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Vetenskaplig sammanfattning 

Detta arbete undersöker hur User Experience Design-utvärderingsmetoden heuristisk 

utvärdering kunde anpassas till utvärderingen av TV-spel inom kontexten av 

immersive Virtual Reality. Rapporten börjar med att redogöra för TV-spel, Virtual 

Reality och User Experience som fält, med särskild fokus på utvärderingsmetoder. En 

genomgång av tidigare, relevant litteratur och utförandet av heuristiska utvärderingar 

ledde till skapandet av en lista med heuristiker utformade för immersive Virtual 

Reality-spel. En manual med riktlinjer för utförandet av utvärderingar inom en Virtual 

Reality-kontext skapades också. Både heuristikerna och manualen validerades och 

reviderades utefter resultaten av de heuristiska utvärderingar som utfördes under 

arbetets gång. 

Resultaten visade på att heuristisk utvärdering går att använda inom en VR-spels-

kontext, men att det kräver vissa modifikationer. Detta har implikationer för 

användandet av andra utvärderingsmetoder i samma kontext. 

Nyckelord: heuristisk utvärdering, heuristiker, TV-spel, Virtual Reality, immersive 

Virtual Reality, User Experience Design, utvärderingsmetoder 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

TV-spel är en av nutidens mest populära former av underhållning, med inkomster som 

rivaliserar bland annat filmindustrin. Denna popularitet har bland annat lett till att TV-

spel har spelat en stor roll i den nuvarande populariseringen av en annan typ av 

teknik: Virtual Reality. Virtual Reality placerar användare i tredimensionella, 

interaktiva virtuella miljöer, och ämnar att ge användare intrycket att de verkligen 

existerar inom dessa miljöer. 

Det finns dock ett stort hinder för den fortsatta populariseringen av Virtual Reality, 

nämligen problem med användarupplevelsen. Virtual Reality har kallats 

interaktionsdesignens Vilda Västern, då det är ett relativt ungt fält där många 

grundläggande principer av hur design bör ske inte ännu etablerats. Tillsammans med 

detta finns det i nuläget en avsaknad av metoder för att utvärdera Virtual Reality-

applikationer för att kunna hitta problem och förbättra upplevelser för användare.  

Både Virtual Reality och spel har särskilda styrkor, svagheter, möjligheter och 

förväntningar knutna till sig, vilket leder till att traditionella metoder för utvärdering 

kan behöva anpassas för att fungera med dem. Av denna anledning gjordes valet att 

utreda om heuristisk utvärdering, en av de mer populära och effektiva 

utvärderingsmetoderna av datorsystems användbarhet, skulle kunna anpassas till 

Virtual Reality-spel. Frågeställningen för denna rapport kom då att lyda som följande: 

Hur kan heuristisk utvärdering anpassas till immersive Virtual Reality-spel? 

Detta arbete resulterade i skapandet av en lista med heuristiker, utformade specifikt 

med immersive Virtual Reality-spel i åtanke. Dessa heuristiker har sin grund i 

heuristiker från tidigare arbeten som hade att göra med spel respektive Virtual Reality. 

Som del av arbetet skapades även en manual för utförandet av heuristiska 

utvärderingar inom en Virtual Reality-kontext. 



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................... 3 

2.1 Virtual Reality ................................................................................................................. 3 

2.2 User Experience och användbarhet ................................................................................. 4 

2.3 User Experience och User Interface i spel ....................................................................... 5 

Utmaningar med att utvärdera TV-spel ............................................................................. 6 

2.4 Spel och Virtual Reality .................................................................................................. 7 

2.5 User Experience-utvärdering ........................................................................................... 8 

2.5.1 Empiriska utvärderingsmetoder ................................................................................ 8 

2.5.2 Predicerande utvärderingsmetoder ......................................................................... 10 

3. Problemformulering ............................................................................................................ 13 

4. Metod ................................................................................................................................... 16 

4.1 Metodval ........................................................................................................................ 16 

5. Genomförande - litteraturgenomgång ................................................................................. 18 

5.1. Analys av litteratur ....................................................................................................... 19 

5.2. Lista med heuristiker – version 1 ................................................................................. 19 

6. Genomförande - validering .................................................................................................. 21 

6.1. Version 1 – Personlig validering .................................................................................. 21 

6.1.2. Analys och resultat ................................................................................................ 21 

6.2. Version 2 ...................................................................................................................... 23 

6.2.1 Affinitetsdiagram .................................................................................................... 23 

6.2.2 Lista med heuristiker – version 2 ........................................................................... 25 

6.2.3 Version 2 – Personlig validering ............................................................................ 28 

6.2.4 Version 2 – Validering med extern part ................................................................. 28 

7. Resultat ................................................................................................................................ 32 

7.1 Lista med heuristiker – version 3 .................................................................................. 32 

7.2 Manual för heuristisk utvärdering av VR-spel .............................................................. 34 

8 Diskussion ............................................................................................................................ 36 

8.1 Reflektion – Resultat och slutsatser............................................................................... 36 

8.2 Reflektion - Metod ........................................................................................................ 37 

8.3 Framtida arbete .............................................................................................................. 39 

Referenser ................................................................................................................................ 40 

Bilaga: Manual för heuristisk utvärdering av Virtual Reality-spel ......................................... 44 



 

1 
 

1. Inledning 
TV-spel är en av nutidens mest populära former av underhållning - enligt en prognos 

från Newzoo har TV-spelsindustrin uppskattats att ha dragit in 137,9 miljarder USD 

år 2018 (Wijman, 2018). Cirka 43,8 av dessa miljarder kom från den amerikanska 

marknaden, vilket innebär att TV-spel uppskattas att ha tjänat in mer pengar än både 

den globala filmindustrin (41,7 miljarder USD) och streaming-tjänster såsom Netflix 

inom USA (28,8 miljarder USD) (Shieber, 2019). Spelindustrin växer i snabb takt, 

och i takt så skapas mer spel än någonsin vilket har lett till hård konkurrens om 

kunder. Det går att se på den populära PC-spel-tjänsten Steam som exempel på detta: 

år 2010 släpptes 276 spel på plattformen (Sarkar, 2016), och denna siffra har över 

åren stigit till 7,672 släppta spel år 2017 (Kuchera, 2018). Då användarens upplevelse 

med ett spel till stor del avgör dess framgång och aspekter som tillgänglighet får 

större fokus så har det användar-fokuserade fältet User Experience funnit ett växande 

fotfäste inom spelindustrin. Ofta så appliceras User Experience-metoder till spel för 

att utvärdera spelarnas upplevelser och få insikter som kan påverka spelets design. 

Ett annat fält inom teknikvärlden som vuxit snabbt under 2000-talet är Virtual Reality. 

Virtual Reality (VR) går ut på att placera användare i datorgenererade, virtuella 

miljöer som är tredimensionella och interaktiva. VR har fram till relativt nyligen mest 

använts för väldigt nischade syften, huvudsakligen på grund av en kombination av 

hög kostnad och tekniska begränsningar, men teknologiska framgångar under 2010-

talet har gjort VR både billigare och enklare. Virtual Reality är nu tillgängligt för en 

masspublik, med populära Virtual Reality-headsets som Google Cardboard, Sony 

Playstation VR, Samsung Gear VR och Oculus Rift på marknaden. År 2017 

uppskattades den globala Virtual Reality-marknaden vara värd 3,13 miljarder 

amerikanska dollar, och år 2023 förväntas den nå ett värde av 49,7 miljarder (Reuters, 

2018). Virtual Reality har många applikationsområden - det associeras ofta med 

underhållning och spel, och just spel och annan underhållning har belysts som en av 

de större drivande krafterna bakom Virtual Reality:s nyfunna popularitet, men VR har 

över åren applicerats till allt från arkitektur och terapi för posttraumatisk stress till 

träning för piloter och militärer. (Jerald, 2015) 

VR-industrin är dock inte utan sina utmaningar. Medan marknadsutsikten till stor del 

är positiv så sjönk försäljningen av Virtual Reality-headsets skarpt i andra kvartalet av 

2018 (IDC, 2018). Enligt en undersökning av advokatbyrån Perkins Coie så såg 

investerare, företagsägare och andra intressenter inom VR-fältet problem med 

användarupplevelsen (exempelvis obekväm hårdvara och tekniska buggar) som det 

största hindret för utbredd användning av Virtual Reality-teknologi (Karl, o.a., 2018). 

Så hur ser det ut för User Experience inom Virtual Reality? Då den nuvarande eran av 

fältet är relativt ung så har det ännu inte hunnit etableras många fasta principer och 

riktlinjer för utvecklingen och utvärderingen av Virtual Reality-applikationer - det har 

liknats till Vilda Västern av en anledning. Ännu mer sällsynt är diskussioner om 

vilken roll User Experience spelar när spel och Virtual Reality kolliderar. Vilka 

lärdomar är anpassningsbara från ett fält till ett annat? Vart går de ihop, och vart sker 

konflikter? Vilka utvärderingsmetoder går att appliceras för att tämja detta nya 

gränsområde? Det är vad denna rapport ämnar undersöka. 

Arbetet börjar med en bakgrund som redogör för Virtual Reality, User Experience 

(UX) och utvärderingsmetoder, UX i spel och kopplingen och skillnaderna mellan 

spel och Virtual Reality. Detta leder till rapportens problemformulering. Rapportens 
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Metod-del börjar med en överblick över arbetets tillvägagångssätt och avslutas med 

en redogörelse för dess metodval. Detta leder in genomförandet av en 

litteraturgenomgång och analysen av relevant litteratur, vilket leder till 

sammansättningen av en lista med heuristiker från litteraturen. Efter detta så 

genomförs personlig validering av heuristikerna, där de testas genom utförandet av 

heuristiska utvärderingar. Analysen av resultaten från detta leder till skapandet av en 

andra version av listan med heuristiker. Efter att ha blivit personligt validerade 

valideras listan även med externa parter. Resultaten från detta leder till en tredje och 

sista version av heuristikerna, och även rapportens slutresultat och diskussionsdel. Här 

läggs arbetets slutgiltiga resultat fram, och rapporten avslutas med diskussion och 

reflektion gällande bland annat arbetets genomförande, möjligheter för framtida 

arbeten och etiska aspekter av arbetet.   
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2. Bakgrund 
Då arbetet berör ett antal olika områden så behövs en viss mängd redogörelse göras för dessa. 

Denna del av rapporten förklarar vissa grundläggande koncept relaterade till Virtual Reality, 

TV-spel, User Experience Design och hur dessa relaterar till varandra. 

2.1 Virtual Reality 
Merriam-Webster definierar Virtual Reality som “an artificial environment which is 

experienced through sensory stimuli (such as sights and sounds) provided by a 

computer and in which one's actions partially determine what happens in the 

environment” (Merriam-Webster, u.d.). Rötterna av Virtual Reality går att spåra 

tillbaka till 1800-talet, men mycket av det som är igenkännbart för fältet i nutiden 

skapades på sena 1900-talet och under 2010-talet, med en period av ointresse - 

dubbad “VR-vintern” - från cirka år 2000 till 2012 innan Virtual Reality ännu en gång 

började uppmärksammas i massmedia och affärsvärlden. Nutiden kan ses som en ny 

era av Virtual Reality (Jerald, 2015).  

Virtual Reality går att dela in i två huvudsakliga typer: desktop/nonimmersive virtual 

reality och immersive virtual reality (Robertson, Card, & Mackinlay, 1993). Desktop 

virtual reality, eller nonimmersive virtual reality, refererar till datorprogram som 

placerar användare i datorgenererade, tredimensionella miljöer. Användare kan 

interagera med och manipulera dessa miljöer via en skrivbordsdator med bildskärm 

och traditionella inmatningsenheter som tangentbord och datormöss.  

Immersive virtual reality har som mål att totalt fördjupa användaren i datorgenererade 

miljöer och ge användaren intrycket att de har “klivit in” i dessa miljöer. Detta kan 

uppnås med ett antal metoder, såsom användningen av projektorer eller head-mounted 

displays (HMDs). “A head-mounted display (HMD) is a visual display that is more or 

less rigidly attached to the head [...] Non-see-through HMDs block out all cues from 

the real world and provide optimal full immersion conditions for VR” (Jerald, 2015, s. 

32). Immersive Virtual Reality använder head-mounted displays för att projicera de 

datorgenererade miljöerna precis framför användarnas ögon, vilket ideelt sett låter 

dem fokusera på miljön utan några distraktioner. En HMD följer rörelsen och 

positionen av användarens huvud, och detta reflekteras i den projicerade virtuella 

miljön. Populära exempel på head-mounted displays inkluderar PlayStation VR, 

Oculus Rift och HTC Vive. I många fall har användare utöver ett HMD tillgång till 

någon slags inmatningsenhet, såsom en rörelsekänslig handkontroll, som används för 

att förmedla information till applikationen och interagera med den virtuella miljön. I 

vissa fall kan dessa kontroller spåras av systemet, vilket gör det möjligt att visuellt 

samlokalisera kontrollerna med användarens riktiga händer, och faktumet att de är 

fysiska objekt gör det möjligt för dem att förse användare med proprioceptiv och 

haptisk information. Jerald menar att denna fysiska komponent ökar användarens 

närvaro, och inte bara faciliterar kommunikation med den virtuella världen utan även 

hjälper med att göra spatiala relationer verka mer konkreta för användaren (2015, s. 

315). 

“Immersion” står i fokus för immersive Virtual Reality. Enligt Slater och Wilbur är 

immersion “the objective degree to which a VR system and application projects 

stimuli onto the sensory receptors of users in a way that is extensive, matching, 

surrounding, vivid, interactive, and plot informing” (1997). En av de mest unika 

egenskaperna av “immersive VR” är att det - som namnet implicerar - har förmågan 
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att vara mycket uppslukande, då användare generellt inte kan se omvärlden kring sig 

när de har på sig ett VR-headset (och ofta även hörlurar för att förhöja effekten). Detta 

brukar räknas som en av formatets största styrkor - denna förmåga att vara unikt 

uppslukande går att användas för att engagera användare på ett annat sätt än vad som 

är möjligt med tvådimensionella skärmar. Headsetet tar bort separationen som en 

traditionell skärm skapar, trots att det egentligen bara är ännu en skärm (i vissa fall 

flera) som är särskilt nära användarens ögon. Om immersion representerar teknikens 

objektiva förmåga att engagera användare så representerar presence hur användaren 

subjektivt upplever detta. Presence betyder kortfattat känslan av närvaro, att “vara 

där” i ett utrymme även om man fysiskt befinner sig på en annan plats. Virtual Reality 

skapar, som Jerald (2015) beskriver dem, ett antal “illusioner” av presence - illusionen 

av att befinna sig i ett fysiskt utrymme, illusionen av att ha en kropp i den virtuella 

världen, illusionen av fysisk interaktion och illusionen av social närvaro. Skillnaden 

mellan immersion och presence kan vara lite diffus, särskilt när de är så tätt bundna 

till varandra. För enkelhets skull, och för att denna rapport fokuserar på att utvärdera 

system och inte användare, kommer denna rapport anse de två som en helhet, enade 

under baneren immersion.  

Virtual Reality har kallats för “interaktionsdesignens Vilda Västern” (Alger, 2017), i 

referens till att den nuvarande iterationen av fältet är relativt ny och att det på grund 

av det saknas många fastställda principer för design - det är med andra ord lite av ett 

laglöst land. Detta gör inte User Experience (varav interaktionsdesign är ett subfält) 

mindre viktigt än i andra fält - det kan tvärtom vara mycket viktigare. Jerald skriver: 

“A bad website design is still usable. A bad VR design will make users sick. The 

experience must be extremely compelling and engaging to convince people to stick a 

piece of hardware on their face” (2015, s. 261). Men vad är User Experience? 

2.2 User Experience och användbarhet 
Hassenzahl och Tractinsky (2006) definierar User Experience (UX) på följande sätt:  

“UX is about technology that fulfils more than just instrumental needs in a way that 

acknowledges its use as a subjective, situated, complex and dynamic encounter. UX is 

a consequence of a user’s internal state (predispositions, expectations, needs, 

motivation, mood, etc.), the characteristics of the designed system (e.g. complexity, 

purpose, usability, functionality, etc.) and the context (or the environment) within 

which the interaction occurs (e.g. organisational/social setting, meaningfulness of the 

activity, voluntariness of use, etc.)” (s. 95). 

Fältets fokus ligger inte enbart på att skapa produkter som är lätta för användare att 

använda, utan även på aspekter av användarupplevelsen som njutning, effektivitet och 

användares värderingar och motivationer för att använda en produkt.  

Termen User Experience används ofta utbytbart med termerna User Interface (UI) 

Design och användbarhet, men det är snarare så att de två är viktiga aspekter av UX. 

User Interface har att göra med design och skapande av specifikt gränssnitt, hur dessa 

förser användaren med information och hur de låter användaren interagera med 

teknologin som gränssnittet hör till. Användbarhet fokuserar på enkelheten av tillgång 

till och/eller användningen av produkter och tjänster. En av de mer välkända 

definitionerna av användbarhet kommer från The International Organization for 

Standardization: “[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” (International Organization for Standardisation, u.d.). Carol Barnum 

diskuterar denna definition i det första kapitlet av boken Usability Testing Essentials 
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(2010), och här belyser de vikten av just kriterierna effectiveness, efficiency och 

satisfaction. Effectiveness och efficiency stöttar användarens behov av att snabbt och 

träffsäkert uppnå deras mål för produktanvändning, och ofta innebär detta även att 

produkten stöttar användaren på ett sätt som är bättre än det nuvarande sättet de 

jobbar på. Satisfaction, alltså njutning, skiljer sig till viss del från de andra två 

kriterierna. Medan både effectiveness och efficiency mäts till viss del av användarens 

uppfattning av dessa kvalitéer så mäts satisfaction helt och hållet från användarnas 

uppfattning. Barnum höjer upp satisfaction som det potentiellt viktigaste kriteriet, och 

kanske den viktigaste faktorn för användbarhet. Argumentet lyder att tillfredställelse 

med och önskan att använda en produkt kan trumfa kända problem med produktens 

effectiveness och efficiency. Användare förväntar sig att produkter ska gå att använda, 

och att möta förväntningar kan avgöra huruvida användarna kommer ta till sig 

produkten eller stöta bort den. Fokusen på satisfaction kan vara särskilt relevant för 

produkter som personer interagerar med i rekreationellt syfte, som spel och många 

Virtual Reality-applikationer.  

