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Sammanfattning 250
’Open-world’-spel är en populär och växande genre av spel som attraherar ett stort
urval av spelare. Completionists är en grupp av spelare i ’open-world’-spel som
har en spelstil som går ut på att avklara 100% av innehåll i spel.
Användarupplevelsen i ’open-world’-spel är kritiserad av completionists och med
lite förståelse om problemet efterfrågas lösningar för att förbättra
användarupplevelsen av denna grupp spelare. Denna studie undersöker hur ’openworld’-spel kan utformas i syfte att förbättra användarupplevelsen i spelet för
completionist-spelare. För att ta reda på detta undersöktes 6 completionists i en
kvalitativ metod med hjälp av strukturerade- och ostrukturerade intervjuer.
Resultaten analyserades sedan och avslöjade 3 positiva och 7 negativa aspekter
som påverkade informanternas användarupplevelser i störst grad.
Undersökningens slutsats är:
Positiva aspekter som förbättrar användarupplevelsen av completionists: (1)
uppdragsvariation; (2) okända/gömda samlarobjekt; (3) variation hos spelar- och
världs-anpassning.
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Negativa aspekter som försämrar användarupplevelsen av completionists: (4)
samlarobjekt som enbart ger pengar/XP/meningslösa belöningar; (5) brist på
berättande och mekaniker i uppdrag; (6) Samlarobjekt inte markerade; (7) för
många meningslösa samlarobjekt; (8) spelaspekter som begränsar spelarens frihet;
(9) Körande och racinguppdrag; (10) Progression inte designat för completionists.
Dessa aspekter kan användas av speldesigners av ’open-world’-spel för att skapa
en förbättrad upplevelse för completionists.
Ämnesord
Completionist, användarupplevelse, open-world, spel, motivation, emotionellt
engagemang, beteende
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Abstract
Open-world games is a popular and growing genre of games that attract a wide
array of players. Completionists are a group of players in open-world games that
have a playstyle with the aim to complete 100% of the content in a game. The
user experience in open-world games is criticized by completionists and with little
understanding about the problem, solutions are requested to improve the user
experience of this group of players. This study explores how open-world games
can be modelled with the purpose of improving the user experience in the game
for completionist players. To find this out, 6 completionists were examined using
a qualitative method with the help of structured- and unstructured interviews. The
results were then analysed which revealed 3 positive and 7 negative aspects that
affected the informants user experiences to the greatest extent.
The conclusion of the examination is:
Positive aspects that improve the user experience of completionists: (1) mission
variation; (2) unknown/hidden objects; (3) variation in player- and world
customization.
Negative aspects that impair the user experience of completionists: (4)
collectables that only give money/XP/pointless rewards; (5) lack of narrative and
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mechanics in missions; (6) collectables not marked; (7) too many pointless
collectables; (8) game aspects that limit the player’s freedom; (9) Driving- and
racing missions; (10) progression not designed for completionists.
These aspects could be used by game designers of open-world games to create an
improved user experience for completionists.
Keywords
Completionist, user experience, open-world, game, immersion, behaviour
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Inledning
Med stora ’open-world’-spel som släpps varje år blir den lilla men betydelsefulla
gruppen spelare som kallas completionists åsidosatt. ’Open-world’-spel är en
populär genre av videospel som använder en virtuell värld där spelare ges stor
frihet att utforska en spelvärld och välja hur och när man ska ta itu med mål
(Sefton 2008). Majoriteten av dessa spel har fått stora mängder repeterande
innehåll som kan ta upp till 50-150 timmar att utforska om ditt mål är att göra allt
som finns att göra i spelen (howlongtobeat 2021). Användarupplevelsen i ’openworld’-spel är kritiserad av completionists och med föga förståelse om problemet
efterfrågas lösningar för att förbättra användarupplevelsen av denna grupp spelare.

Bakgrund
En completionist kan definieras på många olika sätt då en universell definition av
completionist inte finns att hitta. Det finns ofta små variationer i definitionen.
Enligt dictionary.com (2020) är en completionist en spelare som försöker slutföra
varje utmaning och klara av varje prestation eller trofé. Jordan Ramée från
gamerpros.co (2016) delar samma definition, dvs. att spelaren fokuserar på att
klara av 100% av alla troféer i ett spel för att klassas som en completionist.
Enligt Gamestop (2012) så är det centrala för en completionist kartutforskning
och 100% slutförandegrad i spel (Gamestop, 2012). Till exempel har en
completionist tvånget att samla in varje mynt i Marios många iterationer, eller ta
bort varje dimma på Torchlight's minimap (Gamestop, 2012). En completionist
kan också komma att spela om spel eller ladda om sparande spel för att uppnå
varje slut eller trofé (Gamestop, 2012).
Enligt Urban Dictionary (2010) så är en completionist någon som vill samla alla
objekt eller utföra 100% av ett spel de spelar.
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Från en artikel av Vice så är Matthew Gaults (2017) definition av en
completionist en spelare som klarar av 100% av ett spel, vilket inkluderar att
uppnå alla troféer, slutföra alla uppdrag och samla alla samlarobjekt. Att utforska
hela kartan är även viktigt för en completionist enligt Gault (2017).
Två huvudsakliga och gemensamma aspekter som inkluderas i definitionerna för
en completionist är att vilja samla in 100% av samlarobjekt och att uppnå 100%
av alla troféer/prestationer. Detta är den definition jag kommer att använda för att
definiera vad en completionist är inom området ’open-world’-spel.
Hur stor del av spelare av ’open-world’-spel som tillhör gruppen completionist är
även svårt att fastställa då definitionen av en completionist kan vara olika för
olika spel. Ett sätt att hitta ett ungefärligt, procentuellt antal completionists av
spelare kan vara genom att se hur många som klarat av alla troféer i ’open-world’spel. Trueachievements (2021) är en hemsida som visar hur många spelare har
klarat av troféer i Xbox-spel. Enligt Trueachievements (2021) visar en årlig
topplista att det fanns 490,182 spelare under 2020 som använde tjänsten. Under
Trueachievements (2021) populäraste ’open-world’-spel redovisas antal procent
av spelare som klarat alla troféer:
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Figur 1: Fem populära ‘open-world’-spel på Trueachievements under 2020.
Procent av completionists varierar mellan 0.1% och 27.7%. Medelvärdet av
Comp% utifrån de fem spelen i figur 1 är (0.1+0.3+1.6+27.7+3.4) / 5 = 6.62% och
medianen är 1.6. Ett ungefärligt antal completionists inom ’open-world’-spel
ligger då runt 0-10% utifrån medelvärdet.
Ett annat sätt att procentuellt räkna ut antal completionists i ’open-world’-spel kan
baseras på hemsidan HowLongToBeat (2021). Howlongtobeat är en hemsida som
samlar information av spelare om hur långt tid det tar att avklara spel. En flik som
heter Completionist har information uppdaterad av spelare som gjort 100% av
innehållet i spel (howlongtobeat, 2021). Ett exempel är The Witcher 3: Wild Hunt
som har 8100 registrerade spelare på howlongtobeat som lagt in information om
hur långt tid det har tagit för dem att spela spelet (howlongtobeat, 2021). Utifrån
de 8100 spelare har 1600 spelare klarat av 100% av spelet (howlongtobeat, 2021).

Figur 2: Antal spelare som matat in på HowLongToBeat hur lång tid de har
spelat The Witcher 3: Wild Hunt.
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Genom att sortera fram de populäraste ’open-world’-spelen på howlongtobeat kan
medelvärdet av antal completionists räknas ut utifrån fem spel på samma sätt som
med trueachievements. Utifrån de fem populäraste ’open-world’-spelen på
howlongtobeat blev medelvärdet 17% och medianen 12.4% för antalet
completionists som spelat de fem spelen, se bilaga 1 för beräknandet. Utifrån de
populäraste spelen på howlongtobeat ligger då ett ungefärligt antal completionists
runt 10-20% av ’open-world’-spelare.
En förklaring till varför det skiljer 10% på medelvärdet mellan trueachievements
och howlongtobeat kan bero på att trueachievements bara samlar troféer i Xboxspel och inte samlar information om spel från andra konsoler/studios som
howlongtobeat (howlongtobeat, 2021; trueachievements, 2021). Howlongtobeat
(2021) har fler och mer populära spel jämfört med trueachievements (2021), som
är begränsade till Xbox-spel, vilket kan få spelare att vara mer intresserade av att
uppnå 100% i de topp-spelen som visas på howlongtobeat. Eftersom
completionist-spelare i högre grad är mer intresserade av troféer och spellängd än
andra spelare så är completionists troligtvis mer benägna att rapportera på
howlongtobeat och trueachievements. Andel completionists i ’open-world’-spel,
utifrån medelvärdena från hemsidorna, är troligen närmare 7% än 17% på grund
av detta resonemang.
Försämrad användarupplevelse för completionists är ett relativt outforskat område
på grund av att completionists är en liten grupp av spelare som inte får mycket
fokus. Den annorlunda spelstilen completionists har och problematiken som
uppstår runt den specifika spelstilen i ’open-world’-spel diskuteras av
completionists i ett antal artiklar.
Enligt Matthew Gault (2017) från Vice, som definierar sig själv som en
completionist, är små dopamin-belöningar från repetitiva uppgifter i ’openworld’-spel ett problem. Mediet som ska skapa underhållning skapar istället stress
genom begäret att hela tiden vilja samla på dessa små belöningar (Gault, 2017).
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Exempel på enkla belöningar är till exempel att samla 100 identiska samlarobjekt.
Om det finns ’open-world’-spel har de förmodligen dessa typer av uppgifter
inbakade, som existerar för att fylla ut spelet och engagera completionists som
Gault (Gault, 2017).
Gault (2017) förklarar att han oftast är glad över att starta ett nytt stort spel, men
att efter ett tag märker han hur mycket av innehållet bara existerar för att förse
honom med enkla dopamin-kickar. Timme efter timme fortsätter Gault att spela
igenom spelet, även om det skapar en negativ användarupplevelse, bara för att få
de belöningarna (Gault, 2017).
Fletcher Wortmann, en författare, diskuterade med Gault att completionistbeteendet i ’open-world’-spel kan jämföras med hasardspel eller alkoholism (Gault,
2017).
“Once I make that big hit, I can finally stop…the tasks
themselves aren’t very rewarding. It’s just a question of getting
rid of that little blinking dot on the map. You’re doing the same
repetitive tasks over and over, they’re not…as well designed or
rewarding as the main mission. They don’t have narrative
context.” – Wortmann 2017
Jakten att konstant söka efter tråkiga, men tillfredsställande, belöningar har
tydliga kopplingar till beroende. Den mänskliga hjärnan har förkärlek till
kortsiktiga belöningar jämfört med abstrakta, långsiktiga mål, vilket i ett större
sammanhang, med en rad snabba belöningar, snabbt kan förvandlas till ett
beroende (Gault, 2017). Denna koppling till beroende stärker problemet med
dåligt designade aktiviteter som förekommer i ’open-world’-spel, och som orsakar
en försämrad användarupplevelse för completionists.
En annan vinkel kan hittas hos Nick Moreno (n.d.) som skriver om sina
erfarenheter som en completionist. Moreno (n.d.) ser målet med spel att avklara
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100% av spelet. Dessa repetitiva aktiviteter som existerar agerar som en barriär
från att klara av spelet. Att klara av ett stort spel och nå slutet är oftast en
belönande erfarenhet, men på grund av repetitionen försvinner spänningen
snabbare än förväntat och användarupplevelsen i spelet blir dålig (Moreno, n.d.).
Repetition är oundvikligt då de flesta ’open-world’-spel använder sig av ett
begränsat antal spelmekaniker (Daniels, 2020). Problemet uppstår när en spelare
faller in i en repetitiv rytm (Daniels, 2020). ’Open-world’-spel är stora och tar
långt tid att klara av, så att falla in i en repetitiv rytm är svårt att undvika (Daniels,
2020). I kortare, linjära spel, är detta problem mycket mindre utbrett, då linjära
spel är mer kontrollerade och kan förse spelaren med nya uppfriskande sätt att
använda de spelmekaniker som finns tillgängliga (Daniels, 2020).
Dr Stefan Greuter och Adam Nash (2014) förklarar att spel som består av
igenkännbara mönster som upprepar ljud, musik, världsobjekt, dialoger,
karaktärer eller interaktioner kan kännas igen av spelare och blir tråkiga eftersom
de inte utgör en kognitiv utmaning (Greuter & Nash 2014). Utan nya mönster för
spelaren att absorbera kan det få spelaren att förutsäga vad som händer härnäst
och använda den informationen för att få strategiska fördelar (Greuter & Nash
2014). Detta resulterar i minskad svårighet och skapar enformighet eftersom det
inte finns något att överraska spelaren med (Greuter & Nash 2014). Upprepning i
liten skala är inget problem. Problemet uppstår när spel med fler detaljer och
större världsstorlek, som ’open-world’-spel med upprepade mönster, blir
uppenbara för spelaren och spelupplevelsen blir mindre tillfredsställande (Greuter
& Nash 2014). För completionist-spelare som spenderar mycket tid i spel för att
försöka samla och utforska innehållet som är tillgängligt för dem, har denna
upprepning en större effekt jämfört med en icke-completionist-spelare som inte
spenderar lika mycket tid i spel.
’Open-world’-spel är fyllda med en variation av olika uppdrag, aktiviteter och
samlarobjekt. Från en analys av spelelementen och innehållet i Horizon New

