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Sammanfattning 

Hur kan testprotokoll användas för att mäta datorspels underhållningsvärde på ett metodiskt 

sätt? Studien bygger på metodisk testning av datorspel med hjälp av användandet av 

testprotokoll, och inleds med att presentera vad testning är samt hur den används inom både 

generell mjukvaruutveckling och datorspelsutveckling. I studien framställs två testprotokoll 

baserade på testmetoderna "fokusgrupper" samt "speltestmetoden". Dessa testprotokoll 

används i test ledda av en extern högskolestudent inom datorspelsutveckling. Studien ger 

praktiskt användbara exempel på testningsprotokoll och resulterar i en diskussion som visar 

på vikten av strukturerad testning. 

I diskussionen pekas på vikten av att utföra mätningar konsekutivt för att få fram testernas 

fördelar. Vidare argumenteras att utveckling av systematiskt testning är till datorspelsfältets 

fördel och bör fortsätta ske. Studien avslutas med att förtydliga att testerna i denna studie 

skalats ner, men åter bör skalas upp för att dra ytterligare fördelar av testerna.  

Nyckelord: Dataspelsutveckling, testning, testprotokoll, speltestmetoden, fokusgrupp 
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1 Introduktion 

Datorspelsutveckling är idag fortfarande ett relativt nytt ämne, jämfört med ämnen så som 

litteratur- och filmvetenskap, vilka det ofta dras paralleller till. På senare tid har det dock 

utkommit litteratur som behandlar en uppsjö av olika aspekter inom datorspelsutveckling. Det 

går att hitta böcker rörande design i allmänhet (Rollings och Adams, 2006), spelhistoria 

(Kent, 2001) samt även inom mer svårspecificerade ämnen om vad som gör spel 

underhållande (Koster, 2005). Dessa är alla relevanta ämnen inom datorspelsutveckling, som 

tillför kunskap inom sina specifika områden. En aspekt som dock tyvärr hamnat i skymundan 

är hur underhållningsvärdet i spel kan testas på ett mätbart och metodiskt vis. 

Testning är ett viktigt område som alla spelutvecklare måste ta del av i någon form, för att 

utveckla bättre produkter. Davis m.fl. (2005) menar att även om det idag huvudsakligen har 

förståtts vad som tenderar att göra spel underhållande så är systematiska kvantifierbara 

metoder för mätningen av underhållningsvärdet idag ett sällsynt inslag i datorspelsutveckling, 

även om diverse speltester ofta utförs. Detta är dock något som behövs i allt högre grad då 

tendensen inom datorspelsutveckling gått mot mer avancerade och dyrare utvecklingsprojekt 

med långa utvecklingstider. En mätbar utveckling är därför av stort intresse för utvecklare, för 

att nå en högre kvalité på spelen. 

Testning av spel har starkt influerats av generell mjukvarutestning (Davis m.fl., 2005), vilket 

fungerar i de flesta fall, då spel består av element som återfinns inom generell mjukvara. Men 

det finns även stora skillnader mellan generell mjukvara och datorspel. Datorspel har, enligt 

Davis m.fl., till skillnad från mjukvara fokus på användarens nivå av underhållning och 

tillfredställelse, medan mjukvara har som övervägande mål att vara praktiskt och effektivt. 

Det är dessa skillnader berörs i denna studie. Det ges även två förslag eller exempel på hur 

testprotokoll inom datorspel kan tänkas se ut. 

Inom mjukvaruutveckling ligger vikten inom testning på att hitta och beskriva buggar dvs. fel 

i programkoden (McGregor och Sykes, 2001). Datorspelsutveckling går utöver denna snäva 

definition. Syftet med kommersiell datorspelsutveckling är att skapa en produkt som 

intresserar kunderna tillräckligt för att dessa ska vilja köpa spelet. Hur kan man då testa om ett 

spel är underhållande? Hur kan man som spelutvecklare se vilka konsekvenser designbeslut 

har i en produkt genom ett speltest? Dessa är frågor som denna studie fokuserar på. 

Framställningen av testprotokoll, ett dokument som specificerar tillvägagångssättet för ett 

speltest, specifikt för datorspel har som mål att omvandla teoretiska testmetoder till praktiskt 

genomförbara tester. Dessa protokoll är menade att visa på både vikten av generella icke-

spelspecifika punkter men även de aspekter som är intressanta och viktiga för spelet i fråga. 

Målet är att ge spelutvecklare ett verktyg som kan användas både inom iterativ 

datorspelsutveckling och samtidigt fungera spelöverskridande. På detta sätt kan både 

skillnader och utvecklingar ses från iteration till iteration, men också likheter och skillnader 

mellan olika spel. Det finns även ett fokus kring att producera testprotokoll som är direkt 

användbara för testledare. Detta uppnås genom att de testprotokoll som framställs inte görs 

för strikta, istället är syftet att dessa testprotokoll skall gå att anpassas efter de behov som 

finns. 

Federoff (2002) pekar, i sin mastersuppsats om användbarhet i spel, på standarden för 

användbarhet (ISO 9241-11) som lyfter fram punkterna kraftfullhet, effektivitet och 

tillfredställelse. Dessa är punkter som är ytterst relevanta inom generell mjukvara, där det är 

av största vikt att användaren så enkelt som möjligt kan utföra de uppgifter som denna vill 

utföra. Som Federoff vidare påpekar så är det den sista av dessa punkter, alltså 
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tillfredställelse, som är av största vikt inom datorspelsutveckling. Ett spel som inte är 

tillfredställande och kul att spela kommer inte att sälja. 

Med hjälp av befintliga testmetoder kommer två testprotokoll att framställas. Dessa 

testprotokoll kommer sedan att användas i test av nyutvecklade datorspel, varefter testernas 

resultat och genomförande analyseras. Detta har möjligheten att visa på hur teoretiska 

testmetoder fungerar i praktiken. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en introduktion kring vad testprotokoll är samt vad dessa innehåller. 

Följande del ger en övergripande bild av relaterade testmetoder inom mjukvaru- och 

datorspelsutveckling. Dessa testmetoder ligger som grund för studien och ämnar ge en 

introducerande uppfattning om hur testning inom datorspelsutveckling utförs. 

2.1 Testning 

Testning i denna studie är fokuserad på underhållningsvärdet hos konsumenter. Fokus ligger 

därför inte på buggtestning eller kvantitativa resultat, så som ofta är fallet inom 

mjukvaruutveckling. 

2.1.1 Generell mjukvarutestning 

Testning inom mjukvaruutveckling är något som funnits sedan mjukvara uppkom och behovet 

av att lösa problem uppstod. Enligt McGregor och Sykes (2001) kan mjukvarutestning 

summeras som processen att identifiera problem och buggar i ett mjukvarusystem. De pekar 

också på vikten av att testning inte innefattar lösningen av problem, utan endast 

identifieringen. Denna form av testning är något som även sker inom datorspelsutveckling. 

Detta är dock en punkt som inte kommer att beröras av studien, eftersom att fokus ligger på 

testning av spelupplevelser och underhållningsvärdet hos produkten.  

McGregor och Sykes (2001, s.7) argumenterar tre viktiga punkter inom mjukvarutestning som 

i hög grad stämmer väl även inom datorspelsutveckling. Detta är de tre punkterna: 

 Testa tidigt: Det är viktigt att testa produkter vid ett tidigt skede för att på detta sätt 

kunna få större möjlighet att anpassa produkten. Det är även billigare att avhjälpa fel 

tidigt i en utvecklingsprocess jämfört med senare.  

 Testa ofta: Testning bör ske under hela utvecklingen och gärna i en form av iterativ 

utformning där en produkt byggs på och utökas under tiden som kontinuerlig testning 

utförs.  

 Testa tillräckligt: Det gäller att fokusera testningen på de punkter som har behov av 

testning samt de punkter som är extra viktiga att få korrekta. En riskanalys och 

testning baserad på denna är att föredra.  

2.1.2 Speltestning 

Speltestning har både stora likheter med, och skillnader från generell mjukvarutestning. Som 

Davis m.fl. (2005) påpekar så finns det strukturella likheter mellan mjukvara och spel, så som 

användandet av menyer, styrdon, visning av information med mera. Dessa likheter innebär att 

testmetoder utvecklade för mjukvara stundtals kan utnyttjas även inom speltestning. Dessa 

tester är de som främst används för bugg- och användbarhetstestning, vilket ligger utanför 

denna studie. Shelley (2001) pekar på att spel med frustrerande gränssnitt har hög sannolikhet 

att misslyckas. Det finns dock även stora skillnader mellan mjukvara och spel. Ett spels syfte 

är att vara underhållande samt utmanande. Dessa är två nyckelord som inte är av lika stor vikt 

inom mjukvaruutveckling (Davis m.fl. 2005). 

2.1.3 Testprotokoll 

Med testprotokoll menas ett dokument som även brukar kallas för en testplan. Detta är ett 

dokument som visar hur ett test utförs samt vad testledaren förväntas ha för uppgifter. 

Fournier (2008) lyfter fram en del relevanta punkter som innefattas i ett testprotokoll. Detta är 
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punkter om hur en testmiljö inrättas, hur testobjekt (personer) väljs, hur testet praktiskt utförs 

samt hur testdata insamlas och används. Testprotokoll ligger inom mjukvaruutveckling som 

grund för hur kvalitetssäkringen av produkter säkerställs. Detta medför att testprotokoll spelar 

en avgörande roll och ställer därmed höga krav på tydlighet. Fournier tydliggör även att 

testprotokoll är till för att specificera "vem, vad, var, när och varför inom testning utan att 

nämna datum och detaljer" (Fournier 2008, s. 58). Testprotokoll har därmed en viktig roll, de 

måste vara tydliga och givande utan att bli för detaljerade eller orubbliga. 