2.3 User Experience och User Interface i spel 
Många spel har ett användargränssnitt (eng: User Interface) av något slag, oftast för 

att visa information om spelarkaraktären såsom deras hälsa eller nuvarande mål. Detta 

kan ta formen av bland annat en så kallad Heads-Up Display (HUD) som visar 

information under spelets gång, men inkluderar även aspekter såsom menyer och 

olika ikoner (Babu, 2012).  

Ett spels användarupplevelse (eng: User Experience) kan ha att göra med dess 

användargränssnitt, exempelvis om informationen som visas är relevant och tydlig, 

men berör även aspekter som spelets svårighetsgrad, om spelaren lyckas navigera sig 

genom spelvärlden på det sätt som utvecklarna hade avsett och vad användarna tycker 

om spelet. Användarupplevelsen inom spel stöttas generellt av speltestning under och 

efter spelets produktion, där både feedback och data samlas in från användare i syfte 

att förbättra spelet (Hodent, 2017, s. 219). Detta faller generellt även under paraplyet 

av fältet användarundersökning (eng: User Research), där observationella och 

experimentella metodologier används för att förstå användares egenskaper, mål och 

beteenden när det kommer till att uppnå dessa mål. Metoderna kan vara både 

kvantitativa och kvalitativa. 
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Figur 1: En skärmbild från spelet Rogue Legacy (Cellar Door Games, 2013). HUD:en 

i Rogue Legacy görs upp av kartan i det övre högra hörnet och informationen i övre 

och nedre vänstra hörnen (nuvarande hälsa, Mana, mängd pengar, Level, förmågor 

osv.)  

Utmaningar med att utvärdera TV-spel 

En utmaning med att utvärdera som är relativt unik för TV-spel är att upplevelsen är 

mycket subjektiv. Oftast behandlar UX och User Research interaktioner där 

användarna interagerar med teknologi i syfte att klara av särskilda uppgifter, ofta 

relaterade till arbete. Effektiviteten av denna teknologi kan därmed ofta enkelt mätas 

med ja/nej-frågor som “Lyckades användaren utföra deras uppgift?”  

Spel, däremot, är något som användare generellt interagerar med i rekreationssyfte. 

Detta innebär helt olika mål, krav och förväntningar. Fokusen skiftar från att bara 

utföra uppgifter till att få något utav upplevelsen - vare sig det är njutning, socialt 

umgänge, avkoppling eller någon annan av de många anledningar som personer 

konsumerar underhållning för. Frågan om att utföra uppgifter går att grovt översätta 

till att exempelvis göra framgång i spelet, men om användaren lyckas göra detta eller 

inte kan vara långt ifrån det enda sättet att mäta ett spels kvalitet eller hur mycket 

användaren tycker om spelet.  

Som i andra fält finns det trender och “best practices” för designen av TV-spel, 

generaliserbara lärdomar om hur ett spel “bör” designas i termer av kontroll, innehåll, 

utmaning, tempo och så vidare. Dessa beror i sin tur mycket på vilken genre spelet 

tillhör - rollspel och förstapersonsskjutare, till exempel kommer ha mycket 

annorlunda konventioner. Vissa spel är designade för att spelaren ska förstå mer eller 

mindre allt de behöver veta inom minuter av att ha börjat spela, som Divekick (Iron 

Galaxy, 2013), medan spel som Divinity: Original Sin 2 (Larian Studios, 2017) 

fortfarande lär ut ny spelmekanik efter tiotals timmar. Även inom samma genre kan 

spelstil variera mycket från spelare till spelare. Att tilltala olika typer av spelare blev 

en utmaning för utvärderingen av rollspelet Dragon Age: Inquisition (BioWare, 2014) 

- vissa spelare spenderade flera timmar på att bara utforska miljön och försökte göra 

allt de kunde, medan andra enbart fokuserade på att ta sig längre fram i spelets 

handling (Berg, 2018). Vad detta visar på är att spel är högt individuella, ofta 

ogripbara upplevelser - flera personer kan spela samma spel, men göra olika saker och 



 

7 
 

skapa vitt skilda åsikter utifrån deras olika förväntningar, behov, preferenser, tidigare 

upplevelser och så vidare.  

2.4 Spel och Virtual Reality 
Spel, tillsammans med film och annan underhållning, ses av vissa som en av de 

största bidragande faktorerna till det nuvarande intresset för Virtual Reality, och något 

som kommer vara en drivande kraft bakom Virtual Reality på kort sikt (Jerald, 2015, 

s. 12). Medan populära Virtual Reality-headset som Oculus Rift och HTC Vive kan 

användas i många syften så spelar Virtual Reality-spel en stor roll i marknadsföringen 

av dessa produkter. Playstation VR, till exempel, är bunden till Playstation 4, en 

dedikerad spelkonsol, och dess utbud består huvudsakligen av just spel medan andra 

plattformar som Oculus Rift och HTC Vive även har en stor mängd applikationer som 

inte är spel. 

Spel och Virtual Reality har mycket gemensamt, särskilt i deras fokus på upplevelser 

och virtuella miljöer. Immersion är ett viktigt koncept i Virtual Reality som även går 

att finna inom spel (Brown & Cairns, 2004). Spel skulle kunna liknas till det tidigare 

diskuterade “nonimmersive Virtual Reality”, då interaktion med spel generellt innebär 

utforskande av virtuella miljöer genom dator- eller TV-skärmar. Det finns dock ett 

antal skillnader mellan TV-spel och Virtual Reality, som kan leda till intressanta 

problem när de två fälten möts. Spel inkluderar ofta en stor mängd rörelse, vilket kan 

vara en utmaning att inkorporera i Virtual Reality utan att löpa risken att orsaka 

illamående i användare. Illamående i denna situation tros bland annat kunna ske på 

grund av schismen som uppstår mellan vad en person ser och vad de fysiskt känner 

när en visuell scen flyttar sig oberoende av hur personen fysiskt rör sig (Jerald, 2015, 

s. 164).  

I kapitlet Transitioning to VR Content Creation diskuterar Jerald (2015) ett antal 

skillnader i att designa för Virtual Reality gentemot spel. För det första så blir 

skillnaden stor perceptionsmässigt - spel och film kan generellt betraktas från olika 

vinklar med minimal påverkan på upplevelsen, men scener i VR renderas från det 

väldigt specifika perspektivet av vart användaren tittar från. Virtual Reality behöver 

använda sig av så kallade depth cues och andra visuella signaleringar för att förmedla 

information som tredimensionellt djup. Medan spelare generellt har en stor mängd 

kontroll över kameran i ett spel så har systemet chansen att ta kontrollen för att t.ex 

visa något viktigt som händer, men detta är inte fallet i Virtual Reality där användaren 

kan när som helst titta i vilken riktning de vill. Detta kan påverka aspekter såsom 

scenografi.  

Sam Birley (2017) diskuterar hur VR under tidiga 2010-talet tog till sig mycket av 

spelindustrins designspråk gällande interaktiva upplevelser, men hur de två fälten 

sedan börjat separera mer och mer i takt med att konsumenters förväntningar av VR-

upplevelser har skiftat och att VR börjat hittat sitt eget designspråk. Vissa av 

skillnaderna mellan spel och VR som Birley pekar på är tekniska. VR-spel kräver 

exempelvis en högre uppdateringsfrekvens på displays än vad spel på traditionella 

bildskärmar gör. Användning av samma typ av förflyttning i VR som i spel kan 

orsaka åksjuka och breaks-in-presence, och användningen av en traditionell 

handkontroll abstraherar även fysiska gester vilket också kan skapa breaks-in-

presence. På en större skala belyser hen skillnader i grundläggande interaktion. 

Medan spel generellt inkluderar en liten mängd interaktiva element i en miljö och 

istället fokuserar på specifika, upprepbara handlingar som kan utföras över hela spelet 
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förväntas miljöer i VR innehålla avsevärt fler möjligheter för interaktion. 

Förväntningen, menar Birley är att allt som ser interaktivt ut – såsom knappar och 

diverse föremål i miljön - även faktiskt ska vara interaktivt, då det skulle bryta 

presence att inte kunna interagera med dessa föremål. Spelindustrin har även vissa 

särskilt populära standarder när det kommer till gränssnitt, och då de flesta av dessa är 

tvådimensionella tar de inte nödvändigtvis vara på det tredimensionella djupet som 

Virtual Reality erbjuder.  

Ett annat sätt som VR och spel skiljer sig åt på är deras användning av 

utvärderingsmetoder. Medan spelindustrin sedan länge nyttjat sig av t.ex speltest för 

att undersöka spelares upplevelser så finns det inte lika mycket skrivet om 

motsvarande test inom Virtual Reality. Detta gör diskussion om testande och 

utvärdering av Virtual Reality-spel särskilt sällsynt. Men hur går utvärdering till, och 

vilka metoder finns det? Vad har de för funktionsområden, och hur har de redan 

applicerats till spel och/eller Virtual Reality? 

2.5 User Experience-utvärdering 
Utvärderingar som utförs inom User Experience Design är fokuserade på 

användbarhet och övriga aspekter som påverkar användarupplevelsen - användaren 

och deras behov, förväntningar och känslor står i fokus. Målet med utvärdering är att 

identifiera både positiva och negativa faktorer som påverkar användarupplevelsen. 

Det finns ett antal olika utvärderingsmetoder att välja mellan. De är inte bara 

annorlunda från varandra i hur de utförs utan har även olika fokusområden, styrkor 

och svagheter och kan ge olika resultat. Det finns två huvudsakliga typer av 

utvärdering: empirisk och predicerande.  

2.5.1 Empiriska utvärderingsmetoder 

Empiriska utvärderingar utförs med användare, och här använder man sig av 

observation och utfrågande tekniker för att få insikter om användares upplevelser. 

Exempel på empiriska utvärderingsmetoder inkluderar fältstudier och 

användbarhetstest. 

Fältstudier 

Fältstudier innebär att utvärderaren - eller i detta fall forskaren - spenderar tid i en 

miljö de ämnar att studera för att samla in insikter med hjälp av kvalitativ data. Här 

observerar man i första hand aktiviteter och interaktioner, och kan även komma att 

delta själv som en “deltagande iakttagare” (eng: participant observer) (Patton, 2015). 

Forskaren samlar in data huvudsakligen genom att föra anteckningar om deras 

observationer och prata med andra deltagare om deras upplevelser i formella och 

informella intervjuer. All insamlad data organiseras sedan, och de mönster, teman, 

insikter och förståelser som kommer ut ur detta är då resultaten av denna kvalitativa 

undersökning. Fältstudier är mycket brett applicerbara, och har använts för att 

undersöka allt från designprocessen av stora mjukvarusystem (Curtis, Krasner, & 

Iscoe, 1988) till det sociala beteendet av Rhesusapor (Altmann, 1962). 

Spel och deras virtuella världar har blivit populära miljöer för fältstudier, etnografiska 

studier och antropologisk forskning. Det går till exempel att hitta ett antal studier 

utförda i Blizzard Entertainments online-flerspelarspel World of Warcraft (2004) 

(Sapach, 2015; Stenberg, 2011; Nardi, 2010). Dessa studier fokuserade mycket på 

ämnen som socialt beteende och religion, men av särskilt intresse för denna rapport är 

hur fältstudier kan brukas i utvärderingssyfte. Fältstudier kan i denna kontext bland 
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annat användas för att utföra flexibla användbarhetstest ute i fältet, direkt observera 

utförandet av uppgifter och generera större insikt i användare genom att lära sig mer 

om deras mentala modeller och sociala situationer (Farrell, 2016). Det kan ge kunskap 

om både uppgifter och användares behov, kan informera skapandet av 

användarprofiler och nyttjas för att testa system under realistiska omständigheter. 

Kanske den största begränsningen av fältstudier är att de kan vara svåra att budgetera 

och schemalägga. Farrell (2016) menar även att när det gäller testandet av system 

eller prototyper, eller frågor om användbarhet och inte användarens 

kontext/natur/situation, så kan det vara fördelaktigt att inte utföra dessa studier på den 

plats där aktiviteten man önskar att studera utförs.  

Användbarhetstest 

Wilson definierar användbarhetstestning som “the activity that focuses on observing 

users working with a product, performing tasks that are real and meaningful to them” 

(User Interface Inspection Methods, 2014, s. 13). Här skapar man en eller flera 

profiler av den typen av användare man vill testa en produkt med och rekryterar sedan 

deltagare enligt dessa. Under testet ges deltagare uppgifter att utföra utifrån scenarion, 

som är realistiska beskrivningar centrerade runt användarens mål. Att flera deltagare 

får samma uppgifter gör det möjligt att jämföra deras resultat och se om exempelvis 

flera användare stöter på samma problem. Medan användaren utför uppgifterna så 

observeras de av utvärderarna. För att generera fler insikter om användarens 

upplevelse kan utvärderarna ställa frågor, eller använda sig av en “think-aloud”-

process där användare uppmuntras till att “tänka högt” och dela med sig av sina tankar 

och åsikter. Efter att alla tester har utförts samlas och analyseras den insamlade datan i 

jakt på problem och generaliserbara insikter.  

Det finns två typer av användbarhetstestning: formativ och summativ. Formativ 

testning utförs medan en produkt fortfarande utvecklas, och har som mål att 

diagnosera och fixa problem. Dessa utförs generellt på liten skala - vilket oftast 

innebär en liten skara deltagare - och kan upprepas under utvecklingen. Summativ 

testning sker efter att en produkt är färdig, och här ligger fokusen på att validera att 

produkten möter uppsatta krav och att sätta en baslinje för mätvärden. För statistisk 

validitet så utförs ofta dessa test på större skala än formativ testning. 

Användbarhetstestning är en av de mer populära och brett använda 

utvärderingsmetoderna. Hodent kallar det en av de huvudsakliga metoderna (både 

formativt och summativt) som används inom användarundersökning om spel (2017, s. 

190), och Pinelle o.a. (2008) har uppmärksammat användbarhetstestning som ett 

vanligt och effektivt sätt att hitta användbarhetsproblem inom spel. Användbarhetstest 

används ofta i samband med andra metoder, ofta för att bekräfta fynd. Hodent menar 

att andra metoder har sina användningsområden, men när det gäller att fastställa UX-

problem finns det inget som kan ersätta att observera ens målgrupp när de interagerar 

med ens produkt (2017, s. 197). Inom spelindustrin brukar användbarhetstest kallas 

speltest, och kan ta ett antal olika former. I vissa fall spelar testdeltagare särskilda 

sektioner av ett spel medan forskare försöker identifiera användbarhetsproblem, och i 

andra situationer ligger fokus mer på frågor om njutning och spelflöde - till exempel 

om deltagare tycker att spelet är för lätt eller svårt eller vart de slutar engageras av 

vissa mål i spelet. 

Användbarhetstestning kan vara resursmässigt krävande, då det kräver användare och 

tillgång till en funktionell version av vad som än ska testas. Användbarhetstestning 
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utförs ofta i labb-miljöer där tester spelas in, vilket då betyder att både ett labb och 

inspelningsutrustning måste införskaffas. Metoden kan även vara krävande rent 

tidsmässigt, då man behöver skapa profiler och uppgifter, rekrytera användare, 

förbereda och hålla i testen och sedan analysera data. 

2.5.2 Predicerande utvärderingsmetoder 

Predicerande utvärderingar utförs generellt utan användare och fokus brukar ligga på 

analys av gränssnitt, ofta med hjälp av modeller. Exempel på predicerande 

utvärderingsmetoder inkluderar kognitiv genomgång och heuristisk utvärdering. 

Kognitiv genomgång 

Kognitiv genomgång är en metod som huvudsakligen fokuserar på hur lätta produkter 

är för användare att lära sig (Wilson, 2014). Metoden designades ursprungligen för att 

utvärdera gränssnitt som användare är menade att kunna gå upp till och börja använda 

omedelbart, utan någon träning, som till exempel bankomater eller biljettmaskiner. 

Metoden har dock anpassats för mer komplicerade produkter menade att stötta både 

nya användare och användare som inte ofta använder produkten. En kognitiv 

genomgång kan genomföras med antingen en eller flera utvärderare, och metoden 

behöver inga faktiska användare då den utgår från hypotetiska användare. Att 

definiera dessa hypotetiska användare är en av de första stegen i metoden. Efter detta 

så bestäms det vilka uppgifter användaren är menad att utföra med produkten, och 

utvärderare går sedan igenom uppgifterna steg för steg och försöker besvara frågor 

såsom “vet användaren vad de gör i detta steg?” och “om användaren gör något rätt, 

kommer de veta detta och att de närmar sig sitt mål?” Den huvudsakliga datan man då 

får ut är fokuserad på inlärningsproblem, relaterade till avsaknad av kunskap eller 

färdighet hos användaren, som håller dem från att komma vidare i ett system.  

Sutcliffe och Kaur utformade en metod inspirerad av kognitiv genomgång för att 

utvärdera desktop-Virtual Reality-gränssnitt i sin artikel Evaluating the usability of 

virtual reality user interfaces (2000). Denna metod fokuserar på mål-orienterat 

utförande av uppgifter, utforskning och navigation i virtuella världar och interaktion i 

respons till system-initiativ. 

Ett vanligt klagomål om metoden är att den kan ta mycket lång tid och vara mycket 

repetitiv, då utvärderare behöver svara på samma frågor för varje steg av varje 

uppgift. Kognitiv genomgångs snäva fokus på utforskande inlärning gör den särskilt 

lämplig för fall där just inlärning är mycket viktigt, men begränsar metodens 

applicerbarhet i jämförelse med till exempel heuristisk utvärdering och andra metoder 

som fokuserar på fler aspekter av användarupplevelsen. 

Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering är en typ av gränssnitts- eller 

användbarhetsutvärderingsmetod där en eller flera individer utvärderar en produkt 

utifrån en lista med användbarhetsprinciper, eller så kallade heuristiker. Metoden 

skapades av Jakob Nielsen och Rolf Molich år 1990 (Heuristic evaluation of user 

interfaces, 1990), och år 1994 skapade Nielsen en lista med 10 heuristiker för 

användbarhet som går att använda i heuristiska utvärderingar (10 Usability Heuristics 

for User Interface Design, 1994). Dessa har blivit särskilt kända och används ännu 

idag. Nielsens heuristiker är breda, vilket leder till att de kan appliceras till många 

olika typer av system. 
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Det huvudsakliga målet med en heuristisk utvärdering är att identifiera så många 

användbarhets- och designproblem som möjligt för en relativt låg kostnad (Wilson, 

2014). Heuristiska utvärderingar har ett antal fördelar som lett till att metoden blivit 

kanske den mest välkända utvärderingsmetoden. Den är brett anpassningsbar, och kan 

användas för många olika typer av system när som helst under ett projekts gång. 