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

15 (73)

Dawn av Barbaros Bostan och Mehmet Ilker Berkman (2020) kan tydliga likheter
mellan dess spelinnehåll och andra spel av samma typ hittas. Aktiviteter i Horizon
New Dawn inkluderar till exempel rensning av banditläger, jaga robotdjur i
jaktzoner och insamling av samlarobjekt (Bostan & Berkman 2020). En annan
populär ’open-world’-spel som släpptes ungefär samtidigt är Far Cry 5. Detta spel
innehåller också liknande aktiviteter som att rensa utposter, jaga djur och samla
samlarobjekt (Corrigan et al. 2019). Horizon New Dawn släpptes 2017 och Far
Cry 5 släpptes 2018. Dessa spel har väldigt liknande aktiviteter för att vara två
separata spel från två olika studior vilket bekräftar problemet som completionists
har med ’open-world’-spel och visar den brist på variation som finns i ’openworld’-spel.
’Open-world’-spel revolutionerades efter spelet Grand Theft Auto 3 som släpptes
2001 (Epps, 2019). Innan 2001 bestod ’open-world’-spelen av osynliga väggar
och spelen var väldigt lika linjära spel (Epps, 2019). Rockstar Games som
skapade Grand Theft Auto 3 omdefinierade genren med olinjära 3D-’free
roaming’ spel, skapade ett av de bästa ’open-world’-spelen, men kickstartade även
en helt ny generation av ’open-world’-spel med fascinerande världar och
berättelser i spel (Epps, 2019). Några exempel på spel som släpptes runt 2001
inkluderar Mafia, Shadow of Colussus, The Godfather och Assassin’s Creed, som
alla tog till sig detta nya format (Epps, 2019). Med ökandet av ’open-world’-spel
ökade även sandlåde-aspekter i spelen, som nu är förekommande i många ’openworld’-spel och börjar få ’open-world’-spelen att se utslitna ut (Epps, 2019). Det
finns tillräckligt med underhållning i spel, så de måste inte ha spretiga världar och
enorma speltider för att anses vara bra (Epps, 2019). Det är inte den öppna världen
som gör ett spel speciellt, utan det är innehållet i världen (Epps, 2019).
PGC (Procedurally Generated Content) är en teknik man använder för att skapa
världar och stora mängder innehåll i ’open-world’-spel. Tekniken fungerar genom
att datorer genererar allt innehåll automatiskt genom intelligenta algoritmer
(Alayón, 2018). No Man’s Sky är ett exempel på ett ’open-world’-rymdspel som
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använt sig av mycket PGC, men blev kritiserat på grund av att genereringen av
rymdskepp, vapen, plantor, monster och planeter inte var så väldigt sofistikerat
(Alayón, 2018). På grund av att algoritmer skapar innehållet finns det en risk att
spelet blir väldigt platt eller har repetition (Graft, 2016). PGC som ett verktyg är
väldigt användbart för ’open-world’- spel som blir större och större då det minskar
manuellt arbete, men genom repetition som fortfarande är smärtsamt uppenbart
behövs vidare utveckling för att lösa problemet completionists har med negativa
användarupplevelser i ’open-world’-spel (Horneman, 2015).
Vissa completionists har försökt hitta strategier för att undvika denna negativa
användarupplevelse när de spelar stora ’open-world’-spel. Alex Rowe (2018), en
självdeklarerad completionist, har slutat att försöka utforska så mycket som 100%
av ’open-world’-spel och försöker stänga av sina completionist-ambitioner
(Rowe, 2018). Han förklarar att det är hans fel att ett beroende och behov att
utforska allt har skapats, och istället för att bita ihop och fortsätta i spel, hoppar
Rowe istället till andra spel när det blir tråkigt (Rowe, 2018). Det blir svårare och
svårare för completionists att vilja slutföra stora spel, även om det är det de vill
göra. Trenden att hela tiden skapa större spel gör det bara svårare att hålla spelare
engagerade under längre tid (Rowe, 2018).
Completionists har också utvecklat effektiva algoritmer som kallas ’greedy
algoritms’. Det är en algoritm för att avsluta spelinnehållet snabbare genom att
samla samlarobjekt genom en optimerad väg under spelets gång (Gajduk 2016).
Anledningen till att completionists skapar dessa algoritmer är för att undvika
tråkiga uppgifter som upprepas ofta och för att bli klar med spelen snabbare.
Oro över att ’open-world’-spel inte har utvecklats mycket det senaste årtiondet är
en förståelig oro (Daniels, 2020). Mass Effect: Andromeda som satsade på storlek
var en besvikelse för speljournalisten Zack Daniels, som hoppades på innehåll
som inte bara inkluderade att utforska en stor värld (Daniels, 2020). Ubisoft
franchise som Assassin’s Creed och Far Cry som startade trenden med det
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repetitiva ’open-world’-spel-formatet existerar fortfarande i de senaste speltitlarna
(Daniels, 2020). ’Open-world’-spel utvecklas konstant genom bättre grafik, ljud,
berättande, PGC och spelmekaniker, men bakom kulisserna gömmer sig denna
negativa användarupplevelse fortfarande för completionists (Daniels, 2020).

Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användarupplevelsen i spel för
completionist-spelare i ’open-world’-spel. Completionists som spelar ’openworld’-spel kommer i kontakt med ett kärnproblem med upprepning i spelinnehåll
och en bristande positiv användarupplevelse i de senaste ’open-world’-spelen.
Uppsatsen ämnar att bidra med förslag på förbättringar om hur dessa spel skulle
kunna utformas.

Forskningsfråga
Den forskningsfråga jag kommer att utforska i denna studie är:
Hur kan ’open-world’-spel utformas i syfte att förbättra användarupplevelsen i
spelet för completionist-spelare?

Definitioner
Emotionellt engagemang (immersion) – ” the state of being completely involved
in something” – (oxfordlearnersdictionaries.com)
XP, Experience Points (erfarenhetspoäng) – “points that you earn in a computer
game for completing tasks, collecting items, etc.” –
(oxfordlearnersdictionaries.com)
Fenomenologi – ” läran om det som visar sig för medvetandet.” – (ne.se)
IT-artefakt – ” i systemutveckling: ett program som är färdigt och förpackat så att
det kan installeras och köras.” – (it-ord.idg.se)
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Lärbarhet – ”De specificerade användarnas förmåga att använda produkten till en
viss nivå efter en specificerad tid.” – (core.ac.uk)
Open-world (öppen värld) – ”denoting a type of video game in which players can
move freely through a virtual environment without fixed objectives” –
(collinsdictionary.com)
PGC, Procedually Generated Content (processuellt genererat innehåll) –
”Procedural content generation (PCG) is the programmatic generation of game
content using a random or pseudo-random process that results in an unpredictable
range of possible game play spaces.” – (pcg.wikidot.com)
Psykometrik – ”Termen 'psykometrik' används om
•

teori om och

•

metoder för mätning av

psykiska egenskaper, attityder, intressen, kunskaper och färdigheter.” –
(psykologiguiden.se)
Spelflöde (flow) – ” flow is the sensation of influencing the activity in the virtual
world.” – (frontiersin.org)
UX, User Experience (användarupplevelse) – ” ‘User experience’ encompasses all
aspects of the end-user's interaction with the company, its services, and its
products.” – (nngroup.com)
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Litteraturgenomgång
Alexander & Martens (2017)
I Deriving Quests from Open World Mechanics undersöker författarna
prestationer i ’open-world’-spel och om de kan genereras utifrån spelet. Målet
med projektet var att utveckla en modell av mekanikerna i spelet Minecraft som
kunde användas för att bestämma den ideala placeringen av mål i en ’openworld’-miljö. Författarna formulerade spellogiken av Minecraft i form av logiska
regler som kunde bli manipulerade på två sätt: de kan utföras för att generera
grafer som är representativa för spelarupplevelsen när man spelar ett ’openworld’-spel med liten utvecklarriktning; och de kan analyseras statiskt för att
bestämma beroende, återkopplingsslingor och flaskhalsar. Dessa analyser kan
sedan användas för att placera prestationer i spelets handlingar algoritmiskt.
Slutsatsen författarna kom fram till är att det är möjligt genom analyserna av
Minecraft att återupptäcka handgjorda utvecklingsstrukturer algoritmiskt från
mekanikerna i ’open-world’-spel. De algoritmiska upptäckterna författarna hittade
om systemets dynamik matchar med de prestationer som var manuellt skapade för
Minecraft. Denna process kommer kunna hjälpa till att förklara och identifiera
ideala prestationsplaceringar i ’open-world’-miljöer (Alexander & Martens,
2017).

Bicho & Martinho (2018)
I Multi-dimensional Plaayer Skill Progression Modelling for Procedural Content
Generation utforskar författarna hur spelarnas skicklighetsprogression kan
användas av processuell generering (PGC) till att skapa mer lämpliga utmaningar
för spelare och föreslår en modell för innehållsanpassning som tar detta koncept
som sin kärnfunktion. Författarnas tillvägagångssätt introducerar spelaren som ett
aktivt element i anpassningsprocessen och antar att både spelaren och spelet borde
ha en lika stor och aktiv roll i denna process. Författarna undersöker hur en
modellering av utvecklingen av flera dimensioner av samma utmaning, medan

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

20 (73)

spelet spelas, hjälper till att skapa en bättre spelupplevelse för spelaren. För att
evaluera deras tillvägagångssätt presenterar författarna en ny valideringsprocess
inbäddad i spelet, med syftet att ge ett mer direkt och smidigt sätt att analysera
spelarpreferenser. Resultatet av evalueringen av författarnas tillvägagångssätt i
kontexten av en oändlig ’side-scrolling-platformer’-spel visade att spelare hade
konsekventa och specifika preferenser om hur svårighetgrader borde utvecklas
över spelets gång, vilket borde beaktas när man designar en engagerande
spelarprogression (Bicho & Martinho, 2018).

