga 4 - Brev till intervjurespondenter
Hej *******

Här kommer en kort genomgång.

Modellen nedan bygger på Technology-to-Performance Chain (TPC), vilket i korta drag 
handlar om hur bra uppgiftens karaktär passar med teknologin. Denna modell har främst 
använts inom IT-området som mobila applikationer och användbarhet inom Electronic 
Commerce.

Vi tänker oss denna modell som ett ramverk för spelutveckling, där man överskådligt kan se 
delar inom spelutvecklingen och hur dessa passar ihop för att få en så bra ”fit” alltså TTF, 
som möjligt. Man kan använda denna taktiskt i sitt utvecklingsarbete för att se vad man ska 
fokusera på och även se så att ”allting” är tillgodosett.

De frågor vi tänkte ställa är:

 Vad använder ni er av för spelutvecklingsmetoder eller modeller?
 Passar de komponenter vi satt in under Task och Technology överens med er 

uppfattning om teknologi och ”uppgiften” (spelandet) vid utveckling av spel?
 Generella synpunkter på uppbyggnaden av modellen. Bra/dåligt vad fattas, vad kan bli 

bättre.
 Hur ser ni på attributen: upplevelse, grafik, problemlösning, utmaning, kontrollkänsla, 

story, karaktärer i spelen, effekter, menynavigering, multiplayer (dessa har 
framkommit ur en enkät som vi gjort med 32 personer)

 Vad lägger ni stor respektive liten vikt, vid spelutveckling?
 Hur mkt fokus lägger ni kring tid när ni utvecklar spel?
 När ni involverar tid i spelen vilka aspekter medför detta?

t.ex. savepoints & karaktärer m.m.
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7.5 Bilaga 5 - Intervju Massive Entertainment

(Massive tittar på de papper vi skickat ut sedan tidigare och ser första fråga som lyder: hur 
arbetar ni vid utveckling av spel)
Vi arbetar genom att särskilja mellan två delar, dels har man själva produktutvecklingen, 
alltså produktdesign och produktframtagande det gör man på ett visst sätt, men det hänger 
även ihop med själva produktionen och produktionsframställningen. Som jag förstår eran 
modell så har ni främst tittat på designprocess och produktutvärdering, för oss så går det ihop 
med en produktionsprocess, så dom två hamnar ihop. Så det blir ju egentligen en gemensam 
process då kommer man ju in mycket på produktionsproblematik. Det som vi inte gör och 
som inte går att göra med spel är s.k. ”Big design up front”, d.v.s. att man färdigställer en 
produkt och sen så producerar man den. Sådana här modeller är för mig som att man tar fram 
en ny gaffel på ett testlabb och sedan testar man den tills man är väldigt nöjd med gaffeln och 
sedan sätter man den i produktion. Men för oss är själva produktionen även en 
utvecklingsprocess på produkten, så de funktionerna blir väldigt tight sammankopplade. Vi 
utvecklar spel i två år, alltså själva produktutvecklingen, men den själva praktiska 
produktionen som är pressning av skivor tar ca en vecka. Allting blir liksom inbakat i en 
process där även systemutveckling, grafik men även sådana luddiga frågor som är det kul 
nog? Allt det där försöker vi ha en helhets syn av istället för att stycka upp det.

(Vi berättar sedan om modellen, när den kom till, vad som tidigare gjorts och hur TTF och 
den totala spelupplevelsen hänger samman och att en så bra fit som möjligt ska uppkomma)
Ja absolut, upplevelsen är ju extremt viktigt, det är ju även viktigt för oss. Det som jag känner 
som kan ses som ett steg upp är att vi utvecklar teknologin, spelet och upplevelsen samtidigt 
så för oss är dom väldigt i samklang hela tiden. Jag tror att de som visas i modellen dyker upp 
som problem om man har en färdig teknik och sen ska man utveckla en applikation i den 
tekniken. Tekniken blir ju spelet kan man säga för utan spelmotorn så inget spel. Men jag 
tycker den kan vara applicerbar ändå. Det skulle ju kunna bygga på en teknik som inte 
stämmer med det vi vill göra o.s.v. och då kommer ju sådana frågor in.