Pinelle o.a. skriver att medan speltestning med användare ses som ett vanligt och 

effektivt sätt att hitta användbarhetsproblem inom spelvärlden så kräver det en spelbar 

prototyp, vilket generellt inte finns förrän i de senare stadierna av 

utvecklingsprocessen (Pinelle, Wong, & Stach, 2008). En heuristisk utvärdering kan 

däremot utföras avsevärt tidigare, då den bara kräver en representation av något slag 

av det som ska utvärderas. Utvärderingen är billig och kräver inte många resurser, då 

den inte behöver användare eller speciell utrustning. Allt som behövs är en eller flera 

utvärderare, en lista med heuristiker och någon slags representation av systemet som 

ska utvärderas. Detta gör även metoden lätt att lära sig och utföra, och medan 

sammanställning av data kan vara tidskrävande så kan själva utvärderingen utföras på 

bara några timmar.  

En väl utförd heuristisk utvärdering har demonstrerats att vara bättre än andra kända 

utvärderingsmetoder när det gäller att hitta potentiella användbarhetsproblem (Murtza, 

Monroe, & Youmans, 2017). Heuristiker och heuristisk utvärdering återkommer i ett 

antal artiklar i relation till både spel (Federoff, 2002; Pinelle, o.a., 2008) och Virtual 

Reality (Murtza, Monroe, & Youmans, 2017). En litteratursökning visade att det 

sedan tidigare finns ett antal listor med heuristiker utformade för spel och Virtual 

Reality. 

Medan metoden har låga krav när det gäller mängden användare så krävs en viss 

mängd utvärderare för att få bästa möjliga resultat. Resultaten av en heuristisk 

utvärdering utförd av bara en person är generellt mycket mindre pålitliga än om om 

flera personer har utfört egna utvärderingar av samma system och kan triangulera sina 

resultat, alltså jämföra dem för att försökte bekräfta det man hittat. Enligt Nielsen och 

Molich (1990) ger en utvärdering med 3 till 5 utvärderare bäst resultat. Färre 

utvärderare än detta sänker pålitligheten medan fler snabbt ger mindre och mindre 

avkastning, menas det.  

Resultaten av utvärderingen kan även vara mycket beroende på vem det är som 

utvärderar. För bästa möjliga resultat krävs det att utvärderarna har goda kunskaper av 

User Experience, och gärna även kunskap om fältet som systemet de utvärderar hör 

till. Utvärderare som besitter kunskap i båda kallas “dubbel-experter”. Detta gör det 

även viktigt att etablera vad som konstituerar allvarliga och mindre allvarliga 

problem. Om två utvärderare stöter på samma problem men har två olika 

uppfattningar av hur allvarligt problemet är kan detta påverka trianguleringen.  

Kritiker av metoden har ifrågasatt hur många av fynden från utvärderingar som 

faktiskt är problem. Detta har delvis att göra med att heuristiska utvärderingar ofta 

upptäcker mer ytliga problem, såsom visuella buggar, men kan misslyckas med att 

identifiera mer djupgående problem som kanske har större påverkan överlag på 

användarens förmåga att nyttja sig av ett system. Av denna anledning följs heuristiska 

utvärderingar och andra inspektioner ofta upp med test med användare för att testa 

och eventuellt validera och triangulera fynd från utvärderingen. Heuristiska 

utvärderingar ger heller inte förslag på hur man kan rätta till de problem som hittas. 

Detta brukar generellt behöva diskuteras efter att utvärderingar har utförts och 
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resultaten har sammanfattats. Medan många populära heuristiker är breda så täcker de 

inte alla typer av system, och det kan ofta behövas specifika heuristiker för vissa fält. 

Detta är särskilt relevant när det gäller mer komplexa system. Det går till exempel att 

argumentera att en konventionell heuristisk utvärdering med Nielsens heuristiker till 

stor del går att applicera till “immersive VR” utan vidare anpassning, men dessa 

heuristiker täcker inte unika aspekter av VR-upplevelsen som navigation i en 

tredimensionell miljö, manipulering av objekt och perceptuell orientering. Babu går så 

långt som att argumentera att Nielsens heuristiker inte är applicerbara till spel, på 

grund av skillnaden mellan spel och den typ av mjukvara som heuristikerna 

designades för att utvärdera (Babu, 2012).  
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 3. Problemformulering 

Denna bakgrund har visat att användarupplevelsen spelar en viktig roll inom både spel 

och Virtual Reality. Trots detta det finns det en avsaknad av litteratur kring 

användarupplevelsen och utvärderingen av Virtual Reality-spel, trots att just spelandet 

av spel är ett populärt användningsområde för Virtual Reality. Detta gör det viktigt att 

identifiera utvärderingsmetoder som går att använda med Virtual Reality-spel, då det 

är ett av de huvudsakliga sätten att identifiera användbarhetsproblem både under och 

efter utveckling. Användarupplevelsen spelar stor roll i denna situation, dels för att 

Virtual Reality-spel är rekreationella och då behöver vara lockande för användare och 

dels för att Virtual Reality:s sätt att interagera med den mänskliga hjärnan och vår 

perception ger det en förhöjd förmåga att fysiskt påverka oss - en dåligt designad 

hemsida kan vara irriterande att använda, menar Jerald, men en dåligt designad VR-

upplevelse kan göra användare sjuka. Om Virtual Reality fortsätter växa - och spel 

fortsätter vara en stor bidragande faktor till detta - så är det logiskt för User 

Experience-praktiker att uppmärksamma området, då behovet av användarfokuserade 

utvärderingsmetoder och designriktlinjer enbart kommer att öka. Att området är så 

pass nytt och på många sätt annorlunda från närliggande fält bör även posera en 

intressant utmaning.  

Bakgrunden (se sektion 2.5) har visat att Virtual Reality-spel skiljer sig både från 

andra Virtual Reality-applikationer och andra spel på flera sätt. Som tidigare nämnt så 

används Virtual Reality inte bara i spel, utan även inom industri och andra fält. 

Eftersom spel har andra mål än bara utförandet av uppgifter (som diskuterat i sektion 

2.4) så gäller även detta för Virtual Reality-spel, vilket gör dem annorlunda från andra 

Virtual Reality-applikationer. Tekniska frågor såsom uppdateringsfrekvens och 

rörelse inom spelvärlden, såväl som skillnader i förväntningar och uppfattning av 

interaktion, gör samtidigt att “traditionella” spel och Virtual Reality-spel inte kan 

utvecklas på riktigt samma sätt.  

De unika aspekterna av Virtual Reality-spel leder till ett visst behov av domänspecifik 

kunskap, då lärdomar från respektive fält båda behöver tas i åtanke men också inte 

alltid är helt överförbara. Ett sätt att generera behövda insikter och finna problem på 

är då att nyttja sig av utvärderingsmetoder. Det finns många olika 

utvärderingsmetoder tillgängliga inom User Experience-fältet, med olika 

metodologier, fokusområden och typer av resultat. Då heuristisk utvärdering är en 

populär metod som visade sig återkomma i flera olika källor relaterade till både spel 

och Virtual Reality så blev just denna metod av särskilt intresse när det kom till att 

utvärdera Virtual Reality-spel. Inte bara är den mycket anpassningsbar och kan 

användas för många olika typer av produkter, den är även relativt billig, snabb och lätt 

att utföra vilket gör den tillgänglig för såväl professionella utvecklare och utvärderare 

som hobbyister och akademiker. Medan till exempel den kognitiva genomgången 

fokuserar specifikt på inlärning så kan heuristisk utvärdering fokusera på mer eller 

mindre vilken aspekt som helst av ett system eller produkt. Inom kontexten av Virtual 

Reality-spel är det inte bara en fråga om huruvida användare kan utföra uppgifter eller 

inte, så metoden måste också kunna besvara frågor om aspekter som njutning, 

engagemang och immersion. 

Syftet med detta arbete är då att undersöka hur utvärderingsmetoden heuristisk 

utvärdering går att anpassa till Virtual Reality-spel, och hur en sådan utvärdering 
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skulle utföras. Frågeställningen för denna rapport lyder då som följande: Hur kan 

heuristisk utvärdering anpassas till immersive Virtual Reality-spel? 

Denna rapport kommer fokusera på immersive Virtual Reality inom kontexten av 

head-mounted displays (även refererade till som headsets). Detta beror dels på att det 

redan finns litteratur om utvärdering av non-immersive reality (Sutcliffe & Kaur, 

2000), och dels på att immersive Virtual Reality via head-mounted displays 

representerar en stor del av den nuvarande Virtual Reality-marknaden. Arbetet 

kommer fokusera på Playstation VR-plattformen och VR-spel som finns tillgängliga 

på denna, då Playstation VR var en av de bästa säljande produkterna inom just denna 

sektion av Virtual Reality-marknaden år 2018 (_SuperData, 2018). Playstation VR 

kan då anses som en marknadsledare, och den stora mängden användare plattformen 

har i jämförelse med andra headsets bör innebära att användbarhetsproblem på 

plattformen löper risken att påverka fler användare än andra Virtual Reality-headsets. 

Därmed finns det ett behov av heuristiker anpassade för just Playstation VR-

plattformen för att underlätta heuristisk utvärdering. Vidare stöttar Playstation VR 

rörelsekänsliga inmatningsenheter och har ett stort spelbibliotek (då det 

huvudsakligen är en spel-plattform), som båda är av intresse för detta arbete. 

Medan Playstation VR står i fokus bör fynd från denna rapport vara till stor del 

applicerbara till Virtual Reality-spel på andra plattformar. Heuristiker är generellt 

breda, och flera Playstation VR-spel går även att finna på andra VR-plattformar. Det 

förväntade resultatet av detta arbete, och dess isåfall största bidrag, är genereringen av 

insikter om och praktiska riktlinjer för hur man kan utföra heuristiska utvärderingar 

inom kontexten av immersive Virtual Reality-spel. Detta kommer troligen beröra 

frågor som vilka heuristiker passar för VR-spel, men även hur en utvärderare ska gå 

till för att notera fynd och hur t.ex inspelning av utvärderingar kan utföras. Ett av 

arbetets mål är att i samband med detta redogöra för existerande litteratur gällande 

heuristisk utvärdering av spel och Virtual Reality, och även redogöra för unika 

egenskaper av båda fält och hur dessa kan hållas i åtanke för interaktions- och 

gränssnittsdesign. Tanken är att insikter från denna rapport ska vara av nytta främst 

för User Experience-designers och spelutvecklare som är intresserade av eller aktiva 

inom fältet av Virtual Reality-spel. 

Gällande utvärderingsmetoder kommer rapporten enbart fokusera på heuristisk 

utvärdering. Här ligger fokus på utformandet och utförandet av en heuristisk 

utvärdering anpassad utefter “immersive Virtual Reality”-spel, i syfte att bedöma 

metodens passform för Virtual Reality-spel. Medan andra metoder övervägdes så 

gjordes denna avgränsning dels för att heuristisk utvärdering tidigare hade använts 

inom både VR och spel och dels för att begränsa arbetets omfattning. Fokus för 

utvärderingen kommer ligga på användbarhet, interaktion, navigation och gränssnitt, 

men även faktorer såsom njutning och upplevelse då dessa har identifierats som 

särskilt viktiga aspekter av såväl spel som Virtual Reality. De utvärderade spelens 

tema och scensättning kan eventuellt komma att vara särskilt relevanta, då detta kan 

påverka vilka möjligheter och begränsningar det finns för hur information kan 

förmedlas till spelare - särskilt i relation till immersion. 

 

Termen gränssnitt (eller User Interface på engelska) återkommer vid ett antal punkter 

i denna rapport. Medan detta traditionellt kan ses som information som presenteras i 

ett lager ovanför ett spel (såsom i ett spels heads-up display och menyer) så kommer 

det i denna rapport referera till samtliga informativa element inom ett spel - visuella 
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såväl som auditiva och haptiska (ljud respektive kroppsrörelser eller beröring, med 

andra ord). Detta kan alltså inkludera allt från hur information förmedlas inom en 

spelvärld till användning av ljudeffekter och vibrationer i inmatningsenheter.  
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4. Metod 
Detta arbetes tillvägagångssätt kom att bli mycket iterativt. Kunskap och insikter från 

under arbetets gång skapade vid flera fall ett behov att gå tillbaka och ändra saker 

eller göra vissa saker på nytt. Arbetet byggde hela tiden på det som kom innan. Detta 

kunde även leda till att vissa delar av arbetet skedde vid ovanliga punkter eller 

samtidigt som en annan del. För att göra det lättare att förstå strukturen av arbetet går 

det att dela in arbetet i två huvudsakliga faser. Se figuren nedan för en översiktlig 

redogörelse för hur dessa faser såg ut. 

 

Figur 2: Struktur av arbetet i faser. Strukturen läses från uppifrån nedåt och vänster till 

höger, enligt pilarna.  

4.1 Metodval 
När arbetets syfte och frågeställning var tydliga så uppstod frågan om just hur 

frågeställningen skulle undersökas. För att studera hur heuristisk utvärdering kan 

anpassas till immersive Virtual Reality-spel så gjordes valet att först ta fram en lista 

med heuristiker som var anpassad för just immersive Virtual Reality-spel.  

Ett sätt att identifiera relevanta heuristiker skulle kunnat vara att kontakta praktiker 

inom fälten av User Experience Design, spel och/eller Virtual Reality och ta hjälp av 

dem för att identifiera problem som sedan skulle kunnat informera skapandet av 

heuristiker. Medan detta skulle ha fördelen att starkt knyta heuristikerna till praxis så 

skulle det troligen även vara väldigt krävande både tids- och forskningsmässigt. Här 

skulle man behöva komma i kontakt med en troligen relativt stor mängd människor, ta 

fram heuristiker och sen även hitta ett sätt att validera och analysera ens fynd.  

Valet gjordes istället att utföra en litteraturgenomgång för att finna tidigare litteratur 

innehållande heuristiker anpassade för spel eller Virtual Reality. Att hitta tidigare 

heuristiker sågs som eventuellt mycket mindre tidskrävande än att framställa helt nya 
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heuristiker, och förhoppningen var även att dessa heuristiker skulle vara validerade på 

något sätt vilket skulle öka deras tillförlitlighet. 

För att kunna vidare validera heuristikerna hittade i litteraturgenomgången så fattades 

beslutet att utföra heuristiska utvärderingar med dessa heuristiker, i syftet att se om de 

lyckades hitta användbarhetsproblem och andra fynd när de applicerades till 

immersive Virtual Reality-spel. Se avsnitt 2.5 för mer information om heuristiska 

utvärderingar. Utöver valideringen av heuristikerna så kunde utförandet av heuristiska 

utvärderingar även visa om traditionella heuristiska utvärderingar var en bra passform 

för immersive Virtual Reality, eller om (och eventuellt hur) metoden skulle behöva 

anpassas för fältet. Detta var högst relevant till arbetets syfte och frågeställning. 

En allvarlighetsgradsskala kom att användas för att gradera fynd som hittades. Skalan 

som användes skapades av Nielsen (1994) och kan användas för att bedöma hur 

allvarliga olika användbarhetsproblem är. Allvarligheten bestäms utifrån en 

kombination av hur sällsynt problemet är, hur stor effekt det har på upplevelsen och 

hur återkommande det är. Nielsens 4-poängsskala ser ut på följande sätt: 

• 0 = Jag tycker inte att detta är ett användbarhetsproblem överhuvudtaget 

• 1 = Enbart kosmetiskt problem: behöver inte fixas om inte extra tid finns 

tillgänglig under projektet 

• 2 = Mindre användbarhetsproblem: att fixa detta bör ges låg prioritering 

• 3 = Allvarligt användbarhetsproblem: viktigt att fixa, bör ges hög prioritering 

• 4 = Användbarhetskatastrof: absolut nödvändigt att fixa innan produkten kan 

släppas 
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5. Genomförande - litteraturgenomgång 
Arbetet började med att söka efter tidigare litteratur som innehöll heuristiker 

anpassade för både spel och/eller Virtual Reality. Något som var av särskilt intresse 

var att hitta heuristiker som fokuserade på aspekter av immersive Virtual Reality-

upplevelser som traditionella heuristiker inte kunnat täcka, som immersion och 

utforskning och navigation i virtuella, tredimensionella miljöer. Letandet efter 

heuristiker gjordes huvudsakligen genom WorldCat och Google Scholar. Båda var 

kopplade till Högskolan i Skövdes digitala bibliotek och de databaser som är 

tillgängliga via högskolan, bland annat ACM Digital Library, SpringerLink och 

SAGE Journals Online. Sökord och fraser inkluderade bland annat heuristics, 

heuristic evaluation, evaluation, usability, usability evaluation, games, virtual reality 

och immersive virtual reality, generellt i olika kombinationer med varandra.  

 

Federoff (2002) valde att spendera tid hos spelföretag för att identifiera företagets 

implicita och explicita heuristiker och processer för användbarhetsutvärderingar. Efter 

att ha samlat in data och utfört litteraturstudier och en fallstudie når Federoff 

slutsatsen att införingen av mer formella processer för utvärdering kan vara hjälpsamt 

för spelutveckling. Författaren skapade även en lista med heuristiker, menade att 

agera som en startpunkt för skapandet av fler spel-fokuserade heuristiker. Detta 

gjordes genom att först identifiera heuristiker från tidigare litteratur, och sedan 

bekräfta dessa via den utförda fallstudien. Heuristikerna delades in i kategorierna 

Game Interface, Game Mechanics and Play och Game Play. 

 

Desurvire, Caplan och Toth (2004) skapade en omfattande lista med heuristiker för 

spelbarhet menade att vara applicerbara till såväl digitala som analoga spel (ex 

brädspel). Listan kallas Heuristics for Evaluating Playability (HEP). Heuristikerna 

skapades utifrån relevant litteratur (bland annat från Federoff), och validerades genom 

heuristiska utvärderingar och test med användare. Heuristikerna delades in i fyra 

kategorier: Game Play, Game Story, Mechanics och Usability. 