Cruz, D. Hanus & Fox (2017)
I The need to achieve: Player’s perceptions and uses of extrinsic meta-game
reward systems for video game consoles undersöker författarna Microsoft Xbox
och Sony Playstations prestation- och trofé-system. Målet med studien var att
forska om dessa metaspelbelöningssystem, då de är väldigt populära men lite
forskning har gjorts omkring om spelare märker, använder eller söker ut dessa
system. I studien samlades 36 spelare av konsollspel i 9 olika fokusgrupper för att
diskutera fördelar och nackdelar med ett metaspelbelöningssystem. Spelarna
diskuterade hur belöningssystemet kan ge positiv feedback om ens spelande, öka
självkänslan och skapa ökad online- och offline-status. Deltagarna diskuterade
även completionist-spelstilen och hur de såg på belöningssystemet. Självbeskrivna
completionists inom fokusgrupperna höll med om att fler prestationer erbjuder fler
uppgifter för en completionist att utföra. Completionists tyckte även att
metaspelemblem ökade chansen för dem att komma tillbaka till ett spel även om
de inte gillade att spela det. Dock, en negativ aspekt för completionists var att de
inte helt höll med om målet med belöningssystemet, vilket var uppenbart då
frustration och ilska kom fram när completionists rapporterade när de var
inkapabla att samla alla prestationer i ett spel. Spel som innehöll svåra eller nästan
omöjliga metaspelemblem minskade nöjet med spelandet, något som hade högre
risk att påverka completionists än vanliga spelare. Som slutsats var
metaspelbelöningssystem övergripande något som ökade motivationen för
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intresserade spelare och ökade nöjet, engagemanget och spelandetid (Cruz, D.
Hanus & Fox, 2017).

Hughes & Cairns (2021)
I Opening the world of contextually-specific player experiences introducerar
författarna en förbättrad metod att mäta specifika spelupplevelser i spel. De kallar
tillvägagångsättet ’contextually-specific approach’ och det används för att samla
information om unika och specifika spelupplevelser. Målet med studien var att få
förståelse för vad spelare tycker en ’open-world’-spelupplevelse är och varför den
är unik. För att testa metoden ’contextually-specific approach’ intervjuades 11
spelare av ’open-world’-spel om deras upplevelser. Om en ’open-world’spelupplevelse är ett identifierbart koncept borde man kunna diskutera vad som
gör den unik och annorlunda jämfört med andra spelupplevelser, men även se hur
’open-world’-spel är lika varandra via deras gemensamma spelupplevelse. En
slutsats författarna kom fram till är att det finns ett behov att vara mer specifik om
vad vi menar med en spelupplevelse. Tidigare metoder har gett oss insikt om vad
spel kan erbjuda en spelare och varför spelen är attraktiva för spelare, men har
behandlat spel som en odifferentierad helhet. Detta gör det svårt att analysera
spelfunktioner då de inte tillämpas i ett sammanhang där de ursprungligen
hittades. ’Contextually-specific approach’ har i åtanke hur funktioner interagerar
tillsammans och hur spelare uppfattar dessa interaktioner. Författarna kom även
fram till en slutsats utifrån en tematisk analys och intervjuerna av de 11
kandidaterna för vad en ’open-world’-spelupplevelse är, hur upplevelsen
aktiverades och varför.
Detta ledde till fem teman som tillsammans skapade ett slutgiltigt tema. (1)
spelare är i samma skala som spelvärlden. (2) världen är stor, sammanhängande
och tillgänglig. (3) huvudmålet hindrar inte folk att engagera sig i andra
aktiviteter. (4) innehållstäthet är viktigare än världsstorlek. (5) spelare bestämmer
över sitt spelande genom att engagera/koppla ur med uppgifter efter behov. Dessa
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fem teman beskriver vad spelare söker när de vill uppleva en ’open-world’upplevelse. Tema (4) är inte nödvändig för upplevelsen, men kan skapa en högre
nivå av underhållning.
Dessa teman existerar tillsammans, där varje är nödvändig och skapar en försiktig
balans. ’Open-world’-spelupplevelsen speglar både de motsägande mål spelare
har, kombinerat med sökandet efter mening och struktur från deras spelande och
att ha kontroll över deras handlingar. Förståelse över upplevelserna hjälper till att
förklara hur spelare kan ha olika spelupplevelser i samma typ av spelgenre, men
även ha en övergripande upplevelse som kan identifieras (Hughes & Cairns,
2021).

J. Lopez-Fernández, Mezquita, D. Griffiths, Orlet & I.
Ibáñez (2020)
I The development and validation of the Videogaming Motives Questionnaire
(VMQ) undersöker författarna ett sätt att utveckla ett nytt omfattande, men litet
instrument som de kallar the Videogaming Motives Questionnaire (VMQ), vilket
innehåller några av de mest relevanta spelarmotivationerna. Spelarmotivationer är
viktiga faktorer för att förklara individuella skillnader i spelrelaterade beteenden. I
en första studie genomfördes en pilot-undersökande faktoranalys med data från
140 studenter på objekt från 12 olika potentiella motivationer. Denna identifierade
8 huvudfaktorer: rekreation, sociala interaktioner, bemästring, våldsamssökande,
fantasi, kognitiv utveckling, anpassning och konkurrens. Några viktiga
beskrivningar av huvudfaktorerna enligt VMQ är att kognitiv utveckling handlar
om tänkande, mental utmaning och förståelse. Rekreation handlar om att ha kul
under spelande och finna något underhållande. Bemästring handlar om minskad
stress och förbättring av humör. Anpassning handlar om anpassning av hus,
karaktärer eller världar i spel. Fantasi handlar om känslan att vara del av en
berättelse, kunna sätta sig in i huvudkaraktärens skor och vara fördjupad.
Våldsamssökande handlar om att gilla och bli tillfredsställd av våldsamhet i spel.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

23 (73)

I studie 2 och 3, en undersökande faktoranalys och en bekräftande faktoranalys
var genomförda på två självständiga provtagningar av 407 tonåringar och 260
unga vuxna. VMQ presenterade en robust 8-faktorstruktur, med alla skalor som
visar tillräcklig tillförlitlighetsindex. För både tonåringar och unga vuxna var
social interaktion det huvudsakliga motivet relaterad till tid spenderat åt spelande.
Spelande av spelare med psykiska diagnoser var relaterat till motiv för både
bemästring och sociala interaktioner. Baserat på dessa fynd, är en slutsats att
VMQ är ett litet och psykometriskt lämpligt verktyg för bedömande av de mest
relevanta spelarmotivationerna (J. Lopez-Fernández, Mezquita, D. Griffiths, Orlet
& I. Ibáñez, 2020).

Leroy (2021)
I Immersion, Flow and Usability in video games undersöker författaren vad som
gör spel lockande och uppslukande för spelare med syftet att skapa bättre
upplevelser. Undersökningen hade även målet att skapa en bättre förståelse för
koncepten emotionellt engagerande, användarvänlighet och flöde i spel och hur
användbarhet interagerar med dessa koncept. 20 deltagare var med i
användartester och svarade på en enkät om användbarhet och engagemang.
Resultaten av användartesterna och enkäten visade att användarvänlighet har en
positiv effekt på emotionellt engagemang. Emotionellt engagerande låter spelaren
ha kul och uppskatta spelet. När det gäller spelflödet så kunde bara lättheten av
utförandet bli förutspått av användbarhetspoängen i resultatet. Resultaten visade
även att ökad lärbarhet var korrelerat med fördjupning av en aktivitet och att
användbarhet korrelerade med förbättrad prestation. Slutsatsen författaren kom
fram till var att användbarhet och attraktion bidrar till känslan av emotionellt
engagerande vilket i sin tur förbättrar uppskattningen av spelet. Emotionellt
engagerande och spelflöde var relevanta för förståelsen av spelarens uppskattning
av spelet (Leroy, 2021).
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M. Costello (2018)
I The Rhythm of Game Interactions: Player Experience and Rhythm in Minecraft
and Don’t Starve utforskar författaren inverkan som rytmer av spelinteraktioner
har för påverkan på spelares upplevelse i ett datorspel. Genom att använda ett
fenomenologiskt tillvägagångssätt fokuserar forskningen på den rytmiska
upplevelsen i spel, och särskilt på rytmen av nedhuggning av träd i spelen
Minecraft och Don’t Starve. Grafiska, ljud- och förkroppsligande representationer
är använda för att nära analysera och jämföra en enspelarupplevelse i de två
spelen. Analysen reflekterar över effektiviteten av dessa metoder och föreslår
några huvudfaktorer för design av rytmiska, uttrycksfulla spelupplevelser.
Förslaget är att kombinerande av realtidskontroll med uppfattningsbar och
genomförbar upprepning och variation kan ge spelaren uttrycksfull kreativ
kontroll över rytmerna av deras genomförda interaktioner, som potentiellt berikar
deras upplevelse av repetitiva uppgifter och förlänger spellivet i ett spel (M.
Costello, 2018).

Patzer, Chaparro & R. Keebler (2020)
I Developing a Model of Video Game Play: Motivations, Satisfactions, and
Continuance Intentions utforskar författarna förhållandet mellan motivation,
tillfredsställelse, fortsättningsavsikt och spelande. För att mäta dessa förhållanden
användes data från 353 deltagare med hjälp av metoder som Trojan Player
Typology och GUESS (game user experience satisfaction scale). Trojan Player
Typology utvärderar motivationer och GUESS utvärderar tillfredställelse.
Några viktiga faktorer som Trojan Player Typology utvärderar är: 1. Berättande,
vilket handlar om att spela för att uppleva berättelsen i spelet och karaktärernas
bakgrundshistorier. 2. Tävlingsinriktad, vilket handlar om att spela för att vinna
spelet eller försöka vinna. 3. Completionist, vilket handlar om att spela för att
utforska alla spelelement. 4. Eskapist, vilket handlar om att spela för att fly ifrån
verkligheten.
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Resultaten av studien är en modell som påstod att alla spelmotivationer förutom
completionist är positivt relaterade till tillfredställelse. Enligt resultatet var
completionist-motivet orelaterat till spelarens övergripande tillfredställelse.
Tillfredställelse var positivt relaterat till avsikt att fortsätta spel och antal speltid
under en vecka (Patzer, Chaparro & R. Keebler, 2020).

Schaekermann et al (2017)
I Curiously Motivated: Profiling Curiosity with Self-Reports and Behaviour
Metrics in the Game “Destiny” undersöker författarna hur beteendet av spelare
indikerar mönster av nyfiken-relaterad motivation. Författarna härleder ett mått av
nyfikenhet från etablerade, självrapporterade enkätmetodiker som relaterar till
socialt kapital, beteendeaktivering, besatt/harmonisk passion och ’BrainHex’spelartyper. Författarnas studie var i form av en tvärsnittsstudie med data från
1,745 spelare av det populära flerspelarspelet Destiny. Utifrån studiens resultat
fann författarna viktig insikt i förhållandet mellan spelares nyfikenhet och deras
beteende i spelet. Beteende-metrik blev parade ihop med fyra nyfikenhetsfaktorer:
’social nyfikenhet’, ’sensorisk/kognitiv nyfikenhet’, ’nyhetssökande nyfikenhet’
och ’explorativ nyfikenhet’. Som slutsats visade studiens resultat på viktig
empiriskt bevis av de olika aspekterna av nyfikenhet som bidrar med motivation
till spelupplevelsen (Schaekermann et al, 2017)

Serenko & Turel (2020)
I Directing Technology Addiction Research in Information Systems: Part 1.
Understanding Behavioral Addictions förklarar författarna i studien konceptet
beteendeberoende, överblickar fältets historia och evolution, förklarar det
relevanta inom hjärnkretsarna och diskuterar skillnader och likheter mellan
beteendeberoende och substansberoende. En sammanställning av informationen
bidrog med åtta nyckelobservationer och rekommendationer som borde hjälpa
forskningsfältet att gå vidare.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

26 (73)

Implikation 1: IT-användare är inte beroende av en IT-artefakt. Istället, är de
beroende av ett beteende som skapas av en IT-artefakt. Implikation 2:
Funktionerna i många nutida IT-artefakter underlättar utveckling och förstärkning
av teknologiberoende. Implikation 3: IT-artefakter som innehåller olika
socialiseringsfunktioner är beroendeframkallande på grund av deras natur.
Implikation 4: Forskare av teknologiberoende borde förlita sig på
substansberoendelitteratur med varsamhet. Implikation 5: Åldrande litteratur är ett
existerande problem i beteendeberoendeforskning. Implikation 6: Motsättningar
inom teknologiberoendelitteratur är ett resultat av inkonsekvenser inom
psykologi, psykiatri och medicinsk litteratur. Implikation 7: Attityden ’stå på
axlarna av jättar’ kanske inte helt gäller för teknologiberoendeforskning.
Implikation 8: Många fall av teknologiberoende kan botas, men det är kanske inte
lätt (Serenko & Turel, 2020).