Den är ju inte till för att slaviskt följa utan mer som ett ramverk
Det kan jag tänka mig, för vi jobbar ju så kan man säga. Men det är väldigt inbakat i våran 
produktionsprocess.

Det är ju ingenting som kan stå för sig själv, utan allting går ju i ett…
Vi arbetar ju iterativt, att vi arbetar i två veckors cykler, där vi varannan vecka tar fram en 
spelbar version som vi sedan bygger vidare på, men sedan har ju vi ju självklart mål dit 
denhär versionen ska. Men ju mer man spelar ju mer vet man och kan då lägga till och dra 
ifrån olika saker. Man har ju idéer från början som man då spelar och sedan märker man 
kanske att dessa idéer inte är applicerbara, då får man lägga dessa åt sidan. Då känner man att 
spelet är på väg att vika åt ”det här” hållet då får man skyffla in andra idéer. I detta växer då 
alla delar som grafiken, teknik fram och så lägger vi på mer och mer lager. Så gör vi alltså 
med spelet från start så vi hela tiden har en prototyp. Då växer alltså alla dessa grenar samman 
under utvecklingen.

Ni vill alltså alltid ha en spelbar version?
Ja, så att vi alltid kan sitta ner och spela och sedan utgå från den. Så att man itererar fram 
produkten, vilket även betyder att vi från början inte riktigt vet var vi slutar, även om vi har en 
väldigt stark aning om det, man måste ju starka visionära mål.
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Hur gör ni då när ni testar spelet. Är det som att ”har spelaren kontroll över situationen eller 
sina trupper, saknar karaktären något?”? Känns det här bra eller…
Visst, allting från sådan här basgrejer till, jag saknar verkligen möjligheten att göra det här 
och det här. Allting från smådetaljer till menysystem, allting sånt testas kontinuerligt.

Så ni gör alltså inte detta på en tidig nivå som att ”hur ska vi bygga menyer?” o.s.v.?
Allting sånt finns ju tidigt, vi börjar kring en prototyp. Eftersom någon ska ju satsa pengar i 
det här och då måste man visa upp en prototyp. Sedan går man vidare in i 
produktionsprocessen eller vidare till en andra prototyp. Man har ju en prototyp från grunden, 
men den förändras och förädlas under processen. Men från början e det ungefär att vi ska göra 
denna typ av spel och det ska kännas såhär och ungefär för den och den målgruppen. 
Grundprocessen kan ju bitvis ändras om man känner att här är vår stora potential.

Hur märker man eller känner man att ”det här är våran stora potential i spelet”?
Vi som gör spelet vi känner det, vi tror på det här. Kunden, alltså förläggaren gör 
fokusgrupper, målgruppstester i Europa, USA o.s.v. Det blir ju ofta så när man har en 
prototyp som vi och förlaget tror på, så gör man arbetet i samklang med dem. Om man inte 
bygger på något arbete sedan tidigare, som prototypbasen för Battelfield2 var säkert mycket 
kortare än den innan. Jag kan ju känna nu att detta (modellen) kan mycket väl vara 
applicerbart på protypbasen.

Kan man då använda modellen för att kunna se att man tänkt på allt och om man kan 
utelämna något?
Det görs ju, det görs ganska tidigt. Men sen kan man ju ändra sig sent i ett projekt. Jag har 
varit med om en spelutveckling där vi halvvägs inne i spelet kände att vi var tvungna att ha 
med multiplayer, vi hade inte tänkt det från början, men så kände vi efter ett tag att det här har 
ju klar multiplayerpotential.