2.2 Testmetoder 

Nedan listas ett urval av de testmetoder som används inom datorspelsutveckling. Detta syftar 

till att ge en överblick samt bakgrund till de testmodeller som studien är byggd kring. 

Testmetoderna är arrangerade i en ungefärlig kronologisk ordning för att ge en naturlig 

progression. Dessa testmetoder ligger som grund för studien och tillämpas i de testprotokoll 

som studien resulterar i. 

2.2.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är ett redskap som används inom bland annat datorspelsutveckling. Enligt 

Davis m.fl. (2005) består en fokusgrupp oftast av 6-12 användare ur en specifik grupp som är 

relevant för produkten. Detta betyder att man specificerar sin tänkta målgrupp och väljer ut ett 

antal representativa personer som passar med denna målgrupp. Vidare poängterar de att 

fokusgrupper i huvudsak används till att få design/konceptspecifika kommentarer och 

uppfattning om spelet. Dessa tester utförs genom att en grupp sätter sig ner tillsammans och 

diskuterar frågor ledda av en eller flera testledare. 

Davis m.fl. (2005) menar att fokusgrupper är ett relevant testalternativ tidigt i ett projekt då 

det snabbt går att få användares kommentarer redan vid ett prototyp- eller teststadium. Det är 

dock svårt att få specifika och direkt användbara synpunkter, istället är de huvudsakligen 

menade att fungera som åsikter och hänvisningar om hur väl det nuvarande konceptet mottas. 

Ett ytterligare problem som kan uppstå är att fokusgruppen får vissa dominerande personer 

som tar upp mer plats än övriga medlemmar. Detta kan ge en skev bild av fokusgruppens 

åsikter där vissa åsikter kan gå förlorade. (Davis m.fl. 2005) 

2.2.2 Prototypning 

Prototypning är ofta en del av både mjukvaru- samt datorspelsutveckling. En prototyp är en 

mycket tidigt testversion av en tänkt produkt, menad till att testa idéer samt se hur tänkta 

användargränssnitt fungerar i praktiken (Pressman, 2005). Federoff (2002) visar styrkan hos 

prototypning genom att förklara att ett stort designmisstag, som gjorts tidigt i utvecklingen, 

billigt och enkelt kan lösas, kringgås eller möjligtvis kan projektet avslutas vid ett tidigare 

skede med mindre förluster. Ett stort problem för designers är att besluten de tar ofta kan vara 

svåra att se resultatet av förrän det är för sent att påverka dessa.  

2.2.3 Undersökningar 

I artikeln skriven av Davis m.fl. (2005) beskrivs undersökningar, enkäter utförda på 

användare ur en specifik målgrupp, som ett redskap som utvecklare använder exempelvis för 

att undersöka vad spelare ser som positivt kontra negativt i en specificerad genre av spel. 

Detta kan ge en fingervisning och en övergripande inblick. Dock har denna form av 

undersökningar stora svagheter i att testpersonernas tidigare erfarenheter kan variera mycket, 

bra undersökningar kan vara mycket svåra att framställa och utföra samt att ett tillräckligt 

stort antal respondenter krävs för statistiskt relevant data. 
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2.2.4 Beta-testning 

Beta-testning är en form av testning, ofta riktad mot att finna tekniska fel eller brister, som 

utförs på en utvecklingsversion av en produkt. Davis m.fl. (2005) diskuterar för- och 

nackdelar med beta-tester. De menar att beta-testning är ett användbart redskap som kan ge 

utvecklarna mycket relevant information och återkoppling angående tekniska problem samt 

även till viss grad spelmekaniska synpunkter. Beta-testning har dock en rad nackdelar när det 

kommer till metodiska och systematiska tester. Författarna menar att beta-testare oftast består 

av avancerade spelare, och representerar därför inte en generell marknad. Beta-testare kan 

sägas vara en form av experter inom området. Utöver detta är det svårt att ha en kontroll över 

beta-testarnas spelupplevelser. Dessa sitter, enligt Davis m.fl. (2005), ofta timmar i sträck på 

en privat dator och kan fokusera på upplevelser utöver underhållningen i spelet. Beta-testning 

kan därför ses som ett mycket relevant verktyg, men där det är av stor vikt att svagheterna 

identifieras och förstås. 

2.2.5 Användbarhetstestning 

Användbarhetstester är något som datorspelsutveckling adopterat från mjukvaruutveckling, 

eller mer specifikt människa-datorinteraktion (Davis m.fl., 2005). Användbarhetstestning har 

som mål att identifiera hur användare hanterar och upplever en produkt, med fokus på 

användbarhet och effektivitet. Inom datorspelsutveckling handlar användbarhetstestning om 

att både nya och erfarna spelare på ett effektivt sätt ska kunna förstå och använda 

spelkontrollerna, snabbt och enkelt kunna komma igång med spelandet samt även identifiera 

om spelet används på det sätt som utvecklarna föreställt sig. 

Federoff (2002) visar, i sitt arbete om användbarhetsprinciper kring datorspelsutveckling, på 

ett exempel där en spelutvecklare haft problem med ett spel och därför valt att anlita en 

utomstående användbarhetsexpert. Detta led dock av problem på grund av ekonomiska, men 

även av estetiska motsättningar från utvecklingsgruppen. Vidare pekar hon på utvecklares 

motstånd till användbarhetstestning vilket de anser vara för dyrt, eller allt för tidskrävande. 

Hon påpekar dock att användbarhetstest ofta ger gynnsamma resultat om de utförs, samt att 

problemen kan underlättas om användbarhetstestning används redan på ett tidigt skede i 

utvecklingen. 

2.2.6 Speltestmetoden 

Speltestmetoden, "Playtest method", är en metod utvecklad av Davis m.fl. (2005) som är tänkt 

att fungera som ett verktyg för spelutvecklare. Undersökningar kombineras med individuell 

speltestning för att mäta spelarnas upplevelser och spelets underhållningsvärde på ett 

effektivt, metodiskt och systematiskt vis. Vidare är metoden tänkt att kunna fungera på ett sätt 

som framställer resultat vilka kan jämföras med tester inom spelets egen utveckling samt 

gränsöverskridande till övriga spel. På detta sätt skapas en tydligare och mer systematisk 

förståelse för vad testdata innebär. Davis m.fl. (2005) visar på ett exempel där ett speltest 

visat att 70 % av testpersonerna ansåg spelaranimationerna som tilltalande. Ett resultat som 

detta ger inte utvecklaren en indikation på om detta är positivt eller negativt. Genom att göra 

flera tester kan ett värde jämföras med tidigare testresultat, och på detta sätt visa på en tendens 

eller förändring. Testmetoden är enligt skaparna producerad för att kombinera styrkor och 

fördelar från ett flertal av de metoder som berörs i denna studie. 

Förenklat går speltestmetoden ut på att 25-35 testpersoner ur en utvald målgrupp inbjuds till 

ett speltest. Detta speltest utförs i en testmiljö och styrs av en eller flera testledare. Alla 

testpersoner behandlas likadant, instrueras hur testet går till väga, ges en dator med likadan 

utrustning som övriga testpersoner samt utför testerna individuellt utan att interagera eller 
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observera övriga testdeltagare. Omedelbart efter utfört test får testpersonerna fylla i en enkät 

med både standardiserade frågor samt spelspecifika sådana. Dessa tester fokuserar starkt på 

testpersonernas upplevelser av den tidiga delen av spelandet, alltså den första timmen. (Davis 

m.fl., 2005) 

Utvecklarna av speltestmetoden framställer i sin artikel ett flertal fördelar med testmetoden. 

Den framställer data som dels går att jämföra mellan spel samt över en utveckling mellan 

versioner av spel. Enkäten kan både ge frågor som är generella oberoende av spel, men även 

spelspecifika frågor som är tänkta att fokusera på styrkorna eller tillgångarna hos det testade 

spelet. Testet ger ett fokus på problem som användarna har, och dessa upptäcks enkelt genom 

testpersonernas svar på frågor kring deras upplevelser. Testerna utförs i en kontrollerad miljö, 

av testledare som följer specificerade riktlinjer. Testet garanterar att spelarna får en liktydig 

upplevelse av spelet genom att testpersonerna får identisk utrustning, bemötande från 

testledarna samt att testerna utförs individuellt. Vidare är metoden mycket kostnads- och 

tidseffektiv jämfört med exempelvis personliga användbarhetstester. (Davis m.fl., 2005) 

Speltestmetoden är dock inte en komplett testmetod som täcker alla delar. Davis m.fl. (2005) 

poängterar att testmetoden har svagheter. Speltestmetoden tappar en del av detaljrikedomen 

som kan fås genom användbarhetstestning tillsammans med en testledare, detta förstärks även 

av att speltestmetodens undersökning används efter slutfört spelande. Spelupplevelser och 

problem som speltestare upplevt under speltestningen kan gå förlorade på grund av påföljande 

upplevelser, t.ex. när det som tidigare uppfattades som ett problem sedermera löses. 

Speltestmetoden kräver även att det finns något som är tydligt testbart av testpersonerna, detta 

begränsar därmed testningsmöjligheterna tidigt i utvecklingsprocessen. 
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3 Problemformulering 

Hur kan testprotokoll användas för att mäta datorspels underhållningsvärde på ett metodiskt 

sätt? 

Testning inom datorspelsutveckling är något som är av stor vikt i ett spelutvecklingsprojekt. 