Metod
För att få information om användarupplevelser för completionists, och för att
svara på forskningsfrågan som ställdes, utfördes först en urvalsundersökning
online för att rekrytera informanter. Därefter genomfördes en kvalitativ, empirisk
studie där informanterna samlade in data om sina användarupplevelser i ’openworld’-spel som de själva valt (Patel & Davidson, 2019). I den huvudsakliga
empiriska studien användes både strukturerade och ostrukturerade intervjuer.

Urvalsenkät
Online urvalsenkät
Urvalsenkäten online bestod av tre enkla frågor om spelvanor i hopp om att hitta
lämpliga completionist-spelare för projektet, se bilaga 2 för urvalsenkät.
Urvalsenkäten krävde också att de personer som svarade matade in ett alias, ålder

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

27 (73)

och sätt att kontakta dem om de ville engagera sig i projektet. Urvalsenkäten
publicerades på subredditen r/samplesize två gånger med 24 timmar emellan
(Reddit 2021). Urvalsenkäten var på engelska då jag inte ville begränsa urvalet av
completionists till bara svensktalare. Detta var för att kunna samla in
completionists enklare för studien.
Frågorna i enkäten var följande:
Hur många timmar per dag i genomsnitt spenderar du på att spela ett ’openworld’-spel?
Hur stor andel av innehållet i spelet brukar du slutföra i ’open-world’-spel?
Vilka delar av innehållet i spelet hoppar du över när du spelar ’open-world’-spel?
Genom dessa flervalsfrågor kunde jag hitta lämpliga informanter som passade
mina kriterier för en completionist. Ett exempel på en lämplig completionist
skulle vara någon som spelar i genomsnitt över två timmar per dag, försöker
slutföra cirka 80-100% av innehållet i ’open-world’-spel och sällan hoppar över
delar av spelets innehåll. Detta krav var naturligtvis flexibelt eftersom det fanns
undantag beroende på vilka spel de vanligtvis spelade etc. Jag gav användare 48
timmar att svara på mina två inlägg på Reddit (2021), se bilaga 3 för Redditinlägg. Några lämpliga informanter hittades också via spelplattformen Steam
(2021). Jag ställde de exakta frågorna från min urvalsenkät till vänner och Steamanvändare som jag kunde komma i kontakt med, och tre av dem fyllde kriterierna
för completionists som var intresserade av att gå med i projektet. Totalt svarade
16 personer i urvalsenkäten online, och 10 matade in information för att kontakta
dem. Jag kom i kontakt med tre av dem baserat på deras resultat i urvalsenkäten
online, vilket fyllde kravet på en completionist, och som gav mig totalt sex
kombinerat med de ytterligare användarna från Steam jag rekryterade.
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Motivationen bakom att skapa en urvalsenkät för att rekrytera informanter var för
att se till att de enda personer jag rekryterade var completionists, vilket är den
målgrupp jag har fokuserat mitt forskningsprojekt kring. Enkäter är ett bra sätt att
samla in information baserat på frågor, vilket var perfekt för detta projekt
eftersom jag ville rekrytera specifika individer (Patel & Davidson, 2019). Som
spelare själv var jag medveten om att många spelare använder forumet Reddit
(2021) som social media och bestämde mig därför för att publicera urvalsenkäten
där för att rekrytera informanter. Jag gav korta beskrivningar i form av ett
ansökningsbrev för de inlägg jag gjorde och länkade urvalsenkäten för användare
att fylla i (Patel & Davidson, 2019). Urvalsenkäten online skapades med
Typeform som är ett gratis verktyg för att skapa online-formulär (Typeform,
2021).
Antal användare
För projektet siktade jag på att rekrytera 4-6 completionists. Ålder och kön spelar
ingen roll. Anledningen till att jag inte trodde att det spelar någon roll är för att
vara en completionist är mer en drivkraft och inte något specifikt för en
åldersgrupp/kön. Den empiriska studien var en kvalitativ studie och därför var 4-6
personer en tillräcklig mängd för projektet (Denscombe, 2018). En av de sex
rekryterade informanterna som hämtades från Steam lämnade projektet efter en
dag, vilket fick mig att återvända till urvalsenkäten för att rekrytera ytterligare en
informant för att behålla totalt sex. Alla informanter jag rekryterade hamnade i
åldersgruppen 16-25 år. De alias och spelvanor som samlats in från urvalsenkäten
och Steam från de sex rekryterade informanterna är som följande:
Bruno
Bruno tillbringar 2-3 timmar per dag i genomsnitt med att spela ’open-world’spel. Bruno siktar på att slutföra mellan över 70-90% av innehållet i ’open-world’spel. Delar av spelets innehåll som Bruno hoppar över när hen spelar inkluderar
samlande av samlarobjekt, men det beror på spelet.
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Elsi
Elsi tillbringar i genomsnitt en timme eller mindre per dag med att spela ’openworld’-spel. Elsi siktar på att slutföra över 70-90% av innehållet ’open-world’spel. Delar av spelets innehåll som Elsi hoppar över när hen spelar inkluderar
samlande av samlarobjekt, överdriven plundring och skapande, men det beror på
spelet.
Gael
Gael tillbringar 4-5 timmar per dag i genomsnitt med att spela ’open-world’-spel.
Gael strävar efter att slutföra över 50% av innehållet i ’open-world’-spel. Delar av
spelets innehåll som Gael hoppar över när hen spelar inkluderar samlande av
samlarobjekt och sökande efter ’lore’ (anteckningar etc.), men det beror på spelet.
EZ
EZ tillbringar 4-5 timmar per dag i genomsnitt med att spela ’open-world’-spel.
EZ strävar efter att slutföra så nära 100% som möjligt av innehållet ’open-world’spel. Delar av spelets innehåll EZ hoppar över när hen spelar inkluderar sökande
efter lore (anteckningar, etc), men det beror på spelet.
Bap
Bap tillbringar 2-3 timmar per dag i genomsnitt med att spela ’open-world’-spel.
Bap siktar på att slutföra så nära 100% som möjligt av innehållet i ’open-world’spel. Delar av spelets innehåll som Bap hoppar över när hen spelar beror på spelet.
Karma
Karma tillbringar 6 timmar eller mer per dag i genomsnitt med att spela ’openworld’-spel. Karma siktar på att slutföra så nära 100% som möjligt av innehållet i
’open-world’-spel. Delar av spelets innehåll som Karma hoppar över när hen
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spelar inkluderar överdriven plundring, sökande efter ’lore’ (anteckningar, etc.),
men det beror på spelet.
Deras valda spel i samma ordning som deras alias:
1. Far Cry 4 (Publicerad av: Ubisoft. Släpptes: 2014)
2. Red Dead Redemption 2 (Publicerad av: Rockstar Games. Släpptes: 2018)
3. Red Faction: Guerilla (Publicerad av: THQ Nordic. Släpptes: 2009)
4. Assassin's Creed IV: Black Flag (Publicerad av: Ubisoft. Släpptes: 2013)
5. Agents of Mayhem (Publicerad av: Deep Silver. Släpptes: 2017)
6. Grand Theft Auto V (Publicerad av: Rockstar Games. Släpptes: 2013)

Empirisk studie
För att påbörja den empiriska studien skickades instruktioner till alla informanter
som förklarade hur undersökningen skulle fungera i ytterligare detalj, se bilaga 4
för undersökningsinstruktioner. Instruktionerna förklarar syftet med projektet som
är att undersöka användarupplevelser av completionists i ’open-world’-spel
genom att skriva ner situationer, tankar, erfarenheter, känslor informanterna
samlar in från att spela ett ’open-world’-spel, som de själv valt, under en månad.
Instruktionerna förklarade också att informationen från deltagarna senare skulle
användas för att hitta sätt att förbättra UX för completionists i ’open-world’-spel
och vara del av en akademisk uppsats. Nedan går jag igenom alla delar av
instruktionerna som tilldelats informanterna.
Spelbegränsningar
Den första delen av instruktionerna handlar om att välja ett ’open-world’-spel att
spela. Det främsta skälet till att jag lät informanterna välja sitt eget spel är på
grund av ekonomiska skäl. Jag ville undvika en situation där informanterna var
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tvungna att köpa ett ’open-world’-spel som jag valde åt dem. Jag föreställde mig
att informanterna föredrog att köpa spel själva eller spela ett ’open-world’-spel de
äger, men inte hade spelat ännu. Detta såg också till att de spelade ett spel de ville
spela.
En annan anledning till att jag lät dem välja sitt eget spel var att samla olika
erfarenheter från de olika spelen de valde. Om alla informanter tilldelades
samma/liknande spel skulle underlaget bli för grundläggande på grund av det låga
utbudet av mångfald mellan de valda ’open-world’-spelen. Genom att låta
informanterna välja sina egna spel ökade jag chansen till variation och chansen att
komma till en mer komplex slutsats om UX i ’open-world’-spel i allmänhet. Det
fanns alltid en risk att flera informanter skulle välja samma spel, men jag tyckte
att den situationen var försumbar. Att tilldela spel till informanterna var inte heller
att föredra på grund av eventuell partiskhet genom att välja dåligt rankade spel,
och de tidigare skälen som angavs.
Att välja ett spel själv indikerade inte att informanterna kunde välja vilket spel de
ville. Jag satte upp begränsningar för vilket spel de kunde spela för att se till att
specifikt ’open-world’-spel valdes och inte spel som lutar in i ’open-world’sandlådespel som spelar annorlunda.
Begränsningarna är följande:
• Spelet du väljer måste ingå i ’open-world’-spelgenren.
• ’Open-world’-sandlådespel kommer inte att tillåtas. Spelet måste använda tydlig
berättelseutveckling.
• Spelet måste ha släppts efter år 2005.
• Spelet måste vara längre än 40 timmar (En grov uppskattning kan hittas vid
howlongtobeat.com (completionist-fliken)).
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• Du måste välja ett spel som du inte har spelat mer än 10 timmar.
• Endast enspelarspel är tillåtna.
• PC-spel rekommenderas.
Begränsningarna väljs med kärnproblemet i åtanke, vilket är negativa
användarupplevelser för completionists-spelare. Som jag nämnde tidigare ingår
inte ’open-world’-sandlådespel, eftersom deras spelupplevelse skiljer sig från en
vanlig ’open-world’-spelupplevelse. Om spelet har tydlig berättelseprogression
kan sandlådeelement tillåtas.
Många av de problem som completionist-spelare har med ’open-world’-spel har
existerat under längre tid. Jag begränsade valbara ’open-world’-spel så att bara
spel släppta efter 2005 skulle tillåtas. Anledningen till att jag inte tillät ’openworld’-spel före 2005 är att dessa titlar spelar annorlunda jämfört med de senare
titlarna, vilket skulle vara svårt att jämföra och dra slutsatser av.
Anledningen till att jag satte in begränsningen att spelet måste vara längre än 40
timmar var för att se till att det fanns tillräckligt med spelinnehåll att interagera
med under undersökningen. Eftersom mina informanter var completionists
förväntade jag mig att de skulle klara sig bra med den angivna tidsplanen. Jag tog
också hänsyn till vad jag kände skulle vara en rimlig tidsram med tanke på att jag
också själv är en completionist. Syftet med undersökningen var att samla in
information från informanterna, så desto mer de interagerade med sitt valda spel
under sin en-månadsperiod, desto fler resultat kunde jag samla in. Att avsluta sitt
valda spel genom att slutföra allt som finns att göra i spelen hade varit optimalt
för denna empiriska studie för att få en större helhetsbild av deras
användarupplevelse.
PC-spel rekommenderas främst för att det är den plattform jag är van vid och
förstår bäst. Det är också lättare att jämföra användarupplevelser när de alla finns
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på samma spelplattform. Jag ville dock inte begränsa någon till en specifik
plattform. Jag föreställer mig att skillnader av användarupplevelser mellan konsoll
och dator inte är så olika (förutom användargränssnitt), så det var acceptabelt att
låta informanterna välja ett konsollspel om de inte hade några ’open-world’-PCspel tillgängliga. Om en informant valde att spela på en konsoll, skulle jag behöva
ta hänsyn till det under examinationen.
Loggboken
Den andra delen av instruktionerna diskuterar hur loggboken kommer att fungera,
som kommer att användas i en sekundär dataanalys i form av en dagbok (Patel &
Davidson, 2019). Medan de spelar sitt valda ’open-world’-spel kommer
informanterna att notera sina spelsessioner och skriva ner tankar, erfarenheter och
känslor kring aspekter av deras valda spel. Detta inkluderar aspekter som
uppdragstrukturer, aktiviteter, samlarobjekt, kartdesign, användargränssnitt och
spelinteraktion. Andra delar av ’open-world’-spel som ljud-design, grafik,
stridande kan påverka en spelares användarupplevelse lika mycket som någon
annan del av ett spel, men eftersom jag inte har kunskaper om dessa delar kommer
de inte att vara huvudfokus för denna undersökning.
Informanterna instrueras att skriva ner vilka aspekter av innehållet i spelet de:
•

Gillar/ogillar.