Om man då pratar helt hypotetiskt, om man hade haft en sån här typ av ramverk eller modell 
att gå efter, hade man då kunnat fatta detta beslut tidigare, eller det var något som växte 
fram?
Man hade kanske kunnat fatta det tidigare, det tror jag nog. Jo, men det hade man kunnat se 
tidigare, men det gäller ju också att ha tiden och viljan.

När man tittar på denna typ av akademiska ramverk, så finns det ju inget business perspektiv 
(vi blir avbrutna).
Nej, men det tycker jag är bra, för när man prototypar så gillar inte jag att tänka för mycket 
business utan det gäller och hitta en stark vilja och ha  en stark engagemang och gärna  en 
stark ledargestalt som kan pusha idén mot förläggaren med presentationer. Så att kunden får 
en känsla av kreation, eftersom vi givetvis pratar om spel som underhållning, spel som inte 
har någon grundläggande underhållningskärna, så riskeras det att slutprodukten blir väldigt 
platt. Den där svåra nyansgraden och dra mellan ett okej spel och ett bra spel som inte alltid 
liksom märks, som är svår att ta på och som bygger på talang och vision.

(Vi berättar om Gameflow samtidigt som Massive tittar i artikeln och attributen som det 
skrivs om…) 
Jag håller med om attributen, dock beror det på genre. Håller likaså med att kontroll är viktig. 
Men som sagt det är från spel till spel. Det är nämligen så brett område ta t.ex. Sims, Warcraft 
III och Backpacker. I Sims är det inte så jätte viktigt med kontrollkänslan men ändå inte 
avgörande på samma sett som i Warcraft III. I Backpacker är kontrollen helt oväsentlig 
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samtidigt som den är viktig, den har inte samma game killer. Challenge behöver inte vara svår 
i Sims medans i Warcraft III är det viktigt. Vad gäller Player skill håller jag med om detta. 
Player goal har varken Sims vilket är stora styrkan hos dem eller Backpacker medans 
Warcraft III har det.

(Vidare nämnare vi utifrån artikeln (Gameflow) att vi känner igen oss väldigt mycket i de här 
sammanhangen när man spelar själv vad gäller attributen) 
Absolut, några av de här är väldigt viktiga. Ta till exempel den här: player should receive 
immediate feedback on their action. Utan den här skulle jag aldrig tänka mig att göra spel 
utan. För får inte spelaren feedback direkt på vad de gör så är det värdelöst. Feedback är 
oerhört viktigt. Overriding goals should be clear and presented early, inte alltid anser jag. Så 
är det nämligen inte i World Of Worldcraft. Det är just mållösa spel som har blivit populära 
som breddar målgruppen. Det är Sims, World of Warcraft & EyeToy har breddat detta. 
EyeToy har klara mål men inte så målfixerade och lägger fokus på annat, som 
socialinteraktion. Medans Sims är 90% av fallen singleplayer spel så har de en social 
manifestation där man kan bygga egna hus, simmare osv. Det blir alltid svårt och ofta fel när 
man försöker definiera sådana här eftersom spel är brett har flera interaktions modeller. 

(Han tittar återigen på modellen (GameFlow)…)
Problemlösning är viktigt, utmaningen är viktig, kontrollkänslan är väldigt viktigt, story om 
det är med är viktigt, finns många spel utan storys. Karaktärer är viktigt att det är bra men det 
finns bra spel som är helt karaktärslösa. Ta Sims som är helt storylöst men Sims stora styrka 
är att folk bygger sina egna storys likaså med Backpacker där man själv bygger sin story. 
Medans fotbollsspel har ingen story men starka karaktärer. 

