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Sammanfattning
Denna rapport handlar om två heuristiska metoder vars fokus är att utvärdera spel. Studien som utförts
har undersökt på vilket sätt dessa metoder adresserar flow i ett strategispel. Det underliggande syftet
med rapporten har varit att klargöra metodernas skillnader i adressering av flow för användare av
metoderna för att dessa ska ha en bättre förståelse för när metoderna ska användas. Frågeställningen
i rapporten besvarades genom att låta totalt 7 deltagare genomföra utvärderingar med hjälp av
metoderna vilket sedan analyserades både kvalitativt och kvantitativt. En semistrukturerad intervju
genomfördes även för att ta del av deltagarnas åsikter kring metoderna. Den generella slutsatsen som
kunde dras var att båda metoderna adresserade de förhållanden som måste vara uppfyllda för att en
spelare ska hamna i flow, men endast gameflow-heuristikerna adresserade kännetecknen för flow.
Data från de kvalitativa delarna av undersökningen som analyserades beskrev hur deltagarna ansåg att
användarupplevelseheuristikerna var enklare att tolka och även få mer ut av till skillnad från gameflowheuristikerna som tvärtom var svårtolkade. Det genomfördes också en kvantitativ jämförelse mellan
de heuristiker som hade en partner med samma betydelse i motsvarande metod där 4 av 31 par av
heuristiker visade på en signifikant skillnad baserat på deltagarnas svar i den heuristiska utvärderingen.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Spelindustrin har växt enormt de senaste åren där till exempel vinnarna i turneringar inom e-sport
tar hem väldiga summor pengar. För att göra spel ännu bättre som tilltalar spelarna ännu mer kan
man använda sig av utvärderingsmetoder för att säkerställa att spelet är designat efter vissa
riktlinjer. Dessa riktlinjer kallas även heuristiker och fungerar som en samling riktlinjer för att göra en
viss sak bättre. Det finns heuristiker som fokuserar på olika saker men i denna rapport har två
heuristiska metoder undersökts vars fokus är att säkerställa användarupplevelse respektive flow i
spel.
Syftet med studien har varit att hjälpa användare av metoderna att förstå skillnaderna med dem så
att de vet vilken metod som ska användas när. Frågeställningen som har besvarats i rapporten har
där med handlat om att ta reda på vilka delar av flow som tas upp i båda metoderna. Genom att låta
ett antal deltagare genomföra utvärderingar med hjälp av dessa metoder på ett strategispel kunde
resultatet av utvärderingarna sedan analyseras och sammanfattas i en slutsats. Generellt sätt kunde
man se att ena metoden som fokuserade på flow innehöll alla delar av flow vilket kanske inte var så
konstigt. Den andra metoden som fokuserade på användarupplevelse innehåll bara de delar av flow
som krävs för att en spelare ska kunna hamna i flow överhuvudtaget. Andra delar av flow som
handlar om att man kan se om en spelare är i flow (kännetecken) fanns inte med i den andra
metoden. Deltagarna tyckte att metoden som fokuserade på användarupplevelse var enklare att
tolka och att den var bättre eftersom det var lättare att få mer saker ur den. Det fanns flera exempel
på tillfällen då deltagarna hade svårt att tolka heuristikerna och de sa själva hur många av
heuristikerna var subjektiva vilket betydde att de hade svårt att avgöra hur de själva kände för spelet.
I metoderna fanns heuristiker som påminde om en heuristiker i den andra metoden. Därför
jämfördes deltagarnas svar på dessa heuristiker i båda metoderna. Totalt fanns det 31 par av
heuristiker som jämfördes och 4 av dem hade resultat som var väldigt olika varandra.

1.

Introduktion

Spel i olika former tar mer och mer plats i dagens industri. Ett exempel är den största turneringen
inom spelet Dota 2 där vinnaren tar hem $6 634 660 (E-Sports Earnings (2015). Largest Overall
Prize Pools in eSports. http://www.esportsearnings.com/tournaments [14/12-2015]) vilket kan

jämföras med FIFA Club World Cup vilket är en av världens största fotbollsturneringar där
vinnaren tar hem $7 000 000.
Användarupplevelse är ett viktigt begrepp som fler spelföretag fått upp ögonen för och detta är till
stor del det som denna rapport handlar om. Man skulle kunna se användarupplevelse i spel som en
översättare som presenterar spelet för spelarna så att det blir tillgängligt för dem och de förstår hur
spelet går till. Ett exempel på användarupplevelse i spel är när spelföretag skulle börja skapa spel i 3D
miljö där karaktären skulle hoppa mellan olika plattformar. Det uppstod ett problem som handlade
om att spelare hade svårt att bedöma avståndet mellan plattformarna och de visste inte om de skulle
klara av hoppet. Då kom man på idén att karaktären kunde ha en skugga under sig som visade vart
karaktären befann sig i det tredimensionella utrymmet. Detta var ett enkelt sätt att förstärka
spelarnas förståelse för spelet vilket i sin tur höjer användarupplevelsen.
I andra sammanhang kan användarupplevelse exempelvis handla om att strukturera information som
presenteras för användaren på en hemsida för att öka intuitionen för nya besökare eller anpassa ett
ekonomi system för specifika användare så att de inte upplever systemet klumpigt utan istället anser
det vara flexibelt och användbart. I spel har man försökt skapa sig en uppfattning om vilken
upplevelse som spelare är ute efter. Ett exempel på en sådan känsla är flow som många anser borde
vara en del av alla spel (Hassenzahl 2008; Sweetser & Wyeth 2005) vilket därmed kan ses som ett
tecken på bra användarupplevelse.
Heuristiska utvärderingar är metoder som spelutvecklare kan använda sig av för att enklare ta reda
på vad som behöver förbättras i deras spel, men dessa metoder kan se ut på lite olika sätt. De
fokuserar på olika aspekter av spelen och även om alla aspekter är viktiga för spelets framgång finns
det ett visst överlapp mellan de olika metoderna som bör undersökas då spelföretagen annars slösar
värdefull tid på att utvärdera samma sak flera gånger. Om en metod är bättre än en annan på att
utvärdera en eller flera specifika aspekter är det viktigt att detta undersöks så att användare av
metoderna förstår vilka metoder de borde använda sig av beroende på vilka aspekter de vill
utvärdera. Detta är anledningen till att denna rapport avser studera metodernas för- och nackdelar
samt identifiera och diskutera dessa delar vilket förhoppningsvis kommer resultera i att användare av
metoderna har större förståelse för användningen av dem.

2.

Bakgrund

Idag lever vi i en värld fylld av artefakter där det, som Löwgren och Stolterman (2004) nämner, är
viktigt att inte bara tänka på hur dessa artefakter fungerar ”funktionellt och strukturellt, utan också
etiskt och estetiskt.” Allt runt omkring oss påverkar vår vardag och våra liv menar Löwgren och
Stolterman och därför kan vi inte låta designen av artefakter överlåtas till slumpen. Artefakter bör
designas så att människors upplevelse, som senare kommer kallas för användarupplevelse i denna
rapport, av artefakten är en positiv känsla vilket är särskilt viktigt i olika typer av spel. I detta kapitel
beskrivs bakgrunden med relevans för resten av rapporten och studien. I avsnitt 2.1 tas definitionen
av användarupplevelse upp, i avsnitt 2.2 beskrivs flow och dess relevans i spel och i avsnitt 2.3 nämns
och förklaras alla de relevanta delarna av utvärderingsmetoder som denna rapport kommer handla
om. Här presenteras även Hochleitner, Hochleitner, Graf och Tscheligi (2015) och Sweetser och
Wyeth (2005) som är författare av de metoder som kommer undersökas i denna studie.
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2.1 Användarupplevelse
Enligt ISO-normen definieras användbarhet, eller den engelska översättningen “usability”, på
följande sätt: ”Usability: the extent to which a product can be used by specified users to achieve
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (ISO 924111, 1998).
Kuutti’s (2010) nämner jämförelsen mellan babylonierna och jonerna där jonernas sätt att bidra till
användarupplevelseforskningen inte setts till vilket till stor del handlar om förståelse och förklaring
till det man studerar i jämförelse med babyloniernas bidrag som handlar om själva användbarheten.
Marchitto et al. (2011) skriver att användbarhetsforskning först och främst har drivits av frågan ”Hur
väl interagerar användarna med teknologi?” och att detta synsätt kommer från kognitionsfältet.
Hassenzahl & Tractinsky (2006) nämner även att kognitionsfältet sedan länge fokuserat på
behovsmålen vilket de kallar för de instrumentella målen. Dessa anser Hassenzahl & Tractinsky
(2006) ha ett begränsat synfält och skriver att Alben (1996); Gaver & Martin (2000); Mandic & Kerne
(2005) har försökt identifiera användbarhetsupplevelse med bland annat estetik, överraskning,
förståelse och intimitet som delar av vad användbarhetsupplevelse innehåller utöver de
instrumentella delarna. Hassenzahl & Tractinsky (2006) hävdar dock att dessa behov måste definieras
bättre.
Hassenzahl och Tractinsky (2006) menar att användarupplevelse länge haft en oförklarad bild till viss
del men att man kring 2003 började skapa en gemensam syn av vad som kunde kallas en bra
användarupplevelse. Enligt Hassenzahl och Tractinsky (2006) har användarupplevelse ett mänskligt
perspektiv där fokus på användarens positiva känslor är av stor vikt i designen och att upplevelsen
kan ses som en unik kombination av olika faktorer som utspelar sig över en viss tid. Wright och
McCarthy (2010, citerad i Pucillo & Cacini, 2014, s. 14) påpekar på samma sätt vikten av att se
helheten; “Vikten av att se på upplevelse i termer av samspelet mellan sensation, känsla, intellekt och
handling i en specifik tid och rum. Detta är vad forskare menar när de pratar om ett
helhetsnärmande”. Hassenzahl & Tractinsky (2006) nämner att det inte går att garantera en
upplevelse med hjälp av en design, då det skulle kräva att designern teoretiskt sätt har en total
förståelse för alla situationer som kan uppstå.

2.2 Flow
För många människor innebär konsumtionen av TV-, dator- och mobilspel en positiv upplevelse. Som
nämnt ovan är en positiv upplevelse inte garanterad. Faktum är att spel i många fall kan leda till
negativa upplevelser, exempelvis om spelet är för svårt och spelaren inte känner att denne kommer
någonstans eller om spelet har en otydlig tutorial så att spelaren inte förstår hur karaktären i spelet
styrs. Så vad kan man göra som designer för att åtminstone försöka ge användaren en bra
upplevelse, och vad är en bra upplevelse i spel?
Hochleitner et al. (2015) skriver att många forskare (Hassenzahl 2008; Sweetser & Wyeth 2005) anser
att begreppet ”flow” av Csikszentmihalyi (1975) kan ses som den optimala upplevelsen i en
målinriktad miljö då det uppstår en perfekt balans mellan utmaning och förmågor. Csikszentmihalyi
studerade människor som utförde aktiviteter för underhållningens skull i 25 år (1975-2000). Några
exempel på aktiviteter som Csikszentmihalyi studerade var klättrare, dansare och schackspelare.
Nakamura och Csikszentmihalyi (2014) kom fram till ett antal kännetecken som beskrev känslan av
flow. Dessa kännetecken är följande:
 När man hamnar i flow är man extremt fokuserad på det man gör för stunden och
uppfattning om tid förvrängs så att tiden går fortare än vad man tror.
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 Man förlorar uppfattning av att man själv existerar som människa men man har full
kontroll över situationen samt har ett svar på allt som skulle kunna hända.
 Målet med aktiviteten, exempelvis klättra till toppen eller måla klart tavlan, ses ofta
egentligen bara som en ursäkt till att göra aktiviteten.
(Nakamura & Csikszentmihalyi 2014, s. 90)
Det finns dock vissa förhållanden som måste vara uppfyllda för att en person skall kunna finna sig
i flow.
Förhållanden för flow är:
 Uppfattade utmaningar, eller möjligheter för handling, som töjer (utan att
sikta för högt eller lågt) nuvarande kunskap; en känsla att man är engagerad
i utmaningar nära intill sina egna kunskaper.
 Klara ungefärliga mål och omedelbar feedback om framsteg som görs.
(Nakamura & Csikszentmihalyi 2014, s. 90)
I figur 1 kan man se hur en persons förmåga och aktivitetens svårighetsgrad påverkar personens
känslor. Csikszentmihalyi (1997) förklarade bilden genom att beskriva en tennisspelares kunskaper
relaterat till dennes utmaningar, men här har denna beskrivning översatts till en spel situation i
denna rapport: När Person X spelar ett spel kommer X antagligen börja i ”apathy” delen av figuren
eftersom X inte har några förmågor än och svårighetsgraden ofta är låg i början av ett spel. Om X
exempelvis inte lär sig de nödvändiga förmågorna i början av spelet och sedan försöker besegra en
boss kommer X antagligen befinna sig i ”worry” eller ”anxiety”. Om X istället lär sig alla förmågor i
början av spelet och sedan klarar av att besegra bossen lite för enkelt kanske spelets svårighetsgrad
är för låg vilket kan leda till att X hamnar i ”boredom” eller ”relaxation”. Man skulle kunna tro att
spelaren kan hamna i flow om denne bemästrar en speciell rörelse med karaktären men då spelaren
måste ha full kontroll över situationen, alltså hela situationen och ha svar för vad som än kan hända
som Csikszentmihalyi (1997) påpekar, kan spelaren inte hamna i flow utan att bemästra alla delar av
spelet.