•

Skapar/skapar inte ett bra spelflöde.

•

Behöver/behöver inte en omdesign.

•

Finner repetitiva/icke-repetitiva.

•

Finner frustrerande/lugnande.

•

Finner tråkigt/engagerande.
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Dessa punkter inkapslar vilka slags känslor en completionist potentiellt kan känna
under sin användarupplevelse när de spelar sitt ’open-world’-spel. Dessa punkter
relaterar till uttrycken emotionellt engagerande och användarupplevelse som
diskuterades tidigare i avhandlingen. Informanterna instrueras att samla både
positiva och negativa aspekter av sin användarupplevelse. Anledningen till detta
är att båda antipoder är relevanta för studien och vidare slutsats. Att skriva ner
allmänna tankar medan informanterna spelar uppmuntrades också eftersom de
kunde komma till nytta.
Eftersom detta är en kvalitativ metod för att utvinna information med ett litet antal
informanter, instruerade jag kandidaterna att skriva ner de situationer i spelet som
deras tankar härstammade från. Genom att skriva ner situationerna går detaljnivån
mycket djupare, och det blir lättare att förstå vad som exakt behöver förbättras.
Att samla tankar om användarupplevelser skulle inte vara lika ingående med
kvantitativa metoder. Loggboken kan skrivas på papper eller i ett Worddokument/Google Drive.
Kontroller (strukturerade intervjuer):
Kontrollerna är en annan term för strukturerade intervjuer som jag höll var tionde
dag med informanterna. Eftersom undersökningens längd var 30 dagar lång,
skedde endast två kontroller för varje informant. Syftet med dessa kontroller var
att se till att informanterna skrev ner rätt information, följde reglerna och för att
jag kunde ställa frågor om deras framsteg under undersökningen. Att se till att de
interagerade med alla olika aspekter av spelet var ett viktigt syfte med
kontrollerna, och kontrollerna fungerade också som en källa till motivation för att
hålla informanterna motiverade att spela spelet och skriva i sin loggbok.
Sista intervjun (ostrukturerad intervju):
Den slutliga intervjun var en ostrukturerad intervju som ägde rum mot slutet av
studien. Syftet med denna intervju var att gå igenom loggboken som
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informanterna hade samlat in data i, och även att få ut ytterligare tankar som
informanterna kan ha tänkt på men inte antecknat. Motiveringen bakom att
använda ostrukturerade intervjuer beror på att de ger mer djupgående känslor,
motivationer och uppfattningar om spelet från informanterna (Patel & Davidson,
2019). Intervjuerna hölls över applikationen Discord. Informanterna skickade
också sina loggböcker över Discord. Samtalen spelades inte in. Anledningen till
detta är att jag hade ganska kort tid och att gå igenom timmar med ljudfiler skulle
ta för lång tid. Alternativet jag valde var att skriva ner citat och viktig data från
mina informanter under intervjun och hoppades att loggböckerna de fyllde i
innehöll tillräckligt med data för att analysera och jämföra användarupplevelser
med.

Forskningsetik:
I den sista delen av instruktionerna gick jag igenom några grundläggande
principer som god och etisk forskningssed är baserat på i Europa. Här är en
punktlista med vad som kommer stå i instruktionerna för informanterna.
•

The information you gather will be used in a paper that will later be
published on the public website DiVA which is an archive for research
papers. Tutors and students will also be examining the information on
multiple occasions.

•

I expect you to be honest and the information you write down in the
logbook to be accurate. I will be checking the games to make sure the
information is accurate as well.

•

I will keep your names and other personal information hidden. Code
names will be used when dealing with your information in the future
stages of the project.
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•

If any information would leak or if there are any problems with how I used
your information I take full responsibility over that. I am the sole producer
of this paper and any consequences fall on me.

Eftersom jag gjorde intervjuer i denna studie måste jag nämna dessa etiska
forskningsvillkor (Denscombe, 2019). Ansvaret för mina handlingar under studien
föll enbart på mig, och jag följde dessa etiska principer (Denscombe, 2019).
Innan informanterna accepterade att vara med i studien såg jag till att de förstod
forskningsprinciperna jag la fram för studien och hur deras data skulle användas.
Jag såg också till att bekräfta att de alias informanterna kom fram med fungerade
att användas under studiens gång. Kontrollerna som var del av studien användes
även för att påminna informanterna om att de behövde vara ärliga och noggranna
när de antecknade i sina loggböcker.

Analysmetod:
Metoden jag använde för att analysera mina kvalitativa intervjuer var att först
samla in data från kontrollerna och intervjuerna i ett Excel-dokument. Exceldokumentet innehöll citat och tankar från informanterna i en organiserad tabell.
Jag flyttade sedan data från informanternas loggböcker och Excel-dokumentet in i
ett Word-dokument och började sortera den positiva och negativa informationen i
segment med olika färger för lättare läsning. I Word-dokumentet började jag
märka citat, tankar och åsikter med siffror om saker som informanterna höll med
om. Detta kodsystem användes för att enkelt hitta märkta segment från
informanterna i Word-dokumentet. Jag analyserade datan själv vilket gjorde att
jag följde hela flödet av analysen.
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Resultat & Analys
I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen presenteras och analyseras
för konsekvenser och förklaringar av resultatet. Analysen av loggboken från den
utförda empiriska studien och informanternas kommentarer från intervjuerna
genererade en lista med 10 teman av positiv/negativ UX som informanterna
huvudsakligen höll med om påverkade deras användarupplevelse. Av dessa 10
teman, var 3 positiva och 7 negativa.