Denna testning tar upp mycket tid och resurser. Strukturerade testprotokoll är dock något som 

skulle behövas i större utsträckning. Hur kan en progression av designbeslut mätas? Hur kan 

spels underhållningsvärde jämföras med varandra? Spel utvecklas idag under långa perioder, 

och utan en metodisk mätning finns risken att ytterligare investeringar inte leder till ökad 

upplevd kvalitet och underhållningsvärde hos produkten. 

Federoff (2002) summerar på ett effektivt sätt problemställningen som studien syftar till att 

belysa. Hon menar att spelutvecklingsföretag skulle kunna dra fördelar av att skaffa sig större 

förståelse kring användbarhetsprinciper. Vidare pekar hon på att utvecklingen av formella 

utvärderingsprocedurer kan spara tid och pengar. Det finns möjlighet till att begränsa både 

utvecklingstider och kostnader genom att kontinuerligt mäta produktens upplevda 

underhållningsvärde hos användarna. På detta sätt kan utvecklingen anpassas efter hur 

produkten upplevs. 

Studien kommer att utveckla två generella testprotokoll baserade på metoderna fokusgrupper 

samt speltestmetoden framtagen av Davis m.fl. (2005). Testprotokollen utvecklas starkt 

baserade på rådande teorier kring fokusgrupper samt baseras direkt på arbetet bakom 

speltestningsmetoden (Davis m.fl., 2005). 

Kort sagt utförs denna studie i tre steg: 

1. Framställning av två testprotokoll, baserade på metoderna fokusgrupper samt 

speltestmetoden. 

2. Utförandet av dessa tester med hjälp av testdeltagare. Testerna leds av en extern 

person. Testerna spelas in på video. 

3. Analys av testdata och filminspelning samt intervjuer med testledare. 

Med detta ämnar studien att visa hur speltester utförs praktiskt och hur de valda 

testmodellerna fungerar. Jag avser att visa på skillnaderna och de potentiella komplement till 

varandra som dessa testmetoder ger. Studien resulterar i ett flertal exempel som analyseras 

och diskuteras. De använda testprotokollen presenteras i sin helhet och ämnar fungera som 

underlag för utvecklare. 

Speltestmetoden är den testmetod som valts att ligga som bas för denna studie. Detta på grund 

av att speltestmetoden består av en helhet som på ett tydligt sätt fångar och mäter 

underhållningsvärdet, och andra aspekter, hos speltestare. Som komplement till 

speltestmetoden har testmetoden fokusgrupper valt. Då speltestmetoden kräver ett 

representativt testbart spel resulterar detta i att speltestmetoden är oanvändbar tidigt i 

utvecklingen. Fokusgrupper som speltestmetod har ett tidigt fokus som bygger på en 

presentation helt oberoende av utvecklingsskedet hos produkten. Med detta syftas att 

presentera en heltäckande testningsmetod där tidigt testning kombineras med löpande testning 

under hela produktens utveckling. 

Studiens testprotokoll testas på två spel under utveckling. Dessa spel befinner sig i olika 

skeden av sin utveckling vilket lämpar sig till de valda testmetoderna. Fokusgruppstestet 

utförs på spelet "I <3 Strawberries", vilket är ett pusselspel till iPhone. Speltestmetoden 

används för att testa spelet "Sanctum", vilket är en förstapersonsskjutare till PC. 
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3.1 Metodbeskrivning 

Detta arbete har som uppgift att framställa samt utvärdera testprotokoll som är tänkta att 

kunna användas oberoende av spelet i fråga. Dessa testprotokoll ska ge en struktur som 

möjliggör en metodisk testning och utvärdering av testdata. Testprotokollen har som mål att 

kunna användas både till mätbar utveckling inom ett specifikt spels utveckling, samt 

möjliggöra en konsekvent jämförelse mellan olika spel. 

Tillvägagångssättet för studien är uppdelad i ett flertal successiva moment, som i sitt slutliga 

utförande analyseras. Dessa moment inleds med 1) en period för framställning av 

testprotokoll, 2) varpå dessa testprotokollsspecificerade tester utförs. 3) Testerna analyseras 

med hjälp av testresultat samt med insamlad data utöver testerna. 

Testprotokollen som framställs baseras på rådande teorier inom testmetoderna fokusgrupper 

samt speltestmetoden. Dessa tester genomgår pilottest, dvs. mindre exempeltest, ämnade att 

identifiera övergripande problem. Baserat på pilottesterna utförs vissa förbättrande åtgärder 

för att höja kvalitén på de skarpa testerna. Testprotokollen är fokuserade på att behandla 

frågor kring användarnas upplevelse av underhållningsvärdet i spelet, samt övriga relevanta 

punkter, så som lättförståeligheten i spelet och styrmekanismernas funktionalitet. 

De framtagna testprotokollen följs av en utomstående datorspelsutvecklingsstudent på 

högskolenivå. Denna person agerar som testledare med uppgiften att följa testprotokollet och 

genomföra det angivna testet. Dessa tester utförs i sin helhet men kommer att skalas ner till en 

begränsad mängd testpersoner för att vara lätthanterliga. Testerna spelas in för att kunna 

analyseras i efterhand. Testpersonerna i testerna är valda efter den målgrupp som spelen i 

fråga riktar sig till och består av ett urval av elever på Högskolan i Skövde. Mängden 

testpersoner i testerna kommer även att vara begränsad, då kvalitativa metoder får en större 

mängd data än en kvantitativ metod som fokuserar mer på ett större antal testpersoner och 

strukturerade mätningar. (Bryman, 2002, s. 300) 

För att utvärdera testprotokollens användbarhet används kvalitativa intervjuer med 

testledaren. Dessa syftar till att lyfta fram personliga åsikter och uppfattningar för att få en 

djupare uppfattning om testledarens erfarenheter av testerna. Anledningen till att en kvalitativ 

metod valts framför en kvantitativ är att fokuset ligger i att lyfta fram de personliga nyanserna 

och upplevelserna hos testledaren. Detta ses vara av större vikt i en studie i denna skala där 

vikten ligger i att få ut data som kan användas som underlag i en diskussion. Aspekter som 

dessa skulle lättare kunna missas i undersökningsmetoder så som t.ex. kvantitativa 

enkätundersökningar, som har ett större fokus kring kvantifierbar data.  

Intervjuer utförs på testledaren för att identifiera hur denna upplevt speltesterna och 

utförandet i relation till testprotokollen. Intervjuerna och testdata används till att identifiera 

om testerna givit de förväntade resultaten, dvs. att de på ett användbart sätt mätt 

underhållningsvärdet hos spelen. Vikt läggs även på identifiering av hur väl testerna 

genomfördes, samt om detta beror på testprotokollens utförande, de personer som utfört 

testerna eller något annat, så som t.ex. externa, oförutsägbara händelser. Intervjuernas 

huvudsyfte är att analysera hur väl testprotokollen fungerar samt att identifiera de potentiella 

problem som dessa kan ha skapat, och skulle kunna leda till att studiens problemformulering 

ej fullständigt kan besvaras. Detta ses som ett viktigt steg i att peka på studiens validitet samt 

att identifiera potentiella svagheter och brister i metoden. 

Den insamlade datan sammanfogas och presenteras i form av en diskussion och slutsats i 

slutet av rapporten. Tyngden i diskussionen ligger på att analysera insamlat data från de 

utförda testerna och se hur användarna upplevt och rapporterat underhållningsvärdet i spelen. 

Med hjälp av detta ämnar diskussionen att besvara frågan om hur testprotokoll kan användas 
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för att på ett metodiskt sätt utvärdera underhållningsvärdet i ett digitalt spel. Studien 

framställer testprotokoll baserade på rådande teorier kring tester och utför dessa tester i skarpa 

testmiljöer. Resultaten av dessa tester ger ett konkret exempel på hur teoretiska tester kan 

utföras praktiskt, och sammanför de resultat som framkommit. Dessa resultat besvarar 

studiens problemformulering samt ger en grund för externa parter att kunna använda sig av 

resultatet för externa ändamål. De bifogade testprotokollen ger externa parter en grund och ett 

praktiskt exempel på användandet av dessa teorier om testning. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel presenterar framställningen av två testprotokoll. Dessa testprotokoll utvärderas 

sedan i slutet av studien med hjälp av metoderna i föregående kapitel. Testprotokollen finns 

bifogade som appendix A och appendix B. 

4.1 Framställning av testprotokoll 

Testprotokollen är centrala i denna studie, då dessa används för att visa hur metodiska tester 

kan användas för att mäta underhållningsvärdet i datorspel. Testprotokollen framställs i en 

iterativ process där ett flertal steg används till att bygga på de tidigare stegen, och på detta sätt 

fås en konstruktiv progression. I detta steg utvecklas två testprotokoll baserade på metoderna 

fokusgrupper samt speltestmetoden. Ett flertal nyckelpunkter i testmetoderna identifieras och 

dessa arbetas sedan in i testprotokollen. Dessa listor är utformade i kronologisk ordning för att 

främja läsbarheten och läsarens logiska visualiseringen av testet. 

4.1.1 Testprotokoll: Generellt 

Eftersom att det är två testprotokoll som framställs finns det ett flertal aspekter som gäller 

generellt för båda testprotokollen. Detta kapitel ämnar skapa en grund för testprotokollen där 

de introduceras och struktureras på ett förbestämt sätt. I följande kapitel redogörs för de 

skillnader som testmetoderna innehåller samt hur deras individuella innehåll framställts. 