 

Pinelle o.a. (2008) analyserade recensioner av PC-spel och utformade heuristiker 

utifrån dessa. Ett mindre antal test-utvärderingar utfördes för att se hur bra 

heuristikerna var på att hitta användbarhetsproblem, och dessa verkade visa på att 

heuristikerna var väl anpassade efter spel-gränssnitt och lyckades avtäcka flera 

användbarhetsproblem. Författarna pekar ut att de recensioner som heuristikerna 

baserades på inte skrevs av användbarhetsexperter, vilket gör det möjligt att mer 

subtila designproblem missades. De skapade även inte någon heuristik som hade med 

njutning att göra, till skillnad från både Federoff och Desurvire o.a., vilket de pekar ut 

som en viktig aspekt av spel ifall de vill lyckas kritiskt och kommersiellt. De menar 

att en omfattande utvärdering av ett spel eventuellt skulle kunna innefatta samtliga av 

de nämnda författarnas heuristiker.  

 

Murtza o.a. (2017) använde sig av frågeformulär för att samla in data om VR-

användare. Deltagare fick svara på ett antal frågor, bland annat om deras erfarenhet 

med VR och specifika användbarhetsproblem relaterade till både VR-hård- och 

mjukvara. Författarna fick in totalt 209 användbarhetsproblem, som de delade in i nio 

kategorier med hjälp av affinitetsdiagram. Dessa kategorier informerade skapandet av 

nio heuristiker som fokuserar både på faktorer som immersion och gränssnitt men 

även fysiska faktorer som komfort och begränsningarna av fysiska utrymmen. 
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Trots att Nielsens 10 heuristiker (1994) egentligen är anpassade mer för 

mjukvaruutveckling och industri, och inte spel eller Virtual Reality, ansågs de vara 

applicerbara nog att det kunde vara värt att inkludera dem. De är kända, brett använda 

och har under lång tid applicerats och omkontextualiserats för olika områden, 

inklusive spel (Hodent, 2017; Federoff, 2002). 

 

Sutcliffe och Gaults heuristiker för utvärdering av Virtual Reality-applikationer 

(2004) utgår delvis från författarnas tidigare arbete och dels från Nielsens heuristiker 

och utvärderingsmetodik, med fokus på att expandera och anpassa dessa till virtuella 

miljöer. Listan med nya heuristiker som utformades som del av detta arbete har både 

direkta och indirekta kopplingar till Nielsens heuristiker, men författarna menar att de 

även motiverades av den annorlunda naturen av virtuella miljöer. Särskilt stor fokus 

lades på behovet av intuitiv interaktion och känslan av immersion. Utöver Nielsen 

inspirerades heuristikerna även av diverse tidigare virtual reality-fokuserad litteratur. 

5.1. Analys av litteratur 
Litteraturen analyserades genom läsandet av texterna för att hitta vilka heuristiker 

författarna tagit fram, hur de kom fram till dessa och hur de hade validerat dem. 

Under litteraturgenomgången identifierades sammanlagt 128 heuristiker. Att testa 

samtliga av dessa heuristiker skulle vara mycket tidskrävande, och beslutet fattades då 

att försöka sätta ihop en kortare lista med representativa heuristiker handplockade från 

de olika källorna. Dessa var menade att användas i kommande test. Målet var att ha en 

relativt kort lista med heuristiker för att minska tiden som behövdes för utvärderingar 

och underlätta bland annat memorering, och därför blev det viktigt att varje heuristik i 

listan var unik. Jämförelsen gjordes genom att läsa de igenom de olika listorna med 

heuristiker och jämföra dem direkt med varandra, i vissa fall genom att skriva ner 

heuristikerna i kalkylark och se om det fanns några andra heuristiker som de verkade 

överlappa med. I fallen där heuristikerna hade delats in i kategorier kunde likheter 

mellan kategorierna hjälpa till med jämförelsen – till exempel hade både Federoff och 

Desurvire o.a. kategorier som hette Game Play, och heuristikerna i dessa kategorier 

kunde då jämföras med varandra. Heuristikerna valdes baserat på faktorer såsom 

relevans till arbetets valda område och till vilken grad de överlappade med andra 

heuristiker eller inte. I många fall kunde heuristiker från olika artiklar täcka mycket 

liknande områden, och då blev valet en fråga av vilken heuristik som var mest 

lättförståelig och/eller bredast. Det kan sägas att varje heuristik på listan valdes för att 

representera någon av de aspekter som var av intresse för detta arbete. Artiklarna av 

Sutcliffe och Gault (2004) respektive Murtza o.a. (2017) var de som fokuserade på 

Virtual Reality, vilket ledde till att de inte överlappade mycket med de spelfokuserade 

artiklarna, och det krävdes då inte mycket jämförelse för dessa. Eftersom de var de 

enda artiklarna som innehöll heuristiker relaterade till många av de VR-specifika 

aspekter som detta arbete ville undersöka var det ett enkelt val att inkludera många av 

deras heuristiker i listan. Flest VR-heuristiker kom från Sutcliffe och Gault, då 

heuristikerna från Murtza o.a. huvudsakligen fokuserade på VR-hårdvara vilket inte 

stod i fokus för detta arbete. 

 

5.2. Lista med heuristiker – version 1 
Av de 128 heuristikerna från litteraturen så sammanställdes en lista med 11 

heuristiker. Denna fokuserade huvudsakligen på användbarhet i olika former, men 



 

20 
 

inkluderade även viktiga VR-aspekter som presence och representationen av en 

användares handlingar inom en virtuell miljö.  

 

Tabell 1: Lista med heuristiker – Version 1 

Make the menu layers well-organized and minimalist to the extent the menu options are 

intuitive.  

(Desurvire, 

Caplan, Toth, 

2004) 

User Interface Design. 

The system’s interface and hardware controls should have a intuitive design and navigation, 

adhering to usability conventions.  

(Murtza, 

Monroe, 

Youmans, 

2017) 

Art should be recognizable to player, and speak to its function. (Federoff, 

2002) 

Natural expression of action. The representation of the self/presence in the VE should allow 

the user to act and explore in a natural manner and not restrict normal physical actions. This 

design quality may be limited by the available devices. If haptic feedback is absent, natural 

expression inevitably suffers.  

(Sutcliffe, 

Gault, 2004) 

Close coordination of action and representation. The representation of the self/presence and 

behaviour manifest in the VE should be faithful to the user’s actions. (Response time 

between user movement and update of the VE display should be less than 200 ms to avoid 

motion sickness problems.) 

(Sutcliffe, 

Gault, 2004) 

Realistic feedback. The effect of the user’s actions on virtual world objects should be 

immediately visible and conform to the laws of physics and the user’s perceptual 

expectations.  

(Sutcliffe, 

Gault, 2004) 

Sense of presence. The user’s perception of engagement and being in a ‘real’ world should be 

as natural as possible. 

(Sutcliffe, 

Gault, 2004) 

Compatibility with the user’s task and domain. The VE and behaviour of objects should 

correspond as closely as possible to the user’s expectation of real world objects; their 

behaviour; and affordances for task action.  

(Sutcliffe, 

Gault, 2004) 

Provide intuitive and customizable input mappings. Most games require rapid responses from 

the user, so input mapping must be designed so that users can issue commands quickly and 

accurately. Mappings should be easy to learn and should be intuitive to use, leveraging 

spatial relationships (the up button is above the down button, etc.) and other natural pairings. 

They should also adopt input conventions that are common in other similar games (e.g. many 

first-person shooters and real-time strategy games use similar input schemes). Games should 

allow users to remap the input settings, should support standard input devices (e.g. mouse, 

keyboard, gamepad), and should provide shortcuts for expert players. 

(Pinelle, Wong, 

Stach, 2008) 

Provide instructions, training, and help. Many games are complex and have steep learning 

curves, making it challenging for users to gain mastery of game fundamentals. Users should 

have access to complete documentation on the game, including how to interpret visual 

representations and how to interact with game elements. When appropriate, users should be 

provided with interactive training to coach them through the basics. Further, default or 

recommended choices should be provided when users have to make decisions in complex 

games, and additional help should be accessible within the application. 

(Pinelle, Wong, 

Stach, 2008) 

Recognition rather than recall. Minimize the user's memory load by making objects, actions, 

and options visible. The user should not have to remember information from one part of the 

dialogue to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable 

whenever appropriate. 

(Nielsen, 1994) 
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6. Genomförande - validering 

6.1. Version 1 – Personlig validering 
När version 1 av heuristik-listan var färdig så var det dags att validera listan genom att 

använda den i heuristiska utvärderingar. Flera kortare heuristiska utvärderingar 

utfördes på egen hand för att validera listan med heuristiker innan andra utvärderare 

involverades. 

Testerna utfördes i hemmamiljö, med ett Sony Playstation VR och två stycken 

rörelsekänsliga Playstation Move-kontroller. Playstation VR-spelen Gun Club VR 

(The Binary Mill, 2018) och Job Simulator (Owlchemy Labs, 2016) valdes ut för 

utvärdering. Gun Club VR är en virtuell skjutbana där spelare använder sig av 

realistiska vapen för att klara av olika typer av banor, medan Job Simulator är ett 

humoristiskt spel där spelare utför arbetsuppgifter på olika typer av arbetsplatser, 

såsom ett kontor och en restaurang. Båda var designade från grunden för immersive 

Virtual Reality, spelades från ett förstapersonsperspektiv med rörelsekänsliga 

kontroller, och gick ut på mer eller mindre realistisk interaktion inom virtuella miljöer 

– alla aspekter som gjorde spelen intressanta för detta arbete. Den friformiga naturen 

och relativt lättsamma stämningen i båda spelen ansågs även kunna vara hjälpsamt när 

det kom till spelandet av dem, då det skulle låta utvärderare spela dem till stor del på 

sina egna villkor och i sin egen takt. Spel som lade större fokus på spänning eller 

skräck upplevdes kunna ta för mycket uppmärksamhet från själva utvärderingen. 

Varje spel spelades i cirka 20 - 40 minuter var. Gun Club VR gick att spela sittandes 

eller ståendes, medan Job Simulator enbart kunde spelas ståendes. I Gun Club VR:s 

fall var speltiden menad att delas upp mellan de två lägena, men ett allvarligt 

användbarhetsproblem i det stående läget - positioneringen av spelets virtuella kropp 

överensstämde inte med utvärderarens verkliga kropp - ledde till att spelet behövde 

spelas huvudsakligen i sittande läge.  

Heuristiska utvärderingar utgår ofta från uppsatta uppgifter, men detta var inte fallet 

här. Som tidigare diskuterat (se sektion 2.3) är utförandet av uppgifter inte 

nödvändigtvis ett effektivt sätt att mäta kvalitén av ett spel, då spel är nöjesprodukter 

med mer av ett fokus på saker som den större spelupplevelsen och användarens 

njutning. Utvärderingarna blev då friformiga, där spelet helt enkelt spelades och 

heuristikerna till en viss del fick inspirera vilka handlingar som utfördes. Värt att 

notera är att spelen som utvärderades tekniskt sett innehöll interna uppgifter, då båda 

har tydliga mål och krav som spelaren måste uppfylla för att avancera i spelet, vilka 

då kom att styra spelandet på vissa sätt.   

Användbarhetsproblem - eller ”fynd” - antecknades i ett Google Sheets-kalkylark, 

med en beskrivning av vad fyndet var, vart i spelet fyndet hittades, vilken heuristik 

det hade att göra med, ett betyg på Nielsens allvarlighetsgradsskala och en eventuell 

kommentar. Fynd antecknades ursprungligen på papper med hjälp av ett 

anteckningsblock, men detta byttes snabbt ut mot att använda en touch-känslig 

surfplatta för anteckning i kalkylarket. 

 

6.1.2. Analys och resultat 

Trots att användning av heuristikerna lyckades identifiera användbarhetsproblem 

avslöjade testerna vissa brister. Det var i många fall svårt att bestämma vilken 

heuristik ett fynd passade till, särskilt eftersom flera av heuristikerna kändes relativt 

lika i praktiken. Det var även svårt att vara säker på vilka heuristiker som var 
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“viktiga” eller bekräftade, då de valdes från olika artiklar med olika sätt att bekräfta 

sina heuristiker. Fokuset på att ha en liten mängd heuristiker ledde även till att de som 

togs med var otillräckliga för att täcka samtliga aspekter av spelet. Resultatet av 

utvärderingen med första versionen av heuristik-listan blev då skapandet av en ny lista 

med heuristiker. Se avsnitt 6.2 för mer information om hur detta gjordes och vad det 

ledde till.  

 

Utöver bristfälliga heuristiker visade testen även vissa svårigheter med att utföra en 

konventionell heuristisk utvärdering inom en VR-kontext. Problemen var 

huvudsakligen praktiska: att läsa heuristiker och anteckna fynd under användning av 

Playstation VR-headsetet visade sig nämligen vara svårt. Det krävde generellt att 

utvärderaren lyfte upp eller helt tog av headsetet för att kunna se omvärlden, vilket 

gjorde det både tidskrävande och ineffektivt att kolla upp heuristiker och anteckna 

fynd. Att behöva ha ett anteckningsblock eller en surfplatta nära till hands för 

anteckning kändes även begränsande för rörelse i den virtuella världen, särskilt när 

spelet krävde att spelaren stod upp och rörde sig runt. Ett försök gjordes att memorera 

heuristikerna för att inte behöva avlägsna headsetet, men på grund av begränsningar i 

arbetsminnet kan det vara krävande för utvärderare att försöka hålla ett antal 

heuristiker i åtanke på en och samma gång. Människors arbetsminne kan generellt 

bara hålla 3 - 5 saker åt gången. (Cowan, 2010) 

Ett sätt att motverka svårigheterna med att komma ihåg heuristikerna är att hålla i 

självständiga utvärderingar för varje individuell heuristik. Detta kan vara 

tidskrävande, men bör göra det enklare att hålla koll på heuristikerna. Murtza o.a. 

(2017) diskuterar självständiga utvärderingar i sin artikel om heuristiker, och menar 

att fokus på en heuristik åt gången kan öka sannolikheten att utvärderaren hittar fler 

problem relaterade till heuristiken i fråga, vilket i längden leder till en mer grundlig 

utvärdering överlag. Med inspiration från detta testades att utgå från en heuristik åt 

gången i samband med testandet av de första heuristikerna. Utvärderingen gick enligt 

heuristik-listans ordning, med några minuter åt gången spenderade på var heuristik. 

Detta visade sig göra utvärderingen enklare och mer bekväm att utföra, inte minst för 

att det gav utvärderingen en viss struktur. Utvärderaren hade tid att bekanta sig med 

varje heuristik, och denna enskilda fokus upplevdes göra det lättare att hitta fynd. Att 

gå vidare från en heuristik betydde inte nödvändigtvis att man inte kunde notera fynd 

relaterade till heuristiken ifall de kom upp senare. 

 

Självständiga utvärderingar var en lösning för problemen med att läsa heuristiker, 

men det besvarade inte problemet med att anteckna fynd under användning av 

headsetet. Wilson (2014) skrev om ett antal varianter och utökningar av heuristisk 

utvärdering, bland dem group heuristic evaluation with minal preparation, och 

inspiration togs från denna variant för att lösa problemet. I en group heuristic 

evaluation with minal preparation går en person genom en produkts vanliga uppgifter 

medan flera utvärderare pekar ut brott mot heuristiker. En annan person har som 

uppgift att anteckna dessa fynd, och kan ställa frågor för att klargöra saker och ting. 

Att ha en person vars uppgift var att anteckna fynd verkade som en relativt enkel 

lösning på problemet med att anteckna i VR, då det friade upp personen som använde 

headsetet från att behöva göra det. Personen som antecknade skulle även kunna läsa 

upp heuristikerna, vilket skulle låta personen med headsetet ha på sig det under hela 

utvärderingen och fokusera helt på spelandet och utvärderingen. 
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Ett av resultaten av denna tidiga utvärdering var skapandet av en skriven manual för 

heuristisk utvärdering av VR-spel. Denna skapades för att underlätta utvärderingar 

inom ramen av detta arbete, men även för att kunna användas av utomstående 

utvärderare efter att detta arbete var avslutat. Manualen kom att innehålla många av 

de insikter som diskuterats i denna analys, tillsammans med information, riktlinjer och 

praktiska tips för hur utvärderare bör gå tillväga för att använda metoden. Manualen 

kom att ändras under arbetets gång, och den slutgiltiga versionen går att hitta som en 

bilaga till denna rapport. 

 

6.2. Version 2 
Bristerna i listan med heuristiker som redogjordes för tidigare - huvudsakligen att de 

inte täckte alla aspekter av upplevelser och i vissa fall var för lika varandra - skapade 

ett behov av att gå tillbaka och skapa en ny lista med heuristiker, denna gång genom 

en annan metod än vad som användes för den första. För att kunna skapa en mer 

holistisk lista av heuristiker behövde samtliga heuristiker från litteraturen 

sammanställas och jämföras mer utförligt än tidigare.  

 

6.2.1 Affinitetsdiagram 

Ett sätt att sammanställa heuristikerna på var genom att skapa ett affinitetsdiagram. 

Skapandet av ett affinitetsdiagram är ett sätt att organisera stora samlingar idéer in i 

grupper, och inom UX används metoden för att sortera saker som forskningsfynd och 

designidéer (Pernice, 2018). Fynd skrivs ner på post-it-lappar som sedan placeras ut 

på en tavla eller annan stor yta. Fynden placeras bredvid liknande fynd, och när 

samtliga fynd har placerats kan man börja se mönster och skapa kategorier utifrån 

grupperingen av liknande fynd. Ett affinitetsdiagram kan skapas av både grupper och 

enstaka personer, och i detta fallet skulle affinitetsdiagrammet skapas på egen hand, 

och skapandet av affinitetsdiagrammet i detta arbete kom att följa många av artikelns 

steg. Affinitetsdiagram uppfattades som ett effektivt sätt att relativt snabbt och enkelt 

kunna organisera, jämföra och i processen få en överblick över samtliga 128 

heuristiker. En av de främsta fördelarna med affinitetsdiagram, menar Pernice, är att 

det gör det möjligt att snabbt summera resultat när man planerar att genomföra 

designändringar mellan tester, vilket var mer eller mindre vad som behövde göras för 

detta arbete. Metoden gick att återfinna i litteraturgenomgången, då Murtza o.a 

använde sig av affinitetsdiagram i skapandet av sina heuristiker. 