Positiva aspekter:
Uppdragsvariation
Uppdragsvariation var en väldigt viktig aspekt av en positiv användarupplevelse
enligt informanterna. En av informanterna uttryckte sig i loggboken om ett
speciellt sidouppdrag som hade hög variation:
“Shangri-La: Really cool side-mission-like collectible, leading
you on quite long sequences of completely unique and fun
gameplay. Best side content. Got to use cool unique weapons,
and with a cool story.” (Bruno)
Många spelaspekter av Shangri-La var helt unika och skapade en upplevelse som
inte var för lik någon annan del av spelet vilket sågs som något väldigt positivt.
Något som stod ut från Shangri-La specifikt var att fienderna hade variation,
något som saknades i de andra uppdragen i spelet enligt Bruno även om de hade
hög variation i andra aspekter.
“Shangri La was good because they had variation on the
enemies” (Bruno)
En annan informant påpekade om ett uppdrag som var likt Shangri-La och
skapade en unik upplevelse.
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“When robbing a bank in Saint Denis the gang gets up in a
huge trouble and tries to escape the law by boat and retire to
Tahiti. However this goes to hell and they end up cast away in
Guarma. I was really surprised they actually included another
country in the main story mission where you ended up with very
limited resources and abilities. Adding some side missions
could've been cool there. Unpredictable” (Elsi)
Elsi uttryckte sig överraskad av innehållet i uppdraget då det var något
hen inte förväntade sig. Även Gael, en annan informant, blev överraskad
av demoleringsuppdrag där spelaren fick nya verktyg att använda varje
gång, vilket skapade stor variation i utförandet.
“Demolition missions give you different tools each time,
enjoyable since you don't really know what kind of setup you
will be getting for the next one” (Gael)
Variationen skapade en positiv, överraskande effekt. Variationen kan ses
som en nyfikenhetsfaktor som till exempel explorativ nyfikenhet
(Schaekermann et al, 2017). Variationen skapar unika upplevelser vilket
gör spelaren nyfiken att utforska dessa nya situationer. Enligt
Schaekermann et al (2017) bidrar nyfikenhetsfaktorn med denna
motivation för spelaren.
Informanterna påpekade även att sidouppdragen hade mer variation än
huvuduppdragen i ’open-world’-spelen. Bap skrev att i loggboken att hen
hade mer roligt med sidouppdragen än själva huvuduppdraget på grund
av den högre graden variation.
“The side activities weren't really related to the story missions.
There was plenty of variety. I enjoyed the side missions more
than the main missions.” (Bap)
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Elsi förklarade att sidouppdragen var användbara som ett sätt att undkomma
kaoset av huvuduppdragen och koppla av.
”The side quests bring a nice variety to the story and are mostly
great fun. I used them as a little escape and relax time to get out
of the main story craziness and focus on other things such like
hunting, crafting or taking bounty hunting missions.” (Elsi)
Elsis motivation att ta det lugnt med sidouppdragen är relaterat till motivationen
bemästring som handlar om minskad stress och förbättring av humör vilket fanns i
VMQ (Videogaming Motives Questionnaire) av (J. Lopez-Fernández et al, 2020).
I detta fall ses variationen som skillnaden mellan huvuduppdragens kaos och
sidouppdragens lugn. Spelmotivationen eskapist från studien av Patzer, Chaparro
& R. Keebler (2020) ökar även tillfredställelsen för Elsi då hon flyr från
verkligheten för att koppla av i situationen hen beskrev.
Okända/gömda samlarobjekt
Okända/gömda samlarobjekt var en viktig aspekt för informanterna som har en
completionist-spelstil. Ett exempel på ett sådant samlarobjekt är ’Masks of
Yalung’ som Bruno beskriver hittas på en brottsplats.
“They lead you to unique areas of the map, some kind of “crime
scene”, which makes them more interesting to go after. Plus, the
mask itself is sometimes well hidden and/or unreachable so you
need to use your gun or molotov to destroy it. Fun little
challenge.” (Bruno)
Att samlarobjekten var gömda för spelaren kunde ses som explorativ nyfikenhet
som diskuterades av Schaekermann et al (2017). Sökandet på varierande
brottsplatser gav motivationen att leta upp samlarobjekten och skapade en
motivation bakom handlingen. En annan huvudfaktor för motivation som spelar
roll i denna situation är kognitiv utveckling i form av tänkande och mental
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utmaning som är en huvudfaktor som hittades genom VMQ (Videogaming
Motives Questionnaire) i studien om spelrelaterade beteenden (J. LopezFernández et al, 2020). Att leta efter objektet i ett område är stimulerande
kognitivt för spelaren och skapar därmed motivation (J. Lopez-Fernández et al,
2020). Om samlarobjekten är statiska och inte okända/gömda är det inte lika roligt
att leta efter dem, vilket informanten Karma även höll med om.
“… thats just what I would personally find fun, I don't know if
other people enjoy more static collectables to find” (Karma)
Även Elsi och EZ kom i kontakt med samlarobjekt i form av skattjakter där
kognitiv utvecklingsmotivationen stimulerades.
“Treasure maps were a fun side quest to do as you are provided
with an actual map and a picture of the location instead of the
places just directly marked on your actual world map. This
made it feel like an actual treasure hunt since you really had to
think where the locations would be placed on the map and made
it more fun. Some places weren't even marked on your map.
Drawings were fun. Had to google some. Good difficulty” (Elsi)
“When you get to an area you get a prompt you have a treasure
map for the area and then you have to manually search for it. I
had to look up the first one because I had no idea what to look
for. The second one was on accident, just randomly digging. It's
not that well done, it's a bit random and the maps are drawings
which sometimes gives no perspective.” (EZ)
Det enda problemet med att göra samlarobjekten till en utmaning för spelare att
hitta är att svårighetsgraden kan vara för hög. Att hitta en balans mellan
svårighetsgrad och motivation att fortsätta leta måste vara perfekt. Om det är för
svårt att hitta samlarobjekten kan spelarna visa tecken av frustration och ilska när
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de är inkapabla att samla in alla objekt, något som påverkade completionists i
högre grad jämfört med vanliga spelare i studien av Cruz, D. Hanus & Fox
(2017).
Variation hos spelar- och världs-anpassning
En sista positiv aspekt är variation hos spelar- och världs-anpassning. Några
exempel på detta är anpassning av vapen, karaktärsförmågor, utrustning och
fordon som Elsi, Bap och Karma antecknade.
“The weapons are customizable. I liked that you can just
upgrade the weapons you prefer and not stack a bunch of
different kind of weapons in the locker.” (Elsi)
”… There is a great level of variety using the legion tech. A lot
of augmentation and customization. You just needed to find it
first.” (Bap)
“For the most part there is a lot of customization options for the
vehicles, allowing you to waste a lot of time doing just that.”
(Karma)
“Designing an outfit for a character is great, the only problem
is that they don’t save.” (Karma)
Enligt VMQ i studien om spelmotiveringar är anpassning en huvudfaktor som
förklarar individuella skillnader i spelrelaterade beteenden (J. Lopez-Fernández et
al, 2020). Anpassning handlar om anpassning av hus, karaktärer eller världar i
spel. Generellt såg informanterna anpassning som något positivt som ökade
motiveringen för spelande.
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Negativa aspekter:
Samlarobjekt som enbart ger pengar/XP/meningslösa belöningar
En första negativ aspekt som påverkade informanternas upplevelse negativt är
samlarobjekt som enbart ger pengar, xp eller meningslösa belöningar. Bruno som
spelade Far Cry 4 stötte på ett flertal typer av dessa samlarobjekt.
“Loot chests are a boring collectible as they only give you
money / items to sell as reward, however at least they are quick
to loot with no animation…” (Bruno)
“Mani Wheels: There is a reason in lore behind these (to repent
for one’s sins) but still boring to do and they typically don’t lead
you to interesting areas. Only give xp and karma. Did them
because there were few of them and they were around other
collectables. Applies to chests too.” (Bruno)
Enligt Bruno var belöningen det mest negativa med samlarobjekten. Utan
speciella belöningar skapas en tråkig spelupplevelse och samlandet känns
meningslöst. Cruz, D. Hanus & Fox (2017), i deras studie om
metaspelbelöningssystem, kom fram till slutsatsen att metaspelbelöningar var
framför allt något som ökade motivationen för intresserade spelare, ökade nöjet,
engagemanget och spelandetid. Metaspelbelöningar i form av prestationer man
samlar in är inte detsamma som samlarobjekt i spelet. Samlarobjekt i spel enligt
informanterna saknade variation och mening, medan prestationer som
metaspelsbelöningar inte har samma problem enligt studien av Cruz, D. Hanus
och Fox (2017). Informanten Gael och Bap upplevde också den negativa aspekten
med belöningarna av samlarobjekten. Gael antecknade att samlandet av
samlarobjekten inte bara var tråkigt utan även avbröt spelflödet.
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“Collectibles take the form of Mine-able caches of scrap, the
game’s currency. They provide a great source of income for
upgrades, however, they are currently my least favorite side
content in the game, because they are nothing but tedious.”
(Gael)
“Besides this I still find the method to hunt down "crystals"
throughout the map a bit annoying. The only reward is an
achievement for collecting them” (Bap)
Brist på berättande och mekaniker i uppdrag
En annan negativ aspekt är brist på berättande och mekaniker i uppdrag. Vissa av
informanterna upplevde situationer i ’open-world’-spelen som hade brister medan
andra informanter tyckte spelen hade övergripande uppdragsbrister. Bruno och
Elsi tyckte att spelen de spelade hade uppdrag som inte hade tillräckligt
tillfredsställande slut. Exempel på brist av berättande i ett uppdrag beskrivs av
Elsi.
“The mission looking for Gunslingers to tell tales for a book,
they all ended up being stubborn and hostile, which led to a
usual killing spree rather than interacting and getting to know
the characters. More than 1 tale would've been nice.” (Elsi)
“The main quest with its “pick a side” format makes you feel
like you are always letting someone down because whoever you
pick, the opposite side will be super mad at you, which isn’t a
particularly nice feeling. Also, these only affect who becomes
the leader of the Golden Path, and after deciding Pagan’s fate,
there is no cutscene or anything with the person you chose to be
the leader. The game just kind of ends abruptly, with Yogi and
Reggie saying goodbye which is totally random. There could
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also have been an extra cutscene if you decided to spare Amita.
“ (Bruno)
Enligt VMQ I studien om spelrelaterade beteenden är fantasi en huvudfaktor för
spelmotivation (J. Lopez-Fernández et al, 2020). Fantasi handlar om att kunna
sätta sig in i huvudkaraktärens roll, vara del av en berättelse och vara fördjupad (J.
Lopez-Fernández et al, 2020). Elsi hoppades på mer berättande i sidouppdraget
hen spelade. Bruno saknade ett slut på uppdragen hen spelade och fick inga
tillfredställande konsekvenser av berättelsens utfall. Spelmotivationen berättande
ökar tillfredställelsen enligt studien av Patzer, Chaparro & R. Keebler (2020)
vilket betyder att upplevelsen av berättelsen i spelet och karaktärernas
bakgrundshistorier var negativt för Bruno.
Att uppdraget istället ersatte berättandet med segment av dödande av fiender var
något Elsi såg som negativt för hennes användarupplevelse. Våldsamsökande som
handlar om att gilla och bli tillfredsställd av våldsamhet i spel är en annan
huvudfaktor för spelmotivation, men som inte var positivt för Elsi i denna
situation.
För Gael, Bap och Karma var uppdrag för statiska och saknade emotionellt
engagemang.
“Some quests are boring. Some missions with brain dead AI,
and it gets really boring. Boring mission with car blowing
things up. (Gael)
This game has no shortage of tedious side missions. The more
egregious ones are simply “steal this car and drive it to a
safehouse”…” (Gael)
”The story missions got a bit repetitive. Leave base, mission
start, drive to place, kill things, scan something, drive to other
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base, kill things, scan another thing etc with a boss fight at the
end. Same format over and over again..” (Bap)
Leroy (2021) nämner i sin studie att emotionellt engagerande låter spelaren ha kul
och uppskatta spelet. Informanterna beskriver att uppdragen är tråkiga vilket visar
att spelen saknar emotionellt engagemang i dessa situationer.
Samlarobjekt inte markerade
Informanterna fann även att samlarobjekt som inte är markerade i spelet
påverkade dem negativt. Karma nämner att han behövde leta på nätet i guider för
att hitta var de var, då spelet inte visade den informationen.
“The main problem I always had with collectables is finding
them. Literally just that, I don't like resorting to guides unless
I'm really stuck, and some games can be unforgiving about the
placement of those, sometimes there aren't even any hints given
to the player. In GTA at least with the murder note collectable
you can hear the page twitching when you get close, but even
then, there isn't really a way to track down the specific
locations. And, maybe its just me, but going around aimlessly
isn't really an enjoyable experience.” (Karma)
Bruno, Elsi och Karma upplevde också samlarobjekt som saknade markörer.
Explorativ nyfikenhet som Schaekermann et al (2017) undersökte i sin studie är
en nyfikenhetsfaktor som bidrar med motivation till spelupplevelsen. I
situationerna som informanterna beskriver skapade dock utforskandet av de
omarkerade samlarobjekten inte motivation att leta efter dem.
“Weird that random notes aren't collectables.” (Bruno)
”Several others too, one with dinosaur bones where you collect
20 bones. No marker.”(Elsi)
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“Besides this I still find the method to hunt down "crystals"
throughout the map a bit annoying. There's only 350, compared
to SR4s 1300, scattered around the map but only having a 50ft
scan to find them rather than a "collectables map" unlock
will/has made finding them all a bit tedious.” (Bap)
Skannande av miljön var även en mekanik i spelet som Bap använde sig av för att
hitta de omarkerade samlarobjekten enklare. Dock var detta inte tillräckligt för att
skapa en positiv användarupplevelse under samlandet.
För många meningslösa samlarobjekt
En annan negativ aspekt som upptäcktes är att det finns för många meningslösa
samlarobjekt i ’open-world’-spel. Enligt informanterna betydde detta även mycket
resande i världen för att samla dem då de var utspridda.
“The rock carvings are not even marked on the map and are
scattered around the world, so I dumped this mission on the
bottom of my to-do list as it takes a lot of work to just horseback
ride to every location and the reward itself is just a cash pile.”
(Elsi)
“I want to skip the mining collectables thing. Too many of them.
Annoying to get out of the car all the time and sledge hammer
them. They interupt the game-flow a lot.” (Gael)
“… If you aren't running around for chests you would get to the
end game quickly…” (Bap)
Utspridda samlarobjekt i en stor värld som ’open-world’-spel är inte något som
borde vara del av en ’open-world’-spelupplevelse enligt en studie av Hughes &
Cairns (2021). Spelupplevelsen delades upp i fem teman utifrån en tematisk
analys och intervjuer, och en av de teman säger att innehållstäthet är viktigare än
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världsstorlek. Minskad mängd samlarobjekt gör att fler objekt kan placeras i ett
mindre område. Detta minskar även mängd resande vilket är en positiv aspekt
enligt informanterna. Alltför många samlarobjekt drar även paralleller till en
tidigare negativ aspekt att samlarobjekten inte har varierande belöningar. Leroy
(2017) nämnde i sin studie att lätthet av utförandet ökar spelflödet. Att behöva
navigera mellan en stor mängd samlarobjekt långt ifrån varandra och samla dem
skapar inte lätthet av utförandet.
Spelaspekter som begränsar spelarens frihet
En ytterligare negativ aspekt för informanterna är spelaspekter som begränsar
spelarens frihet. För Elsi inkluderade det ett pris på ens huvud som begränsade
spelarens möjligheter att spela på önskat sätt. Att inte kunna använda alla
funktioner på grund av ett pris på ens huvud som inte går att undvika var något
som nämndes i Elsis loggbok.
“Constantly getting a bounty over your head due to the main
story missions. The story missions involve a lot of kidnapping,
murder and heists as the gang live the lives of an outlaw but it
causes a lot bounties on Arthur’s head which led to some
trouble when doing side missions and running around in
different post offices getting rid of the bounties as you can’t
clear your name in the city you’re wanted in. Can't fast travel to
post offices either.” (Elsi)
Detta är en direkt koppling till det Leroy (2017) forskade om i sin studie om
emotionellt engagemang, spelflöde och användbarhet. Lätthet av utförandet ökar
spelflödet, och i Elsis fall begränsades funktioner som hen kom i kontakt med
vilket minskade spelflödet under utförandet.
I Baps fall handlade det om slumpmässiga fiender som var i vägen under
spelandet.
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“Some annoying random encounters (ice mortar). They respawn
whenever and annoying you while playing.” (Bap)
Dessa fiender skapar samma problem med spelflödet som Elsi men istället genom
att störa Bap under spelandet.
I Karmas fall fick tyckte hen att uppdragen var väldigt begränsade, framför allt i
kontexten av ett ’open-world’-spel.
“Missions are way too constricted ¿What’s the point of an
“open world sandbox” if you’re forced to do everything as
strictly as the game says? The game says “Get there” but
doesn’t often doesn’t allow you the route, you’re forced upon a
scripted path, the same also applies to things like engaging in
combat, running away, stealth, and such.” (Karma)
Enligt Hughes & Cairns (2021) studie borde ett ’open-world’-spel ha en värld som
är stor, ansluten och tillgänglig, men även att huvudmålet inte hindrar folk att
engagera sig i andra aktiviteter för att skapa en framgångsrik upplevelse. Karma
kunde inte välja hur han reste runt i ’open-world’-spelet eller spela uppdragen
vilket var väldigt begränsande för honom och producerade en negativ
användarupplevelse.
Körande och racinguppdrag
En annan negativ aspekt är tråkiga racing- och fordonsegment enligt
informanterna. Enligt Gael så använder inte spelet sina mekaniker på ett kreativt
sätt under uppdrag som använde fordon, och belöningarna man fick av de
aktiviteterna var inte heller värt det.
“I did a few more of the racing type missions to make sure they
were boring. They not only consist of several minutes of not
being able to use the interesting mechanics of the game, but that
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also have very poor scrap rewards. Maybe they’d be worth my
time if they made it easier to get all the upgrades, but as it
stands, it feels like pointless busy work in a game that has much
greater potential.” (Gael)
Bap och Karma tyckte inte att racing var intressant att interagera med.
“I really don’t enjoy racing missions, or racing games in
general, but that’s just my personal opinion, I don’t think
they’re objectively bad, but rather no matter how good a
mission is, there is always the chance that a mission for its core
thematic isn’t going to be enjoyed by some people.” (Karma)
”Races weren't very interesting.” (Bap)
Leroy (2021) nämner i sin studie att attraktion av ett spel bidrar till känslan av
emotionellt engagerande vilket i sin tur förbättrar uppskattningen av spelet. Brist
av attraktion till racingaktiviteterna minskar emotionellt engagerande av de
uppdragen och skapar en mer negativ användarupplevelse för informanterna
(Leroy, 2021). Rekreation är även en viktig huvudfaktor som motivation för
spelande (J. Lopez-Fernández et al, 2020). Om spelaren inte har roligt av en
aktivitet i ett spel minskar motivationen att spela (J. Lopez-Fernández et al, 2020).
Progression inte designat för completionists
En sista negativ aspekt som påverkar informanterna negativt är att progressionen i
’open-world’-spelen inte är designade för completionists. Exempel på detta är till
exempel att karaktären man kontrollerar når maximal karaktärnivå och man får
tillgång till de bästa vapnen väldigt tidigt under spelandet. Orsaken till detta enligt
Bruno är att completionist-spelstilen drar in för mycket pengar och XP vilket
förbättrar ens karaktär för mycket.
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“You get access to good weapons way too early, there is no
proper weapon progression. This didn’t affect my experience
too much, it’s great fun wrecking the crap out of the enemies,
but it did make for way fewer actual challenges and meant I
never got to experience most of the weapons. After 10 hours I
could probably buy all upgrades and everything I wanted.
Completionist gave me a ton of xp and money. Too much and it
ruined my progression.” (Bruno)
Istället för att fokusera på huvudberättelsen, så fokuserar completionist-spelstilen
istället på sidoinnehållet. Bruno tillägger att snabba progressionen av
spelkaraktärer är för att progressionssystemet inte är designat för samlande av
mycket sidoinnehåll och samlarobjekt.
“Level system isn't designed for completionist. Nearly max level
without playing main story at all. It feels pointless.” (Bruno)
Karma såg en positiv aspekt av progressionen, även om Karma upplevde
problemet med karaktärer som förbättrades alltför snabbt.
“Instead of a steady curve the monetary progression the
progression its instant, you get a lot of money since the
beginning of the game, and because of that you don’t have to
worry about how you spend it.” (Karma)
“The initial starting difference on skills is barely noticeable,
and the more you level up, the less the difference there is,
eventually making every character equal except for their
individual special abilities. Maybe there should be different
maximum values depending on the character and their type of
skills.” (Karma)
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Elsi hade klarat av 50% av spelet när hennes karaktärsförmågor var maximalt
utvecklade.
“When about 50% to the completion of the game, I was already
almost maxed out with my character stats.” (Elsi)
Med progression som inte är designad för completionists kändes progressionen
meningslös. En huvudfaktor för spelmotivationer är rekreation, vilket handlar om
att finna något kul och underhållande, men även huvudfaktorn anpassning vilket
handlar om att anpassa hus, karaktärer eller världar i spel (J. Lopez-Fernández et
al, 2020). Meningslös progression påverkar informanternas användarupplevelse
negativt på grund av att deras nivå av rekreation och anpassning vilket är en stor
del av progressionen blir avklarad för tidigt under en spelgenomgång enligt
informanterna (J. Lopez-Fernández et al, 2020). När dessa huvudfaktorer för
informanterna påverkas negativt så påverkas deras motivation också negativt (J.
Lopez-Fernández et al, 2020). Faktorn tävlingsinriktad vilket handlar om att
försöka vinna är en spelmotivation i metoden Trojan Player Typology, som
relaterar till problemet med progressionen (Patzer, Chaparro & R. Keebler, 2020).
Denna spelmotivation försvinner för tidigt för informanterna. Om man har nått
maximal karaktärnivå och samlat alla de bästa vapnen tidigt under
spelarprogressionen har spelmotivationen för vinnande skett för tidigt för de
aspekterna, och det kommer saknas under resten av spelprogressionen (Patzer,
Chaparro & R. Keebler, 2020).
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Diskussion
Metoddiskussion
För metoden i empiriska studien fungerade det bra att använda en kombination av
strukturerade och ostrukturerade intervjuer för att samla data från informanterna.
De ostrukturerade intervjuerna gav informanterna mycket rum att gå in på djupet
om deras användarupplevelser under intervjuerna, medan de strukturerade
intervjuerna kunde användas för att påminna dem om att skriva i loggboken och
skapa ett förlopp av studien. (Patel & Davidson, 2019)
Loggboken som informanterna skrev i under spelandet fungerade mindre bra. Jag
föreställde mig att informanterna skulle anteckna mycket i loggboken när det
gällde deras upplevelser, då studien tog plats över en hel månad. Att använda en
loggbok möjliggjorde att informanterna kunde anteckna sina perspektiv under sin
egen tillvaro, något som jag hoppades kunde användas för att fånga specifika
situationer under spelandet som ger hög nivå av kvalitativ data (Patel & Davidson,
2019). Datan jag fick in från loggboken var mindre än vad jag föreställde mig och
alla informanter skrev inte heller ner situationer under spelandet vilket gjorde att
jag fick använda majoriteten av datan från intervjuerna. Antingen begärde jag för
mycket av informanterna eller så var mina instruktioner för loggboken för svåra
att förstå (Patel & Davidson, 2019). Det kanske även var svårt för informanterna
att skriva ner data medan de spelande, då de föredrog att vara uppslukade i spelet.
Större fokus skulle lagts på intervjuerna för att kunna samla in ännu mer kvalitativ
data och därmed kunna få ett noggrannare resultat eller försöka använda
loggboken på ett bättre sätt för datainsamling.
I metoden bestämde jag att informanterna kunde bestämma vilket spel de ville
spela utifrån begränsningar. Detta kunde påverka studien på flera sätt. Hur många
timmar det tar att slutföra 100% av spelets innehåll kan påverka hur länge
completionists är motiverade att spela. Längre ’open-world’-spel kanske skapar
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fler tillfällen för en negativ användarupplevelse att uppstå. Detta kan uppstå i
form av oengagerade spelare, uttråkning eller repetition. Om completionists bara
väljer korta ’open-world’-spel kanske de inte får en lika negativ
användarupplevelse jämfört med completionists som spelar längre ’open-world’spel. En annan aspekt som kan påverka studien är om informanterna väljer en
uppföljare för ett ’open-world’-spel de redan har spelat. Detta kan få
informanterna att ha positiva/negativa förväntningar inför uppföljaren som kan
påverka studiens resultat. ’Open-world’-spel kanske även fokuserar på olika
aspekter som till exempel berättande, världsutforskning eller innehållstäthet vilket
kan göra spelupplevelserna för spelen väldigt olika. Dessa olika spelupplevelser
kan påverka användarupplevelserna för informanterna och även göra det svårare
att analysera spelupplevelserna med varandra då de är olika. Genom att välja ut
vilka spel informanterna skulle spela kunde jag undvikit några av de problem jag
tog upp, men resultaten hade inte varit lika generaliserbara för completionists
användarupplevelser i ’open-world’-spel.
I metoden bestämde jag även att ålder och kön inte spelade någon ingen roll då
jag tyckte att en completionist är mer en drivkraft och inte något specifikt för en
åldersgrupp/kön. Detta kan dock betyda att spelstilar är olika mellan
completionists från olika åldersgrupper. Både kultur- och åldersskillnader kan
påverka spelstilar av completionists. Yngre completionists kanske fokuserar mer
på det visuella eller världen de spelar i, medan äldre kanske fokuserar mer på
berättande och spelflöde. Genom att fokusera på en specifik demografi kanske jag
hade kunnat få fram varierande resultat från olika grupper.
Informanterna jag valde var i form av ett bekvämlighetsurval då de var de som var
tillgängliga för mig under insamlandet av completionists (Patel & Davidson,
2019). Om jag hade haft mer tid att leta efter informanter utifrån urvalsenkäten
hade jag försökt leta efter fler completionists som passade in mer på definitionen
av en completionist. Det ideala hade varit att samla in 6 completionists som alla
ville avklara 100% av innehållet i spel, men då det finns olika nivåer av
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completionists fick de jag samlade in duga för studien, vilket inkluderade en
completionists som brukar klara av 50% av innehållet. Resultatet kommer inte bli
lika generaliserbart för gruppen completionists på grund av att det var ett
bekvämlighetsurval (Patel & Davidson, 2019).
Intervjuerna var inte inspelande under studiens gång. Detta var framför allt för att
transkriberingen skulle ta för långt tid. Transkriberingar skulle ta flera timmar att
skriva ut och med mycket information insamlad under en månad av informanterna
och en smal tidsram fick jag välja bort den metoden (Denscombe, 2019). Med
inspelade intervjuer kan underliggande strukturer i talet eller underförstådda
innebörder i en diskussion, något som var svårt att anteckna under intervjuerna
(Denscombe, 2019). Under intervjuerna försökte jag sortera upp datan direkt från
intervjuerna med informanterna, under anteckning, så ingen förväxling skulle ske
om datan om användarupplevelsen var negativ eller positiv. Med mer tid tilldelad
åt metoden kunde noggrannare data samlas.
Under online-enkäten kunde jag ha lagt ner mer tid på att hitta completionists som
strävade hårdare efter att avklara spel till 100%. Detta hade kunnat ge resultat som
var mer i linje med completionist-spelstilen och varit mer användbart för att
noggrannare definiera problemen completionists har. Jag tolkade completionistspelstilen att vara på ett spektrum vilket var därför jag accepterade informanterna
jag valde för studien, även om det potentiellt hade kunnat finnas bättre kandidater.