Jag anser att man får vara väldigt lös när man gör sådana här modeller men det är sådana 
saker vi utgår ifrån när vi gör spel. T.ex. nu har vi multiplayer fokus och lägger story åt sidan 
sedan så satsar vi allt på utmaningen, kontrollkänslan och den sociala interaktionen. Men vi 
gör även en singleplayer där vi har karaktärer, story och kontrollkänsla och tonar ner det 
andra så man plockar och ger kan man säga. Men framförallt har man en grundidé att anpassa 
efter multiplayer och singleplayer beroende på vad folk gillar. Man kan lägga till/ta bort olika 
saker beroende på vilken stil man vill spela. T.ex. i multiplayer lägger man in poäng, statistik 
och ranking medans singleplayer vill komma framåt i spelet och att storyn utvecklas. Så 
resonerar vi när de utvecklar spel i grunden. 

Det är väldigt intressant det du säger eftersom vi får en större inblick. Vi har nämligen läst 
litteratur kring vad man behöver tänka på vid design av spel.
Grejen är att allt det där stämmer för de flesta spelutvecklare gör allt det där i efterhand. Jag 
tror att det går att komma långt utan modellerna men om du frågar någon som har kommit 
långt utan modeller hur de gör så har de följt någon form av modell som är deras egen. Helt 
enkelt inte varit medvetna vilka beslut de tagit. Det som är positivt med att följa en modell är 
att man synliggör besluten. För ibland vet jag spelföretag som använder sig av checklistor där 
man går igenom. Förlagen gör det åt en ibland.

(därefter svävar Massive in på hur man arbetar ihop med en publisher)
De frågar ofta vad kan ni kunna göra med den här karaktären, vi vill ha spel med t.ex. bok 
eller film. Det finns alltid någon form av start när man börjar. 
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Kan våran modell någon gång vara i vägen?
Jag tror att man går igenom det här ändå, måste jag säga. Alla projekt jag har varit med om
har man gått igenom detta, ibland metodiskt och ibland mindre metodiskt. Det är viktigt att 
man kollar, det dyker nämligen alltid upp vid prototyps utvärdering där man sätter sig ner och 
tittar på det. Något liknande inom den formen görs alltid inom projekt för att se till att man 
har täckt av delar.

Kan det vara skillnad på större/mindre företag?
Det kan det vara. Jag har arbetat på mindre företag där det varit lite mer ostrukturerad nivå. 
Samtidigt spelar det ingen roll eftersom kostnaden är lika stor procentuellt sätt. 

(Vidare berättar vi lite om vår enkät kring attributen på fråga 4 där man kunde rangordna 1-
10 vad som var viktigast. Upplevelsen fick 9.2) 
Jag ser en fara i att göra så. Det är just de att upplevelsen alltid blir viktig, men vad är detta?
Upplevelsen är totala betyget. Den är svår. Det är en ganska svår definition. Vi gjorde en 
gameplay där det var svår definierat om vad just detta var om det ens någonsin går att 
definiera. Det man skall försöka är att ta sig förbi de och vad består gameplay av?

Det är här som de har börjat med: koncentration, utmaning, skills osv. Det är de här 
tillsammans som bildar gameplay eller själva spelkänslan. När det gäller feedback är det 
något som användaren struntar i, de vill bara ha en bra upplevelse eftersom de kan inte 
värdera det. Men det spelar ingen roll för de..

Man skall inte fatta vad man känner?
Nä precis. Det är luddigt. Det är svårt att fråga folk direkt om det, snarare lättare att iaktta folk 
och fråga detaljfrågor efteråt. Helt enkelt lägga fokus på ett spel. 

Det håller vi med om eftersom vi även fått lite kritik av våran handledare eftersom det kan 
uppfattas helt olika av olika människor. Samma sak med multiplayer att man kan tänka olika 
sätt, online?
Vissa är viktigare för vissa spel. Tex. att multiplayer är väldigt viktigt för PC spel likaså för 
FIFA på konsol. World Of Warcraft bygger enbart på multiplayer. Oblivion säljer bra och har 
fått bra kritik är enbart singleplayer. Där inte multiplayer är relevant. 