Som tidigare nämnts i kapitel 2.1.3 är ett testprotokolls uppgift enligt Fournier (2008) att för 

en testledare förmedla hur en testmiljö inrättas, hur testobjekt (personer) väljs, hur testet 

praktiskt genomförs samt hur testdata insamlas och behandlas. Det finns dock ett fokus på att 

inte producera för statiska testprotokoll som riskerar att bli för orubbliga. Därför är det viktigt 

att en tydlighet kombineras med en diskussionsartad struktur som tillåter individuell 

anpassning. Dessa punkter specificeras i de framställda testprotokollen genom att punkt för 

punkt inkludera informationen under rubrikerna nedan. Punkterna kan uppfattas som 

uppenbara men är av denna anledning av stor vikt för att lägga grunden i testprotokollet. 

Dessa följande punkter fungerar som testprotokollens bas och ger en igenkännbarhet och 

grundläggande struktur. 

Tänkt läsare: Testprotokollen är i sin utformning inriktade till en testledare som läsare och är 

av denna anledning utformade på ett sätt som introducerar och tydligt informerar testledaren 

om de viktiga aspekterna i det specificerade testet. 

Sidhuvud & Rubrik: Dokumenten har ett tydligt dishuvud som specificerar att det rör sig om 

ett testprotokoll samt vilken testmetod som används. Senast ändrat datum samt upphovsman 

är även inkluderat.  

Introduktion: Testprotokollen inleds med ett stycke som förklarar vem den tänkta läsaren är 

samt vad dokumentet har för syfte. Här specificeras även tydligt vilken metod som 

testprotokollet använder sig av. Detta är en viktig del för att introducera testledaren till vilken 

relation och roll som denna kommer att spela i de följande testerna. 

4.1.2 Testprotokoll: Fokusgrupp 

Fokusgruppens uppgift är att väcka en diskussion och ge tidig återkoppling om en produkt, så 

som lyfts fram av Davis m.fl. (2005). Fokusgrupper beskrivs kort i kapitel 2.2.1. Dessa tester 

utförs enligt Davis m.fl. (2005) i mindre grupper på ca. 6-12 personer, ledda av en eller flera 

testledare. För att framställa ett testprotokoll för testmetoden fokusgrupper har följande 

punkter nedan berörts. Dessa ligger som grund för det producerade testprotokollet och är 
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baserade på Davis m.fl (2005) samt Fourniers (2008) beskrivningar av fokusgruppers syfte 

och inriktning. 

Målgrupp: Testgruppen kommer att bestå av 6-12 testdeltagare. Spelets målgrupp 

specificeras av testledaren som har som uppgift att kontakta personer som kan tänkas passa in 

i denna tänkta målgrupp. Dessa testdeltagare frågas om de kan tänka sig att ställa upp i en 

fokusgrupp i syfte att utvärdera en tänkt produkt och som förväntas ta ca. 30-90 minuter. Om 

testdeltagarna är intresserade presenterar testledaren en plats och en tid för testet.  

Testlängd: Testet i sin helhet är tänkt att ta ca. 30-90 minuter. Testet är inte tidsspecificerat 

utan har istället ett fokus på att låta diskussionen pågå så länge den är produktiv. Det är 

testledarens uppgift att leda testet och att föra diskussionen vidare om denne upplever att 

diskussionen avstannat. Testet avslutas när alla tänkta testfrågor berörts och testledarna anser 

att testet är utfört. 

Testmiljö: Denna rubrik introducerar och beskriver vad som krävs av testmiljön. Detta är en 

viktig del av ett testprotokoll då viss förberedelse av testmiljön kan behövas. Testledaren 

presenteras vad testmiljön består av och har därefter som uppgift att förbereda sagd testmiljö. 

Testintroduktion: När testdeltagarna samlats och testet är redo att inledas är det testledarens 

uppgift att introducera testet för testdeltagarna. Testledaren välkomnar testdeltagarna och 

förklarar att detta är en fokusgrupp som uppmuntrar till öppen diskussion. Testet förklaras 

inlett med en presentation av testledaren där den tänka produkten presenteras, det är även 

detta som följande fokusgruppdiskussion kommer att baseras på. Testledaren förklarar även 

tydligt att följande test kommer att spelas in och att testresultaten kommer att användas i 

studie-/utvecklingssyfte. 

Produktpresentation: Denna del är till stor del produktspecifik där den tänkta produkten 

beskrivs och presenteras i sin nuvarande utformning. Användandet av 

powerpointpresentationer, bilder, filmer eller visning av prototyper är att föredra. Testledaren 

förklarar hur spelet är tänkt att fungera och se ut, vilken den tänka målgruppen är, hur 

styrmekaniken är tänkt att fungera, vad produkten är tänkt att kosta etc. Denna del av testet 

går ut på att så utförligt som möjligt beskriva och presentera produkten för testdeltagarna, så 

att en öppen diskussion om produkten kan hållas. 

Testledning: Testledarens uppgift är att under testets gång leda diskussionen genom att 

fokusera diskussionen kring de frågor om specificerats. Om nya intressanta aspekter 

uppkommer under diskussionen är det tillåtet att dessa diskuteras om de anses vara relevanta 

för produktens utveckling. Det är dock viktigt att testledaren är medveten om vad som 

diskuteras och att föra diskussionen framåt när det behövs. Testledaren är tänkt styra vilken 

punkt som diskuteras och bör inte delta i diskussionen mer än genom att svara på frågor kring 

produkten. 

Testfrågor: Testfrågorna för testdeltagarna att diskutera är beroende av den testade 

produkten. Ett fokus bör ligga på att diskutera aspekter av produkten som viss osäkerhet finns 

kring, eller som kan behöva utvecklas. Det är viktigt att få åsikter från externa personer, 

speciellt i ett tidigt skede där fokusgrupper som testmetod är av störst hjälp. (Davis m.fl., 

2005) De beskriver även att en fokusgrupps främsta fördel är att tidigt i utvecklingen 

möjliggöra en större förståelse för potentiella problem, samt att få återkoppling på punkter om 

vad som är viktigt i ett spel/koncept. Fokusgrupper kan även identifiera vad användare har för 

åsikter om produktkonceptet generellt.  

Följande punkter är ett urval av relevanta frågor som kan diskuteras. Dessa är löst baserade på 

Davis m.fl. (2005) beskrivning av fokusgrupper. Det är dock testledarens uppgift att lägga till 

eller ta bort frågor till den grad att dessa passar produkten i fråga. 
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1. Frågor om presentationen/produkten: Var något oklart med presentationen? 

Testdeltagarna får chans att fråga om något var oklart eller om de undrar något om 

produkten. 

2. Generell uppfattning: Vad anser testdeltagarna om produkten? Hur upplevs 

produkten? 

3. Vad ansågs positivt/intressant? Vilka aspekter intresserar testdeltagarna, vad anses 

intressant? 

4. Vad ansågs negativt? Vilka aspekter ansågs som negativa eller ointressanta av 

testdeltagarna? 

5. Förbättringsförslag? Vilka förbättringsförslag kan testdeltagarna tillföra produktens 

nuvarande utformning? 

6. Målgrupp: Tycker testdeltagarna att den tänkta produktens målgrupp är välanpassad, 

skulle det vara bättre att byta målgrupp eller att anpassa produkten till den valda 

målgruppen? 

7. Grafik: Vad anser testdeltagarna om produktens grafiska utförande? 

8. Ljud/Musik: Vad anser testdeltagarna om produktens ljud och musikstil? 

9. Kontroller: Anser testdeltagarna att produktens styrmekanik är lättförståelig och 

naturlig? Hur skulle denna kunna förbättras? 

10. Prissättning: Anser testdeltagarna att produktens tänkta prissättning motsvarar 

produktens kvalité och innehåll? Skulle testdeltagarna betala detta pris för produkten? 

Varför/Varför inte? Skulle priset behöva ändras? Vad skulle kunna ändras i produkten 

för att bättre motsvara priset? 

11. Övrigt relevant: Testledaren bör själv anpassa frågorna efter den tänkta produkten för 

att få ut den information som anses intressant och givande. Här ges även utrymme för 

intressanta andra frågor som kan ha uppkommit under testets gång. 

12. Fritt utrymme för diskussion: Om testdeltagarna har några övriga kommentarer eller 

är intresserade av att diskutera ytterligare aspekter så ges det utrymme till detta. 

Testledaren kan även besvara ytterligare frågor kring produkten. 

Avslutning: Testledaren väljer att avsluta testet när de specificerade frågorna har diskuterats 

färdigt och tillräcklig återkoppling erhållits från testdeltagarna. Testledaren tackar 

testdeltagarna för sitt deltagande och meddelar att testet är avslutat. 

4.1.3 Testprotokoll: Speltestmetoden 

Davis m.fl. (2005) lyfter fram speltestmetodens viktiga aspekter i sin artikel om metoden. 

Dessa aspekter ligger som grund för det testprotokoll, baserat på speltestmetoden, som studien 

syftar till att framställa. Vid framställningen av testprotokollet för speltestmetoden har 

följande åtta punkter berörts. Dessa är huvuddelarna i speltestmetoden beskriven av Davis 

m.fl. (2005). Speltestmetoden finns djupare förklarad i kapitel 2.2.6. 

Målgrupp: Testledarens uppgift är att identifiera målgruppen för att hitta testdeltagare som 

passar in i denna målgrupp. Ett fullskaligt test av speltestmetoden består av 25-30 personer, 

som beskrivs av Davis m.fl. (2005) samt som även finns djupare förklarat i kapitel 2.2.6. 