Resultatdiskussion
De positiva och negativa aspekter som hittades genom studien skapar en bra grund
för att utforma ’open-world’-spel som skapar en förbättrad användarupplevelse för
completionists. Tidigare forskning inom området bekräftar många av aspekterna
och skapar rum för fördjupande forskning.
Uppdragsvariation
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Om alla uppdragsupplevelser är olika, skapar man överraskningar under spelandet
som spelare uppskattar. Detta leder sedan till rekreation, vilket är en huvudfaktor
för motivering av spelande (J. Lopez-Fernández et al, 2020). Nyfikenhet
kombinerat med motivering av spelande bekräftar resultatet och den positiva
användarupplevelsen som informanterna upplevde.
Okända/gömda samlarobjekt
Att okända/gömda objekt är en positiv aspekt tolkade jag på samma sätt som
uppdragsvariationen. En explorativ/sensorisk kognitiv nyfikenhet att leta efter
något gömt motiverade informanterna och gjorde samlandet av samlarobjekt mer
underhållande (Schaekermann et al, 2017). Resultatet ställer dock frågan om alla
samlarobjekt ska vara okända/gömda i ’open-world’-spel. En kombination med
majoriteten av samlarobjekt gömda och objekt som är statiska kan vara bäst för att
minska risken av frustration (Cruz, D. Hanus & Fox, 2017).
Variation hos spelar- och världanpassning
Enligt J. Lopez-Fernández et al (2020) är anpassning i dess olika former en
huvudfaktor för motivation under spelandet vilket även bekräftar det som
resultatet visade. För många anpassningsbara element kan få ’open-world’-spel att
se lika ut, vilket bör tas i åtanke under utformningen av innehållet i ’open-world’spel.
Samlarobjekt som enbart ger pengar/XP/meningslösa belöningar
En tolkning av aspekten är att informanterna inte har tillräckligt med motivation
att leta efter alla samlarobjekt då de är alltför förutsägbara på grund av de
meningslösa belöningarna, och skapar därmed ingen nyfikenhet för spelarna
(Schaekermann et al, 2017).
Enligt Serenko & Turel (2020) är IT-användare inte beroende av en IT-artefakt.
Istället, är de beroende av ett beteende som skapas av en IT-artefakt. I detta fall är
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informanternas beroende av att samla samlarobjekt på grund av deras
completionist-spelstil vilket har skapat utifrån ’open-world’-spelet. Informanterna
kanske känner sig manade att samla samlarobjekten, men för att de vet att
objekten inte har någon meningsfull belöning kanske det skapar frustration på
samma sätt som i studien av Cruz, D. Hanus och Fox (2017). Completionists vill
samla allt, men det påverkar deras användarupplevelse negativt under tiden de
samlar. Alternativa sätt att väva in meningslösa belöningar som till exempel
genom uppdrag eller utforskande kan vara föredraget för informanternas
användarupplevelse.
Brist på berättande och mekaniker i uppdrag
Resultaten visar att informanterna fann berättandet och mekanikerna i uppdrag
som bristande. Om berättandet faller platt minskar motivationen att spela vilket
bekräftar resultatet. Våldsamsökande var inte motiverande för Elsi vilket motsäger
studien av J. Lopez-Fernández et al (2020). Enligt resultatet hoppades Elsi på mer
av huvudfaktorn fantasi under uppdraget, vilket kan tolkas som att fantasi har
större påverkan på motivation jämfört med våldsamsökande, eller att Elsi har en
personlig preferens över huvudfaktorn fantasi över våldsamsökande.
Completionist-spelstilen skapar inte tillfredställelse för informanternas
användarupplevelse, vilket betyder att berättandet som är en viktig aspekt i ’openworld’-spel enligt resultatet måste hålla en hög nivå för att motivera spelarna att
fortsätta spela (Patzer, Chaparro & R. Keebler, 2020).
Samlarobjekt inte markerade
Något som förvånade mig var att den negativa aspekten att samlarobjekt som inte
är markerade inte skapade motivation för informanterna, även om aspekten var
väldigt lik den positiva aspekten om okända/gömda samlarobjekt. Jag tolkar detta
som att informanterna vill ha någon typ av indikator för var ungefär ett
samlarobjekt finns. Informanten EZ nämnde skattjakter där spelet berättade att det
fanns ett samlarobjekt på en mindre ö, men spelaren behövde leta efter den själv.
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Jag tolkar det som att en mindre markerad zon för samlarobjektets ungefärliga
position är nödvändigt för att skapa en positiv användarupplevelse istället för att
leta efter samlarobjekt helt i blindo.
För många meningslösa samlarobjekt
Meningslösa belöningar har även kopplingar till den negativa aspekten att det
finns för många meningslösa samlarobjekt. Med samlarobjekt som inte ger bra
belöningar kombinerat med att det finns för många, tolkar jag det som att
frustrationen för informanterna ökar kraftigt. Enligt studien av Hughes & Cairns
(2021) är innehållstäthet i ’open-world’-spel viktigare än världsstorlek vilket går
ihop med resultatet. Jag tolkade resultatet att spelare vill ha ett bra spelflöde under
spelandet, och att behöva gå runt och samla objekt som inte ger bra belöningar,
och är för utspridda, skapar inte lätthet av utförandet och skadar
användarupplevelsen på grund av dåligt spelflöde och brist på spelarmotivation
(Leroy, 2017; Cruz, D. Hanus och Fox, 2017). Mindre världar låter
kontraproduktivt inom utformningen av ’open-world’-spel, men det kan behövas
utformas på ett annat sätt för att undvika detta problem. Stora världar med mycket
tomt område i kombination med för många meningslösa samlarobjekt påverkar
completionists negativt. Tre alternativ kan vara att antingen skala ner världen och
skapa mer täthet eller lägga till mer meningsfullt berättande/aktiviteter för att fylla
ut dessa tomma områden. Ett sista alternativ kan vara en kombination av båda.
Skapa områden med hög nivå av innehållstäthet där progression huvudsakligen
sker för spelaren och ha andra områden som inte inkluderar progressions-innehåll
som skapar rum för spelaren att utforska fritt och bli emotionellt engagerad i
världen utan att få draget att behöva samla in samlarobjekt.
En alternativ tolkning kan också vara att världarna i ’open-world’-spel är skapade
på så sätt att det är svårt att ta sig runt och samla alla objekt. Om världarna är
skapade genom processuell generation som gör det svårt att navigera världen kan
det rubba spelflödet för spelare som vill samla en stor mängd utspridda objekt.
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Bicho & Martinho (2018) utforskar hur spelarnas skicklighetsprogression kan
användas av processuell generation till att skapa mer lämpliga utmaningar för
spelare. Rum för fördjupad forskning om hur processuell generation kan användas
till att skapa bättre/enklare sätt för spelare att navigera i en ’open-world’-värld
eller placering av samlarobjekt för att skapa bra spelflöde kan vara en intressant
vinkel att forska om inom PGC.
Möjlighet för fördjupad forskning kanske även kan hittas av studien av M.
Costello, 2018. M. Costello (2018) kom fram till i sin studie att kontroll över
rytmer av genomförda interaktioner i spel kan berika en spelarupplevelse av
repetitiva uppgifter och förlänger spellivet i ett spel. Om någon realtidskontroll
över rytmerna i interaktioner kan erbjudas till completionists medan de samlar
objekt kan det berika deras samlarupplevelse och potentiellt förbättra deras
övergripande användarupplevelse (M. Costello, 2018).
Spelaspekter som begränsar spelarens frihet
Jag tolkade detta som att det fanns hinder för spelarna som stoppade dem från att
göra det de ville göra. Enligt Hughes & Cairns (2021) studie borde en ’openworld’-spelupplevelse ha en värld som är stor, sammanhängande och tillgänglig,
men även att huvudmålet inte hindrar folk att engagera sig i andra aktiviteter.
Enligt resultatet bekräftar Hughes & Cairns (2021) studie problemet Karma
beskrev då huvudmålet tvingade Karma att spela på ett specifikt sätt och världen
var inte tillgänglig för hen.
Körande och racinguppdrag
Denna punkt tolkade jag som att det handlar om enbart rekreation som J. LopezFernández et al (2020) diskuterar i sin studie. Informanterna fann inte racing roligt
i ’open-world’-spel och blev därmed inte motiverade att spela dem, som i sin tur
påverkade användarupplevelsen negativt för informanterna (J. Lopez-Fernández et
al, 2020). Enligt resultatet fann Bruno alternativa sätt att ta sig runt i världen som
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roliga, vilket inte inkluderade bilar, vilket stärker uppfattningen om att körandet
av bilar inte är underhållande i ’open-world’-spel och alternativa fordon/sätt att
navigera föredras.
Progression inte designat för completionists
Jag tolkade problemet med för snabb progression som något som enbart
påverkade completionists. På grund av för snabb progression får inte
informanterna med completionist-spelstilen spela igenom ett spel med samma takt
som en icke-completionist. Jag tolkar det som att huvudfaktorer som rekreation
och anpassning för motivation är anpassade för en genomspelning av ett spel utan
omfattande samlande av alla samlarobjekt och uppdrag (J. Lopez-Fernández et al,
2020). Detta leder till att en fullständig anpassning av en karaktär för en
completionist sker för tidigt och spelet blir mycket enklare när de väl fokuserar på
huvudinnehållet. Completionists vill att spelen ska kännas anpassade för dem
också helt enkelt.
Bicho & Martinho (2018) i sin studie forskade om hur skicklighetsprogression
kan användas av processuell generation till att skapa mer lämpliga utmaningar för
spelare och föreslår en modell för innehållsanpassning. Ett förslag på fördjupad
forskning kan då vara att använda algoritmer av processuell generation för att
modifiera progressionen i spel för att göra completionists mer inkluderande i
spelupplevelsen.
En spelprogression designad för completionists kanske kan implementeras i ett
spel i till exempel formen av en svårighetsgrad som är helt anpassad för
completionists. Detta hade skapat ett val för spelare av ’open-world’-spel mellan
en normal progression eller en progression för completionists.
Resultaten har möjlighet för generalisering då completionists är en del av en större
grupp spelare. Dessa positiva och negativa aspekter utifrån resultatet kan
potentiellt användas för att inte bara förbättra användarupplevelser för
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completionists, men för normala spelare också. Spelutvecklare kan ta del av
resultateten av studien för att kunna designa och skapa spel som förbättrar
användarupplevelsen. Dessa aspekter av ’open-world’-spelen är djupt integrerade
vilket betyder att ’open-world’-spel måste utformas på nytt från grunden om
användarupplevelsen ska förbättras.
Completionist-spelstilen som inkluderar utforskande av alla spelelement är
beroende av andra spelelement för att skapa tillfredställelse och en positiv
användarupplevelse. En möjlighet för fördjupad forskning kan vara att se vilka
spelmotivationer som skapar störst positiv påverkan på completionists
användarupplevelse. Enligt informanterna var variation i uppdrag och berättande
positivt, men en större studie med hjälp av metoderna Trojan Player Typology och
GUESS som fokuserar på completionists kan ge ett mer utvecklat och noggrant
resultat (Patzer, Chaparro & R. Keebler, 2020).