Figur 1 visar hur balansen mellan svårighetsgrad och förmåga leder till olika känslor (Csikszentmihalyi 1997, s. 31).
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2.3 Utvärderingsmetoder
För att skapa sig en förståelse av hur användare upplever produkter och tjänster måste UX designern
studera de tilltänkta användarna av artefakten. Goodman, Kuniavsky och Moed (2012) har i sin bok
samlat ett antal utvärderingsmetoder som kan hjälpa UX-designern förstå användarnas syn på
artefakter.
Nielsen och Molich (1990) hävdar att det finns fyra sätt att utvärdera användargränssnitt. Formella
analyser, automatiska, empiriska och heuristiska utvärderingar. Formella analyser skriver Nielsen och
Molich (1990) att det forskas kring men att det inte finns några applicerbara metoder än.
Automatiska utvärderingar anser Nielsen och Molich (1990) kan vara svåra att tolka och att de är
nästintill helt oanvändbara. Empiriska utvärderingar är en väldigt bra metod enligt Nielsen och
Molich (1990), men det pekar på att många företag inte använder denna typ av metoder eftersom de
är väldigt tidskrävande samtidigt som de kräver en viss kunskap att använda dem.
Även i spel kan utvärderingsmetoder enligt Bernhaupt (2015) appliceras oberoende av vilken fas man
är i utvecklingsprocessen, men hon nämner samtidigt att vissa metoder passar bättre in i olika faser i
utvecklingen. Exempelvis hävdar Bernhaupt (2015) att intervjuer och fokusgrupper passar bättre in i
de stadierna av utvecklingen då spelet endast är ett koncept och att observationer och speltestning
passar bättre in i fasen av utvecklingen då spelet kan testas. Intervjuer och fokus grupper passar
bättre in i början av utvecklingsprocessen då man försöker klargöra vad spelet handlar om, vilken
visuell stil det har och hur de tekniska bitarna skall fungera. I de senare delarna av utvecklingen är
det enklare att använda sig av observationer och speltestning då de finns testbara delar av spelet där
man kan se hur spelare reagerar på spelet i sin helhet.
Empiriska metoder som intervjuer och fältstudier är kvalitativa undersökningar som kan svara på
frågor som vad, hur och varför något är på ett speciellt sätt i jämförelse med kvantitativa studier som
enbart kan svara på frågor som hur mycket eller hur många (Cooper, Reimann & Cronin 2007). Både
Cooper (2007) och Goodman (2012) anser att människor och den miljö vi lever i är för komplexa för
att beskrivas med hjälp av kvantitativa metoder. Samtidigt är kvantitativa metoder mer
kostnadseffektiva som enkelt kan samla in stora mängder svar på små enkla frågor. Goodman et al.
(2012) menar att kvalitativa metoder kan ta reda på vad och hur människor använder en artefakt på
ett speciellt sätt medan kvantitativa metoder mer precist kan estimera vilken typ av människor som
använder ett företags produkt.
Användbarhet var ett viktigt begrepp på 90-talet vilket var anledningen till att det skapades många
nya metoder för att säkerställa användbarhet (Hollingsed och Novick 2007). Dessa nya metoder
jämfördes med de empiriska metoder som använts tidigare. Hollingsed och Novick (2007) skriver att
de empiriska metoderna var mer effektiva men samtidigt kostsamma i jämförelse med de nya
inspektionsmetoderna för användbarhet som inte krävde användare att studera. Inspektionsmetoder
förlitar sig alltså helt på att en kunnig och erfaren utvärderare kan avgöra vad som är bra och dåligt
med en design (Hollingsed och Novick 2007).

2.3.1 Empiriska metoder
Intervjuer är en vanlig metod som Goodman (2012) menar är en av de viktigaste metoderna vid en
utvärdering ”Observation is critical, but to really know the user’s experience, you have to ask him or
her about it, and that’s an interview”. En intervju i sig är väldigt enkel att utföra, en person ställer en
fråga till en annan som svarar, men det finns många saker man borde ha i åtanke under en intervju.
Några exempel som Goodman (2012) nämner är att inte ställa ledande frågor så att den intervjuade
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har möjlighet att säga det denne egentligen tänker och att ha en struktur på intervjun där man börjar
med enkla och öppna frågor och att sen komma till mer djupa specifika frågor för att till sist ställa
mer öppna avrundande frågor. Andra tekniker Goodman (2012) nämner som man kan använda sig av
under en intervju är att definiera termer, ge exempel och upprepa svar för att vara tydlig och lättare
kunna förstå den intervjuade. Man kan tro att det är enkelt att förstå en användare genom intervjuer
men faktum är att den intervjuade först måste tolka intervjuarens frågor, reflektera över dessa och
sedan formulera ett svar som intervjuaren också måste tolka. Här kan saker misstolkas och det är
därför bra att använda sig av en annan metod som komplement så att man dels får en djupare
förståelse och dels har möjlighet att identifiera eventuella missförstånd.
Fältstudier är en annan metod som Goodman (2012) nämner där man exempelvis studerar en redan
etablerad tjänst i ett företag eller åker hem till användare för att undersöka hur de lever med
produkten man studerar. Man kan också studera en användarupplevelse i en mer kontrollerad form
när en produkt eller tjänst skall utvärderas genom att UX designern observerar användarens första
upplevelse med artefakten samtidigt som användaren ”tänker högt” och försöker ge kritik. Denna
teknik kallar Goodman (2012) för ”usability tests” och skriver att den används för att undersöka hur
människor utför vissa uppgifter vilket kan hjälpa till att definiera hur en artefakt skall fungera och
implementeras.

2.3.2 Inspektionsmetoder
De empiriska utvärderingsmetoderna är alla beroende av att användare deltar vilket man inte alltid
har tid eller pengar till. Utöver den heuristiska utvärderingen som kommer förklaras senare (2.3.3)
nämner Hollingsed och Novick (2007) även kognitiv genomgång, pluralistisk genomgång, and formell
inspektion. Målet med kognitiv genomgång anser Hollingsed och Novick (2007) vara att utvärdera
hur lätt det är för användaren att lära sig ett gränssnitt genom att enbart utforska det. En kognitiv
genomgång består av en förberedande fas där man avgör vilket gränssnitt som skall utvärderas, vilka
som är de tänkta användarna, vad uppgiften är och vilka handlingar som behövs för uppgiften. Den
består också av en analys fas skriver Hollingsed och Novick (2007) där man går igenom de 4 stegen
för människa-datorinformation som utvecklades av Lewis och Polson (1991) som innebär att
användaren sätter ett mål som skall uppnås i systemet, användaren avgör vilka valmöjligheter som
finns, användaren väljer en metod som de tror tar de närmare sitt mål och till sist utför användaren
denna metod och utvärderar den feedback som ges av systemet. Utöver att kognitiv genomgång är
en tid- och kostnadseffektiv metod skriver Hollingsed och Novick (2007) att den även kunde
genomföras av oerfarna utvärderare även om de inte kunde uppnå samma resultat. Problemet med
kognitiv genomgång anser Hollingsed och Novick (2007) vara att det var en repetitiv process, att den
bara kunde identifiera vissa typer av problem och att man inte riktigt visste vilka valmöjligheter som
tydligt var tillgängliga för användaren.
Kognitiv genomgång och heuristisk utvärdering skriver Hollingsed och Novick (2007) har använts och
forskats kring mest i jämförelse med pluralistisk genomgång vilket Hollingsed och Novick (2007) ser
som en känd metod utan framtid inom forskningen. Pluralistisk genomgång utförs på ett liknande
sätt som kognitiv genomgång med undantaget att riktiga användare, produktens utvecklare och
utvärderings experter utför den tillsammans och diskuterar varje skärm bild som presenteras för
dem. Det positiva med pluralistisk genomgång enligt Hollingsed och Novick (2007) är att användare
är med i själva utvärderingen och att man därför kan genomföra snabba iterationer. Eftersom man
använder sig av representativa användare i utvärderingen anser Hollingsed och Novick (2007) att en
nackdel med metoden är att en användare som inte har representerats i designen kommer ha
svårigheter att använda systemet. Formel inspektion utförs på samma sätt som pluralistisk
genomgång förutom att det bara är designern som genomför utvärderingen skriver Hollingsed och
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Novick (2007). Designern går igenom en användares steg och eftersom inga användare är med anser
Hollingsed och Novick (2007) att utvärderingen kan genomföras snabbare och effektivare samt att
man kan adressera mer tekniska saker. Formel inspektion har inte synts till så mycket på senare tid i
forskningen skriver Hollingsed och Novick (2007) och andra och mer kända metoder som heuristisk
utvärdering används istället.

2.3.3 Heuristisk utvärdering
I grund och botten utförs denna utvärdering av en person som med hjälp av ett antal riktlinjer
(heuristiker) försöker avgöra vad som är bra och dåligt med designen ”heuristic evaluation is done by
looking at an interface and trying to come up with an opinion about what is good and bad about the
interface” (Nielsen & Molich 1990, s. 249). Mest känd för den heuristiska utvärderingsmetoden är
Nielsen (1990) men andra forskare som Malone (1982) studerade ämnet tidigare (Desurvire &
Wiberg 2015). Heuristiska utvärderingar är till skillnad från empiriska både kostnads- och
tidseffektiva (Nielsen 1992) med nackdelen att de trotts allt endast är kvalificerade gissningar på vad
som kan förbättras.
Nielsens heuristiker reviderades efter en analys av 249 heuristiker (Nielsen 1994) vilket resulterade i
dessa tio kategorier:











Visibility of system status
Match between system and the real world
User control and freedom
Consistency and standards
Error prevention
Recognition rather than recall
Flexibility and efficiency of use
Aesthetic and minimalist design
Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Help and documentation

Figur 2 Nielsens tio kategorier (Nielsen 1994, s.30).