 

Samtliga heuristiker identifierade i litteraturgenomgången skrevs ner på färgade post-

it-lappar inför skapandet av affinitetsdiagrammet, och dessa sattes sedan upp på en 

whiteboard. Sorteringen började med letande efter återkommande nyckelord - om 

flera heuristiker nämnde till exempel “feedback” eller “story” sorterades de in i 

preliminära grupper utifrån det. Samtliga heuristiker sorterades in i ett antal större 

grupper utifrån likheter som dessa. Många av heuristikerna hade redan sorterats in i 

kategorier som “Game Play” och “Game Interface” i litteraturen de togs från, och i 

flera fall inspirerade dessa sorteringen i affinitetsdiagrammet. Grupperna hade inte 

ännu fått namn, då detta sparades till ett senare skede där de hade blivit mer tydligt 

definierade. Efter att denna preliminära sortering var färdig inspekterades 

heuristikerna närmare för att se om några heuristiker skulle passa bättre i andra 

grupper än de grupper de hade sorterats in i. Här hölls faktorer som kontext i åtanke - 

vissa heuristiker kunde passa in i flera olika grupper, och då behövde beslut fattas om 

vart de passade bäst. Ett exempel är heuristiken “Provide consistency between the 

game elements and the overarching setting and story to suspend disbelief.”. Denna 
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hade först placerats i en grupp med andra heuristiker som hade med ordet 

“consistency” att göra, men vid en närmare inspektion blev det tydligt att den även 

kunde passa i grupperna som hade att göra med spelets handling, hur det spelades och 

spelarens immersion. Utav dessa upplevdes den vara mest lik heuristikerna om spelets 

handling, och flyttades därmed till den gruppen. Liknande resonemang användes för 

andra heuristiker i vad som kom att bli en andra sortering, och med denna färdig var 

kategorierna definierade nog att de kunde namnges och delas in i subkategorier där 

det var relevant. Samtliga slutgiltiga kategorier och sub-kategorier sammanfattas 

nedan, rangordnade efter antal heuristiker. Notera att kategorier och deras sub-

kategorier innehåller olika heuristiker. Den totala mängden heuristiker i t.ex Game 

Play-kategorin och dess två sub-kategorier är då 22, inte 10. I fallet av 

Immersion/Presence innehöll inte huvudkategorin några heuristiker, och enbart sub-

kategorierna hade heuristiker.  

 

Tabell 2: Heuristik-kategorier 

Kategorier Antal 

heuristiker 
Game Play - Dessa heuristiker hade att göra med själva spelandet av spel, inklusive bland 

annat spelbalans och möjligheten för olika strategier. Ett tydligt, överhängande mål med 

spelet bör presenteras tidigt, spelet bör vara underhållande att spela flera gånger och vad 

spelaren gör borde variera så att spelaren inte blir utmattad. 

10 

• Utmaning - Utmaning var en subkategori av Game Play, fokuserad på hur 

utmaningen i spelet såg ut - är spelet rättvist, och får utmaning spelaren att vilja 

spela mer istället för att sluta spela? Finns det flera olika sätt att vinna i spelet? Ett 

mantra som återkom i flera heuristiker var att ett spel bör vara lätt att lära sig men 

svårt att bemästra.  

9 

• Belöningar - Subkategori av Game Play, fokuserad på att spelaren bör få 

belöningar medan de spelar och vad detta kan innebära. En belöning bör vara 

utvecklandet av skicklighet. Belöningar bör även engagera spelare djupare i spelet 

genom att öka deras kapabilitet och expandera deras förmåga att skräddarsy deras 

upplevelse. 

3 

Immersion/presence - Heuristiker inom denna kategori berör spelarens immersion och 

presence. Dessa delades in i två subkategorier. 

0 

• Spelvärld - Har att göra med hur spelet och dess värld fostrar immersion och 

presence, bland annat genom att ge intrycket att världen fortsätter oavsett om 

spelaren är där eller inte och att ge spelaren en känsla av kontroll och påverkan på 

världen. Spelvärlden bör komma ihåg spelarens passage genom den. 

6 

• Interaktion - Har att göra med att spelarens interaktion i den virtuella världen 

känns naturlig, överensstämmer med deras perceptuella förväntningar av hur denna 

interaktion bör ske och är nära koordinerad med vad spelaren gör i den verkliga 

världen. Om ett objekt från den verkliga världen finns i den virtuella världen så bör 

användaren kunna använda sig av sin kunskap om det riktiga objektet för att 

interagera med det. Det rekommenderas även att lägga in många objekt för spelaren 

att interagera med. 

13 

Hjälp, information och inlärning - Dessa heuristiker fokuserade på inlärning av spelet, och 

hur spel bör förse spelare med träning och hjälp. Detta inkluderar att snabbt involvera 

spelaren i spelet, göra deras första handling mycket tydlig och att ha en engagerande 

“tutorial” som är representativ av hur spelet spelas och som lär ut dess mekanik. 

 

15 

Konsekvens - Dessa heuristiker handlade om att spelet ska vara konsekvent, oavsett om det 

är i dess gränssnitt, beteendet hos spelets artificiella intelligens eller hur spelet reagerar på 

spelarens handlingar (exempelvis att rätt musik spelar vid rätt handling). En spelare bör inte 

behöva fundera på ifall en handling kommer leda till olika saker i olika situationer. 

10 
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Kontroller - Dessa heuristiker fokuserade på ett spels kontroller. Många av heuristikerna 

belyste vikten av att kontroller ska vara intuitiva och kännas naturliga att använda.  

8 

Gränssnitt - Fokus låg här på ett spels gränssnitt, inklusive menyer och objekt i spelvärlden. 

Ett gränssnitt bör enligt heuristikerna vara intuitivt, minimalistiskt och “non-intrusive”. 

Fokus bör ligga på det som är viktigast att förmedla till spelaren, då varje bit mindre 

nödvändig information tar bort fokus från viktig information. Designen av gränssnitt bör 

följa konventioner för användbarhet. 

8 

Handling - Story-heuristikerna har att göra med spelets handling - Spelaren bör upptäcka 

handlingen som del av spelandet, förstå och vara intresserad av handlingen, och finna 

karaktärerna i den engagerande. En av heuristikerna handlade även om att ett spels handling 

och tema bör hänga ihop med och reflekteras i spelets mekanik. 

7 

Status - Dessa heuristiker handlade om att visa spelarens status i spelet (poäng och så 

vidare). Detta inkluderar att göra det tydligt när systemet agerar och tar kontroll från spelaren 

(t.ex i laddningsskärmar). Det innebär också att spelaren bör veta vart i den virtuella miljön 

de befinner sig och att det bör finnas tydliga sätt att ta sig både in och ut ur den.  

7 

Feedback - Denna kategori handlar om att spel bör visa att systemet svarar på spelarens 

input, alltså att det ger feedback på spelarens handlingar, med hjälp av t.ex ljud- och 

bildeffekter.  

6 

Error prevention - Dessa heuristiker handlade om hur misstag av spelaren kan förebyggas, 

undvikas eller hanteras, till exempel genom användningen av varningsmeddelanden och att 

det bör vara lätt att spara spelet i olika stadier och både starta och avsluta spelet. 

6 

Hårdvara - Dessa heuristiker fokuserade på aspekter av VR-upplevelsen relaterade till 

hårdvara, såsom hur bekvämt ett HMD var för användare att ha på sig och att saker som 

sladdar inte negativt påverkade användning. Denna kategori innehöll enbart heuristiker från 

en källa, nämligen Murtza o.a., och representerade majoriteten av heuristikerna från den 

listan. Murtza o.a:s heuristiker var med andra ord till stor del fokuserade på just 

hårdvarurelaterade aspekter av Virtual Reality. 

5 

Konfiguration - Dessa heuristiker berörde användarens förmåga att konfigurera deras 

spelupplevelse. Detta inkludera förmågan att ändra inställningar, påverka saker som spelets 

svårighetsgrad och att kunna skippa över mindre viktigt och repetitivt innehåll.  

 

3 

 

6.2.2 Lista med heuristiker – version 2 

När affinitetsdiagrammet var färdigt påbörjades processen av att gå igenom varje 

kategori och analysera samtliga heuristiker för att skapa en ny lista med heuristiker. 

Oftast handlade heuristikerna från de olika artiklarna om mer eller mindre samma 

saker, och det gick då att kombinera dem och sammanfatta dem till enstaka 

heuristiker. Att heuristikerna så ofta överensstämde med varandra kunde också ses 

som en sorts bekräftelse. Detta betyder inte att enbart heuristiker som återfanns i flera 

källor togs med - fördelen med att dra heuristiker från flera olika platser var att varje 

artikel hade åtminstone en eller flera unika heuristiker som inte återfanns i annan 

litteratur. Med hjälp av affinitetsdiagrammet så skapades totalt 30 nya heuristiker från 

litteraturens 128. Dessa delades in i kategorierna Användbarhet, Immersion, Game 

Play och Handling. Dessa heuristiker sammanfattade heuristiker från andra, tidigare 

arbeten relaterade till heuristiker för spel och Virtual Reality. Medan hårdvara kan 

spela en stor roll när det kommer till upplevelsen av att spela ett spel så har 

spelutvecklare generellt inte har någon kontroll över hårdvaran ett spel spelas på, 

såvida de inte utvecklar unik hårdvara för användning med deras spel. Inga heuristiker 

relaterade till hårdvara har därför inkluderats i den slutgiltiga listan med heuristiker. 

Heuristikerna i kategorin Hårdvara kom alla från Murtza o.a. (2017), så läsare i behov 

av sådana heuristiker uppmuntras att söka upp denna källa. 

 

I både affinitetsdiagram och heuristiska utvärderingar är det inte ovanligt att 

rangordna fynd utefter hur viktiga de anses att vara. För att göra det lättare att sålla 

mellan de många skapade heuristikerna så gjordes just detta. I rangordningen kan ett 
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antal faktorer spela roll, såsom hur stor inverkan ett brott mot en av heuristikerna tros 

kunna ha på spelarens upplevelse såväl som vilket spel och kontext som heuristikerna 

appliceras till. Vissa spel lägger till exempel större fokus på sin handling än vad andra 

gör, vilket påverkar hur viktiga handlings-relaterade heuristiker kommer vara. 

Rangordningen av heuristikerna för pilottestet utgick till en viss mängd från hur 

många tidigare heuristiker de var sammansatta av, men var även till en viss del 

baserad på författarens uppfattning av vad som var viktigt för spelupplevelsen. I detta 

fall var de viktiga heuristikerna då sådana som upplevdes vara väsentliga för att kunna 

utvärdera spelupplevelse för detta arbete, medan de mindre viktiga heuristikerna 

täckte aspekter som kunde vara bra att hålla i åtanke men som kanske inte upplevdes 

som riktigt lika viktiga. Till exempel är inlärning av mekanik något som finns i alla 

spel, och som kan ha en stor inverkan på spelupplevelsen, medan exempelvis en 

handling inte är något som alla spel har. Fokus låg på att göra listan brett applicerbar, 

och rangordningen bör därmed ses som ett generellt förslag för framtida utvärderare. 

Utvärderare uppmuntras att hålla vilket spel de ämnar att utvärdera i åtanke för att 

avgöra hur viktiga de olika heuristikerna i listan kommer vara.   

 

Tabell 3: Lista med heuristiker – Version 2 

 Kategori Viktiga heuristiker 

1 Användbarhet Involvera spelaren snabbt och enkelt. Detta kan åstadkommas till exempel med en 

intressant och uppslukande tutorial som liknar hur spelet kommer spelas. Spelaren bör 

ha nog med information för att kunna starta spelet och omedelbart börja spela - den 

första handlingen de behöver utföra i spelet bör vara extremt uppenbar och resultera i 

omedelbar positiv feedback. 

2 Användbarhet Spelet bör designas för att vara fysiskt och mentalt bekvämt att spela. Till exempel bör 

den visuella representationen av den virtuella världen överensstämma med spelarens 

normala perception och uppdateras i takt med spelarens rörelser utan försening. 

Förebygg plötsliga rörelser och annat som kan orsaka illamående. 

3 Användbarhet Kontroller bör vara intuitiva, konsekventa och kännas naturliga att använda, med en 

lämplig mängd känslighet och responsiveness. De bör vara enkla nog för att kunna lära 

sig snabbt men expanderbara nog för avancerade alternativ. 

4 Användbarhet Spelare bör få tydlig, meningsfull och omedelbar feedback på deras handlingar, till 

exempel genom användandet av ljud- och bildeffekter. Dessa bör också användas för att 

väcka intresse eller skapa särskilda känslor hos spelaren. 

5 Användbarhet Visuella representationer bör vara igenkännbara och lätta att tolka. De bör tydligt 

förmedla deras funktion till spelare, och vid behov förklara sig själva för att främja 

inlärning. Objekt, handlingar och alternativ bör vara synliga - spelaren bör inte behöva 

komma ihåg information från en del av spelet till en annan.  

6 Användbarhet Gränssnitt bör vara minimalistiska och intuitiva att använda och navigera. Undvik 

onödiga lager och information. 

7 Användbarhet Förse spelaren med instruktion, träning och hjälp. Spelaren bör inte behöva använda en 

manual för att spela spelet, men ifall dokumentation behövs bör denna vara lätt att hitta 

och fokuserad på användarens mål. Spelare bör förses med information om sin status 

och sitt mål i spelet och även få kontext-specifik hjälp - ge spelaren ledtrådar, men inte 

för många. 

8 Användbarhet Systemet bör tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som är bekanta för 

användaren. Följ konventioner från den verkliga världen för att presentera information i 

en naturlig och logisk ordning. 

9 Immersion Interaktion i den virtuella miljön bör utgå från användarens förväntningar av interaktion 

i den verkliga världen till högsta möjliga grad. Objekt i den virtuella miljön bör vara så 
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lika deras verkliga motsatser som möjligt när det kommer till beteende och affordances 

för interaktion. 

10 Immersion Effekter av användarens interaktion med objekt i den virtuella världen bör vara 

omedelbart synliga och överensstämma med fysikens lagar och användarens 

perceptuella förväntningar. 

11 Immersion Spelarens handlingar, rörelser och positionering i den verkliga världen borde efterliknas 

så nära som möjligt inom den virtuella miljön. Representationen av spelaren i den 

virtuella miljön bör låta dem agera och utforska på ett naturligt sätt och inte begränsa 

normala fysiska handlingar. 

12 Immersion Spelarens uppfattning av engagemang och att vara i en verklig värld bör vara så naturlig 

som möjligt. Spelaren bör känna att spelvärlden pågår oavsett om de är de är där eller 

inte, att de kan påverka världen och att spelet kommer ihåg deras passage genom 

världen. 

13 Game Play Spelet bör ha tydliga mål, och dessa bör vara både långvariga och kortvariga. Ett tydligt, 

överhängande mål bör presenteras tidigt i spelet. 

14 Game Play Spelaren bör ha en känsla av kontroll över sin karaktär och kunna använda taktiker och 

strategier. 

15 Game Play Ljud- och bildeffekter bör användas under spelets gång för att skapa intresse och/eller 

väcka särskilda känslor hos spelaren. 

16 Game Play Inkludera många interaktiva objekt för spelaren att interagera med. 

17 Game Play Färdigheter som spelaren förväntas använda senare i spelet bör läras ut tidigt, eller 

precis innan den nya färdigheten behövs. 

18 Game Play Spelets tempo bör sätta press på spelaren men inte frustrera dem. Spelets svårighetsgrad 

bör variera så att utmaningen ökar i takt med att spelarens skicklighet växer. 

19 Game Play Spelare bör bli belönade för sitt spelande. Dessa belöningar bör absorbera spelaren 

djupare in i spelet genom att lära dem nya färdigheter, öka deras förmågor och 

expandera deras förmåga att skräddarsy deras spelupplevelse. 

20 Användbarhet Gör det möjligt för spelare att förhindra och återhämta sig från fel med hjälp av 

varningsmeddelanden respektive felmeddelanden. Få användare att bekräfta viktiga 

beslut. 

  Om spelet har en handling 

21 Handling Spelaren är intresserad av spelets handling och karaktärer. Spelaren bör kunna relatera 

dessa till deras egna personliga upplevelser. 

22 Handling Spelelement bör vara konsekventa med spelets värld och överhängande handling för att 

stötta spelarens “suspension of disbelief”. 

23 Handling Spelets handling och karaktärer avslöjas och utvecklas under spelets gång. 

  Mindre viktiga heuristiker 

24 Användbarhet Låt spelare konfigurera inställningar. Detta inkluderar allt från kontroller till 

svårighetsgrad och grafik, men även komfort-inställningar för Virtual Reality. Följ 

industristandarder för spelets standardinställningar. 

25 Game Play Spelet bör vara balanserat på ett sådant sätt att det finns flera sätt att vinna. Det bör inte 

finnas en ensam optimal strategi för att vinna.  

26 Användbarhet Låt spelaren spara sin framgång i spelet i olika stadier, och gör det enkelt att både starta 

och stänga av spelet.  
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27 Användbarhet Användaren bör alltid kunna hitta vart de är i den virtuella miljön och återvända till 

kända, förutbestämda positioner. 

28 Användbarhet Gränssnitt bör vara konsekventa när det kommer till kontroller, färger, typografi och 

dialog-design. 

29 Användbarhet Korta ner spelets inlärningskurva genom att följa spelindustri-trender för att matcha 

spelares förväntningar.  

30 Användbarhet Signalera tydligt när systemet tar initiativet från spelaren, såsom vid till exempel 

laddningskärmar. 

 

6.2.3 Version 2 – Personlig validering 

Som med den första iterationen av heuristik-listan så fattades beslutet att utföra en 

egen heuristisk utvärdering innan andra utvärderare involverades. Detta gjordes delvis 

för att validera de nya heuristikerna, då den nya listan såg så annorlunda ut från den 

förra, men även för att testa några av de idéer som hade genererats under testningen 

av den första versionen – främst individuella utvärderingar för varje heuristik. 

Utvärderingen utfördes med samma utrustning och spel som tidigare, men istället för 

att utvärdera två olika spel – Job Simulator och Gun Club VR – igen så fokuserade 

denna utvärdering enbart på Gun Club VR. Det var av intresse att utvärdera samma 

spel som tidigare för att se om den nya heuristik-listan hade lyckats svara på den 

första listans problem. Utvärderingen av Gun Club VR hade lett till flest fynd och 

insikter om metoden under de första utvärderingarna, och det sågs då som mest 

effektivt att enbart fokusera på Gun Club VR.  

Utvärderingen med den andra versionen av heuristik-listan var överlag mer lyckad än 

den första versionen. Heuristikerna avtäckte flera användbarhetsproblem, och det 

uppstod färre stunder av förvirring över vilken heuristik ett fynd hade att göra med. 