Detta test har dock i testsyfte skalats ner till 6-8 personer för att säkerställa genomförbarhet. 

Testledaren identifierar testdeltagare och introducerar dessa med det tänkta testet. Testet sägs 

ta upp till en timme och kommer att utföras enskilt i grupp, under övervakning av en eller 

flera testledare. En tid och plats presenteras för intresserade testdeltagare.  

Testlängd: Testets längd är upp till deltagarna att välja, men får ta max en timme. Efter en 

timmes speltest ombeds testdeltagarna att fylla i sina frågeformulär, om de inte redan gjort 

det. Anledningen till detta är att speltestmetoden inriktar sig på den första speltimmen, vilken 

enligt Davis m.fl. (2005, s. 7) är kritisk för en produkts upplevelse hos användarna. 
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Testmiljö: Denna rubrik förklarar och introducerar vad som krävs av testmiljön. Detta är en 

viktig del av ett testprotokoll då viss förberedelse av testmiljön kan behövas. Testledaren 

presenteras vad testmiljön består av och har därefter som uppgift att förbereda sagd testmiljö. 

Testintroduktion: Testledaren introducerar testet i helgrupp. Denna introduktion förklarar 

bland annat hur testet kommer att genomföras, vad testdeltagarnas uppgift är, hur lång tid 

utförandet av testet tar samt att testet genomförs enskilt. Varje testdeltagare tilldelas även 

testutrustning i form av en dator med produkten tillgänglig, hörlurar är även att föredra för att 

förhindra att testdeltagarna stör varandra. Testdeltagarna ombeds att utan stress utföra 

speltestet i sitt eget tempo och på det sätt de skulle göra om de skulle sitta hemma ensamma. 

Spelarna väljer själva hur de disponerar sin tid, i vilken ordning de utför uppgifterna samt när 

de vill avsluta speltestet. Deltagarna ombeds att inte agera med varandra eller med testledarna 

om det inte finns uppenbara behov av hjälp. 

Testutrustning: Testdeltagarna tilldelas identisk eller likartad standardutrustning med så små 

skillnader mellan testdeltagarna som möjligt. Anledningen till detta är att i så stor grad som 

möjligt minska de individuella skillnaderna i spelarnas upplevelser och externa influenser. 

Testprodukt: Testdeltagarna tilldelas ett exemplar var av produkten. Dessa exemplar ska 

vara identiska och uppdaterade för att ge relevant och användbar data. 

Enkätanpassning: Det är testledarens uppgift att anpassa speltestmetodens enkät efter det 

testade spelet. Nedan följer ett urval av exempelfrågor och deras utförande. Dessa frågor bör 

ses som riktlinjer och i så hög grad som möjligt inkluderas för att ge en bas för jämförelse 

som senare kan användas för att metodiskt jämföra resultaten med tidigare och framtida 

resultat. Dock lämnas stort utrymme till individuellt utformade frågor för att fördjupa den 

återkoppling som testet medför. 

Enkät: Enkäterna utgör grunden i speltestmetoden och är det redskap som testdeltagarna har 

för att utvärdera produkten samt att ge återkoppling till testledarna om det utförda testet. 

Dessa följande punkter är icke-spelspecifika frågor, med detta menas att frågorna bör vara 

med oberoende av produkten i fråga. Syftet med detta är att framställa testdata som kan 

användas gränsöverskridande mellan utvecklingsiterationer eller mellan olika produkter. På 

detta sätt tillåts en direkt jämförelse göras av framställd data. Enkäten innehåller en blandning 

av kvantitativa frågor, där testdeltagarna ombeds betygsätta en aspekt av spelet, samt 

kvalitativa frågor där testdeltagarna ombeds elaborera hur de upplevt en aspekt eller vilka för-

/nackdelar som upplevts. Detta ger enligt Davis m.fl. (2005, s. 8) data som kan användas både 

till att systematiskt jämföra produkter eller iterationer med hjälp av de kvantitativa resultaten, 

men även ge användarsynpunkter på den upplevda spelupplevelsen som kan användas i vida 

utveckling. Denna lista är en utveckling och ett förtydligande av några av de punkter som 

Davis m.fl. (2005, s. 8) nämner.  

1. Övergripande underhållningsvärde: Denna fråga är den absolut viktigaste i 

speltestmetoden. En femgradig skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) där 

testdeltagarna ringar in sin upplevelse resulterar i kvantitativ data av vilket ett 

medelvärde kan räknas ut på, som sedan kan användas till att jämföras med tidigare 

eller framtida testresultat. Denna del följs även upp av en sektion där testdeltagaren 

ombeds att fritt förklara sin upplevelse av spelet. Denna del avser att ge fördjupad 

kvalitativ information som kan användas av testledaren för att sammanställa 

återkoppling och kommentarer. 

2. Svårighetsgrad/Takt: Denna fråga inleds med en kvantitativ tiogradig skala om hur 

produktens svårighetsgrad upplevdes. Även denna skala går från 1 (mycket för lätt) till 

3 (lagom svårighetsgrad) till 5 (mycket för svårt). Denna del följs upp av en kvalitativ 

del där testdeltagaren ombeds att förklara hur spelets svårighetsgrad upplevts. Denna 
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del är viktig för att skapa sig en förståelse för hur slutanvändare upplever produktens 

balansering. Denna del kan vid behov delas upp i två delar, där dels den upplevda 

svårighetsgraden betygsätts, men där även svårighetsprogressionen betygsätts. 

3. Grafik: Denna del avser att identifiera testdeltagarnas upplevelse av spelets grafiska 

utformning. Den femgradiga skalan går från 1 (mycket dålig) till 5 (mycket bra). En 

del för fritext följer, där testdeltagaren ombeds elaborera sin upplevelse om spelets 

grafiska utformning. 

4. Kontroller: Spelets kontrollsystem betygsätts på en femgradig skala från 1 (mycket 

dåligt) till 5 (mycket bra). Den följande fritextdelen tillåter testdeltagaren att utveckla 

och diskutera valet av styrmekanik. 

5. Story: Testdeltagaren tillåts värdera spelets story och hur denna upplevdes på en 

femgradig skala från 1 (mycket dålig) till 5 (mycket bra). I fritextdelen ombeds 

testdeltagaren att diskutera och elaborera den upplevda storyn. 

6. Ljud/Musik: Hur upplevdes spelets ljud och musik. Denna punkt bör delas upp i två 

delar för att säkerställa att den återkoppling som fås är rätt inriktad. Uppdelningen bör 

vara inriktad på spelets musik samt på spelets ljud. Dessa värderas på två femgradiga 

skalor från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) och följs av fritextdelar som tillåter 

testdeltagarna att fritt beskriva och elaborera.  

7. Prissättning: Hur upplevs spelets tänkta prissättning? Denna femgradiga skala går 

från 1 (mycket för billigt) till 3 (lagom prissättning) till 5 (mycket för dyrt). Den 

följande fritextdelen tillåter en diskussion kring spelets prissättning. 

8. Övrigt: Testdeltagarna tillåts att lämna övriga kommentarer kring produkten och det 

utförda speltestet. Denna del innehåller endast en fritextdel som lämnas öppen för 

testdeltagarna. 

4.1.4 Testning av testprotokoll 

Två pilottest, dvs. mindre exempeltest, har utförts på de producerade testprotokollen. 

Pilottesterna utfördes genom en digital intervju där två datorspelsutvecklingsstudenter på 

högskolenivå ombads att läsa igenom testprotokollen och anmärka på punkter som kunde 

anses otydliga eller som skulle kunna främja läsbarheten.  

Pilottestdeltagarna identifierade två förtydligande åtgärder som de ansåg kunde förbättra 

användbarheten hos testprotokollen. Dessa identifierade punkter gällde båda testprotokollen 

och nämndes i olika grad av båda pilottestdeltagarna. Den första punkten gällde användandet 

av exempelfrågor för att öka testledarens förståelse för testprotokollens frågeutformning. Den 

andra åsikten gällde en form av checklista som kunde användas av testledaren för att skapa sig 

en snabb överblick över dennes tänkta arbetsuppgifter inför och under ett speltest. Detta var 

tänkt att underlätta för testledaren genom att inte behöva söka igenom hela dokumentet för 

övergripande information.  

4.1.5 Justeringar 

Två justeringar utfördes på testprotokollen baserade på den återkoppling som fåtts i 

föregående punkt. Dessa justeringar utfördes i syfte att främja användbarheten av protokollen 

hos testledaren. De utförda justeringarna finns här beskrivna. 

1. Exempelfrågor: Exempelfrågor inkluderades i testprotokollen för att underlätta 

förståelsen av testprotokollen. Den grundläggande motiveringen var att inte för starkt 

styra testledaren med förspecificerade frågor, detta omevaluerades dock efter 

pilottesternas återkoppling till förmån för tydligheten som exempelfrågorna ger. 

Justeringen innebär att exempelfrågorna från kapitel 4.1.2 samt 4.1.3 inkluderats i 
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testprotokollen med tydlig information om att dessa är tänkta att fungera som 

exempelfrågor.  

2. Checklista: En simpel checklista inkluderades i början av testprotokollen för att 

främja testledarnas förståelse för sin roll i testen. Detta syftar till att underlätta 

testledarens förståelse och överblick av testet. Denna checklista placerades i början av 

testprotokollet för att vara väl synligt för testledaren. 

4.2 Genomförda tester med testprotokoll 

Detta kapitel sammanfattar och förklarar de tester som utförts med de testprotokoll som 

framställts i föregående kapitel. 