Idag finns många olika typer av heuristiska utvärderingsmetoder och många områden att tillämpa de
i. Nielsen (1992) undersökte hur expertis i de olika områdena påverkade resultatet av en heuristisk
utvärdering där han delade upp utvärderarna i tre olika grupper ”Novice”, ”Regular” och ”Double
specialists”. Han kom fram till att de utvärderare som inte hade någon användbarhets erfarenhet sen
tidigare (Novice) inte kunde hitta lika många problem som de andra. Skillnaden på ”Regular” och
”Double specialists” var att de sistnämnda hade erfarenhet av det användargränssnitt som
utvärderades vilket resulterade i att denna grupp fann ytterligare användbarhetsproblem. Även om
det kan vara svårt och dyrt att få tag på erfarna användbarhetsexperter kan detta vara värt att
fundera kring då en utvärdering ska utföras.
Antalet utvärderare är också något Nielsen (1992) lyfter fram och menar att erfarna användbarhets
utvärderare enklare hittar en högre procentsats av de problem som kan finnas i ett
användargränssnitt. Han anser att 3 till 5 erfarna utvärderare skulle räcka för att identifiera mer än
75 % av användbarhetsproblemen medan 3 till 5 oerfarna användbarhetsutvärderare endast skulle
identifiera cirka 40 % av problemen. Detta är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid en heuristisk
utvärdering.
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2.3.4 Heuristiker för spel
Nielsens arbete har huvudsakligen fokuserat på användargränssnitt och hur dessa heuristiker kan
användas på ett effektivt sätt (Nielsen & Molich 1990; Nielsen 1992; Nielsen 1994).
Användargränssnitt är däremot inte det enda tillämpningsområdet för heuristiker utan kan även
appliceras på andra områden som datorspels användbarhet och tillgänglighet. Det första exemplet på
heuristiker som är menat skall användas vid utvärdering av spel är Pinelle, Wong och Stachs (2008)
heuristiker som fokuserar på användbarhet av gränssnitt i spel. I sin studie analyserade forskarna 108
spel-recensioner med 18 stycken från var och en av de 6 största spelgenrerna som sedan ledde fram
till 12 användbarhetsklasser. Baserat på dessa utvecklade de 10 heuristiker som mappar direkt mot
de 12 användbarhetsklasserna. Exempelvis översatte de det första användbarhetsproblemet
”Oförutsägbar/okonsekvent respons av användarens handlingar” till ”Ge konsekvent respons till
användarens handlingar” (Pinelle et al. 2008, ss.1457-1458). Två användbarhetsproblem slogs också
ihop till ett vid två tillfällen som handlade om svårigheten att kontrollera karaktären vilket översattes
till heuristiken ”Skapa kontroller som är enkla att kontrollera och har lämplig känslighetsnivå och
responsivitet” (Pinelle et al. 2008, ss.1458). Pinelle et al. (2008) skriver att de avsiktligt inte
adresserat det roliga och engagerande i spel utan istället haft ett snävt förhållningssätt och enbart
fokuserat på användbarhet.
Till skillnad från Pinelle et al. (2008) har Desurvire och Wiberg (2015) baserat sina heuristiker på
lärande och fokuserar på tillgänglighet för nya vardagsspelare. Med tillgänglighet syftar de på spelets
förmåga att lära spelaren de nödvändiga kunskaperna som behövs för att spelaren ska vilja fortsätta
spela. Deras metod är till för att skapa bättre tutorials och göra det enklare för nya spelare att lära sig
spelet. Exempel på några av de kategorier som finns med den heuristiska metod som Desurvire och
Wiberg (2015) tog fram är ”Demonstration av förmågor”, ”Kunskaps överföring och förvärvande” och
”Självbemästring” (Desurvire och Wiberg 2015, ss.175).
Sweetser och Wyeth (2005) har utvecklat en heuristisk utvärderingsmetod som är baserad på flow
som nämndes tidigare i avsnitt 2.2 och dess element. De utförde en studie där de jämförde två spel
som var väldigt lika på alla sätt förutom att ett av spelen hade blivit recenserade väldigt lågt och ett
väldigt högt av professionella recensenter. Eftersom recensenterna och Sweetser och Wyeth (2005)
heuristiker stämde överens angående vilket spel som var bra och dåligt kunde de anta att gameflowheuristikerna var valida och kunde användas för att utvärdera spel.
Sweetser och Wyeth (2005) modell beskriver hur varje element av flow kan översättas till element
för spel. Exempelvis har Sweetser och Wyeth (2005) översatt ”A task that can be completed” till
spelet i sig. I början av spelet kan målet för spelaren vara att klara av att manövrera karaktären,
sedan att klara av första motståndaren och till sist besegra sista bossen. Ett annat element av flow är
“Perceived skills should match challenges and both must exceed a certain threshold”. Detta element
handlar om balansen mellan spelarens kunskaper och spelets svårighetsgrad. Värt att notera är att
spelarens kunskaper och spelets svårighetsgrad måste uppnå en viss grad för att spelaren skall kunna
befinna sig i flow. Nakamura och Csikszentmihalyi (2014) tar upp TV som ett exempel och menar att
titta på TV inte når upp till graden då en person kan befinna sig i flow ”Much of TV viewing
exemplifies the less than optimal experience when low skills match low challenges”.
Tabell 1 En sammanfattning av de heuristiker Sweetser och Wyeth (2005) utvecklade (gameflow-heuristikerna).

Kategori
Koncentration

Sammanfattning av heuristiker
Spel borde bidra med stimuli från olika källor och som känns värda att
bry sig om. Uppgifter i spelet borde inte vara tråkiga utan istället
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Utmaning
Spelarkunskaper

Kontroll

Tydliga mål
Återkoppling
Immersion

Social interaktion

snabbt fånga spelarens uppmärksamhet och fokus. Spelare borde inte
bli distraherade och spelet borde kräva en lagom mängd arbetskraft.
Utmaningar i spelet borde matcha spelarens förmågor genom hela
spelet och erbjuda olika svårighetsgrader.
Att lära sig spelet borde vara roligt och en del av spelet. Det borde
finnas hjälp information online så att spelaren inte är tvingad att
stänga av spelet eller läsa en manual. Eventuell tutorial eller de första
nivåerna borde kännas som en del av spelet och interface och
mekaniker i spelet borde vara enkla att förstå. Spelet borde förbättra
spelarens förmågor och spelaren borde bli belönad för det.
Spelaren borde känna en viss kontroll över karaktärer, interaktioner
och gränssnitt. Spelaren borde kunna spela spelet på det sättet denne
vill och spelarens handlingar borde kunna påverka spelvärlden.
Stora mål borde presenteras tidigt i spelet och andra mål borde
presenteras i en jämn fart.
Spelare borde få återkoppling på deras framgångar, handlingar och
poäng.
Spelare borde tappa uppfattning om sin omgivning, tid, sig själv och
inte oroa sig över vardagen. Spelare borde känna sig känslomässigt
involverad i spelet.
Spel borde bidra med tävling, samarbete, social interaktion och/eller
sociala gemenskap.

Hochleitner et al. (2015) heuristiker handlar om användarupplevelse på en mer generell nivå än
tidigare nämnda heuristiska utvärderingar (Pinelle et al. 2008; Nielsen 1994). I sin studie jämförde
Hochleitner et al. (2015) deras heuristiska utvärderingsmetod med spel-recensioner från en hemsida
(metacritic.com). De skriver att det finns många heuristiska utvärderingsmetoder för spel idag men
att det inte introducerats heuristiker för utvärdering av UX. UX handlar enligt Hochleitner et al.
(2015) om de opragmatiska aspekterna i interaktionen mellan människa och dator och hävdar att UX
därmed huvudsakligen fokuserar på påverkan och känslor som båda är väldigt subjektiva aspekter.
Hochleitner et al. (2015) tar också upp Hassenzahl and Law som båda defenierar UX som “a
momentary, primarily evaluative feeling (good-bad) while interacting with a product or service”
(Hassenzahl 2008, s. 12). Heuristiker anser Hochleitner et al. (2015) vara en väldigt kostnads- och
tidseffektiv utvärderingsmetod som fortfarande har möjlighet att vara noggrann. De ser heuristiker
som tumregler som beskriver affordanserna för ett specifikt system.
Hochleitner et al. (2015) valde att inkludera skillnaden mellan olika genrer i sin studie och definierade
egna kategorier eftersom de ansåg att detta var en viktig del av heuristiska utvärderingar.
Heuristikerna de skapade var baserade på deras tidigare 29 heuristiker (Koeffel et al. 2010). Några
heuristiker var oförändrade och andra delades upp eller omformulerades då de var otydliga eller
tvetydiga. Exempelvis delades första heuristiken i Koeffel et al. (2010) upp i två separata heuristiker:
” The player should be presented with “clear goals” early enough or be able to create her
own goals and “should be able to understand and identify them”. There can be “multiple
goals on each level” so that there are more strategies to win. Furthermore, the player
should know how to reach the goal without getting stuck”
(Koeffel et al. 2010, ss.242)
Denna heuristik delades upp i följande två heuristiker:
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”Overall goal: The player is presented clear goals (e.g. overriding goals) early enough or
is able to create her own goals and is able to understand and identify them”
“Short-time goals: There can be multiple goals on each level (short-term and long-term
goals), so that there are more strategies to win. Furthermore the player knows how to
reach the goal without getting stuck”
(Hochleitner et al. 2015, ss.196)
Tabell 2 En sammanfattning av de heuristiker Hochleitner et al. (2015) utvecklade (användarupplevelseheuristikerna).

Kategori
Spelande/Spelberättelse Mål
Motivation

Utmaning
Inlärning

Kontroll

Konsistens
Spelberättelse

Virtuellt gränssnitt

Återkoppling

Visuellt utseende
Interaktion
Specialanpassning

Meny och
gränssnittselement

Sammanfattning av heuristiker
Både stora och små mål skall vara tydliga för
spelaren.
Meningsfulla belöningar, spelets förmåga att
flyta på utan att fastna och omspelbarhet utan
att vara tråkigt ger spelaren motivation att spela.
Utmaningsnivån är balanserad och anpassad till
spelarens förmågor
Det är okej att göra misstag och spelarens
förväntningar möts. Grundläggande information
om spelet finns tillgängligt.
Spelaren känner att denne har kontroll över
karaktären och har möjlighet att ändra
spelvärlden. Mekaniken i spelet känns
naturlig/lämplig och spelaren har möjlighet att
spara spelet.
Ändringar förblir ändrade och spelet
responderar likvärdigt i alla situationer.
Berättelsen i spelet upplevs som en del av spelet
och ger spelaren i olika känslor (upphetsning,
spänning, belöning).
Omedelbar återkoppling skapar utmanande och
upphetsande interaktion. Spelaren kan
identifiera andra viktiga element i spelet och
behöver inte memorera saker som ammunition
eller poäng.
Objekt ser ut som de borde se ut och är tydliga
även för synskadade.
Det är enkelt att förstå input och det finns
möjlighet till alternativ input.
Spelaren har möjlighet att anpassa viss saker
som volym, grafikinställningar och
tangentkartläggning.
Gränssnittet är konsistent, intuitivt och ses som
en del av spelet. Enbart relevant information
visas och viktig information står ut för att hjälpa
spelaren ta beslut.

Kategorierna i användarupplevelseheuristikerna valdes för att täcka in de enligt Hochleitner et al.
(2015) viktigaste aspekterna av spel (spelande/spelberättelse och virtuellt gränssnitt). Dessa
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kategorier är mål, motivation, utmaning, inlärning, kontroll, konsistens, spelberättelse, återkoppling,
visuellt utseende, interaktion, specialanpassning samt meny och gränssnittselement.
Hochleitner et al. (2015) valde ut tre äventyrsspel, två vardagsspel och ett stridsspel. Dessa spel
valdes då de hade en bred vidd mellan deras betyg på hemsidan metacritic.com (35 % till 85 %) som
användes för att jämföra med resultatet av studien. Vid utvärderingen av spelen användes Nielsens
(1994) allvarlighetsskala som baseras på kombination av frekvens, påverkan och ihärdighet. På en
skala från 0 till 4 avgöra utvärderaren sedan hur alvarlig varje heuristik är i relation till dessa aspekter
där 0 är inte alls alvarligt och 4 är katastrofiskt fel.
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3.

