
Transkribering 
J: Jack Lindgren 
DA: Deltagare A 
DB: Deltagare B 
DC: Deltagare C 
DD: Deltagare D 

Deltagare A. 

Inledande 
(Om vapenljuden tas upp: gå till 8) 

1. Hur upplevde du spelet? - Fartfyllt. Tidspress, man kan inte stå stilla. Måste röra sig 
hela tiden. Bra ljud, tycker jag. 

2. Fanns det något med spelet som var otydligt och kan det förbättras? - Otydligt? 
Nej jag tycker att allt var rätt så tydligt. Tydligt när man träffar fiender, tydligt när man 
plockar upp saker, tydligt vart man skulle gå p.g.a. “beaconen” till kuben. Nej jag 
tyckte det var tydligt. Kanske om man hade typ någon counter någonstans för att visa 
hur många fiender som finns kvar, ifall man skulle missa någon eller någonting. 
Kanske det. 

3. Var spelet för lätt eller för svårt? - Nu vet jag inte, blev det flera fiender för varje 
wave som kom eller var det lika många? J: Det blir fler. DA: Det blir fler? Kanske 
kunde dragit upp det lite mer kanske, mot de senare. För jag märkte ingen större 
skillnad mellan antalet. 

4. Hur upplevde du spelets skjutvapen? - Kraftfullt, rejält ljud igen. Ja, starkt vapen. 
5. Tyckte du att antalet skott för att neutralisera en fiende var tillfredsställande? - 

Ah det var bra, två för de små och tre för de stora, fyra för de stora? Något sånt, tror 
jag. 

Vapenljud 
6. Var vapenljuden något du reagerade på? - Ah, det var rätt högt i början när jag inte 

var van med det. Men det var inte negativt på något sätt, nej. Utan, det passade bra 
liksom. 
(Om nej: gå till 14) 

7. Upplevde du någon förändring i vapenljuden under spelets gång? 
8. Upplevde du någon annan förändring i spelet i samband med att ljudet 

ändrades? 
9. Hur upplevde du denna/dessa förändring(ar)? 
10. Vad baserar du denna/dessa förändring(ar) på? 
11. Hade dessa/denna förändring(ar) någon inverkan på ditt beslutfattande? 
12. Hade dessa/denna förändring(ar) någon påverkan på din inlevelse i spelet? 



Reagerade inte på vapenljud 
13. Upplevde du inte någon förändring i vapenljuden under spelets gång? - Var det 

en förändring? Nej det märkte jag inte om det var. 
(Om nej: fortsätt. Om ja: gå till 9) 

14. Upplevde du någon annan förändring i spelets mekanik under spelets gång? - 
Nej, inte vad jag tänkte på, nej det gjorde jag inte. Skulle det hända något eller?  

 

Deltagare B. 

Inledande 
(Om vapenljuden tas upp: gå till 8) 

1. Hur upplevde du spelet? - Det kändes väldigt retro, tillbaka till Quake, UT 1, den 
typen av gamla spel, Duke Nukem och sånt. Monsterdesignen och sånt kände man 
också väldigt, typ Doom-aktigt någonstans. Absolut den typen av spel jag växte upp 
med så för mig var det omedelbart fuzzy feelings inombords. Absolut. Sen också, jag 
märker ju att det är klart att det är förmodligen ett ganska snabbt gjort spel så det är 
mycket “placeholder”-grafik och sånt men det är typ, jag tänkte mest lite grann som 
grafiker just: slänga på lite texturer här så är det fan helt okej. 

2. Fanns det något med spelet som var otydligt och kan det förbättras? - 
Projektilerna på det andra vapnet syntes inte. Jag var lite förvirrad först vad det var 
för typ av projektiler. J: Det finns inga projektiler på den, det är hitscan bara. DB: 
Precis. 

3. Var spelet för lätt eller för svårt? - Jag skulle nog säga att det var.. först var det lite 
knivigt som det alltid är med ett nytt spel. Jag hade nog höjt sensitivity om jag hade 
kört det själv. Och det var lite low gravity på hoppet och sånt som jag inte är ett stort 
fan av och tycker, just på var nedsaktad i spel frustrerar mig lite grann. Men så fort 
jag kom in i det så tror jag nog att det var alldeles för lätt, just för att det gick snabbt 
att lära sig hur fienderna rörde sig och vilken typ av attacker de hade.. 

4. Hur upplevde du spelets skjutvapen? - Okej, som sagt det saknades lite mer 
variation i ljudeffekterna, inga projektiler och såklart så är det bara placeholder boxes 
som man sköt med. Men de typen av vapnena, yeah, lägga lite plasma/snabba 
beams på vapen nr 2 och sen någon form av någon sån railgun på första. Det är den 
typen av vapen jag skulle förvänta mig faktiskt. Hade det varit en rocketlauncher med 
så hade det varit trifecta. 