Utifrån enkäten framgick det att tidsaspekten var väldigt viktig när man spelade. Många 
upplevde det som ett problem t.ex. att man ville spela mer, tappade bort tid eller att man ville 
spela mera. Är detta något ni tänker på när ni utvecklar spel?
Ja, det gör vi, tid är mycket viktigt. Det sätter mycket ramar för hur titeln är och hur det 
fungerar osv. Tid är en aspekt som man laborerar mycket med. 

Det vi tänkte på är när kan man spara, måste man spela en timme för att kunna spara?
Detta är extremt viktiga frågor som man tittar noga på. Skall man kunna spara jämt? 
Autosave? Save points? Vart skall man bryta inom multiplayer? T.ex. Om man har en timme 
över men jag orkar inte för jag känner att jag vill ha två timmar på detta. Medans andra spel 
räcker det med 10 minuter så är man nöjd. Detta tänker man väldigt mycket på och lägger 
mycket fokus kring.
Det vi hade tänkt med uppsatsen var att få över systemutveckling på datorspel alltså lite av 
deras teorier.
Det är bra att ha det i bakhuvudet. Vi använder modeller men på olika saker. Viktigaste saken 
för oss är processmodell dvs. Produktionsprocessen där vi arbetar med iterationer och 
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evolutionära utveckling osv. Detta är i särklass vår viktigaste modell som vi använder men 
även inom systemarkitektur. Vi använder mycket modeller när vi arbetar, men viktigaste är att 
få processen att fungera, att teamet är sammansmält, hålla ihop och får en produkt som kan 
utvecklas på rätt sätt detta är framförallt den viktigaste modellen. Vilket vi arbetar med 
kontinuerligt. Så modeller finns även ute i arbetslivet. 

Men det kommer inte från litteraturen utan företaget i sig?
Vi läser litteratur och försöker hänga med dock väldigt lite akademisk litteratur. Utan mer ”så 
här” gjorde vi litteratur det är intressantare med cases.
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7.6 Bilaga 6 - Intervju Upside Studios

Berätta lite kort om Upside Studios.
Upside Studios startade år 2001, vi är tre delägare i nuläget och vi jobbade alla tidigare på 
Framfab innan vi startade det här och på Framfab sysslade vi med att utveckla spel och jag 
själv har nu hållit på med spel i 10 år i olika former. Vi har under fem år utvecklat 6 större cd-
rom titlar och flera andra interaktiva grejer så som interaktiva webbsidor och 
upplevelsecenter. Främst är det julkalenderspel där SVT är kund men även Bamse spel med 
företaget Egmont. Vi sysslar främst med barnspel, men har även reklamspel och annat för 
äldre målgrupper.

Använder ni er ut av någon speciell metod eller teori när ni utvecklar spel?
Jag tänkte lite tidigare på det när jag fick ert email och vi har ingen tydlig uttalad modell eller 
det är ingen som har sagt att här har vi en klockren modell, det är mer att vi har ett visst 
arbetssätt när det gäller att arbeta med projekt. Vi har alltså olika faser och det handlar 
egentligen mest om hur man ställer upp saker som från den första synopsen vidare till idé 
utveckling till gamedesign, prototyp, producerande, alfa, beta o.s.v. Men som en 
grafiskmodell har vi inte direkt.

Vi tänkte mer skapa ett ramverk för spelutveckling, som en modell som man inte ska följa 
slaviskt men så man får en överblick av utvecklingen.
Det e ju bra, för att många delar av projektet är väldigt komplexa T.ex. att förklara för kunder 
och då kan det här vara en bra grej att visa hur man tänker när man jobbar, vi använder oss 
mest idag av lite slides och liknande för att förklara för kunden. Men vi har ingen grafisk 
modell eftersom det inte finns någon direkt uttalad branschstandard.

Kan inte detta bero på av att ämnet är så nytt?
Jo absolut, men på Framfab hade man uttalade modeller som i och för sig var bra att följa, 
men man ska ju både kunna förstå och applicera på modellen.