Problemprecisering

De metoder som skapats av Hochleitner et al. (2015) och Sweetser och Wyeth (2005) kommer
hädanefter att benämnas som användarupplevelseheuristikerna respektive gameflow-heuristikerna
för att underlätta läsningen. Som det konstaterades i bakgrunden (2.3.4) innehåller
användarupplevelseheuristikerna många av de aspekter som gameflow-heuristikerna adresserar
vilket kan betyda att användarupplevelseheuristikerna också utvärderar flow. Det är därför intressant
att studera dessa två metoder för att undersöka hur deras skillnader påverkar flow. För närvarande
saknas det dock information om kontrollerade jämförelser mellan metoderna vilket betyder att det
är svårt att dra några slutsatser. Därmed har följande frågeställning formulerats:
Hur adresserar användarupplevelseheuristikerna och gameflow-heuristikerna flow i ett
strategispel?
Frågeställning adresserar rapportens syfte vilket är att klargöra skillnader mellan metoderna för
användare vilket Korhonen (2011) nämner i sitt papper som en kunskapslucka i dagens forskning:
”För tillfället, finns enbart begränsad kunskap om hur olika spelbarhetsheuristiker jämför med
varandra i spelutvärdering, men den värkliga användningen av heuristiker har inte undersökts”
(Korhonen 2011, ss.242). De aspekter som nämns i frågan och som kommer undersökas inkluderar
bland annat vilka heuristiker som finns med och vilka som inte finns med i de olika metoderna.
Exempelvis finns heuristiker om berättelse med i användarupplevelseheuristikerna men inte i
gameflow-heuristikerna. Detta analyseras och diskuteras sedan på ett helhetsplan för att kunna
identifiera hur metoderna påverkar spel på olika sätt.
Många heuristiska utvärderingar för spel som finns idag fokuserar på olika specifika aspekter som
exempelvis tillgänglighet i spel (Desurvire & Wiberg 2015) och användbarhet i gränssnitt (Pinelle,
Wong & Stachs 2008) vilket är viktiga aspekter när det handlar om att utveckla spel. Dessa har till
skillnad från tidigare nämnda metoder inriktat sig på helhetsupplevelsen av ett spel snarare än
specifika aspekter. Hochleitner et al. (2015) påpekar hur ett spels kvalitét inte kan avgöras enbart
beroende på dess användbarhet och att deras heuristiska metod därför har ett mer holistiskt
perspektiv som utvärderar hela användarupplevelsen. På samma sätt anser Sweetser och Wyeth
(2005) att deras heuristiska metod tar hänsyn till helheten då flow naturligt sätt tar ett
helhetsperspektiv. Målet i Sweetser och Wyeth (2005) var att skapa en modell som gjorde det möjligt
att förstå och tillföra nöje i spel. Csikszentmihalyis arbete är därför en viktig byggsten i gameflow
heuristikerna då han beskrev hur flow kopplas till nöje och därmed fungerar som en nyckel till
förståelsen av nöje i spel. Istället för att försöka tillfredsställa alla tänkbara upplevelser avser
gameflow heuristikerna, till skillnad från användbarupplevelse heuristikerna, att försätta spelaren i
en specifik känsla; nämligen flow.
Dock har båda metoderna ett fokus på användarupplevelsen generellt sett och kan sägas utvärdera
samma eller närliggande aspekter av spel. Till exempel nämner Hochleitner et al. (2015) att flow och
immersion är två delar av UX som avgör hur kul spelet är där immersion enkelt sätt kan förklaras som
nivån en spelare lever sig in i spelet. Ett par saker som inte Sweetser och Wyeth (2005) tar upp i sina
heuristiker är berättelse, visuella element och gränssnitt i spelet vilket Hochleitner et al. (2015) har
med i sin heuristiska utvärdering. Det är oklart hur denna typ av skillnader mellan metoderna
påverkar resultatet av en utvärdering av användarupplevelsen i ett spel.
Till exempel kan det vara svårt för användare av de olika heuristiska metoderna att veta vad de
utvärderar om de finns olika nivåer av helhetsperspektiv. Hochleitner et al. (2015) skriver exempelvis
att deras ramverk innehåller alla de viktigaste delarna av vad ett bra spel borde innehålla. Därför
kommer användare av denna metod anta att alla de viktigaste delarna av deras spel blir utvärderade
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om de använder användarupplevelseheuristikerna. En fråga som möjligtvis kan uppstår som en
användare av dessa heuristiska metoder skulle kunna vara om det finns någon mening med att
använda sig av någon annan metod än användarupplevelseheuristikerna eftersom denna ändå ska
innehåller alla viktiga delar för att utvärdera spel.
Skaparna av användarupplevelseheuristikerna och gameflow-heuristikerna har validerat sina
egna metoder på olika spel, men det finns ont om uppföljningsstudier och vidare valideringar
utförda likt de Korhonen (2011) genomförde på Korhonen och Koivisto (2006) och Pinelle et al.
(2008). Därför fungerar denna rapport inte bara som en jämförelse mellan metoderna utan
även som en validering. Dock kan denna rapport istället komma fram till att
inspektionsmetoder som heuristiker inte alls borde användas för att utvärdera helheter som
flow eller användarupplevelse. Dessa kanske är för stora för att utvärderas av endast 1 – 5
personers tyckanden. Inspektionsmetoder kanske enbart ska hålla sig till mindre saker som
gränssnitt och tillgänglighet.
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4 Metodbeskrivning
I denna del av rapporten beskrivs hur det är tänk att frågeställningen ska besvaras. Först beskrivs
varför just dessa deltagare blivit rekryterade till studien och hur de delats in i grupper (4.1.1). Sedan
förklaras spelet på en generell nivå och vilka delar av spelet som testats (4.1.2). Sedan presenteras
hur själva genomförandet av studien gick till (4.1.3) och till sist nämns de etiska forskningsprinciper
och hur de använts.

4.1 Deltagare
Deltagarna i studien valdes ut baserat på tre aspekter; studiens struktur, antalet personer som borde
vara med vid en heuristisk utvärdering av ett spel och deltagarnas huvudsakliga sysselsättning vilket
beskrivs i mer detalj nedan. Då varje möte var bestämt att ske i par försökte deltagare rekryteras i
jämt antal så att det var möjligt att utföra utvärderingarna två och två. Anledningen till att deltagarna
skulle utvärdera spelet två och två var dels för att effektivisera genomförandet och dels för att fler
deltagare hade blivit svårt att ta hand om under en session. En annan anledning till att deltagarna
rekryterades två och två var att de skulle delas in i två grupper vilket betydde att bara ett jämt
antaldeltagare kunde vara med i studien. Detta kombinerades sedan med deltagarnas huvudsatta
sysselsättning då ett par av deltagare hade samma sysselsättning. Exempelvis skulle ett par kunna
vara två personer från andra året i gamewriting-programmet och ett annat par var två personer från
tredje året i UX-programmet.
Anledningen till varför jag har valt att dela upp deltagarna i grupper och låtit ena gruppen använda
sig av ena metoden och den andra gruppen använt sig av den andra metoden är för att minimera
chansen att deltagarna blir påverkade av att använda en utvärderingsmetod före den andra. Om
exempelvis deltagare 1 utför en utvärdering med Hochleitner et al. (2015) heuristiker kanske han
eller hon påverkas på ett sådant vis så att denne sedan utför utvärderingsmetoden Sweetser och
Wyeth (2005) utvecklade på ett annorlunda vis. Genom att låta deltagare 2 utföra en utvärdering
med heuristikerna Sweetser och Wyeth (2005) utvecklade och sedan utföra en utvärdering med
Hochleitner et al. (2015) heuristikerna har åtminstone en deltagare blivit påverkad på samma sätt
men åt andra hållet. Med denna uppdelning elimineras chansen att skillnaden mellan de metoder
som utförs först och de som utförs sist är oberoende av i vilken turordning de utförs. För att slippa
detta problem skulle exempelvis deltagarna bara utvärdera spelet med en metod men genom
inomgruppsuppläggning som denna studie har använt sig av resulterar det i dubbelt så många
utvärderingar och eftersom antalet deltagare var relativt lågt övervägdes ett beslut om att låta alla
deltagare utföra båda metoderna. Dessutom kan deltagarnas åsikter om båda metoderna frågas
efter då de använt sig av båda.
Tabell 3 Förtydligande av deltagaruppdelningen

Grupp A

Grupp B

Utförs först

Hochleitner et
al. (2015)

Sweetser och
Wyeth (2005)

Utförs sist

Sweetser och
Wyeth (2005)

Hochleitner et
al. (2015)

Antalet personer som rekryterades hade delvis att göra med hur många som var villiga att ställa upp,
men det fanns också en tanke bakom det. I Nielsen (1992) påpekas det att mellan 3 till 5 erfarna
utvärderare kan identifiera mer än 75 % av användbarhetsproblemen och att erfarna utvärderare
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som dessutom är bekanta med gränssnittet som ska utvärderas i regel kan identifiera ännu fler
problem. I denna studie är det inte bara gränssnittet i spelet som ska utvärderas utan hela spelet
vilket ifrågasätter Nielsen (1992) relevans till denna studie till viss del. Trots detta finns det
fortfarande vissa likheter vilket är anledningen till varför personer med både erfarenhet inom
utvärdering och spel rekryterats. Faktum är att alla deltagare i studien har viss erfarenhet inom spel
vilket Nielsen (1992) inte nämner i sitt papper som en kategori av utvärderare. Deltagarna i studien
har därmed valts ut så att det finns hög chans att nästan alla problem kan identifieras i relation med
rekommendationen från Nielsen (1992) där 3 till 5 erfarna utvärderare borde räcka.

4.2 Spelet
Rymdfartyget TDS Sunrise har blivit nedskjutet av fienden och har störtat på en lava planet fylld av
monster. Besättningen flydde i nödkapslar som landade utspritt över planeten och kapten Rosanie
försöker rädda så många besättningsmedlemmar som möjligt.
Spelet som utvärderats i studien heter Aversion: Sunrise (Figur 2) och är utvecklat av Palindrome
Interactive. Det är ett turbaserat strategispel med vissa RPG element som handlar om att etablera en
bas och överleva på en främmande planet full av monster. Aversion är ett PC-spel och är inte helt
färdigt utan befinner sig för tillfället i slutstadiet av utvecklingsprocessen och det finns därmed vissa
delar av spelet som skulle kunna ifrågasättas om det är rätt designbeslut. Detta betyder att
deltagarna i studien lättare kommer kunna identifiera fel i spelet som sedan kan diskuteras kring i
jämförelsen mellan metodernas resultat.
Spelaren har kontroll över fyra karaktärer med har olika vapen och förmågor att använda sig av. I
vapenförrådet och baracken kan dessa vapen och förmågor bytas ut och förbättras längre in i spelet
för att spelaren ska kunna spela spelet och attackera en utmaning på det sättet denne vill. Under
spelets gång tillkommer fler karaktärer i besättningen och varje karaktär specificerar sig på en sak.
Exempelvis har en karaktär förmågor som ger de andra karaktärerna support och hälsa och en annan
karaktär har förmågor och vapen som hjälper karaktären att hålla sig gömd utanför farliga områden
för att kunna skjuta från långt avstånd. På varje uppdrag kan bara fyra karaktärer följa med och
därför står spelaren inför ett val att välja de bästa karaktärerna för just detta uppdrag. Mus och
tangentbord används för att interagera med spelet där musen styr de flesta och mest väsentliga
handlingar spelaren utför.