5. Tyckte du att antalet skott för att neutralisera en fiende var tillfredsställande? - 
Ja, det var det. Återigen det hade då mycket att göra med typen av vapen och 
ljudeffekterna till dem. Jag förväntade mig inte att de *imiterar laserljud* ska ta ner 
fiender på ett skott, men typ två, tre någonstans där kändes yeah. (02:38-02:41 
oförståeligt) 



Vapenljud 
6. Var vapenljuden något du reagerade på? - Nej. Vapenljuden överensstämde med 

grafiken om man säger så, den typen av effekter som jag förväntade mig att höra. 
(Om nej: gå till 14) 

7. Upplevde du någon förändring i vapenljuden under spelets gång? 
8. Upplevde du någon annan förändring i spelet i samband med att ljudet 

ändrades? 
9. Hur upplevde du denna/dessa förändring(ar)? 
10. Vad baserar du denna/dessa förändring(ar) på? 
11. Hade dessa/denna förändring(ar) någon inverkan på ditt beslutfattande? 
12. Hade dessa/denna förändring(ar) någon påverkan på din inlevelse i spelet? 

Reagerade inte på vapenljud 
13. Upplevde du inte någon förändring i vapenljuden under spelets gång? - Nej 

inget jag kan säga på rak hand. 
(Om nej: fortsätt. Om ja: gå till 9) 

14. Upplevde du någon annan förändring i spelets mekanik under spelets gång? - 
Nej, jag tror faktiskt inte jag märkte någonting. Det kanske var fler.. nej vänta nu, jag 
var ganska snabb att plocka på mig dem. Jag tror inte jag märkte någon större 
svårighetsändring på “wavesen” faktiskt. Så fort jag lärde mig ta en så lärde jag mig 
ta de andra på samma sätt. 

Deltagare C. 

Inledande 
(Om vapenljuden tas upp: gå till 8) 

1. Hur upplevde du spelet? - Det var väl kul. Det kändes som ett typiskt, typ Serious 
Sam. Lite äldre, Doom och Quake spelen. 

2. Fanns det något med spelet som var otydligt och kan det förbättras? - Absolut 
inte. Jag tyckte allt var ganska tydligt. Ta mig till orben, döda fienden. 

3. Var spelet för lätt eller för svårt? - Lite för kort för att säga, men det var väl kanske 
lite för lätt. Då tänker jag mest på: det var ju inte så svårt att undvika fienderna. Jag 
kände att man fick mer speed i luften när man hoppar t.ex så man kan undvika 
fienderna genom att bara hoppa hela tiden. Sen vet jag inte, det känns väl lite för 
svårt att säga om det var för svårt eller för lätt på den lilla sessionen. 

4. Hur upplevde du spelets skjutvapen? - Den sköt där jag siktade, inte som CS där 
man skjuter någon helt annanstans. Det kändes som att jag hade kontroll över vad 
jag sysslade med iaf, och det är ju positivt. 

5. Tyckte du att antalet skott för att neutralisera en fiende var tillfredsställande? - 
Ja det kändes väl ganska lagom. Jag antar att det var lite random med två eller tre 
hits på de små gubbarna. Det kändes väl okej. Det fanns ju ingen indikator som visar 



hur mycket de tålde, det kanske man saknar lite, men det kändes ändå: fyra hits, det 
är lagom. Jag blev inte overwhelmed, än. 

Vapenljud 
6. Var vapenljuden något du reagerade på? - Inte jättemycket, jag reagerade mer på 

hoppljuden och sånt men det kommer kanske senare. Det är klart att jag reagerade 
på skjutljudet, men det kändes ju som ett typiskt skjutljud för lite äldre såna här spel. 
(Om nej: gå till 14) 

7. Upplevde du någon förändring i vapenljuden under spelets gång? 
8. Upplevde du någon annan förändring i spelet i samband med att ljudet 

ändrades? 
9. Hur upplevde du denna/dessa förändring(ar)? 
10. Vad baserar du denna/dessa förändring(ar) på? 
11. Hade dessa/denna förändring(ar) någon inverkan på ditt beslutfattande? 
12. Hade dessa/denna förändring(ar) någon påverkan på din inlevelse i spelet? 

Reagerade inte på vapenljud 
13. Upplevde du inte någon förändring i vapenljuden under spelets gång? - Nej. 

Det är något sånt ni testar? Nej, inte vad jag märkte. 
(Om nej: fortsätt. Om ja: gå till 9) 

14. Upplevde du någon annan förändring i spelets mekanik under spelets gång? - 
Nej, var det förändring i spelets mekanik också? Nej det gjorde jag inte. 

 

Deltagare D. 