4.2.1 Fokusgrupp 

Speltestet baserat på testprotokollet fokusgrupper genomfördes fullständigt och med positivt 

resultat på Högskolan i Skövde torsdagen den 20/5 - 2010. Testet leddes av Oscar Jilsén, en 

högskolestudent inom datorspelsutveckling, som agerade testledare och vars uppgift var att 

följa det testprotokoll som tilldelats honom. Testledaren förberedde därefter en presentation 

och kontaktade sju studenter på Högskolan i Skövde för att genomföra det fokusgruppstest 

som producerats inom denna studie. Detta speltest spelades i dess helhet in med ljud och 

video, och finns bifogat med denna studie. 

Fokusgruppen presenterades produkten "I <3 Strawberries", vilket är ett pusselspel ämnat för 

iPhone. Testledaren inledde testet med en presentation som tog upp de viktiga punkterna med 

produkten och introducerade konceptet och spelidén till fokusgruppen. Fokusgruppen agerade 

intresserat och frågade under testets gång testledaren om de otydligheter eller fördjupanden 

som dess ansåg intressanta. Diskussionen varade i ca. 45 minuter och innefattar en stor 

variation av diskussionspunkter, där vissa frågor fick ett stort utrymme för diskussion. 

4.2.2 Speltestmetoden 

Speltestet baserat på testprotokollet speltestmetoden utfördes onsdagen den 19/5 - 2010 på 

Högskolan i Skövde. Även detta test leddes av Oscar Jilsén som är en högskolestudent inom 

datorspelsutveckling. Till detta test användes spelet "Sanctum" som är ett  så kallat "tower 

defense", i första person. Spelet är under utveckling och har som mål att släppas till PC. 

Testledaren förberedde en enkät samt förberedde en testmiljö med fungerande testhårdvara. 

Denna enkät finns bifogad med denna studie. 

Testet fick på grund av tekniska problem utföras i två omgångar av tre användare istället för 

den tänkta modellen med sex till åtta deltagare som utför testerna simultant. Testet spelades in 

med hjälp av video och ljudinspelning, detta utfördes dock i omgångar och har klippts ihop 

till en sammanhängande sekvens. Vissa individuella anpassningar och avvikelser från 

testprotokollet uppstod. Vissa testpersoner valde att utföra testet utan att använda sig av ljud. 

Speltestmetoden resulterade i ett test som i sin helhet tog ca. 2 timmar. Detta på grund av att 

testet fick utföras i två omgångar istället för en. 

Efter testet ombads alla testpersoner att fylla i den enkät som testledaren förberett inför testet. 

Detta skedde digitalt och resultatet av dessa enkäter har sammanställts och finns bifogade med 

denna studie. Även här skedde dock vissa individuella avvikelser, där testpersoner valde att 

svara på frågor på sätt som de inte var anpassade för. 

4.3 Utförda intervjuer 

Detta kapitel omfattar de intervjuer som genomförts på testledarna efter utförda tester. 
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4.3.1 Intervju: Fokusgrupp 

En intervju med syfte att lyfta fram kvalitativ återkoppling från utfört speltest med hjälp av 

testprotokollet för fokusgrupper har utförts. Denna intervju syftar till att låta aktuell testledare 

ge sin återkoppling och syn på hur testprotokollet uppfattats, hur testet upplevdes samt om 

testet resulterat i användbar data. Denna intervju utfördes med följande frågor i en öppen 

diskussion där testledaren ombads svara på frågorna och fritt förklara. 

1. Hur upplevde du testprotokollet? 

2. Hur upplevde du att testet gick? 

3. Tycker du att testet resulterat i data som kan användas i produktens framtida 

utveckling? 

4. Tycker du att testprotokollet och testet var givande och användbart? 

Denna intervju utfördes direkt efter slutfört speltest med hjälp av testprotokollet och skedde 

under ljudinspelning. Denna ljudinspelning har transkriberats och finns bifogad i studien 

tillsammans med ljudinspelningen. Innehållet och resultatet av denna intervju diskuteras i 

kapitel 4.4.1. 

4.3.2 Intervju: Speltestmetoden 

En likvärdig intervju genomfördes även på testledaren av speltestmetoden. Även denna 

intervju syftar till att ta vara på den återkoppling som testledarna kan återge kring sin 

upplevelse av testprotokollet och det genomförda testet. Till denna intervju har samma 

grundfrågor använts. 

1. Hur upplevde du testprotokollet? 

2. Hur upplevde du att testet gick? 

3. Tycker du att testet resulterat i data som kan användas i produktens framtida 

utveckling? 

4. Tycker du att testprotokollet och testet var givande och användbart? 

Även denna intervju spelades in under ljudinspelningen direkt efter genomfört test. Intervjun 

transkriberades och finns tillsammans med ljudinspelningen bifogad med denna studie. 

Innehåller och resultatet av denna intervju diskutera i kapitel 4.4.2. 

4.4 Analys av testresultat 

Detta kapitel fokuserar på de testresultat som speltesterna resulterat i. 

4.4.1 Fokusgrupp 

Fokusgruppstestet utfördes med sju närvarande testdeltagare. Dessa diskuterade produkten 

som presenterats och detta medförde att ett flertal viktiga punkter lyftes fram. Strukturen och 

testdata som framkom ur detta test var högst kvalitativt och nyansrikt. T.ex. diskuterades 

användningen av referenser till andra spel. Flera praktiska exempel lyftes fram på hur 

referenser skulle kunna inkluderas i spelet för att skapa intresse och igenkänning hos de 

framtida spelarna. Som en icke namngiven testperson under testet uttryckte det: "I Super 

Mario World så har dom lite sånna snea klossar på jorden. Och det har ju ni också och ni 

skulle kunna göra en liten referens till en Mariobana någonstans." (Speltest fokusgrupp, 20 

maj, 2010. Videoinspelat test ca. 39:50-40:10) Detta är ett exempel på just hur externa 

testpersoners individuella erfarenheter kan dras nytta av, då de kan komma med nyanserade 

exempel med referenser eller motiveringar. 

Det framkom även konstruktiva frågor som testpersonerna lyfte fram. Ett exempel på detta är 

en icke namngiven testperson som ställde frågan: "Har ni fundera någonting på att testa 
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fiender som man kan hoppa på?" (Speltest fokusgrupp, 20 maj, 2010. Videoinspelat test ca. 

26:45-26:55) Som testledaren då fick besvara. Frågor som dessa ger upphov till att nya 

oförutsedda problem kan komma fram, samt bearbetas i produktens vidare utveckling. 

Testpersonerna kom även med potentiella problem som de kunde se. Ett exempel på detta är 

en icke namngiven testperson som ställde frågan: "Vad händer om två personer får samma 

high-score?" (Speltest fokusgrupp, 20 maj, 2010. Videoinspelat test ca. 10:00-10:05) som 

testledaren då fick fundera över och förklara. 

Testet resulterade i sin helhet i ca. 45 minuter av produktpresentation och diskussion med 

testpersonerna. Dessa testresultat var produktspecifika och därav har testresultaten varit 

subjektiva. Detta leder till att testresultatens relevans bäst lämnas åt testledaren, som är en 

aktiv och insatt person i produktens utveckling. Tesledarens uppfattning lyftes fram i den 

intervju som genomfördes efter testet. Testledaren ställdes frågan: "Tycker du att testet 

resulterade i data som kan användas i produktens framtida utveckling?" varpå testledaren 

svarade: 

Ja, Ja. Det tycker jag. Alltså mycket dom sa, alltså visst, det var mycket dom sa dom 

tyckte var bra men mycket dom sa också som är värt att tänka på liksom. Som senast 

var referenser, vilket är... ja, man inte borde underskatta egentligen för att folk får en 

väldigt stor förkärlek till saker som man känner igen. Om man spelar ett spel och 

känner igen något i det så blir det ja, en djupare koppling. (Oscar Jilsén, 20 maj, 2010. 

Inspelad intervju ca. 00:35-01:07) 

Detta visar dels att testledaren uppfattat testet som givande med användbar information. Och 

detta förtydligas genom att testledaren ger ett konkret exempel på en punkt som diskuterats, 

samt även en motivering till varför just detta är en viktig punkt. 

Om testprotokollens användbarhet ställdes tre relaterade frågor till testledaren. Den första var: 

"Hur upplevde du testprotokollet?" varpå testledaren svarade "(...) Ja... Jag tyckte det var 

vettigt, det var liksom vettiga frågor. Det var sånt man vill veta." (Oscar Jilsén, 20 maj, 2010. 

Inspelad intervju ca. 00:13-00:18). Detta visar att testprotokollet uppfattades som positivt och 

sägs innefatta "vettiga frågor". 

Följande fråga löd: "Hur upplevde du att testet gick?" varpå testledaren svarade "Det gick bra. 

Det kanske var lite mycket 'flum' ibland men det går knappt att undvika. Så det gick bra." 

(Oscar Jilsén, 20 maj, 2010. Inspelad intervju ca. 00:20-00:30). Detta visar återigen att testet 

uppfattades som positivt av testledaren, men att det även har innehållit en del "flum". Dock 

anser även testledaren att detta är något som är svårt att undvika i denna form av test. 

Den sista frågan i intervjun löd: "Tycker du att testprotokollet och testet var givande och 

användbart? " på vilket testledaren svarade "Ja. Eller alltså, jag fick ju användning av det. Så 

att ja." (Oscar Jilsén, 20 maj, 2010. Inspelad intervju ca. 01:13-01:21). Detta är en viktig 

punkt som just visar att testprotokollet och testet anses som användbart av en person med 

utbildning och praktisk erfarenhet av datorspelsutveckling. Detta är även det som testets 

positiva resultat baserats på. 