Figur 3. En skärmbild tagen från ett av uppragen i spelet Aversion:Sunrise (Palindrome Interactive, 2016).
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4.3 Genomförandet
När rekryteringen av deltagarna var gjord delades de upp i två grupper (se 4.1.1). Deltagarna kallades
sedan in två och två med en person från grupp A och en från grupp B (se bilaga B). Anledningen till
att möta deltagarna två och två istället för en och en var för att effektivisera studien då en person
kan utföra ena metoden samtidigt som den andra personen utför den andra metoden innan de byter
metod med varandra. En möjlighet var att också att möta alla deltagare vid samma tillfälle, men då
deltagarna inte skulle få samma hjälp och uppmärksamhet vid undersökningen samt att det hade
varit svårare att diskutera resultatet i en större grupp ströks detta angreppssätt. När deltagarna kom
till den förutbestämda mötesplatsen blev de informerade om hur studien skulle gå till samt vilka
etiska rättigheter (se 3.1.4) de har under genomförandet. Här förklarades syftet med studien för
deltagarna och deras roll i undersökningen vilket var att utföra en heuristisk utvärdering med
metoderna i Hochleitner et al. (2015) och Sweetser och Wyeth (2005) genom att använda sig av
Nielsens (1994) alvarlighetsskala.
Deltagaren från grupp A fick sedan en kopia av heuristikerna i Hochleitner et al. (2015) och
deltagaren från grupp B fick en kopia av heuristikerna i Sweetser och Wyeth (2005). Deltagarna blev
ombedda att använda sig av en alvarlighetsskala (Nielsen 1994) genom att fylla i en siffra mellan 1 till
5 för varje heuristik beroende på hur spelet hade uppnått heuristikens krav. Det förklarades för
deltagarna att en 1:a innebar att heuristikens krav inte alls var uppfylld och 5 innebar att heuristikens
krav var uppfylld helt. Deltagarna kunde även skriva en kommentar eller förklara deras tanker med
exempel för att lättare kunna förstå deras resonemang relaterat till deras betyg. Om det uppstod
oklarheter under utvärderingen försökte deltagarnas frågor besvarades på ett sådant sätt att deras
bedömning av heuristikerna inte blev påverkade. När deltagarna hade fyllt i en siffra för varje
heuristik bytte de utvärderingsmetod så att deltagaren från grupp A hade heuristikerna från
Sweetser och Wyeth (2005) och deltagaren från grupp B hade heuristikerna från Hochleitner et al.
(2015). Deltagarna utförde då en utvärdering med den nya metoden på samma spel.
Efter båda utvärderingarna samlades deltagarnas utvärderingar in och följdes upp med en
semistrukturerad intervju där enkla frågor om deras bakgrund besvarades. Sedan diskuterades hur
enkelt det var att förstå heuristikerna och om de anser att heuristiska metoder som dessa kan och
borde användas för att utvärdera spel. Deltagarna blev också tillfrågade hur vana de är vid strategi
spel då detta kan ha betydelse för hur många problem som kan identifieras (Nielsen 1992). Innan
varje session avslutades blev deltagarna informerade om hur deras svar kommer användas och om
de hade några egna frågor besvarades dessa.
Tillvägagångssättet har tagits fram för att besvara den frågeställning som nämnts tidigare (se kap3).
Frågan kan tolkas som en jämförelse vilket till stor del beskriver studien i sin helhet. Det kommer
alltså ske en jämförelse av dessa utvärderingsmetoder där båda metoderna appliceras på samma
spel. Resultaten från utvärderingarna innebär två listor med heuristiker från varje deltagare, en med
heuristikerna från Hochleitner et al. (2015) och en med heuristikerna från Sweetser och Wyeth
(2005). Båda listorna innehåller en klassificering av alla heuristikers alvarlighetsnivå på spelet. Att
sedan ta reda på skillnaderna och likheterna baserat på resultatet kan undersökas på lite olika sätt.
De ”aspekter” som nämns i frågan syftar till att symbolisera heuristikerna, deras detaljnivå och
generella fokus. Som exemplifierat tidigare kan en skillnad vara att ena metoden har ett djupare
fokus på berättelse i spelet medan den andra metoden fokuserar mer på andra delar av spelet.
Genom ett flertal utvärderingar med metoderna och en analys av dessa kan skillnader och likheter
mellan metoderna identifieras.
Spelet som testades vilket beskrivs i 4.1.2 ingår i strategispelsgenren och är det enda spelet som
undersöks i denna studie. Det skulle naturligt vis vara en god idé att utvärdera fler spel inom olika
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genrer för att få en klarare bild av de heuristiska utvärderingarnas skillnader och likheter, men då det
inte funnits tid eller deltagare kunde inte detta genomföras. En annan aspekt som ströks på grund av
tidsbrist och saknad av deltagare var en jämförelse av användbarhetstester. Båda dessa aspekter
bidrar till studiens validitet på olika sätt och är något som borde undersökas närmare i framtiden.

4.4 Forskningsetik
Vid varje möte med deltagarna inleddes mötet med information om studiens syfte, deltagarnas
rättigheter och hur samt för vem resultatet av deras deltagande kommer presenteras. I
Vetenskapsrådet (2002) betonas vikten att presentera studiens syfte för deltagarna vilket var att
jämföra de heuristiker Hochleitner et al. (2015) och Sweetser och Wyeth (2005) tagit fram. Denna
information presenterades delvis för deltagarna, men själva jämförelsen nämndes inte för än efter
mötet trots att detta var relativt uppenbart för deltagarna. Anledningen till detta var att inte påverka
deltagarna omdömen på ett sådant vis att deras åsikter i utvärderingen ändrades. Därefter
presenterades deltagarnas rättigheter som innefattar att de deltar under sina egna villkor och kan
avbryta när de vill. De har alltså inte behövt skriva på någon tystnadsplikt eller krav som de måste
uppfylla. Vart och hur resultatet av deltagarnas medvärkande skulle offentliggöras klargjordes innan
utvärderingarna utfördes för att deltagarna skulle få en trygghetskänsla och kontroll över sitt
deltagande.
Ytterligare en punkt som var värd att nämna för deltagarna var att det inte var deltagarna själva och
deras beteende som utvärderades eller studerades utan enbart utvärderingsmetodernas
påverkningar av spelet. Om deltagarnas åsikter om spelet var positiva eller negativa var oväsentligt.
Så länge deras svar innebar vad de verkligen tyckte skulle resultatet reflektera en riktig utvärdering
vilket var det ända som önskades. Förhoppningsvis var även detta lugnande för deltagarna att höra
så att de inte kände att de behövde prestera på något sätt. Detta påpekades också för deltagarna
under utvärderingen om de på något sätt uttryckte att de kände press. Om en deltagare skulle vilja
avbryta under utvärderingen var det av stor viktigt att inte ifrågasätta detta beslut även om en hel
del data skulle försvinna vilket Vetenskapsrådet (2002) påpekar.
Innan mötet nämndes som sagt vart och för vem som skulle ta del av deltagarnas medvärkande. Viss
information offentliggjordes inte till alla utan stannade mellan deltagaren, studenten och
handledaren. Varje deltagare blev tillfrågad om vilka personer som får ta del av denna information.
All information lagrades på ett sådant sätt att ingen obehörig kan identifiera deltagare i studien som
är föreslagit i Vetenskapsrådet (2002).
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5 Resultat och analys
I första delen av detta kapitel beskrivs hur användarupplevelseheuristikerna adresserar flow
(5.1) och i andra delen tas gameflow-heuristikernas förmåga att adresserar flow upp (5.2).
Sedan görs en kort jämförelse upp av metoderna tillsammans med svaren av den
semistrukturerade intervjun (5.3). Till sist presenteras ett antal kvantitativa slutsatser (5.4).

5.1 Hur adresserar användarupplevelseheuristikerna flow?
Bland användarupplevelseheuristikerna inkluderas nästan alla aspekter av flow på ett eller annat sätt
som tagits upp i bakgrunden i denna rapport. Utgångspunkten för att utvärdera till vilken grad
användarupplevelseheuristikerna adresserar flow var Nakamura och Csikszentmihalyis (2014)
nödvändiga kriterier för flow (se avsnitt 2.2). Deras kriterier kan delas upp i fyra olika delar: (1)
utmaningar eller möjligheter som töjer nuvarande kunskaper (2) återkoppling, (3) mål och (4)
spelarens kunskaper i balans med utmaningar. Dessa är de huvudsakliga förhållandena för flow och
dessa återspeglas i ett antal av användarupplevelseheuristikerna. I det följande avsnittet beskrivs
huruvida heuristikerna lyckats identifiera aspekter som skulle kunna kopplas till de olika kriterierna.

5.1.1 Förhållanden
Den första delen av förhållandena, (1) utmaningar eller möjligheter som töjer nuvarande kunskaper,
nämns inte ordagrant i någon av heuristikerna och metoder för att hjälpa spelaren lära sig spelet
innefattar hänvisningar till tutorials och instruktioner istället för att beskriva hur utmaningarna ska
vara utformade för att spelaren ska lär sig av dem. Detta är dock inget som beskrivs av Nakamura och
Csikszentmihalyi (2014) i mer detaljerad form än att ge återkoppling om spelarens handlingar och
framsteg.
I utvärderingarna som gjordes i studien nämnde endast en deltagare bara en aspekt kring (2)
återkoppling om spelarens handlingar och framsteg. I kommentarsfältet under heuristiken
”Återkoppling ges omedelbart till spelarens handlingar” skrev deltagaren att denne ansåg att
återkopplingen kring ”action points” (AP) var otydlig då spelaren inte fick en notis om att AP var slut.
I spelet fungerar AP som en valuta där karaktärerna som spelaren kontrollerar varje runda har ett
antal poäng som karaktären kan använda för att använda sina förmågor. Detta är precis den typ av
återkoppling till spelarens handlingar som behövs för att uppnå flow enligt Nakamura och
Csikszentmihalyi (2014), men som sagt var detta den enda aspekten som nämndes i alla
utvärderingar kring direkt återkoppling om spelarens handlingar och framsteg. En tolkning man skulle
kunna göra här är att deltagarna inte förstod hela innebörden av direkt återkoppling och de antog att
AP är den enda återkopplingen spelaren kan få.
Något annat som nämndes av deltagarna var återkoppling till spelarens (3) mål. Samtliga deltagare
beskrev hur de saknade återkoppling gällande antalet omgångar de överlevt i spelet vilket var
spelarens uppgift under ett av uppdragen. En av utvärderarna skrev ”säger inte hur många turns jag
överlevt”. Spelaren blev ombedd att överleva tio omgångar under ett uppdrag men det fanns ingen
information om hur många omgångar det gått undertiden de tio omgångarna pågick. Spelarna hade
inte tid att spela igenom hela spelet och visste därmed inte om vad slutmålet med spelet var mer än
att klara av alla uppdrag steg för steg. Detta bör nämnas eftersom det kan ha påverkat deltagarnas
åsikt och tankar kring vissa heuristiker.
Att (4) utmaningarnas svårighetsgrader var nära intill spelarens egna kunskaper nämns på ett flertal
ställen i användarupplevelseheuristikerna och inte bara under kategorin ”utmaningar” utan även
under ”motivation” och ”lärande”. Exempel på dessa heuristiker är ”Spelet har ett tempo som
applicerar tryck men inte frustrera spelaren” och ”Utmaning, strategi och tempo är i balans”. I dessa
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heuristiker från användarupplevelseheuristikerna är det tydligt hur relationen mellan utmaning och
spelarens kunskaper borde vara i balans. I studien som utfördes verkade deltagarna förstå vilken typ
av problem att leta efter där de nämnde att svårighetsgradkurvan till viss del var ojämn och vissa
mekaniker var för svåra att förstå vilket ledde till frustration. Deltagarna klagade exempelvis på hur
”Uppdragen känns väldigt densamma” och ”mycket på samma gång”.
För att sammanfatta kunde alla förhållanden för flow identifieras av minst en av utvärderarna. I vissa
fall var det dock tydligt att deltagarna inte hade förstått meningen med vissa heuristiker där de
istället tog upp andra problem, men med ett helhetsperspektiv kunde man se mellan båda
utvärderingsmetoderna att de problem som fanns med spelet dök upp i en eller flera olika
heuristiker. Exempelvis förstod inte en deltagare att en viss heuristik handlade om spelets tempo där
denne istället lyfte fram problem med att förstå mekaniken i spelet. Sedan nämnde samma deltagare
att spelet var svårt att lära sig men lätt att bemästra vilket också handlar om spelets tempo.
Deltagaren adresserade alltså problemet som nämndes under den första heuristiken, men nämnde
det i en annan heuristik.