Skulle du vilja säga att det är mer strukturerat på större företag?
Det kanske krävs eftersom man är en större organisation och behöver tydligare mål för att alla 
ska förstå vart man är på väg. På samma sätt gör vi här (han pekar på en vägg med en massa 
teckningar om karaktärer och landskap i spel) så att vi alla vet vart vi är på väg och vad vi ska 
följa.

Vad tycker du om attributen som vi placerat i modellen?
Jag tittade på det tidigare och tyckte att det kändes heltäckande och jag kunde inte direkt 
komma på vad man mer skulle ha med. 

Vi tänkte ju då oss en matchning mellan dess attribut för at få ett så bra spel som möjligt.
Absolut, det håller jag med om, men sedan kan det ju vara så att alla attributen inte 
förekommer i varje projekt.

I vår enkät kunde man ge varje attribut ett värde mellan 1-10 och på så sätt se vad man 
värderade mest. Vi trodde då att grafik skulle vara den mest önskvärde, men detta blev istället 
upplevelsen.
Det förstår jag eftersom det är den som är i fokus.
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Vidare har vi tittat på en modell som kallas för GameFlow (vi förklarar modellen för Upside 
Studios och väntar på respons).
Används denna i akademiska termer?

Den är publicerad i en akademisk tidsskrift, men inte som litteratur.
Det här verkar väldigt vettigt och fungerar perfekt som en checklista vid gamedesign, alltså att 
man kan använda det vid utveckling.

Vi tänkte oss då att man använder TTF tillsammans med GameFlow som ramverk vid 
utveckling av spel, med fokus för att det ska bli en så stark upplevelse för spelaren.
Upplevelsen för slutanvändaren är det vi fokuserar kring och ser som mål och kan man då 
hitta det generella så funkar det säkert, vi är ju inte bara spelutvecklare utan vi skapar 
upplevelser.

(Vidare berättar vi om TTF och vad modellen har för historia) Vi märkte vid vår 
undersökning att en del upplevde tiden som ett problem, passa det in i modellen enligt dig?
Tiden är en viktig aspekt vid utvecklingen och den kan förstöra moment i spelandet T.ex. när, 
hur och var man kan spara i spelen.

Man tröttnar ju då snabbar på spelen.
Visst gör man det och det ställs ju lite på sin spets när det gäller barnspel eftersom det är ju 
lika kräsna kunder som någon annan målgrupp. Här bör till och med allting vara mer 
självklart eftersom flertalet inte kan läsa och på så vis är det en väldigt svår målgrupp.

Använder ni er ut av Tutorials i spelen?
Ja vi försöker alltid göra det så att spelaren kommer in i spelet, men det får inte bli för mycket 
utan det ska mer komma av sig själv. Spelaren ska spela spelet och inte uppfatta att den 
samtidigt lär sig det utan det bör vara inbyggt i tutorialen.

Tycker du att du känner igen dig i modellen?
Ja, terminologin passar in, sen är det när man ska använda denna. Man kan använda det som 
en checklista.

(Vidare pratar vi om marknadsföring om spel samt lite om nya produkter och att man ska 
vara nyskapande men inte ”för” nyskapande. Då kommer vi in på Playstation2 och deras 
partyspel: EyeToy, GuitarrHero, Buzz och SingStar)
Det gäller att skapa nya genrer för marknaden eftersom vi som är uppväxta med spel kommer 
att vilja spela i framtiden och här har även Playstation2 lyckas fånga den sociala interaktiva 
biten av det hela. Sen är det även mycket diskussion kring tjejspel och så.

(Vi berättar vidare hur vi kommer att gå tillväga med insamlat material och vad vi kommer 
att skriva om i uppsatsen)
Jag tycker att ni har fångat en stor del av utvecklingen, detta här leder ju fram till upplevelsen 
i spelet. Det finns alltid mindre beståndsdelar i utvecklingen som inte nämns i modellen, men 
dessa faller in i underkategorier i de nämnda attributen i modellen.
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