4.4.2 Speltestmetoden 

Speltestmetoden resulterade i ca. 38 minuter av inspelat material från testningstillfället. Denna 

inspelning visar en variation av olika aspekter kring testet. I videoinspelningen ses sex 

personer speltesta spelet Sanctum.  

En av de oförväntade resultaten som detta test ledde till var att vissa testpersoner helt valde att 

spela utan hörlurar, vilket exkluderade all form av musik, ljud och återkoppling ljudmässigt. 
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Dessa personer valde istället att diskutera med den person som de satt bredvid. Detta 

resulterade i vissa aspekter som inte var förväntade. Dessa testpersoner delade med sig av sina 

spelerfarenheter och nyupptäckta aspekter av spelet, som exempelvis när en av de icke 

namngivna speltestarna utbrister: "Aha, om man blir träffad av 'mobsen' [dvs. fienderna] så 

blir man 'teleporterad' [dvs. förflyttad] tillbaka" (Speltest speltestmetoden, 19 maj, 2010. 

Videoinspelat test ca. 24:40-24:47). 

Speltestarna satt även parallellt och testade spelet och skrev i den enkät som de ombads fylla 

i. Detta var en positiv aspekt som förväntats. Detta visar att testpersonerna inte på detta sätt 

blivit negativt påverkade av andra, utan istället utförde de testerna efter sin egen vilja. Detta 

kan man tydligt se vid t.ex. 15:00 av det inspelade testet. Vid denna tidpunkt sitter tre spelare 

i rad, där den mittersta speltestaren utför sin enkät samtidigt som bredvidsittande speltestare 

aktivt utför speltestet. 

En potentiellt negativ aspekt av testet var att testledaren inte hade aktiva arbetsuppgifter under 

testets gång. Detta förvärrades av att speltestet på grund av tekniska problem fick delas upp i 

två grupper av tre speltestare, vilket resulterade i att testet tog ca. dubbelt så lång tid att 

genomföra, samt att behovet av testledarens hjälp inte var lika stort. Resultatet av detta är att 

testledaren under testets gång diskuterade med en utomstående person, ett exempel på detta 

kan ses vid 26:50 av inspelningen av speltestet. Vid detta tillfälle kan två testpersoner ses 

utföra speltestet samtidigt som testledaren aktivt diskuterar med en utomstående person. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt. Testledaren var under hela testets gång 

tillgänglig för potentiella frågor som uppkommit, vilket blir uppenbart av hans närvaro. 

Den enkät som speltestarna förväntades fylla i besvarades av samtliga sex testdeltagare. 

Enkäten var uppdelad i en blandning av fritextfrågor, där speltestarna förväntades att 

elaborera ett ämne, och frågor där de förväntades att ge ett betyg mellan ett och fem. 

Testresultaten visar att vissa testdeltagare givit fritextsvar på vissa av de enkätfrågor som var 

ämnade att endast ges en siffra. Detta resulterar i att den återkoppling som testarna gav inte 

direkt kan jämföras med de andra deltagarnas svar. Ett exempel på detta är frågan som 

testledaren valt att formulera: "14. Hur upplevde du spelets feedback? ( 1-5 )" varpå fem av 

sex deltagare korrekt svarat med en siffra. Dock har en av respondenterna valt att svara "Svår 

från början, perfekt när man förståt [sic] all UI i världen" (Enkätundersökning, 19 maj, 2010. 

Enkätresultat fråga 14) Av denna anledning har användandet av medelvärde istället fått välja 

bort denna respondent i denna specifika fråga. I detta begränsade test med endast sex 

deltagare blir detta ett stort bortfall, vilket kan ha negativa resultat i den slutgiltiga data som 

producerats. 

Testet resulterade även i subjektiv kvalitativ återkoppling från testdeltagarna. Detta framstod 

av de fritextfrågor som enkäten innehöll. Ett exempel på detta är frågan: "2. Förklara 

kortfattat din spelupplevelse. (fritext)" varpå denna anonyma testdeltagare valde att svara 

"Svårighetsgraden var hög, vilket är positivt. Lätta tower defenses blir snabbt väldigt tråkiga. 

Jag ogillar fokuset på FPS-skjut-förmåga, men det är en del av spelet, så eh. Det verkar saknas 

ett par nödvändiga torn (splashskada t.ex), men det verkade annars vara solitt utan något 

brutet element som gör spelet för simpelt, som är vanligt för TD's." (Enkätundersökning, 19 

maj, 2010. Enkätresultat fråga 2) Detta visar hur just denna spelare uppfattat spelet i fråga. 

Svaret kan anses vara tekniskt avancerat då det innehåller förkortningar samt engelska termer. 

Dock är detta även en del av att förmedla testdeltagarens upplevelse och detta görs på det sätt 

som testdeltagaren själv valt. 

Enkätens, i denna studie, viktigaste fråga var den som lydde: "1. Hur upplevde du det 

övergripande underhållningsvärdet? (1-5)". Det är denna fråga som till stor del ligger till 

grund för att besvara den problemformulering som studien har. Alla testdeltagare svarade på 
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denna fråga med ett värde mellan tre och fem, vilket resulterade i ett medelvärde på 4,083333 

(Enkätundersökning, 19 maj, 2010. Enkätresultat fråga 1). Vi kan även se att spannet går från 

tre för den testdeltagare med lägst uppfattat underhållningsvärde, till fem för den testdeltagare 

med högst värde. Genom att analysera detta vidare kan vi se att den anonyma testdeltagaren 

med det lägsta uppfattade värdet på efterföljande fråga, alltså "2. Förklara kortfattat din 

spelupplevelse. (fritext)" svarat: 

Jag gjorde tre försök: första gången med jämnt spridda turrets, andra med investeringar 

på vapen och tredje med labyrintbyggande. Tredje försöket var mest lyckat, andra 

minst. Jag började få ett begrepp om användbara taktiker vid tredje försöket, men hade 

också blivit lite trött på att spela om de tidiga vågorna och gav upp. 

(Enkätundersökning, 19 maj, 2010. Enkätresultat fråga 2) 

Detta gör att vi först kan se att denna testdeltagare av någon anledning har det lägsta betyget. 

Dock skulle enbart denna siffra inte ge oss ett utvecklat svar på varför testdeltagaren upplevt 

testet på detta sätt. Genom att även inkludera fritextdelen tillåts testdeltagaren att utveckla sin 

personliga upplevelse. I detta fall kan även ses att den konkreta anledningen till 

testdeltagarens betyg beror på att testdeltagaren helt enkelt tröttnade på att spela om de 

tidigare vågorna, vilket resulterade i att testdeltagaren gav upp. 

Efter genomfört test, där alla testdeltagarna utfört speltestet och fyllt i enkäten, utfördes den 

intervju på testledaren som syftade till att presentera testdeltagarens uppfattning av testet. På 

frågan "Hur upplevde du testprotokollet?" svarade testledaren Oscar Jilsén "Ehh.. Vettigt. Det 

var väl det man förväntade sig ur ett testprotokoll. Man gjorde det man skulle och man fick 

reda på det man skulle ha reda på." (Oscar Jilsén, 19 maj, 2010. Inspelad intervju ca. 00:03-

00:17). Detta visar att testledaren, som är en högskoleutbildad student inom 

datorspelsutveckling, har uppfattningen att testprotokollet var "vettigt" samt innehöll de delar 

som förväntades.  

Vidare på följande fråga "Hur upplevde du att testet gick?" svarade testledaren "Det gick bra, 

alltså bortsett från att datorerna krånglade så var det ju, det funkade ju som det skulle. De satt 

och spelade tills de tröttnade och sen fyllde de i enkäten." (Oscar Jilsén, 19 maj, 2010. 

Inspelad intervju ca. 00:19-00:32). Här framkommer att testet utfördes framgångsrikt och 

testdeltagarna utförde sina uppgifter så som det förväntades. 

Efter detta frågades testledaren "Tycker du att testet resulterade i data som kan användas i 

produktens framtida utveckling?" vilket resulterade i svaret "Jag har inte läst dem än så jag 

vet inte. Men om de svarade på frågorna så tror jag det." (Oscar Jilsén, 19 maj, 2010. Inspelad 

intervju ca. 00:36-00:46). Här ses en brist i intervjuns utformning eller formulering. 

Testledaren har vid denna tidpunkt, alltså direkt efter genomfört test, inte haft tillfälle att läsa 

igenom och sätta sig in i de resultat som framkommit av speltestet. 

På frågan "Tycker du att testprotokollet och testet vad givande och användbart?" svarade 

testledaren "Ja, absolut. Vi lär ju använda det flera gånger liksom så att. Alltid gött att ha det 

strukturerat och fint." (Oscar Jilsén, 19 maj, 2010. Inspelad intervju ca. 00:50-01:00). Detta 

visar att testledaren, direkt efter utfört test, uppfattar testet som positivt och påpekar att han 

"lär använda det flera gånger". Vidare uttrycker han det positivt att testet, med hjälp av 

testprotokollet, är "strukturerat och fint", vilket också varit testprotokollens mål. 

Detta visar att testledarens uppfattning av testprotokollet och det genomförda testet anses 

positivt. Vi kan även se att det faktiska testdata som producerats visar på testdeltagarnas 

övergripande underhållningsvärde, samt producerar kvalitativa, subjektiva fritextresultat som 

visar individuella upplevelser. Dessa resultat ger en samlad bild av testdeltagarnas upplevda 

underhållningsvärde.  
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

I denna studie har en bakgrund givits som syftar till att ge en introduktion till hur testning 

fungerar och utförs inom både datorspelsutveckling samt inom generell mjukvaruutveckling. 