5.1.2 Kännetecken
Ett annat sätt att undersöka huruvida användarupplevelseheuristikerna adresserar flow är att utgå
från de kännetecken som nämns för flow (se avsnitt 2.2) i Nakamura och Csikszentmihalyi (2014).
Dessa är inte på samma sätt som förhållandena ordagrant återskapade i
användarupplevelseheuristikerna utan räknas istället bli uppfyllda när förhållandena för flow
adresseras. Av alla kännetecken adresserades endast en av dem klart och tydligt. Detta var känslan
av kontroll över situationen där kategorin ”kontroll” i användarupplevelseheuristikerna täcker in
detta kännetecken. Bland resten av kännetecknen fanns ingen koppling till i heuristikerna förutom
ett vilket var att målet egentligen bara är en ursäkt.
Att målet egentligen bara är en ursäkt för att utföra aktiviteten, nämns inte ordagrant bland
användarupplevelseheuristikerna, men genom en av heuristikerna kan det åtminstone tolkas som att
målet inte är det viktigaste i spelet. Under kategorin ”motivation” i användarupplevelseheuristikerna
finns en heuristik som adresserar omspelbarhet ”Spelet i sig är omspelbart och spelaren tycker om
att spela det” (Hochleitner et al. 2015). Denna heuristik presenteras dock inte i samband med
heuristikerna om mål vilket kan leda till att användaren av metoden (utvärderaren) inte ser
kopplingen mellan dem. Detta kännetecken behöver nödvändigtvis inte presenteras i samband med
heuristikerna som adresserar målen, men om detta inte görs kan spelskaparna gå miste om en
möjlighet att försätta spelaren i flow. Exempelvis kan ett mål med ett spel vara att klara av en ”boss”1
i slutet och om detta är det slutliga målet i spelet saknar spelaren en anledning till att fortsätta spela
spelet. Om det slutliga målet istället är att döda bossen så fort som möjligt finns åtminstone upphov
till omspelbarhet om spelaren tycker spelet är roligt och vill fortsätta spela. Med andra ord kan en
slutsats möjligtvis vara att presentera denna heuristik ihop med heuristikerna om mål eller
alternativt göra utvärderaren medveten om hur målet bara är en ursäkt (se vidare diskussion i kapitel
6).
Som användarupplevelseheuristikerna uttrycker sig för tillfället skulle det kunna finnas an boss i
slutet av spelet och att spelaren sedan ska vilja spela om spelet gång på gång. Detta stämmer inte
riktigt överens med de förhållanden som Nakamura och Csikszentmihalyi (2014) anser måste vara
uppfyllda för att uppnå flow då det slutliga målet, vilket i detta exempel är att klara av sista bossen i
1

I dataspel används termen boss för en karaktär som är särskilt svår att besegra och som ofta dyker
upp i slutet av en nivå av ett spel.
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spelet, bara ska fungera som en ursäkt att spela spelet. Anledningen till att
användarupplevelseheuristikerna ifrågasätts är att spelets svårighetsgrad kommer börja om från
början och vara lika svår som när spelaren började spela spelet vilket betyder att man inte blir
utmanad tillräckligt för att fortsätta befinna sig i flow upplevelsen. Spelaren har lärt sig mycket om
spelet och hur denne klarar av alla utmaningar genom hela spelet och om det börjar om kommer
spelaren hamna i ”relaxation” enligt figur 1 eftersom spelarens kunskaper inte blir utmanade. En av
deltagarna i studien skriver hur svårighetsgraden var en av de faktorer som gjorde att man skulle vilja
spela om samma nivå en andra gång. I detta fall klarade inte deltagaren av nivån i spelet och
förlorade, men ville försöka igen för att se om denne kunde klara av det nästa gång. Deltagaren tog
alltså inte hänsyn till om hela spelet som sådant var omspelbart även om man klarat av hela spelet.

5.2 Hur adresserar gameflow-heuristikerna flow?
På samma sätt som förhållandena för flow analyserades i användarupplevelseheuristikerna
analyserades sedan förhållandena för flow i gameflow-heuristikerna. Förhållandena analyserades i
samma ordning som tidigare, nämligen; (1) utmaningar eller möjligheter som töjer nuvarande
kunskaper (2) återkoppling, (3) mål och (4) spelarens kunskaper i balans med utmaningar.
Att (1) utmaningarna i spelet töjer spelarens kunskaper nämns bokstavligen ett flertal gånger i
gameflow-heuristikerna till skillnad från användarupplevelseheuristikerna. Denna aspekt av flow
verkar deltagarna ha haft en del svårigheter med att svara på. Det var få som kommenterade dessa
heuristiker eller gav exempel på problem och de som gjorde det nämnde hur svårt det var att ta in
och förstå alla karaktärers förmågor på en och samma gång. Även om detta hör till dessa heuristikers
område handlar det inte om utmaningarnas förmåga att förbättra spelarnas kunskaper utan om
mängden information spelarna klarar av att hantera.
Ännu en aspekt av flow som adresserades ordagrant var (2) återkoppling om spelarens handlingar
och framsteg. Hela återkopplingskategorin i gameflow-heuristikerna är dedikerad enbart till denna
aspekt och är tydligt formulerad baserat på deltagarnas kommentarer i utvärderingen. Spelarnas
återkoppling om framsteg adresserades exempelvis med denna heuristik: ”Spelare borde få
omedelbar återkoppling om deras handlingar” där en deltagare skrev att ”man kan förvänta sig
återkoppling om att AP:n är slut, men ingen återkoppling?”.
Spelet borde presentera klara övergripande (3) mål samt mindre och kortare mål enligt Nakamura
och Csikszentmihalyi (2014) för att spelaren ska kunna hamna i flow vilket gameflow-heuristikerna
gjorde på ett liknande sätt som användarupplevelseheuristikerna. Både
användarupplevelseheuristikerna och gameflow-heuristikerna har en dedikerad kategori till spelets
mål och är uppdelade i två heuristiker; Övergripande mål och mindre mål. Precis som i
användarupplevelseheuristikerna verkar det ha varit svårt för deltagarna att avgöra vad som är ett
övergripande och ett mindre mål. Detta förekom flera gånger och exempelvis skrev en deltagare att
ett övergripande mål de hade var att överleva tio rundor under ett uppdrag, medan en annan
deltagare hade tyckt detta var ett mindre mål och skrivit om i den andra heuristiken. Den heuristik
som tar upp mindre mål lider inte av detta problem då dessa mål enligt båda metoderna kan ha
vilken storlek som helst. När det gäller den andra heuristiken om övergripande mål kan det dock
hända att utvärderaren inte adresserar de största och mest övergripande målet i spelet vilket kan
vara ett problem med metoden i sig.
(4) Utmaningarna måste vara i balans med spelarens kunskaper för att denne ska hamna i flow.
Denna aspekt adresserades också väldigt tydligt i gameflow-heuristikerna och verkade i jämförelse
med aspekten att utmaningarnas förmåga att töja spelarens kunskaper vara mer lättförståelig för
deltagarna. Exempelvis nämnde en heuristik att ”Utmaningar i spel måste matcha spelarens
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kunskapsnivå” där deltagarna tyckte spelet var för svårt i början. En deltagare skrev att det var ett
”oförlåtande spel som inte är barmhärtigt mot nya och förklarar spelmekaniken för dåligt”.

5.3 Kvalitativ jämförelse
En tydlig skillnad mellan användarupplevelseheuristikerna och gameflow-heuristikerna är att den
förstnämnda metoden adresserar de kännetecken som nämns i Nakamura och Csikszentmihalyi
(2014) mer än i den andra metoden. De enda kännetecknen som nämns i
användarupplevelseheuristikerna är känslan av kontroll som spelaren måste ha för att hamna i flow
och att målet med spelet bara är en ursäkt som nämnt ovan. Känslan av kontroll nämns direkt i
heuristikerna medan att målet bara är en ursäkt kan tolkas fram genom att en av heuristikerna i
användarupplevelseheuristikerna säger att spelet ska vara omspelbart. I gameflow-heuristikerna
adresseras däremot samtliga av de kännetecken som nämns i Nakamura och Csikszentmihalyi (2014)
ordagrant. Många av kännetecknen tas upp i heuristikerna i kategorin immersion i gameflowheuristikerna där exempelvis denna heuristik finns; ”Spelare borde bli mindre medvetna om deras
omgivning”.
I de intervjuer som gjordes strax efter utvärderingarna blev deltagarna tillfrågade om det var någon
heuristik som var svår att tolka eller förstå, därpå tre svarade att användarupplevelseheuristikerna
var enklare att tolka och de fick mer ut av den metoden. En genomgående punkt som också nämndes
i intervjuerna var att det ibland var svårt att tolka vissa heuristiker och det nämndes dessutom att
många heuristiker var subjektiva vilket kunde vara orsaken till detta. Som nämnt ovan så påvisar
detta hur det kan vara svårt för en utvärderare att avgöra dennes upplevelse av flow.

5.4 Kvantitativ jämförelse
I studien blev deltagarna ombedda att fylla i en siffra mellan 1 till 5 som avgjorde hur väl heuristikens
krav var uppfyllt i spelet. Det förklarades för deltagarna att en 1:a innebar att spelet inte allas nådde
upp till heuristikens krav och en 5:a nådde helt upp till kraven. Majoriteten av heuristikerna från ena
metoden adresserade samma sak som majoriteten av heuristikerna i den andra metoden. Exempelvis
finns denna heuristik i användarupplevelseheuristikerna; ”Spelet är i takt för att applicera press på
men inte frustrera spelaren” och denna heuristik i gameflow-heuristikerna; ”Utmaningarna i spelet
måste matcha spelarens kunskapsnivå”. Ett t-test genomfördes för varje par av heuristiker för att
jämföra skillnaderna mellan deltagarnas svar på dessa enstaka heuristiker. Mellan dessa två
heuristiker fanns ingen signifikant skillnad i deltagarnas svar; t(10) = 0,59, p = 0,57 (figur 3), men i 4
av de 31 par (se bilaga A) av heuristiker som kunde identifieras fanns det en signifikant skillnad.
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Figur 4 Jämförelse av heuristiker utan signifikant skillnad baserat på deltagarsan svar.

Det första paret av heuristiker som fick en signifikant skillnad mellan deltagarnas svar var ”Spelet
kräver inte att spelaren ska utföra tråkiga uppgifter” från användarupplevelseheuristikerna och
”Spelare borde inte bli belastade med uppgifter som inte känns viktiga” från gameflow-heuristikerna;
t(10) = 2,24, p = 0,049.

Figur 5 Jämförelse av första paret heuristiker med signifikant skillnad baserat på deltagarsan svar.

Andra paret var “Utmaningen i spelet är anpassat efter spelarens erhållna kunskaper.
Svårighetsgraden varierar så att spelaren upplever större utmaningar när hon utvecklar mästerskap”
från användarupplevelseheuristikerna och ”Svårighetsgraden borde öka när spelaren gör framsteg
genom spelet och höjer dennes kunskapsnivå” från gameflow-heuristikerna; t(10) = 2,42, p = 0,036.
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Figur 6 Jämförelse av andra paret heuristiker med signifikant skillnad baserat på deltagarsan svar.

Tredje paret var ”Tutorials och justerbara nivåer involverar spelaren snabbt (inlärning) och finns på
begäran genom hela spelet” från användarupplevelseheuristikerna ”Spelare borde på lärda att spela
spelet genom tutorials eller initiala nivåer som känns som att spela spelet” från gameflowheuristikerna; t(10) = 2,64, p = 0,025.

Figur 7 Jämförelse av tredje paret heuristiker med signifikant skillnad baserat på deltagarsan svar.

Det fjärde och sista paret som hade en signifikant skillnad baserat på deltagarnas svar var ”Ändringar
spelaren gör i spelvärlden är ihärdiga och märkbara” från användarupplevelseheuristikerna och
”Spelare borde känna en känsla av kontroll och påverkan på spelvärlden (som att deras handlingar
betyder något och att de formar spelvärlden)” från gameflow-heuristikerna; t(10) = 2,58, p = 0,028.
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Figur 8 Jämförelse av fjärde paret heuristiker med signifikant skillnad baserat på deltagarsan svar.