Inledande 
(Om vapenljuden tas upp: gå till 8) 

1. Hur upplevde du spelet? - Ja väldigt lagom, tror jag. Om man tänker utmanande 
aspekten tyckte jag var rätt lagom. Alltså, det kändes inte för lätt eller för svårt utan 
jag kände att det var ganska kul ändå. Känner kanske att vapnena var lite, i brist på 
bättre ord, men OP (overpowered). Det var ganska lätt att bara köra hitscan vapnet, 
tror jag att det var, som man bara kunde stå och hålla in avtryckaren på och meja ner 
det mest. Det var ganska luftig arena också, så jag kände jag kunde ganska lätt bara 
backa, fortsätta backa, och vinna spelet på det sättet. Men det var väl mitt första 
intryck, men jag antar att ni är sugna att veta jag tyckte om ljudet, gissar jag. J: Vi 
kommer till det. DD: Ni kommer till det kanske, ja? 

2. Fanns det något med spelet som var otydligt och kan det förbättras? - Nej, inte 
för min del. De röda orbsen var ganska tydliga, klassisk HP-regeneration, har man 
sett i många spel. Kanske inte kändes jätteintuitivt att man plockar en kub för att 
avsluta att fienderna spawnas, det kanske inte är en koppling som jag skulle dra: 
plocka upp en kub. Jag tror inte att fienderna spawnade från kuberna, utan det var 



mer att: ny våg startade, jag kollade upp i himlen för jag insåg att, efter första vågen, 
så insåg jag att de har ju en pelare upp i skyn, så att oavsett vart jag står så kommer 
jag nog kunna se vart de spawnar så kan jag springa direkt dit. Men nja, annars var 
det inga otydligheter så, utan det är inte värt att döda fiender förrän du har tagit 
kuben, tänkte jag, så att skit i det tills att jag har plockat dem. Mer parkour först och 
sen var det shooter. Titanfall-style. Det var tight. 

3. Var spelet för lätt eller för svårt? - Lagom, tråkigt svar men. Kanske åt det lättare 
hållet. Jag hade onekligen inte jättemycket problem men jag är ju väldigt van i 
shooter gamer. Lite åt det lättare hållet tyckte jag nog att det var. 

4. Hur upplevde du spelets skjutvapen? - Ah men precis. Jag upplevde nog att båda 
kändes tight, jag testade ju båda, men att de kändes lite kraftfulla. Det fanns inget 
behov av att byta, någonsin. Det kändes som att det var väldigt lång range på det där 
snabbare vapnet som jag använde, så det var nog det som kändes som att jag kan 
hålla mig till det, vinna spelet. 

5. Tyckte du att antalet skott för att neutralisera en fiende var tillfredsställande? - 
Det kanske var lite många för de små tyckte jag, det kändes som att det var tre, fyra 
stycken med standardvapnet, hitscanen, tror jag. Men det var lite too much i och med 
att de inte reagerade så mycket på att bli träffade, tror jag, förutom ljudet. Det känns 
som att det var ingen riktig impakt av att jag träffade dem förutom att jag fick ett litet 
kors, eller kryss. Jag tror att det var det som gjorde att det kändes som att: fan de här 
tar mycket bullets men de stora tyckte jag kändes rimliga ändå, av någon anledning. 
Men det var nog för att de var större och läskigare, så det kändes mer nice att plocka 
dem. 

Vapenljud 
6. Var vapenljuden något du reagerade på? - Yeah. Det kändes kvalité om jag ska 

beskriva det med något ord, det kändes tight. Inget freesounds.org där inte. Kanske 
är det? Nej men jag var impad för jag tyckte att det, nu ska jag inte säga att spelet 
såg dåligt ut, det gör det inte, jag sa ju direkt att jag tyckte att det såg bra ut för att 
vara en prototyp, men ljudet överträffade vad jag såg. Det kändes mer legit än kuber 
och geometrivapen. Så tyckte jag att ljudet var, direkt när jag hörde det: oj, det här 
var the real deal. 
(Om nej: gå till 14) 

7. Upplevde du någon förändring i vapenljuden under spelets gång? 
8. Upplevde du någon annan förändring i spelet i samband med att ljudet 

ändrades? 
9. Hur upplevde du denna/dessa förändring(ar)? 
10. Vad baserar du denna/dessa förändring(ar) på? 
11. Hade dessa/denna förändring(ar) någon inverkan på ditt beslutfattande? 
12. Hade dessa/denna förändring(ar) någon påverkan på din inlevelse i spelet? 

Reagerade inte på vapenljud 
13. Upplevde du inte någon förändring i vapenljuden under spelets gång? - 

Förändringar? Nej. Om det var tanken så gjorde jag inte det. Tänkte inte på någon 



ljudförändring tror jag, mellan vågorna. Nej. Inget jag plockade upp. Det borde jag 
kanske gjort? Men jag tror jag fokuserade mer på målet. 
(Om nej: fortsätt. Om ja: gå till 9) 

14. Upplevde du någon annan förändring i spelets mekanik under spelets gång? - 
Vad hemskt. Nej. Borde jag kanske ha gjort? Nu börjar jag tvivla på mig själv här. J: 
Säg bara vad du tror. DD: Nej, jag tänkte inte på det. Jag sprang och hämtade 
kuben, sen när jag hade gjort det var det den här backandet runt arenan medans jag 
pepprade ner dem som var kvar. Det var det jag plockade upp. 