De individuella utvärderingarna var även fortsatt hjälpsamma. Flera av heuristikerna 

kunde valideras till en viss grad genom denna heuristiska utvärdering. Kvarvarande 

problem med memorering och anteckning av fynd förstärkte intresset i att involvera 

fler användare, då detta sågs som en potentiell lösning på flera av de problem som 

stöttes på. 

6.2.4 Version 2 – Validering med extern part 

Efter den personliga valideringen gjordes valet att inkludera fler utvärderare i 

testandet av den andra versionen av heuristik-listan, för att kunna samla in deras 

intryck om heuristikerna och eventuellt kunna validera dem. Detta gjorde det även 

möjligt att testa de ändringar som gjorts till metodens tillvägagångssätt som nu krävde 

mer än en utvärderare. Utvärderare rekryterades genom stängda grupper för UX-

designers och studenter på social media-plattformerna LinkedIn och Facebook. Tre 

User Experience Design-studenter från Högskolan i Skövde rekryterades, samtliga 

med tidigare erfarenhet av att använda sig av utvärderingsmetoder och erfarenhet med 

och/eller intresse för TV-spel och/eller Virtual Reality. Samtliga deltagare var i 

programmets tredje och sista år.  

 

Den första utvärderingen fick agera pilottest, menat att ge feedback och en generell 

indikation av heuristikerna, om metodiken fungerade, hur lång tid senare 

utvärderingar skulle ta och så vidare. Resonemanget gick att pilot-utvärderingens 

resultat eventuellt skulle kunna inkluderas i slutresultatet om testet inte genomgick 

större ändringar på grund av testets resultat. Pilottestet använde sig av manualen för 
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utvärdering som skrevs efter testen av den första versionen av heuristik-listan. I denna 

version av heuristisk utvärdering samarbetade två utvärderare – en utvärderare 

spelade spelet och pekade ut fynd, medan den andra utvärderaren läste upp heuristiker 

och antecknade fynd. Allvarlighetsgradering skedde genom gemensam diskussion.  

 

Spelet Gun Club VR valdes för utvärdering ännu en gång, av flera anledningar. Den 

främsta anledningen var att spelet hade använts tidigare i arbetet för att testa den 

första listan med heuristiker, och det var då av intresse att utvärdera samma spel för 

att se om den nya listan hittade samma eller fler användbarhetsproblem. 

En annan anledning var att spelets struktur även uppfattades passa väl för en kortare 

utvärdering. Medan vissa spel har långa introduktioner och lär ut ny mekanik över 

många timmar så lär Gun Club VR ut dess grundläggande mekanik på kort tid, och 

dess gameplay loop (vad spelaren gör i spelet) ändras inte mycket därefter. Gun Club 

VR designades även från grunden för immersive Virtual Reality, medan vissa av de 

andra spelen som övervägdes inte originellt var VR-spel. Det ansågs mest passande att 

välja ett helt VR-fokuserat spel, då just VR-specifika aspekter av spelupplevelsen stod 

i fokus i detta arbete. Job Simulator spelades under valideringen av den första 

versionen av heuristik-listan, men valdes bort för samtliga valideringar av den andra 

versionen. Likt den personliga valideringen fattades detta beslut huvudsakligen för att 

all fokus kunde läggas på enbart ett spel istället för flera. Efter flera utvärderingar 

hade det även identifierats ett antal potentiella användbarhetsproblem i Gun Club VR 

som det då blev av intresse att se om andra utvärderare också identifierade. 

 

Med heuristikerna och metodiken fastställda återstod att formulera hur utvärderare 

skulle lämna deras feedback om både heuristikerna och metodiken. Under 

utvärderingens gång skulle utvärderarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar, 

och en enkät skapades så att testdeltagare kunde ge ytterligare intryck om deras 

upplevelse efter att utvärderingen var över. I enkäten fick de deltagande utvärderarna 

bedöma hur hjälpsamma heuristikerna var när det kom till att hitta 

användbarhetsproblem. Detta graderades på en fem-gradig skala, där 1 stod för “Inte 

alls hjälpsam” och 5 stod för “Mycket hjälpsam”. Majoriteten av den data som skulle 

samlas in under utvärderingarna var kvalitativ, och det sågs då som eventuellt 

användbart att ha kvantitativ data om deltagarnas intryck av de olika heuristikerna för 

att underlätta en eventuell senare jämförelse av deras åsikter. Under varje heuristik 

fanns även möjligheten att lämna kommentarer om deltagarna hade mer att säga. 

Senare i enkäten fick de även lämna kommentarer om vad de tyckte om utförandet av 

utvärderingen och om de skulle kunna tänka sig att använda denna variant av metoden 

igen.  

 

Pilottestet tog plats i hemmamiljö under dagtid, och tog lite över en timme att 

genomföra.  Fynd antecknades ännu en gång i ett kalkylark, denna gång utan 

kolumnen för att beskriva var i spelet ett fynd hittades. Denna kolumn hade upplevts 

som icke-väsentlig under tidigare test. 

 

Pilottest-deltagaren informerades om syftet med både utvärderingen de deltog i och 

det större arbetet innan utvärderingen började. De fick veta hur heuristikerna hade 

tagits fram, och fick även läsa igenom manualen som hade skrivits tillsammans med 

samtliga heuristiker som skulle användas under utvärderingen. Namn och liknande 

samlades inte in, och utvärderingen spelades heller inte in. Enbart anteckningar 

fördes, och skärmbilder av spelet (som inte avslöjade något om användarens utseende) 
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kunde eventuellt komma att tas. Deltagaren informerades att de hade möjligheten att 

avsluta utvärderingen när som helst utan konsekvenser. Innan utvärderingen 

säkerställdes det att inga fysiska eller mentala faktorer skulle negativt påverka deras 

användning av ett VR-headset, såsom problem med nacken, yrsel eller illamående. 

Vidare uppmuntrades de att när som helst ta en paus och/eller eller sluta spela helt och 

hållet (samt informera testledaren) om de upplevde att användning negativt påverkade 

deras hälsa, till exempel om headsetet fick dem att må illa eller ledde till att de fick 

ont i nacken. Dricksvatten fanns tillgängligt under hela testet, och desinficerande 

våtservetter användes för att rengöra headsetet innan och efter användning i enlighet 

med manualens riktlinjer. 

 

Pilottestet hade både positiva och negativa resultat, och många av dessa var 

förvånande. Något som var tydligt var värdet av att ha flera personer som utvärderar 

ett spel: Deltagaren i pilottestet lyckades avtäcka flera användbarhetsproblem som 

inte hade hittats tidigare i arbetet, vissa subtila och vissa mycket allvarliga. Pilottestets 

resultat verkar peka på att flera av heuristikerna kom till nytta när det gällde att hitta 

fynd. Se tabellen nedan för exempel på några av dessa fynd.  

Tabell 4: Urval av fynd från pilottestet 

Heuristik Beskrivning av problemet 

20 Inget sätt att gå tillbaka i tutorialen om spelaren väljer fel mellan sittande och stående läge. 

7 Spelaren vill ta tag i en pistol i Shop-skärmen, likt andra delar av spelet, men kan inte. De 

måste istället peka och klicka på en knapp för att få vapnet i deras händer. Denna inkonsekvens 

ledde till att viss förvirring uppstod. 

9 Positionen av spelarens ammunition överensstämde inte med deras fysiska kropp, vilket gjorde 

det svårt för spelaren att nå den 

20 Att omcentrera återställer spelarens positionering, men om t.ex deras hand har försvunnit så 

verkar detta inte gå att åtgärda inom spelet och kräver en total omstart. Detta hände flera 

gånger. 

1 Gränserna för ikoner i Shop-skärmen är inkonsekventa, vilket ledde till att spelaren råkade 

klicka på fel ikoner flera gånger när de menade att klicka på annat. 

3 Spelaren saknade tillräcklig indikation för hur de skulle ladda sitt vapen. 

1 Spelet är inkonsekvent med hur det presenterar delar av sitt gränssnitt. Till exempel presenteras 

en utgångspunkt som en fysisk dörr i en del av den virtuella miljön, men är i andra delar enbart 

en knapp. Detta skapade och bröt förväntningar hos spelaren, vilket ledde till att de inte visste 

hur de skulle ta sig ut ur Shop-skärmen. 

1 Spelaren vill att pilar och knappar i Shop-skärmen ska vara placerade längre ner, för att göra 

det lättare att se och peka på dem. 

6 Spelaren får ingen feedback när de för sin laserpekare över vissa menyknappar. 

 

Att försöka hålla sig till ordningen av heuristik-listan var något som visade sig vara 

svårt i praktiken. I de enskilda utvärderingarna av version 1 hade detta inte upplevts 

som ett problem, men svårigheter uppstod när två personer deltog. Detta kan bero på 

att spel kan vara väldigt oförutsägbara, då olika spelare kan välja att spela på olika sätt 

och utföra olika handlingar – särskilt om spelet inte är helt linjärt, vilket Gun Club VR 

inte var. Deltagaren kommenterade att listans ordning kändes anpassad efter hur man 
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trodde att spelet skulle spelas och inte hur de faktiskt spelade spelet. Just i detta fall 

påverkades pilottestet även mycket av ett grovt, återkommande 

användbarhetsproblem. Vid flera tillfällen kopplades nämligen deltagarens ena 

virtuella hand loss och slutade följa rörelserna av deras handkontroll. Detta gjorde 

fortsatt spelande mer eller mindre omöjligt, och varje gång det inträffade krävde det 

en omstart av spelet. Att behöva starta om spelet flera gånger rubbade både heuristik-

listans ordning och testets flöde och fokus.  

Som tidigare nämnt så utgick inte utvärderingen från några uppgifter, men utifrån 

observation under testet och diskussion med deltagaren började uppgifter framstå som 

något som eventuellt skulle vara till nytta. Deltagaren menade att det eventuellt var 

enklare att strukturera arbetet utifrån uppgifter än från heuristiker. Dessa skulle kunna 

reflektera vanliga handlingar i spelet, och eventuellt användas för att utvärdera med 

några specifika heuristiker åt gången utifrån vilka som verkade relevanta till 

uppgiften. 

Utvärderingen blev mer likt ett traditionellt användbarhetstest än väntat. Detta kan 

peka på att användbarhetstest eventuellt är en bättre passform som metod för 

utvärdering av Virtual Reality-spel än vad heuristiska utvärderingar är. Dock är det 

värt att påpeka att användbarhetstest med användare generellt utförs efter andra 

utvärderingar för att bekräfta fynd, och att inkluderingen av utvärderare med 

domänspecifik kunskap verkade ha en påverkan på resultatet i detta arbetes fall. 

Utvärderarens erfarenhet av design verkade hjälpa dem märka saker som det är 

möjligt att en vanlig spelare inte skulle märkt av. Deras tidigare erfarenhet av 

utvärderingsmetoder förhöjde även deras förmåga att ge förslag om utvärderingens 

metodik. Enkäten som skapades kom inte till användning, då utvärderingen frångick 

så pass mycket från hur utvärderingen förväntades gå att den inte kändes relevant.  

Pilottestet gjorde det tydligt att mycket om tillvägagångssättet för utvärderingarna 

skulle behöva ändras, och på grund av det så har resterande utvärderingar inte utförts. 

Det huvudsakliga resultatet av detta arbete är då den nya listan med VR-spel-

fokuserade heuristiker, men dessa har inte kunnat valideras.  

Vissa frågor kom upp gällande rangordningen av heuristikerna, och hur man 

egentligen kunde avgöra att vissa var ”viktigare” än andra. Som tidigare diskuterat så 

kan olika spel lägga olika mycket vikt på aspekter av spelupplevelsen, vilket kan göra 

det svårt att säga med någon slags bestämdhet vad som är viktigt eller inte. På grund 

av detta så gjordes beslutet att dela in heuristikerna från version 2 av listan på ett 

annorlunda sätt, nämligen utefter vilket område av ett spel de har att göra med. Detta 

gör det möjligt för utvärderare att välja ut heuristiker utifrån vilken/vilka delar av ett 

spel de ämnar utvärdera. Under denna kategorisering gjordes beslutet att kombinera 

några heuristiker som upplevdes vara för lika varandra. Detta upplevdes minska 

svårigheter mellan att välja mellan liknande heuristiker och reducerade den totala 

mängden heuristiker från 30 till 27.  
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7. Resultat 
Frågeställningen för detta arbete var “Hur kan heuristisk utvärdering anpassas till 

Virtual Reality-spel?”, och med hjälp av metoder som litteraturgenomgångar och 

heuristiska utvärderingar så kunde denna frågeställning besvaras med skapandet av en 

ny lista med heuristiker och en manual för utförandet av heuristiska utvärderingar 

inom kontexten av immersive Virtual Reality-spel.  

Arbetet visar att det var möjligt att anpassa heuristisk utvärdering till Virtual Reality-

spel, med en viss mängd arbete, och med heuristik-listan och manualen visar arbetet 

även hur detta kan gå till. 

7.1 Lista med heuristiker – version 3 
Listan med heuristiker som skapades är utformad specifikt med immersive Virtual 

Reality-TV-spel i åtanke. Heuristikerna är sammansatta från heuristiker från tidigare 

arbeten som har att göra med heuristiker för spel och Virtual Reality, och har till en 

viss mängd validerats genom utförandet av heuristiska utvärderingar med dem. Denna 

listan är resultatet av flera omgångar validering och revidering, och representerar den 

slutgiltiga versionen. Heuristikerna har kategoriserats efter vilka aspekter av ett spel 

de har att göra med, men har inte rangordnats. Se tabellen nedan för den kompletta 

listan med heuristiker. 

Tabell 5: Lista med heuristiker – Version 3 

 Inlärning 

1 Involvera spelaren snabbt och enkelt. Detta kan åstadkommas till exempel med en intressant och 

uppslukande tutorial som liknar hur spelet kommer spelas. Spelaren bör ha nog med information för att 

kunna starta spelet och omedelbart börja spela - den första handlingen de behöver utföra i spelet bör vara 

extremt uppenbar och resultera i omedelbar positiv feedback. 

2 Förse spelaren med instruktion, träning och hjälp. Spelaren bör inte behöva använda en manual för att 

spela spelet, men ifall dokumentation behövs bör denna vara lätt att hitta och fokuserad på användarens 

mål. Spelare bör förses med information om sin status och sitt mål i spelet och även få kontext-specifik 

hjälp - ge spelaren ledtrådar, men inte för många. 

3 Visuella representationer (ikoner och så vidare) bör vara igenkännbara och lätta att tolka. De bör tydligt 

förmedla deras funktion till spelare, och vid behov förklara sig själva för att främja inlärning. Objekt, 

handlingar och alternativ bör vara synliga - spelaren bör inte behöva komma ihåg information från en del 

av spelet till en annan. 

4 Systemet bör tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som är bekanta för användaren. Följ 

konventioner från den verkliga världen för att presentera information i en naturlig och logisk ordning. 

5 Korta ner spelets inlärningskurva genom att följa spelindustri-trender för att matcha spelares 

förväntningar. 

6 Färdigheter som spelaren förväntas använda senare i spelet bör läras ut tidigt, eller precis innan den nya 

färdigheten behövs. 

 Gränssnitt 

7 Gränssnittet bör vara minimalistiskt och intuitivt att använda och navigera. Undvik onödiga lager och 

information. Det bör även vara konsekvent när det gäller saker som design, färger, kontroller och 

typografi. 

 Kontroller 
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8 Kontroller bör vara intuitiva, konsekventa och kännas naturliga att använda, med en lämplig mängd 

känslighet och responsiveness. De bör vara enkla nog för att kunna lära sig snabbt men expanderbara nog 

för avancerade alternativ. 

 Immersion 

9 Spelarens handlingar, rörelser och positionering i den verkliga världen borde efterliknas så nära som 

möjligt inom den virtuella miljön. Representationen av spelaren i den virtuella miljön bör låta dem agera 

och utforska på ett naturligt sätt och inte begränsa normala fysiska handlingar. 

10 Interaktion i den virtuella miljön bör utgå från användarens förväntningar av interaktion i den verkliga 

världen till högsta möjliga grad. Objekt i den virtuella miljön bör vara så lika deras verkliga motsatser som 

möjligt när det kommer till beteende och affordances för interaktion. 

11 Spelarens uppfattning av engagemang och att vara i en verklig värld bör vara så naturlig som möjligt. 

Spelaren bör känna att spelvärlden pågår oavsett om de är där eller inte, att de kan påverka världen och att 

spelet kommer ihåg deras passage genom världen. 

12 Inkludera många interaktiva objekt för spelaren att interagera med. 

 Game Play 

13 Spelet bör ha tydliga mål, och dessa bör vara både långvariga och kortvariga. Ett tydligt, överhängande 

mål bör presenteras tidigt i spelet. 

14 Spelaren bör ha en känsla av kontroll över sin karaktär och kunna använda taktiker och strategier. 

15 Spelaren bör bli belönad för sitt spelande. Dessa belöningar bör absorbera spelaren djupare in i spelet 

genom att lära dem nya färdigheter, öka deras förmågor och expandera deras förmåga att skräddarsy deras 

spelupplevelse. 

16 Spelet bör vara balanserat på ett sådant sätt att det finns flera sätt att vinna. Det bör inte finnas en ensam 

optimal strategi för att vinna. 

17 Spelets tempo bör sätta press på spelaren men inte frustrera dem. Spelets svårighetsgrad bör variera så att 

utmaningen ökar i takt med att spelarens skicklighet växer. 

 Bekvämlighet 

18 Gör det möjligt för spelare att förhindra och återhämta sig från fel med hjälp av varningsmeddelanden 

respektive felmeddelanden. Få användare att bekräfta viktiga beslut. 

19 Spelet bör designas för att vara fysiskt och mentalt bekvämt att spela. Till exempel bör den visuella 

representationen av den virtuella miljön överensstämma med spelarens normala perception och uppdateras 

i takt med spelarens rörelser utan försening. Förebygg plötsliga rörelser och annat som kan orsaka 

illamående. 

20 Låt spelaren spara sin framgång i spelet i olika stadier, och gör det enkelt att både starta och stänga av 

spelet. 

21 Användaren bör alltid kunna hitta vart de är i den virtuella miljön och återvända till kända, förutbestämda 

positioner. 

22 Låt spelare konfigurera inställningar. Detta inkluderar allt från kontroller till svårighetsgrad och grafik, 

men även komfort-inställningar för Virtual Reality. Följ industristandarder för spelets 

standardinställningar. 