En slutsats man kan dra av dessa resultat är att stavning och ordval i heuristiker till viss del kan
avgöra utvärderingens resultat. Deltagarna i studien och utvärderare som använder dessa metoder
tolkar heuristikerna på sitt egna vis, men ordvalen i heuristikerna kan avgöra om spelet får ett högt
eller lågt betyg.

5.5 Slutsats
Sammanfattningsvis har resultaten visat sig i tre olika delar av studien. Den första delen var
resultatet från jämförelsen mellan de enstaka heuristikerna i båda metoderna och deras sätt att
adressera flow, där det var tydligt att gameflow-heuristikerna adresserade både förhållandena och
kännetecknen för flow medan användarupplevelseheuristikerna endast adresserade förhållandena.
Den andra delen som studien bidrog med resultat kring var deltagarnas kommentarer i själva
utvärderingarna och intervjuerna där efter. I alla kvalitativa resultat som deltagarna bidrog med
påpekade de upprepade gånger hur användarupplevelseheuristikerna var enklare att tolka och
använda. Till sist genomfördes det en kvantitativ del som jämförde deltagarnas svar i utvärderingarna
för att se om det var något par av heuristiker som adresserade samma del av flow men fick en
signifikant skillnad mellan varandra. Den kvantitativa undersökningen resulterade i att 4 av de 31 par
av heuristiker med liknande betydelse fick ett resultat som var signifikant olikt i jämförelse med sin
partner.
Resultat från de tre olika delarna av studien kan genom en triangulering skapa ett nytt resultat som
förhoppningsvis återspeglar sanningen och helheten kring de två heuristiska metodernas adressering
av flow. Med tanke på att användarupplevelseheuristikerna inte innehåller heuristiker som
adresserar kännetecknen för flow och att deltagarna ansåg att användarupplevelseheuristikerna var
enklare att tolka och använda sig av, pekar det på att kännetecknen var den avgörande faktorn som
deltagarna tyckte var så svåra för deltagarna att tolka. Det framkom även i intervjuerna att
deltagarna tyckte vissa heuristiker var ”subjektiva” vilket beskriver själva naturen av kännetecknen
för flow som handlar om spelarens egna känslor och grad av involvering i spelet vilket rimligtvis inte
är så enkelt för en person att avgöra själv.
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Det kvantitativa resultatet säger dock ingenting om svårigheten av att utvärdera kännetecknen,
förutom att gameflow-heuristikerna fick det högre betyget i samtliga av de 4 par av heuristiker som
fick ett resultat med signifikant skillnad mellan varandra. Det är oklart vad detta antyder eller om det
helt enkelt beror på slumpen. En sak som det kvantitativa resultatet kan peka på är att ordval och
meningsbyggnad kan påverka utvärderingens slutliga resultat genom utvärderarnas tolkning av
heuristikerna.
Denna studie har därför kommit fram till två faktorer som kan påverka en heuristisk
utvärderingsmetod. Den ena faktorn är inkluderandet av kännetecken av flow som kan ses som
subjektiva och svåra att tolka och den andra är ordval och meningsbyggnad som också påverkar
utvärderarens uppfattning av heuristikerna.
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6 Diskussion
Sammanfattningsvis har den här undersökningen visat att de båda heuristiska
utvärderingsmetoderna adresserar förhållandena för att uppnå flow och gameflow-heuristikerna tar
även upp kännetecknen för flow (se avsnitt 2.2). Något som varken Hochleitner et al. (2015) eller
Sweetser och Wyeth (2005) nämner är huruvida utvärderaren borde veta om förhållandena och
kännetecknen för flow eller om det räcker med att heuristikerna adresserar dem. Om utvärderaren
hade vetat om förhållandena och kännetecknen, förstått vad flow är och vad det innebär för
spelarens upplevelse av spelet kanske utvärderingen hade fått ett annat resultat.
Utvärderarnas förståelse av flow relaterar även till deras förståelse av själva heuristikerna. I studien
som utfördes nämnde flera av deltagarna att det var svårare att förstå gameflow-heuristikerna än
användarupplevelseheuristikerna vilket är ett problem vid en utvärdering. Heuristiker är något man
kan ändra på och att göra det enklare för utvärderarna att förstå dem genom bättre formulering är
en enkel lösning. Som nämnt i resultatet (se avsnitt 5.3) nämnde deltagarna att heuristikerna var
subjektiva vilket betyder att deltagarna inte bara hade svårt att förstå heuristikerna utan även hade
problem med att uttrycka sig i utvärderingen. Deltagarna menade att heuristikerna till stor del
handlade om deltagarnas känslor vilket de hade svårt att avgöra själva. Att deltagarna har problem
med att förstå heuristikerna kan som sagt dels lösas genom att formulera heuristikerna bättre, men
att de är så pass subjektiva att deltagarna har svårt att uttrycka sig är inte lika lätt att lösa.
En lösning kan vara att på något sätt utbilda utvärderarna om den heuristiska metodens fokus vilket
leder till frågan om hur heuristiker borde användas i allmänhet. Borde man använda sig av samma
heuristiska utvärderingsmetod varje gång eftersom man känner till dennes fördelar och dess
applicerbara områden eller ska man byta metod när man känner att en viss metod passar bättre vid
ett speciellt tillfälle? Det bästa hade kanske varit om man kunde alla metoder och visste under vilka
förhållanden man ska använda sig av de olika metoderna. Exempelvis kanske det skulle vara en bra
idé att använda sig av metoden Desurvire och Wiberg (2015) utvecklade om det är en tutorial eller
instegs nivåer av ett spel man vill utvärdera, men samtidigt måste man kanske veta hur man ska
använda denna metod för att utvärdera spelet på rätt sätt.
Kännetecknen för flow som gameflow-heuristikerna adresserar är något som kan diskuteras huruvida
detta är något som överhuvudtaget borde adresseras. Per definition ska förhållandena för flow vara
tillräckligt för att försätta en spelare i flow och kännetecknen är något som avgör om spelaren är i
flow. Alltså är inte kännetecknen nödvändiga att ha med i den heuristiska metoden och ändå har
gameflow-heuristikerna med detta. I studien fanns inte tillräckligt med data för att säga något om
denna aspekt, men något som skulle kunna undersökas vidare är hur heuristiker om kännetecknen
påverkar utvärderingen i sin helhet. Exempelvis skulle man kunna undersöka hur deltagare svarar i
gameflow-heuristikerna och jämföra med hur de hade svarat om man tar bort de heuristiker som
adresserar kännetecknen. En teori kan vara att deltagarna ansåg att gameflow-heuristikerna var
svårare att tolka eftersom kännetecknen för flow var så subjektiva och svåra för deltagarna att skapa
sig en åsikt kring.
Vid en övergriplig jämförelse mellan metoderna kan man som sagt se att kännetecknen för flow
adresseras mer av gameflow-heuristikerna. Men man kan också se att de även finns heuristiker som
användarupplevelseheuristikerna tar upp som inte gameflow-heuristikerna gör. Många av dessa finns
inom meny och interface element, specialanpassning och spelberättelse-kategorierna. Det fanns
även heuristiker som var mer specifika i användarupplevelseheuristikerna som exempelvis ”Objekt
ser ut som vad de är (brukskvalitet)” och ”Spelaren kan skippa ospelbara och upprepande innehåll
om det inte krävs av spelet”. Dessa specifika heuristiker har inte med flow att göra utan kan ha med
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andra önskvärda upplevelser att göra, alternativt bara förbättra spelets generella livskvalité.
Huvudsaken var att användarupplevelseheuristikerna hade betydligt fler av dessa enstaka
heuristiker.
Ett par negativa aspekter av att ha med dessa specifika heuristiker skulle dock kunna vara att det
finns större chans att heuristiker inom metoden säger emot varandra eller att den heuristiska
utvärderingen har för många heuristiker så att det blir svårt att veta vilka man ska prioritera. Detta
relaterar till att heuristiker egentligen bara är tumregler och att det inte alltid är det bästa att följa
dessa till punkt och pricka. Exempelvis vad målet med ett uppdrag i Aversion att överleva 10 rundor.
Under de 10 rundorna fick inte spelaren en uppdatering på hur många rundor som hade gått. Detta
ansåg deltagarna var irriterande vilket de kommenterade i utvärderingarna. Oavsett om det var
spelskaparnas intentioner att gömma denna information kan man diskutera huruvida det ibland kan
vara ”okej” att gå emot heuristikerna och göra det motsatta för att skapa en speciell känsla hos
spelaren. Det är vid dessa tillfällen det kan ifrågasättas om flow verkligen är den optimala
upplevelsen i spel om en annan upplevelse är mer önskvärd vid ett visst tillfälle. Exempelvis kanske
spelskaparna av Aversion ville att spelaren inte skulle veta om hur många omgångar denna överlevt
för att skapa en känsla om osäkerhet och spänning vilket kan kopplas till heuristiker som säger emot
varandra. Ibland kan det vara en bra idé att strunta i heuristikerna för spelskaparna även om de säger
något annat än vad man vill göra. Och i anda fall kan det vara en bra idé att göra som de säger även
om man vill hitta på något nytt och innovativt. Ibland kanske man har en idé om hur spelarna
kommer agera i spelet medan de istället bara tycker det är jobbigt. Här krävs erfarenhet och vishet
för att avgöra vad som är rätt att göra i en sådan situation.
Ett av förhållandena för flow är att utmaningarnas svårighetsgrad i spelet ska ligga nära spelarens
kunskapsnivå. Detta förhållande kan vara svårt att säkerställa i ett spel då alla spelare är olika bra på
ett spel och angriper spelets utmaningar på alla möjliga olika sätt. För att enklare förstå hur svårt
spelets utmaningar ska vara kan det vara en bra idé att göra så många utvärderingar av spelet som
möjligt så man får så många utvärderares/spelares åsikter om svårighetsgraden som möjligt. Här
uppstår dock ett dilemma då utvärderare enligt Nielsen (1992) inte behöver så många för att hitta
alla problem i det man utvärderar samtidigt som heuristiker ska framstå som en billig metod att
använda sig av. Spelföretaget kan se det som en balansbräda där pengar att spendera på utvärderare
ligger på ena sidan och insikter kring spelets svårighetsgrad ligger på andra sidan.
Heuristiker är som nämnt tidigare en bra och billig metod att använda sig av för att snabbt få
feedback på sin skapelse. Något man inte får glömma är att heuristiker bara är ett av de möjliga
tillvägagångssätten och att det finns fler metoder som tillsammans med heuristiker kan skapa en mer
genomgående helhetsbild av problem. Exempelvis kan heuristiker kombineras med speltestning där
spelare får spela spelet och man får se hur de reagerar till saker i spelet. I heuristikerna kan man
exempelvis få reda på att en utmaning var för svår eller för lång medan testare i speltestningen
tycker att utmaningen var rolig och spännande. Det är vid dessa tillfällen det skulle kunna vara ”okej”
att avvika mot heuristikerna eftersom spelarna verkar nöjda ändå.
När deltagarna skulle rekryteras användes kategoriseringen av utvärderare i Nielsen (1992) för att
avgöra hur många deltagare som behövdes. I Nielsen (1992) finns tre kategorier; nybörjare,
utvärderare och utvärderare som kan det ämne som ska utvärderas. Här kan det anses saknas en
kategori där utvärderaren inte har någon tidigare erfarenhet av heuristiker, men som kan ämnet som
ska utvärderas. Denna typ av kategori fanns nämligen med i studien i denna rapport och ansågs
kunna identifiera fler problem än en person som inte har tidigare kunskaper av varken spel eller
heuristiker. Kategorierna av utvärderare i heuristiker som Nielsen (1992) tagit fram bör därför ses
över och vidare studeras om denna fjärde kategori påverkar resultatet av en utvärdering.
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Till en början var det meningen att även undersöka hur användarupplevelseheuristikerna och
gameflow-heuristikerna adresserade användarupplevelse. Detta var dock inte lika enkelt som att
undersöka hur metoderna adresserade flow eftersom användarupplevelse inte är en definierad
upplevelse. I jämförelse med flow som har förhållanden och kännetecken som definierar när en
spelare hamnar i flow har inte användarupplevelse specifika saker som avgör vad den innebär. Till
viss grad kan man säga att allt ingår i användarupplevelsen oavsett om det påverkar den bra eller
dåligt och det blir därmed omöjligt att avgöra på vilket sätt metoderna adresserar
användarupplevelsen om man inte sedan tidigare vet vad den innehåller.
Andra begränsningar som behövde göras inkluderade att utvärdera fler spel för att undersöka om
spelets genre eller budget skulle påverka resultatet. Detta genomfördes inte på grund av tidsbrist och
bristande relevans till frågan som skulle besvaras. Vidare studier på detta borde genomföras för att
studera deltagarnas förståelse av heuristikerna och heuristikernas relevans beroende på dessa
aspekter. Studien begränsades även genom valet av heuristiska metoder. Det finns en hel del
heuristiska metoder som är till för att utvärdera spel som nämns i bakgrunden (se avsnitt 2.3.4) av
rapporten. Alla dessa metoder skulle vara intressanta att undersöka för att ta reda på hur de
adresserar flow och andra önskvärda upplevelser i spel. I samband med detta kan det även nämnas
hur andra önskvärda upplevelser i spel som exempelvis immersion och engagemang inte undersöktes
på grund av tids brist. Dessa upplevelser är på samma sätt som flow något som varje spel borde
innehålla i någon grad för att anses vara bra.
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Bilaga A
Paren av heuristiker
Användarupplevelseheurist Heuristiker
ikerna
Goals
Overall goal: The
player is
presented clear
goals (e.g.
overriding goals)
early enough or is
able to create her
own goals and is
able to
understandand
identify them
Short-time goals:
There can be
multiple goals on
each level (shortterm and longterm goals), so
that there are
more strategies
to win.
Furthermore the
player knows
how to reach the
goal without
getting stuck
Motivation
The player is
receiving
meaningful
rewards. The
acquisition of
skills (personal
and in-game
skills) can also be
a reward
The game does
not stagnate and
the player feels
the progress
The game and
the outcome are
perceived as
being fair
The game play
does not require