Slutsats
Denna uppsats undersökte hur ’open-world’-spel kan utformas för att förbättra
användarupplevelsen för completionists. Frågeställningen som styrde arbetet var:
Hur kan ’open-world’-spel utformas i syfte att förbättra användarupplevelsen i
spelet för completionist-spelare? För att undersöka detta samlades 6 spelare in
som identifierade sig själva som completionists genom urvalsenkäter.
Informanterna fick sedan välja ett ’open-world’-spel utifrån restriktioner att spela
under en månad. Data om deras användarupplevelse i spelet samlades in av
informanterna genom strukturerade-, ostrukturerade intervjuer och en loggbok
som de antecknade i under spelandet.
Undersökningens slutsats är:
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Positiva aspekter som förbättrar användarupplevelsen av completionists: (1)
uppdragsvariation; (2) okända/gömda samlarobjekt; (3) variation hos spelar- och
världs-anpassning.
Negativa aspekter som försämrar användarupplevelsen av completionists: (4)
Samlarobjekt som enbart ger pengar/XP/meningslösa belöningar; (5) brist på
berättande och mekaniker i uppdrag; (6) Samlarobjekt inte markerade; (7) för
många meningslösa samlarobjekt; (8) spelaspekter som begränsar spelarens frihet;
(9) Körande och racinguppdrag; (10) Progression inte designat för completionists.
Spelutvecklare av framtida ’open-world’-spel uppmuntras att använda sig av
dessa aspekter under designandet för att se till att en positiv användarupplevelse
skapas för completionists. Aspekterna utifrån studien har inte bara potential för
förbättrade användarupplevelser för completionists och fördjupad forskning inom
forskningsområdet, men även potential att kunna förbättra användarupplevelsen
för normala spelare i ’open-world’-spel.
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