 Feedback 

23 Spelare bör få tydlig, meningsfull och omedelbar feedback på deras handlingar, till exempel genom 

användandet av vibrationer och ljud- och bildeffekter. Dessa bör också användas för att väcka intresse 

eller skapa särskilda känslor hos spelaren. 
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24 Signalera tydligt när systemet tar initiativet från spelaren, såsom vid till exempel laddningskärmar. Spelare 

bör veta om och när de kan agera eller inte.  

 Handling 

25 Spelaren bör vara intresserad av spelets handling och karaktärer. Ideellt kan spelaren relatera dessa till 

deras egna personliga upplevelser. 

26 Spelets handling och karaktärer bör avslöjas och utvecklas under spelets gång. 

27 Spelelement bör vara konsekventa med spelets värld och överhängande handling för att stötta spelarens 

“suspension of disbelief”. 

 

7.2 Manual för heuristisk utvärdering av VR-spel 
Utformandet av listan med heuristiker och utförandet av heuristiska utvärderingar 

informerade tillsammans skapandet av en manual med information och tips om 

utförandet av heuristiska utvärderingar inom kontexten av immersive Virtual Reality. 

Manualen är specifikt utformad för att försöka bemöta några av de utmaningar som 

användning av ett headset (head-mounted display), och andra omständigheter unika 

för Virtual Reality, skapar för heuristisk utvärdering. Manualen är menad att kunna 

användas utan att ha läst rapporten den framkom från.  

Manualen består av ett flertal delar. De första delarna agerar som översiktlig 

introduktion till heuristisk utvärdering som metod, och introducerar listan med VR-

spels-heuristiker. Setup-delen innehåller praktisk information för innan och under 

utvärderingar och berör ämnen som rengörandet av headsets, utvärderares fysiska 

välmående och hur mycket utrymme som krävs för VR. Hur utvärderingen går till 

täcks i Utförande-delen, som täcker hur metoden fungerar, vad utvärderarnas 

individuella roller är och hur fynd kan antecknas och allvarlighetsgraderas. Manualen 

avslutas med information om hur utvärderare kan gå tillväga när utvärderingen är 

färdig, och hur de kan hantera och analysera den data som samlats in under 

utvärderingen.  

Manualen är resultatet av de insikter som genererats under arbetets många olika 

utvärderingar, och har därmed kommit att ändras mycket under arbetets gång. Likt 

heuristikerna så skapades manualen för att det fanns en avsaknad av skriven 

information om hur utvärdering av spel kunde ske i en Virtual Reality-kontext. Idén 

om att ha två utvärderare med olika roller framkom av svårigheter med enskild 

utvärdering som stöttes på under de personliga valideringarna som utfördes under 

arbetets gång. Setup-delen av manualen utgår till stor del från frågor som kom upp 

under utformningen av utvärderingen, såsom vilka miljöer främjade respektive 

hindrade utförandet och hur de kunde utföras på ett säkert och hälsosamt sätt. 

Uppmuntrandet av att använda affinitetsdiagram för att sortera eventuella fynd efter 

utvärderingen kom från faktumet att det upplevdes vara till stor hjälp i analysen av 

data från litteraturgenomgången.  

Uppgifter var ursprungligen inte en del av utvärderingarna i detta arbete, då dessa 

upplevdes som att de inte nödvändigtvis var en bra passform för spel – detta på grund 

av att de generellt fokuserar på mer än bara utförandet av just uppgifter. Resultatet av 

pilot-testet ledde dock till att uppgifter inkluderades i manualen. Uppgifter var något 

som det fanns vissa funderingar om redan efter de enskilda utvärderingarna, och att 

pilottest-deltagaren specifikt efterfrågade dem cementerade det hela. Bara utförandet 
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av uppgifter är som tidigare diskuterat långt från den viktigaste faktorn när det 

kommer till spelande. Uppgifter bör därmed först och främst informera spelandet, inte 

styra det helt och hållet. Det kan vara intressant att se om det går att utföra vissa 

uppgifter eller inte, men inom spel kan det vara åtminstone lika intressant att se hur en 

spelare gör det och om det leder till njutning och engagemang hos spelaren. 

Uppgifternas främsta syfte i det här fallet är då att ge utvärderare riktning och fokus 

och att informera valet av heuristiker. 
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8 Diskussion 
Det följande är en diskussion och reflektion över arbetet som utförts. Detta inkluderar 

diskussion om arbetets metodval och utförande, men berör även etiska och samhälleliga 

aspekter och eventuella framtida arbeten. 

8.1 Reflektion – Resultat och slutsatser 
Detta arbete lyckades besvara sin frågeställning med sammanställandet av nya, 

domän-specifika heuristiker utformade efter immersive Virtual Reality-spel. Dessa 

heuristiker sammanfattar heuristiker och insikter från tidigare litteratur. Som del av 

arbetet skapades också en manual för utförandet av heuristisk utvärdering inom 

kontexten av immersive Virtual Reality-spel.  

Arbetet fokuserade huvudsakligen på Playstation VR, men både heuristikerna och 

metoden blev så generella att de bör gå att applicera till åtminstone liknande 

immersive Virtual Reality-plattformar som Oculus Rift och HTC Vive. Viss informell 

testning av både heuristikerna och metoden skedde faktiskt under spelandet av ett spel 

med ett HTC Vive-headset, och de fungerade utan större problem. Heuristikerna som 

skapades har god grund i tidigare arbeten, och förhoppningsvis kan de i sin tur agera 

grund för framtida arbeten. Medan de inte kunde bekräftas till större grad i detta 

arbete så härstammar de från heuristiker som togs fram och bekräftades på flera olika 

sätt, vilket förhoppningsvis bör hjälpa med deras trovärdighet.  

För att se till det större sammanhanget så finns det vissa funderingar över 

användningen av Virtual Reality på en större, samhällelig skala. Heuristikerna från 

detta arbete är menade att underlätta utvärdering, vilket i sin tur är menat att ge 

upphov till förbättringar och leda till en bättre upplevelse för användare. Detta skulle 

kunna göra det lättare för skapare av Virtual Reality-spel att utvärdera sina skapelser. 

Detta kan leda till Virtual Reality-spel med mindre användbarhetsproblem, vilket i sin 

tur skulle kunna leda till bredare acceptans och applicering av Virtual Reality. Något 

som påverkar hur positivt det går att se på detta är faktumet att Virtual Reality-

utvärdering, och Virtual Reality i allmänhet, kan vara problematiskt när det kommer 

till tillgänglighet. För det första kan Virtual Reality vara krävande rent fysiskt: 

illamående, nackskador, synfel och andra funktionsvariationer kan negativt påverka 

eller helt hindra personers användning av Virtual Reality-headsets. Rörelsekänsliga 

inmatningsenheter och VR i rumsskala kan kräva större mängder rörelser, något som 

alla heller inte är kapabla till. Sedan finns det även den ekonomiska faktorn, då 

Virtual Reality i nuläget fortfarande är väldigt dyrt. Headsets såsom Playstation VR 

och HTC Vive kostar flera tusentals kronor, och kräver även en viss mängd utrymme 

som inte alla kommer ha tillgång till. Även billigare alternativ som Google Cardboard 

kräver kostsamma smarttelefoner. Det är nyttigt för förespråkare för bredare 

applicering av Virtual Reality att fundera på vad det skulle innebära för de som inte 

kan använda sig av VR, och hur man skulle kunna designa på ett mer inkluderande 

sätt. Som det ser ut nu skulle bredare applicering av Virtual Reality löpa risken att 

avskärma delar av samhället som av ett antal anledningar inte har tillgång till eller kan 

använda Virtual Reality. 

 

VR-spel har dock visat sig att även kunna vara till samhällelig nytta. Ett exempel på 

detta är hur VR-spelet Sea Hero Quest använts för att underlätta identifikationen av 

personer som riskerar att utveckla Alzheimer’s sjukdom (Coughlan, o.a., 2019). Här 

samlades data in om spelares spatiala navigation i spelet, då just spatial navigation är 
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något som visat sig vara en kritisk faktor när det kommer till att identifiera förklinisk 

Alzheimer’s. Det menas att varje två minuter av spelande av Sea Hero Quest var lika 

med fem timmar av laboratorie-baserad forskning, och tack vare en stor spelarbas 

lyckades forskningsgruppen samla in stora mängder data. Användning av dessa data 

som ett riktmärke gjorde det möjligt att i ett tidigt stadie särskilja mellan deltagare 

som hade hög risk att utveckla Alzheimer’s sjukdom och deltagare som hade låg risk, 

vilket var något de inte fann vara möjligt med en annan typ av test.  

 

8.2 Reflektion - Metod 
När det kommer till detta arbetes metodval och genomförande finns det definitivt 

vissa saker som kunde gjorts annorlunda och på eventuellt bättre sätt. I slutändan var 

det till exempel ett misstag att inte skapa affinitetsdiagrammet tidigare under arbetets 

gång, då denna kom att påverka och forma mycket av det arbete som kom efter. Att 

försöka handplocka heuristiker som i första försöket var inte väl uttänkt, vilket även 

var fallet med de första individuella utvärderingarna. I längden kunde troligen mycket 

tid och arbete sparats om man inte hade försökt skynda fram utvärderingarna, och mer 

tid och tanke hade lagts på utformandet av heuristiker och utvärderingarnas 

tillvägagångssätt. Just i fallet med affinitetsdiagrammet var de hårdvaru-relaterade 

heuristikerna - huvudsakligen de skapade av Murtza o.a. (2017) - något som troligen 

borde tagits bort redan under litteraturgenomgången, då de inte var särskilt relevanta 

för just detta arbete.  

 

Arbetets mest beklagliga del är dock faktumet att heuristikerna inte kunde valideras 

med fler deltagare och spel, och anledningen till detta är flerdelad. För det första 

schemalagdes utvärderingarna med externa parter sent i arbetet, då mycket tid gick åt 

till sammansättningen av heuristikerna och funderingar över just hur utvärderingarna 

skulle utföras. Detta lämnade inte mycket tid för att rekrytera deltagare, och ännu 

mindre tid för att ha faktiskt hunnit utvärdera med dem och sedan analyserat deras 

data. För det andra var kraven på deltagarna relativt höga när det kom till vad de 

behövde kunna för att delta. Kompetens inom User Experience Design samt 

vana/intresse av spel och/eller Virtual Reality är många krav på en och samma gång, 

och att be dem utföra en hel heuristisk utvärdering utan kompensation är kanske inte 

den mest lockande propositionen. Att arbetet utfördes samtidigt som andra 

examensarbeten ledde troligen även till att många av de studenter som skulle passat 

väl och eventuellt var intresserade hade fullt upp med egna projekt. Medan den enda 

utvärderingen med extern part som utfördes hade till stor del negativa resultat var den 

mycket informativ, och funderingen blir då vad vilka resultat som skulle uppstått om 

fler hade deltagit. Att heuristik-listan inte kunnat valideras är heller inte bra för listans 

tillförlitlighet. 

 

Den typen av heuristisk utvärdering som utfördes som del av detta arbete var inte utan 

sina problem, som pilottestet visade. Det finns många olika varianter av heuristisk 

utvärdering, och det krävdes – och kommer uppenbarligen kräva - en del tid och 

arbete att bestämma vad som passar för området. Group heuristic evaluation verkade 

eventuellt som en bra passform i sin helhet för VR-utvärderingen, men vissa faktorer 

ledde till att metoden enbart användes som inspirationskälla för detta arbetes 

tillvägagångssätt istället för att användas helt och hållet. Den främsta anledningen var 

att metoden kräver 5 - 10 UX/domän/produkt-experter per utvärdering. Det här höga 

kravet på antalet utvärderare kan mycket väl vara bra för mängden och pålitligheten 
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av fynd, men det kan även göra det svårt för individer eller företag med mindre 

resurser att utföra en utvärdering av denna typ.  

 

Det är möjligt att uppdelningen av heuristiker i version 3 av heuristik-listan skulle 

göra individuella utvärderingar mer genomförbara igen, men där finns fortfarande ett 

antal ouppklarade frågor och problem.  

 

Det finns dock vissa möjligheter när det kommer till att utföra utvärderingar helt inom 

en virtuell miljö. I diskussioner med andra UXD-studenter kom röstinspelning upp 

som ett möjligt sätt att anteckna fynd utan att behöva fysiskt skriva ner dem. Att 

transkribera en sådan inspelning skulle troligen vara tidskrävande, men gör det 

eventuellt mer realistiskt att utföra heuristiska utvärderingar i en VR-kontext på egen 

hand. PC-versionen av Job Simulator VR har sedan länge gett spelare möjligheten att 

visa en chattlogg från livestreaming-tjänsten Twitch inne i den virtuella miljön 

(Owlchemy Labs, 2016), och detta skulle eventuellt kunna användas för att läsa 

heuristiker utan att ta behöva ta av sig headsetet. Det finns även ett antal program som 

erbjuder liknande funktionalitet, såsom OVRdrop (Ewalt, 2017), som låter användare 

placera sin PC-desktop över vad de ser i sitt VR-headset. Dessa funktioner finns ej 

tillgängliga för Playstation VR och kunde därmed inte inkluderas i detta arbete, och 

det finns även frågor om till vilken grad användning av dessa funktioner skulle 

påverka spelupplevelsen. Det skulle vara av intresse att i framtiden studera hur/om 

dessa skulle kunna användas för att underlätta med utvärdering i en VR-kontext.  

 

Medan det teoretiskt sätt fortfarande kan vara möjligt att utvärdera utifrån enbart en 

representation av ett system och inte ett fullt system så har detta arbete utgått från 

fullskaliga, färdiga system. Det är därmed svårt att säga hur pass realistiskt detta är, då 

arbetets resultat och tillvägagångssätt enbart applicerats till fullskaliga, färdiga system 

och inte enklare representationer. De ändringar som gjordes fokuserade dock på att 

försöka hålla sig så pass nära till den vanliga metoden som möjligt. Det ansågs viktigt 

att försöka bibehålla metodens ”kärna” till så hög grad som möjligt. Det är svårt att 

tänka sig att många andra utvärderingsmetoder inte skulle kräva liknande anpassning, 

och det är då inte omöjligt att heuristisk utvärdering bibehåller dess styrkor relativt till 

andra metoder trots detta arbetes anpassning. Heuristik-listan är lång, men med dess 

kategorisering bör det vara möjligt att enbart plocka ut heuristiker relaterade till de 

områden som önskas utvärderas.  

 

Bland denna diskussion om olika sätt att anpassa heuristisk utvärdering som metod är 

det viktigt att inte tappa sikte om varför just heuristisk utvärdering valdes till att börja 

med. Ifall för stora förändringar måste göras till metoder skapar det frågan om någon 

annan utvärderingsmetod egentligen skulle vara bättre anpassad, eller om en mer eller 

mindre helt ny metod egentligen behövs. Två av de främsta styrkorna med heuristisk 

utvärdering, som diskuterat tidigare (se sektion 2.5.2), är att det är en relativt snabb 

metod som inte kräver många resurser. Test-utvärderingarna tog inte särskilt lång tid, 

och det är svårt att tänka sig ett snävare fokus med uppgifter och utvalda heuristiker 

skulle öka mängden tid. Resursmässigt kan detta vara ett krävande område för 

utvärdering: arbetet utgår från att utvärderare har tillgång till – som minst - ett VR-

headset, en kompatibel spelkonsol eller PC, spel att utvärdera, en TV- eller 

datorskärm i observationssyfte och en eller flera inmatningsenheter. Ifall detta finns 

tillgängligt sedan tidigare krävs dock enbart listan med heuristiker och ett sätt att 

anteckna fynd.  
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Något som var viktigt för detta arbete var att det gjordes på ett etiskt sett, samhälls- 

och forskningsmässigt. Av denna anledning namnges inte deltagare i utvärderingarna 

eller denna rapport, utan istället refereras de till med generiska benämningar som 

”deltagare” eller ”utvärderare”. Varken video eller ljud spelades in, istället fördes 

enbart anteckningar för de fynd som hittades och för deltagares intryck. Enkäten 

krävde inte utlämnandet av någon personlig information. En av fördelarna med 

heuristisk utvärdering som metod är att man inte måste inkludera riktiga användare, 

vilket kringgår de etiska frågor som uppstår med utvärderingsmetoder som kräver 

användare. Se sektion 6.2.4 för mer redogörelse för vad som gjordes för att värna om 

externa parters information och välmående. 

 

8.3 Framtida arbete 
Det finns mycket utrymme för vidare arbete, både med vad denna rapport har 

undersökt och inom det generella området av utvärderingsmetoder och Virtual 

Reality-spel. Att fortsätta samla in data och intryck från utvärderare om denna 

rapports heuristiker och tillvägagångssätt känns som en naturlig fortsättning. Detta är 

viktigt för att validera denna rapports fynd och öka dess tillförlitlighet. Mängden 

utvärderare som deltog i utvärderingar under detta arbete var mycket låg, så fler skulle 

vara till nytta. Att fortsätta testa heuristikerna och metoden kan även identifiera 

svagheter som behöver rättas till eller saker som behöver läggas till - listan med 

heuristiker skulle säkerligen kunna itereras på ännu mer, särskilt med t.ex mer genre-

specifika heuristiker. Det skulle även vara intressant att studera appliceringen av 

andra utvärderingsmetoder till VR-spel, och att studera ifall det som gjorts i detta 

arbete skulle behöva vidare anpassning för att fungera på andra VR-plattformar.  

 

Något som var på väg att utvecklas som del av detta arbete var tillvägagångssätt för 

att utföra arbetets utvärderingar över internet, då detta skulle behövas ifall någon av 

de deltagande utvärderarna inte hade möjligheten att närvara på plats. Detta skulle 

troligen inneburit att testledaren och utvärderaren skulle använt sig av program för 

video- och/eller röstchatt för att kommunicera under utvärderingen. Då ingen av 

deltagarna jobbade på distans fanns det inget behov av att utveckla denna variant, men 

att anpassa metoden för detta skulle troligen inte vara särskilt krävande och är något 

som skulle kunna göras i framtiden. Detta arbete har enbart skrapat på ytan av ett 

väldigt stort fält.  

 

Vad detta arbete kan göra är att visa på början på en ny period inom User Experience 

Design, där praktiker inom fältet ser förbi traditionella gränssnitt, inmatningsenheter 

och tvådimensionella skärmar och börjar lägga mer fokus på hur man kan designa för 

och utvärdera nya, framväxande typer av teknik. Detta är inte utan sina utmaningar, 

men kommer bli mer behövligt desto mer utveckling som sker i teknikvärlden. För att 

följa upp på en tidigare metafor behöver interaktionsdesignerns Vilda Västern i sin tid 

tämjas och bosättas. 
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Bilaga: Manual för heuristisk utvärdering av Virtual 

Reality-spel 

En guide av Wilmer Tjernberg 

Om manualen 

Denna manual innehåller tips för anordning och utförande av heuristiska utvärderingar inom 

kontexten av immersive Virtual Reality-spel. 