Grupp A
Utvär Utvär
d. 1
d. 2
4
2

Utvär
d. 3
4

Grupp B
Utvär Utvär
d. 4
d. 5
3
3

Utvär
d. 6
5

3

2

2

5

2

4

1

3

2

2

2

3

2

3

4

2

3

2

4

5

4

4

3

3

2

2

4

3

3

3
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Challenge

Learning

the player to fulfil
boring tasks
Challenges are
positive game
experiences and
encourage the
user to continue
playing
The first-time
experience is
encouraging
The game is
paced to apply
pressure to but
does not
frustrate the
player
Challenge,
strategy and pace
are in balance
There are
variable difficulty
levels for a
greater challenge
The challenge of
the game is
adapted to the
acquired skills.
The difficulty
level varies so the
player
experiences
greater
challenges as she
develops mastery
The game is easy
to learn, but hard
to master
The player is
given space to
make mistakes,
but the failure
conditions must
be
understandable
The learning
curve is
shortened. The
user’s
expectations are
met and the

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3

5

2

2

3

4

3

3

3

2

4

4

2

2

4

5

4

1

3

4

4

3

1

3

3

1

2

4

3

2

2

2

5

2

4

1

3

2

3

1

4

3

2

3
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Control

player has
enough
information to
get immediately
started (or at
least after
reading the
instruction once)
General help
displaying the
game’s
fundamentals
exists and is a
meaningful
addition to the
game and
provides useful
assistance before
and during the
game
Tutorials and
adjustable levels
are able to
involve the player
quickly (learning)
and provided
upon request
throughout the
entire game
The player feels
that she is in
control. That
includes the
control over the
character as well
as the impact
onto the game
world. It is clear
what’s happening
in the game
The player can
impact the game
world and make
changes
The game
mechanics feel
natural and have
correct weight
and momentum.
Furthermore they
are appropriate
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Consistency

Game story

Feedback

Interaction

for the situation
the player is
facing
The player is able
to save the game
in different states
(applies to non
arcade-like
games) and is
able to easily turn
the game off and
on
Changes the
player makes to
the game world
are persistent
and noticeable
The game
emotionally
transports the
player into a level
of personal
involvement (e.g.
scare, threat,
thrill, reward,
punishment)
Feedback creates
a challenging and
exciting
interaction and
involves the
player by creating
emotions
The feedback is
given
immediately to
the player’s
action
The player does
not have to
memorize
resources like
bullets, life,
score, points and
ammunition
Input methods
are easy to
manage and have
an appropriate
level of sensitivity
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Menu and interface
elements (HUD)

and
responsiveness
Alternative
methods of
interaction are
available and
intuitive. When
existing
interaction
methods are
employed, they
are adhering to
standards
The menu is
intuitive and the
meanings are
obvious and
perceived as a
part of the game
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Bilaga B

Utvärdering av Aversion: Sunrise
Goals
Overall goal: The player is presented clear
goals (e.g. overriding goals) early enough or
is able to create her own goals and is able to
understand and identify them

Short-time goals: There can be multiple
goals on each level (short-term and longterm goals), so that there are more
strategies to win. Furthermore the player
knows how to reach the goal without getting
stuck

Motivation
The player is receiving meaningful rewards.
The acquisition of skills (personal and ingame skills) can also be a reward
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The game does not stagnate and the player
feels the progress

The game and the outcome are perceived as
being fair

The game itself is replayable and the player
enjoys playing it

The game play does not require the player to
fulfil boring tasks

Challenges are positive game experiences
and encourage the user to continue playing

The first-time experience is encouraging

Challenge
The game is paced to apply pressure to but
does not frustrate the player
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Challenge, strategy and pace are in balance

The artificial intelligence is reasonable,
visible to the player, consistent with the
player’s expectations and yet unpredictable

There are variable difficulty levels for a
greater challenge

The challenge of the game is adapted to the
acquired skills. The difficulty level varies so
the player experiences greater challenges as
she develops mastery

Challenging tasks are not required to be
completed more than once (e.g.
when dying after completing a hard task)

The game is easy to learn, but hard to
master

Learning
The player is given space to make mistakes,
but the failure conditions must be
understandable

The learning curve is shortened. The user’s
expectations are met and the
player has enough information to get
immediately started (or at least after reading
the instruction once)
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General help displaying the game’s
fundamentals exists and is a meaningful
addition to the game and provides useful
assistance before and during the game

Tutorials and adjustable levels are able to
involve the player quickly (learning) and
provided upon request throughout the
entire game

Control
The player feels that she is in control. That
includes the control over the character as
well as the impact onto the game world. It is
clear what’s happening in the game

The player can impact the game world and
make changes

The player is able to skip non-playable and
repeating content if not required by the
game play

The game mechanics feel natural and have
correct weight and momentum.
Furthermore they are appropriate for the
situation the player is facing

The player is able to save the game in
different states (applies to non arcade-like
games) and is able to easily turn the game
off and on
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The player is able to respond to threats and
opportunities

Consistency
Changes the player makes to the game
world are persistent and noticeable

The game is consistent and responds to the
user’s action in a predictable manner. This
includes consistency between the game
elements and the overarching settings as
well as the story

Game story
The meaningful game story supports the
game play and is discovered as part of the
game play

The story suspends disbelief and is perceived
as a single vision, i.e. the story is planned
through to the end

The game emotionally transports the player
into a level of personal involvement (e.g.
scare, threat, thrill, reward, punishment)

Feedback
The acoustic and visual effects arouse
interest and provide meaningful feedback at
the right time
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Feedback creates a challenging and exciting
interaction and involves the player by
creating emotions

The feedback is given immediately to the
player’s action

The player is able to identify game elements
such as avatars, enemies, obstacles, power
ups, threats or opportunities (orthogonal
unit differentiation)

The player knows where she is on the minimap if there is one and does not have to
memorize the level design

The player does not have to memorize
resources like bullets, life, score, points and
ammunition

Visual appearance
In-game objects are standing out (contrast,
texture, colour, brightness), even for players
with bad eyesight or colour blindness and
cannot easily be misinterpreted
The objects look like what they are for
(affordance)
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Interaction
Input methods are easy to manage and have
an appropriate level of sensitivity
and responsiveness

Alternative methods of interaction are
available and intuitive. When existing
interaction methods are employed, they are
adhering to standards
The first player action is obvious and results
in immediate positive feedback

Customization
The game allows for an appropriate level of
customization concerning different aspects
(e.g. audio and video settings, etc.)

The input methods allow customization
concerning the mappings. The customization
is persistent

Menu and interface elements (HUD)
The interface is consistent in control, colour,
typography and dialog design (e.g. large
blocks of text are avoided, no abbreviations)
and as non-intrusive as possible
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The menu is intuitive and the meanings are
obvious and perceived as a part of the game

The visual representation (i.e. the view)
allows the user to have a clear,
unobstructed view of the area and of all
visual information that is tied to
the location
Relevant information is displayed and the
critical information stands out. Irrelevant
information is left out. The user is provided
enough information to recognize her status
and to make proper decisions

If standard interface elements are used
(buttons, scroll bars, pop-up menus), they
are adhering to common game interface
design guidelines
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Utvärdering av Aversion: Sunrise
Concentration
Games should require concentration and the player should be able to concentrate on the game.
Games should provide a lot of stimuli from
different sources

Games must provide stimuli that are worth
attending to

Games should quickly grab the players’
attention and maintain their focus
throughout the game

Players shouldn’t be burdened with tasks
that don’t feel important

Games should have a high workload, while
still being appropriate for the players’
perceptual, cognitive, and memory limits

Players should not be distracted from tasks
that they want or need to concentrate on

42

Challenge
Games should be sufficiently challenging and match the player’s skill level.
Challenges in games must match the players’
skill levels

Games should provide different levels of
challenge for different players

The level of challenge should increase as the
player progresses through the game and
increases their skill level

Games should provide new challenges at an
appropriate pace

Player skills
Games must support player skill development and mastery.
Players should be able to start playing the
game without reading the manual

Learning the game should not be boring, but
be part of the fun
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Games should include online help so players
don’t need to exit the game

Players should be taught to play the game
through tutorials or initial levels that feel like
playing the game

Games should increase the players’ skills at
an appropriate pace as they progress
through the game

Players should be rewarded appropriately
for their effort and skill development

Game interfaces and mechanics should be
easy to learn and use

Control
Players should feel a sense of control over their actions in the game.
Players should feel a sense of control over
their characters or units and their
movements and interactions in the game
World

Players should feel a sense of control over
the game interface and input devices
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Players should feel a sense of control over
the game shell (starting, stopping, saving,
etc.)

Players should not be able to make errors
that are detrimental to the game and should
be supported in recovering from errors

Players should feel a sense of control and
impact onto the game world (like their
actions matter and they are shaping the
game world)

Players should feel a sense of control over
the actions that they take and the strategies
that they use and that they are free to play
the game the way that they want (not simply
discovering actions and strategies planned
by the game developers)

Clear goals
Games should provide the player with clear goals at appropriate times.
Overriding goals should be clear and
presented early

Intermediate goals should be clear and
presented at appropriate times
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Feedback
Players must receive appropriate feedback at appropriate times.
Players should receive feedback on progress
toward their goals

Players should receive immediate feedback
on their actions

Players should always know their status or
score

Immersion
Players should experience deep but effortless involvement in the game.
Players should become less aware of their
surroundings

Players should become less self-aware and
less worried about everyday life or self

Players should experience an altered sense
of time
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Players should feel emotionally involved in
the game

Players should feel viscerally involved in the
game

Social Interaction
Games should support and create opportunities for social interaction.
Games should support competition and
cooperation between players

Games should support social interaction
between players (chat, etc.)

Games should support social communities
inside and outside the game
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