Manualen är tillgänglig under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International-licens. Författaren av denna manual går att kontaktas via e-mailadressen 

a16wiltj@student.his.se eller willtjernberg@gmail.com.  

 

Heuristisk utvärdering - snabbt och billigt 

En heuristisk utvärdering är en typ av gränssnitts- eller användbarhetsutvärderingsmetod där 

en eller flera individer utvärderar en produkt utifrån en lista med användbarhetsprinciper, eller 

så kallade heuristiker. 

Det huvudsakliga målet med en heuristisk utvärdering är att hitta så många användbarhets- 

och designproblem som möjligt för en relativt låg kostnad och på relativt kort tid. 

Utvärderingen är vanligtvis billig och kräver inte många resurser, då den inte behöver 

användare eller speciell utrustning. Allt som behövs är en eller flera utvärderare, en lista med 

heuristiker och någon slags representation av det system eller spel som ska utvärderas. Detta 

gör även metoden lätt att lära sig och utföra, och medan sammanställning av data kan vara 

tidskrävande så kan själva utvärderingen utföras på bara några timmar. 

 
Det finns många resurser för mer information om heuristisk utvärdering. Denna manual 

rekommenderar boken User Interface Inspection Methods: A User-Centered Design Method 

av Chauncey Wilson, eller artikeln How to Conduct a Heuristic Evaluation av Jakob Nielsen 

(https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/). 

 

Heuristiker för VR-spel 

Heuristikerna i denna manual är specifikt anpassade efter immersive Virtual Reality-spel, och 

har sina rötter i ett antal tidigare arbeten om heuristiker för både spel och Virtual Reality. 

Heuristikerna är indelade i olika kategorier baserat på vilka aspekter av ett spel de har att göra 

med. Det är fullt möjligt att utvärdera med samtliga heuristiker, vilket kan leda till en bred 

men tidskrävande utvärdering. Indelningen har gjorts så att det är möjligt att välja ut 

heuristiker relaterade till just de delar av ett spel som ska utvärderas. Notera att heuristikerna 

utformades med Playstation VR i åtanke, men bör vara applicerbara till andra VR-plattformar.  

 

 Inlärning 

1 Involvera spelaren snabbt och enkelt. Detta kan åstadkommas till exempel med en intressant och 

uppslukande tutorial som liknar hur spelet kommer spelas. Spelaren bör ha nog med information för att 

kunna starta spelet och omedelbart börja spela - den första handlingen de behöver utföra i spelet bör vara 

extremt uppenbar och resultera i omedelbar positiv feedback. 

2 Förse spelaren med instruktion, träning och hjälp. Spelaren bör inte behöva använda en manual för att 

spela spelet, men ifall dokumentation behövs bör denna vara lätt att hitta och fokuserad på användarens 

mål. Spelare bör förses med information om sin status och sitt mål i spelet och även få kontext-specifik 

hjälp - ge spelaren ledtrådar, men inte för många. 
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3 Visuella representationer (ikoner och så vidare) bör vara igenkännbara och lätta att tolka. De bör tydligt 

förmedla deras funktion till spelare, och vid behov förklara sig själva för att främja inlärning. Objekt, 

handlingar och alternativ bör vara synliga - spelaren bör inte behöva komma ihåg information från en del 

av spelet till en annan. 

4 Systemet bör tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som är bekanta för användaren. Följ 

konventioner från den verkliga världen för att presentera information i en naturlig och logisk ordning. 

5 Korta ner spelets inlärningskurva genom att följa spelindustri-trender för att matcha spelares 

förväntningar. 

6 Färdigheter som spelaren förväntas använda senare i spelet bör läras ut tidigt, eller precis innan den nya 

färdigheten behövs. 

 Gränssnitt 

7 Gränssnittet bör vara minimalistiskt och intuitivt att använda och navigera. Undvik onödiga lager och 

information. Det bör även vara konsekvent när det gäller saker som design, färger, kontroller och 

typografi. 

 Kontroller 

8 Kontroller bör vara intuitiva, konsekventa och kännas naturliga att använda, med en lämplig mängd 

känslighet och responsiveness. De bör vara enkla nog för att kunna lära sig snabbt men expanderbara nog 

för avancerade alternativ. 

 Immersion 

9 Spelarens handlingar, rörelser och positionering i den verkliga världen borde efterliknas så nära som 

möjligt inom den virtuella miljön. Representationen av spelaren i den virtuella miljön bör låta dem agera 

och utforska på ett naturligt sätt och inte begränsa normala fysiska handlingar. 

10 Interaktion i den virtuella miljön bör utgå från användarens förväntningar av interaktion i den verkliga 

världen till högsta möjliga grad. Objekt i den virtuella miljön bör vara så lika deras verkliga motsatser som 

möjligt när det kommer till beteende och affordances för interaktion. 

11 Spelarens uppfattning av engagemang och att vara i en verklig värld bör vara så naturlig som möjligt. 

Spelaren bör känna att spelvärlden pågår oavsett om de är de är där eller inte, att de kan påverka världen 

och att spelet kommer ihåg deras passage genom världen. 

12 Inkludera många interaktiva objekt för spelaren att interagera med. 

 Game Play 

13 Spelet bör ha tydliga mål, och dessa bör vara både långvariga och kortvariga. Ett tydligt, överhängande 

mål bör presenteras tidigt i spelet. 

14 Spelaren bör ha en känsla av kontroll över sin karaktär och kunna använda taktiker och strategier. 

15 Spelaren bör bli belönade för sitt spelande. Dessa belöningar bör absorbera spelaren djupare in i spelet 

genom att lära dem nya färdigheter, öka deras förmågor och expandera deras förmåga att skräddarsy deras 

spelupplevelse. 

16 Spelet bör vara balanserat på ett sådant sätt att det finns flera sätt att vinna. Det bör inte finnas en ensam 

optimal strategi för att vinna. 

17 Spelets tempo bör sätta press på spelaren men inte frustrera dem. Spelets svårighetsgrad bör variera så att 

utmaningen ökar i takt med att spelarens skicklighet växer. 

 Bekvämlighet 



 

 
 

18 Gör det möjligt för spelare att förhindra och återhämta sig från fel med hjälp av varningsmeddelanden 

respektive felmeddelanden. Få användare att bekräfta viktiga beslut. 

19 Spelet bör designas för att vara fysiskt och mentalt bekvämt att spela. Till exempel bör den visuella 

representationen av den virtuella miljön överensstämma med spelarens normala perception och uppdateras 

i takt med spelarens rörelser utan försening. Förebygg plötsliga rörelser och annat som kan orsaka 

illamående. 

20 Låt spelaren spara sin framgång i spelet i olika stadier, och gör det enkelt att både starta och stänga av 

spelet. 

21 Användaren bör alltid kunna hitta vart de är i den virtuella miljön och återvända till kända, förutbestämda 

positioner. 

22 Låt spelare konfigurera inställningar. Detta inkluderar allt från kontroller till svårighetsgrad och grafik, 

men även komfort-inställningar för Virtual Reality. Följ industristandarder för spelets 

standardinställningar. 

 Feedback 

23 Spelare bör få tydlig, meningsfull och omedelbar feedback på deras handlingar, till exempel genom 

användandet av vibrationer och ljud- och bildeffekter. Dessa bör också användas för att väcka intresse 

eller skapa särskilda känslor hos spelaren. 

24 Signalera tydligt när systemet tar initiativet från spelaren, såsom vid till exempel laddningskärmar. Spelare 

bör veta om och när de kan agera eller inte.  

 Handling 

25 Spelaren bör vara intresserad av spelets handling och karaktärer. Ideellt kan spelaren relatera dessa till 

deras egna personliga upplevelser. 

26 Spelets handling och karaktärer bör avslöjas och utvecklas under spelets gång. 

27 Spelelement bör vara konsekventa med spelets värld och överhängande handling för att stötta spelarens 

“suspension of disbelief”. 

 

För exempel på hur heuristiker och gränssnitts/användbarhetsprinciper kan appliceras till TV-

spel rekommenderas boken The Gamer’s Brain av Celia Hodent, eller artikeln 10 Usability 

Heuristics Applied to Video Games av Alita Joyce 

(https://www.nngroup.com/articles/usability-heuristics-applied-video-games/). 

Setup 

Det följande är en checklista med steg som bör följas innan en utvärdering kan börja, och 

några saker att hålla i åtanke under utvärderingen. 

 
Inför utvärderingen 

• Desinficera headset inför och efter varje användare för att minska sjukdomsrisk. Här 

rekommenderas desinficerande våtservetter eller liknande. Undvik alkoholbaserade 

lösningar om möjligt.  

 

• Rengör headsetets linser försiktigt. Här rekommenderas till exempel en 

mikrofiberduk. 

 

• Se till att alla inmatningsenheter är fullt laddade.  
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• Följ instruktionerna för setup av headsetet, särskilt gällande positionering och 

utrymme. Olika headsets behöver olika stora utrymmen, så följ headsetets 

medföljande instruktioner. För Playstation VR, till exempel, rekommenderas en 

öppen spelyta som är cirka 1,7 meter bred och cirka 3 meter djup. 

 

• Se till att det fysiska utrymmet som utvärderingen utförs i har nog med utrymme för 

att utvärderaren ska kunna flytta sig runt obehindrat. Avlägsna alla möjliga hinder. 

 

• För headset som använder ljus för att spåra rörelse (ex Playstation VR) 

rekommenderas det att använda headsetet i miljöer utan starkt ljus (lampor, indirekt 

eller direkt solljus) för att inte störa spårningen. Viktigast är att starka ljus inte syns 

på kameran. 

 

• Notera om en potentiell utvärderare har åkommor eller funktionsskillnader som kan 

påverka deras användning av ett VR-headset (exempelvis nackskador, epilepsi, 

problem med åksjuka). Om användning utgör en allvarlig hälsorisk så bör de inte ha 

på sig headsetet. Eventuellt kan de fortfarande medverka i utvärderingen i rollen som 

testledare.  

 

Under utvärderingen 
• Det rekommenderas att inte använda headsetet mer än 15 - 25 minuter åt gången. Ta 

pauser mellan användning, och ha dricksvatten nära till hands vid behov. 

 

• Överväg starkt att pausa eller avsluta användning av headsetet om utvärderaren 

upplever illamående eller andra negativa hälsoeffekter. 

 

• Medan headsetet används så bör utomstående hålla sig utanför spelområdet för att 

minska risken av fysisk skada. 

 

• Håll i utvärderingen på en avskild plats där utvärderarna kan jobba ifred och fokusera 

helt på utvärderingen. Se till att andra personer, mobiltelefoner etc. inte stör 

utvärderarnas fokus.  

 

Utförande 

Hur metoden fungerar 
I denna variant av heuristisk utvärdering går utvärderarna genom en lista med heuristiker 

medan de spelar spelet som ska utvärderas, med fokus på en heuristik åt gången. Detta görs 

för att strukturera utvärderingen och för att utvärderarna inte ska behöva komma ihåg många 

heuristiker samtidigt. Det rekommenderas att spendera åtminstone 5 minuter på varje 

heuristik, men detta kan komma att variera beroende på spelet och hur relevant heuristiken är 

till det. En god tumregel är att gå vidare när utvärderaren inte längre hittar fynd relaterade till 

heuristiken. Utvärderingen anses vara färdig när deltagarna har gått igenom samtliga 

heuristiker och upplever att de inte kan hitta några mer fynd. 
 

Båda utvärderare bör läsa hela listan med heuristiker innan utvärderingen börjar. Fynd 

relaterade till en heuristik kan fortfarande pekas ut även om det inte är den heuristikens “tur”.  

 

Uppgifter  

Heuristiska utvärderingar utgår generellt från särskilda delar av ett gränssnitt, scenarion 

och/eller uppgifter där utvärderare har särskilda mål de ska försöka uppnå. Medan spel 

fokuserar på andra aspekter än bara effektivt utförande av uppgifter, som njutning och 

engagemang, så kan användandet av uppgifter vara ett enkelt sätt att strukturera utvärderingen 

och ge utvärderarna saker att fokusera på.  



 

 
 

Hur skapandet av uppgifter går till kan bero på kontexten som utvärderingarna utförs i. Om 

utvärderingen utförs inom eller för ett företag så är det möjligt att företaget har särskilda delar 

av spelet som de vill ska undersökas, till exempel spelets introduktion. 

Om utvärderingen utförs i akademiskt syfte, till exempel för en studie, så kan studiens syfte 

informera valet av heuristiker och utvärderingens fokusområde. 

Uppgifter kan vara så enkla som att spela en viss del av spelet, eller att utföra en handling 

som att köpa ny utrustning eller navigera genom en meny. 

Notera att när det kommer till spel så är hur användaren ”klarade av” en uppgift och vad de 

tyckte om det är åtminstone lika viktigt, om inte i (vissa fall) ännu viktigare, än hur pass väl 

uppgiften ”klarades av” eller inte.  

Olika spel kommer kräva olika uppgifter, och det rekommenderas därmed att utreda ett spel 

innan det utvärderas för att etablera vilka uppgifter eller delar av spelet utvärderingen 

kommer fokusera på. 

 
Utvärderare 
Denna metod kräver en testledare och en utvärderare, och det är rekommenderat att dessa har 

tidigare erfarenhet av utvärderingsmetoder, spel och/eller Virtual Reality. 

 
Testledarens uppgift är att ledsaga testet genom att läsa upp uppgifter och heuristiker för den 

andra utvärderaren. 
Utvärderaren med VR-headsetet har då som uppgift att spela spelet och hitta 

användbarhetsproblem och fynd som testledaren sedan antecknar.  

 
Detta låter headset-användaren fokusera helt på att hitta fynd. Testledaren observerar 

spelandet, och kan peka ut saker åt headset-användaren eller be dem t.ex förtydliga saker eller 

pröva att göra något i spelet. På samma sätt kan headset-användaren t.ex be testledaren att 

läsa upp en heuristik igen.  

 

Anteckning av fynd 
När en testledare antecknar ett fynd bör de alltid inkludera följande information: 

• Vilken heuristik fyndet har att göra med (att numrera heuristikerna gör detta lättare) 

• En beskrivning av problemet/fyndet 

• Eventuella kommentarer om fyndet 

Fynd kan vara positiva, och utvärderare uppmuntras att belysa positiva aspekter. Ifall ett fynd 

är positivt borde detta noteras tydligt i en kommentar. I situationer där vart i spelet ett fynd 

hittades är viktigt bör detta noteras i beskrivningen eller i en kommentar. 
Anteckning är i denna situation enklast att göra i kalkylark som t.ex Google Sheets eller 

Microsoft Excel. I dessa kan testledaren skapa en kolumn var för de tre typerna av 

information som bör antecknas.  

 
Pauser 
Som tidigare nämnt borde headset-användaren ta pauser, särskilt om utvärderingen tar lång 

tid. Exakt när pauser tas och hur långa de blir är lite upp till headset-användaren mår, men 

som tidigare nämnt rekommenderas det generellt att inte spela mer än 15 - 25 minuter åt 

gången. Pausen är en utmärkt tid för utvärderarna att diskutera hur utvärderingen går, 

förtydliga beskrivningar av problem, potentiellt allvarlighetsgradera fynd och friska upp sig 

med exempelvis toalettbesök eller att dricka vatten. 

 

Allvarlighetsgradering 

Allvarlighetsgradering är ett sätt att rangordna användbarhetsproblem och bedöma hur 

allvarliga de är. Allvarlighetsgradsskalan som används skapades av Jakob Nielsen, och 

allvarligheten bestäms utifrån en kombination av hur sällsynt problemet är, hur stor effekt det 

har och hur återkommande det är. Nielsens allvarlighetsgradsskala ser ut på följande sätt: 



 

 
 

 

• 0 = Jag tycker inte att detta är ett användbarhetsproblem överhuvudtaget 

• 1 = Enbart kosmetiskt problem: behöver inte fixas om inte extra tid finns tillgänglig 

under projektet 

• 2 = Mindre användbarhetsproblem: att fixa detta bör ges låg prioritering 

• 3 = Allvarligt användbarhetsproblem: viktigt att fixa, bör ges hög prioritering 

• 4 = Användbarhetskatastrof: absolut nödvändigt att fixa innan produkten kan släppas 

 
Båda utvärderarna rangordnar samtliga fynd tillsammans efter att utvärderingen är över, och 

de kan även göra det under pauserna. Diskutera vad båda tycker för att komma fram till vart 

varje fynd platsar in på skalan. Allvarlighetsgrad bör noteras vid anteckningarna om deras 

fynd, till exempel i en egen kolumn. 
 

Efter utvärderingen 

När utvärderingen är över är det dags att sammanställa och analysera den data som samlats in. 

Detta kan göras på flera olika sätt, baserat på i vilket syfte som utvärderingen utfördes; till 

exempel går det att räkna mängden brott mot var heuristik för att identifiera om spelet bryter 

mycket mot någon särskild heuristik, eller så kan fynd grupperas efter likheter för att hitta 

större mönster och eventuellt hitta generaliserbara insikter och/eller skapa förbättringsförslag. 

Utöver rangordning av fynden så är det en bra idé att efter utvärderingen diskutera vad båda 

deltagare tyckte om processen. Detta kan ge värdefulla insikter om valet av uppgifter, 

heuristiker och även själva genomförandet. Var inte rädd att göra ändringar till processen ifall 

något inte verkar fungera bra.  

Resultaten av heuristiska utvärderingar är som mest tillförlitliga när flera utvärderare har 

utfört samma utvärdering, så att hålla i flera utvärderingar rekommenderas starkt. 5 separata 

utvärderingar anses generellt vara den optimala mängden. Färre än så är generellt inte nog för 

att kunna hitta generaliserbara insikter, medan fler snabbt ger mindre och mindre avkastning.  

När det kommer till utvärderingsmetoder är det alltid en bra idé att även försöka validera ens 

fynd via användbarhetstest med faktiska användare. Hur dessa går till är utanför denna 

manuals omfång, men som tur är finns det mycket skrivet om hållandet av effektiva 

användbarhetstest. Usability Testing Essentials av Carol Barnum är en bok som innehåller 

mycket nyttig information om just detta. 