Denna bakgrund har helt eller delvis använts i de testprotokoll som utvecklats inom ramen för 

denna studie. Flera av de aspekter som är viktiga inom de enstaka testmetoder har i denna 

studie kombinerats till de testprotokoll som studien framställt, och på detta sätt har en positiv 

struktur på testning uppnåtts genom att anpassa testerna efter sina svagheter. Som exempel 

kan nämnas att testmetoden fokusgrupper i denna utformning rekommenderas användas tidigt 

i utvecklingen då denna kan producera återkoppling med stor inverkan på produktens tänkta 

utformning. Samt för att komplettera detta har det andra testprotokollet, baserat på 

speltestmetoden, framställts på ett sätt som fungerar som komplement till testmetoden 

fokusgrupper. På detta sätt har ett exempel på en komplett användbar testningsstruktur 

framställts. 

De två testprotokollen som framställts i denna studie är baserade på de två testmetoderna 

fokusgrupper samt "speltestmetoden". Dessa testprotokoll har som syfte att strukturera 

testning av datorspel genom att producera en uppsättning testprotokoll som kan användas 

under hela utvecklingen av datorspel. Studiens problemställning har handlat om hur 

testprotokoll kan användas för att mäta datorspels underhållningsvärde på ett metodiskt sätt. 

Detta har besvarats och bearbetats genom framställningen av, samt testningen av de två 

testprotokoll som studien gett upphov till. Dessa testprotokoll har testats och utvärderats av en 

utomstående datorspelsutvecklingsstudent på högskolenivå. Denna person har agerat 

testledare med uppgift att följa de specificerade testprotokollen och utföra de test som dessa 

definierar. 

Dessa utförda tester utfördes med positivt resultat. Vissa tekniska svårigheter förekom och 

individuella anpassningar utfördes på delar av testprotokollen baserade på de produkter och 

test som utfördes. Detta är ett positivt resultat som tydligt visar att testerna utför sitt syfte att 

vara reellt användbara. Samt som det framgår av de intervjuer som utfördes på testledaren, 

uppfattades även testerna och testprotokollen som positiva. Testledarens uppfattning var att 

testprotokollen väl uppfyllde förväntningarna samt att det är positivt att ha testet förklarat och 

nedskrivet.  

Efter att ha analyserat de tester som utförts samt den testdata som framkommit kan vi se att 

testerna fyllde sin funktion. De har producerat två givande testningsmetoder som både 

uppfattas positivt av testledaren samt också levererar den återkoppling som förväntas och som 

kan användas i produkternas fortsatta utveckling. 

Med detta som bas anser jag därmed att studiens problemställning om hur testprotokoll kan 

användas för att mäta datorspels underhållningsvärde på ett metodiskt sätt har besvarats. 

Studien har framställt två tydliga exempel som visar hur användbara testprotokoll kan 

framställas samt hur dessa kan användas direkt i skarp utveckling. Dock bör det nämnas att 

denna studie enbart visar hur just dessa testmetoder fungerar i praktiken, men detta är också 

ett medvetet val som gjorts. Syftet har varit att visa hur det går att tillämpa testprotokoll för att 

främja strukturerad testning, och detta genom att genomföra de praktiska exempel som 

producerats. 

Denna studie visar hur testprotokoll kan framställas, samt effektivt användas i reell utveckling 

av datorspel. Studien lyfter fram testprotokollens fördelar och drar nytta av dessa. 

Testprotokoll ger den struktur samt användbarhet som gör test användbara och tydliga för 
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testledare med varierande förutsättningar. Testprotokollen kan uppfattas som självklara eller 

uppenbara, men detta är också tanken, att på ett tydligt och praktiskt sätt strukturera och 

metodisera testning. Detta är något som studien i sin helhet har lyckats med, styrkt av 

testledarens återkoppling som tydligt visar på att testprotokollen uppfattas positivt. En tydlig 

indikator på testprotokollens genomslagskraft är att den berörda testledaren nämner att han 

troligtvis kommer använda testprotokollen i framtiden. (Oscar Jilsén, 19 maj, 2010. Inspelad 

intervju ca. 00:50-01:00) 

Studien har även mycket tydligt gått utanför sin grundläggande problemformulering. De 

testprotokoll som framställts har inte enbart riktats in på att identifiera underhållningsvärdet 

hos produkterna, dessa är istället fullständiga tester som inkluderar aspekter utanför den 

problemställning som studien baserats på. Studiens fokus har dock inte varit att identifiera 

individuella synpunkter eller förbättringsförslag, detta är inte av direkt intresse i relation till 

problemformuleringen. 

5.2 Diskussion 

Som det framgår i denna studie är testning en viktig del av datorspelsutveckling. En 

strukturerad testningsform är en av de utvecklingar som datorspelsutveckling skulle kunna dra 

fördel av i sin fortsatta evolution. Testning har länge varit en del av datorspelsutveckling, så 

som den varit utformad inom generell mjukvaruutveckling. Detta är dock inte tillräckligt i alla 

fall, så som denna studie även visar. Det räcker inte att en produkt är buggfri om produkten 

inte uppfattas som positiv av dess slutanvändare. En mer strukturerad testning, exempelvis 

den som framställts i denna studie, är ett steg i riktningen mot en strukturerad och organiserad 

testning som gynnar utvecklingen i flera steg. Denna form av testning är tänkt att leda till en 

ökad förståelse för en produkts utveckling samt ge användaråterkoppling som kan användas 

direkt i den fortsatta utvecklingen och utformningen. 

Dessa testprotokoll är menade att anpassas efter individuella och situationella behov. Detta är 

något som krävs för att testprotokoll ska kunna användas i ett bredare perspektiv. Studien har 

kraftigt visat på vikten av att testprotokollen ej görs för strikta, som skulle kunna leda till att 

testprotokollen istället blir oanvändbara för att de inte går att anpassa efter de behov som 

finns. 

Med fördel bör dessa producerade tester utföras metodiskt och löpande. Som studien visar 

finns det individuella avvikelser, personliga anpassningar samt även oväntade händelser och 

hinder som kan uppkomma. Det krävs även att testerna som framställts i studien används 

löpande för att deras stora styrka i att vara metodiska framkommer. En ökad användning av 

testerna på det metodiska sätt som beskrivits ökar testledarnas, samt övriga inblandades, 

uppfattning om de testresultat som framkommer. Denna ökade förståelse kan visa på 

tendenser samt möjliggör jämförelser mellan utvecklingsiterationer och mellan individuella 

spel. Konsekutiva tester kommer även att leda till att de testresultat som produceras blir mer 

lättförståeliga. Testdata kommer då att kunna visa vad ett bra respektive dåligt värde är. I 

dagsläget är det tyvärr svårt att objektivt kunna visa på om ett testresultat på 4/5 

genomsnittligt uppfattat underhållningsvärde är ett "bra nog" resultat. 

Studiens resultat visar att testning kan utföras tidigt i ett utvecklingsskede. Testmetoden 

fokusgrupper som i detta arbete används till att testa spelet "I <3 Strawberries" producerade 

resultat som testledaren uppfattade som användbara. Detta styrker att testning med fördel bör 

inledas i ett tidigt utvecklingsskede, där ändringar och förbättringsförslag är lättare att 

åtgärda. Studien har även visat att testning resulterar i data som vida överskrider studiens 

snäva problemformulering fokuserad på underhållningsvärdet. I dessa tester har punkter 
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rörande grafik, musik, ljudeffekter, kontroller osv. behandlats. Detta tydliggör den omfattning 

som testning kan medföra. 

Studiens resultat har visat på hur speltestarna uppfattat spelet Sanctums underhållningsvärde. 

Detta presenterade dels som ett numerärt värde mellan 1-5 samt i en mer utförlig fritextdel där 

spelarna med egna ord fick beskriva sin spelupplevelse. På detta sätt kan testet visa ett 

numerärt medelvärde på underhållningsvärdet utan att tappa den djupare insikten som 

kvalitativ data producerar. 

En tydlig brist i den valda metoden är de intervjuer som utförts. Intervjuerna utfördes direkt 

efter genomförda tester, detta resulterade i att testledaren ej hunnit sätta sig in i de testresultat 

som testerna resulterat i. Detta blev även extra tydligt i speltestmetoden där det producerade 

resultatet består av enkäter som kan kräva tid för att förstås fullständigt. Den sista och 

avslutande frågan i enkäten "Tycker du att testprotokollet och testet varit givande och 

användbart?" kan anses vara ledande och på detta sätt producera resultat som inte är 

objektiva. Syftet med denna fråga har varit att producera resultat som tydligt kan användas för 

att peka på de positiva aspekterna av testerna. Detta är också anledningen till att frågan lagts 

sist av de fyra intervjufrågorna. På detta sätt berörs inte de övriga frågorna av den ledan 

utformningen av frågan. 

Det går att ifrågasätta vad denna studie i slutändan testar. Visar studien testmetodernas 

användbarhet, testprotokollens framställning, testledarens utförande eller spelens utformning? 

Detta är något som är en relevant fråga, och är något som berörs i studiens metod. De 

testmetoder som valts ligger starkt till grund för de testprotokoll som producerats. Med detta 

minskas den influens som författaren haft på de konkreta delarna av testprotokollen. Valet av 

att använda en extern testledare är menad att minska testprotokollsförfattarens inverkan på 

testresultatet. Denna utformning visa hur en utomstående enbart med hjälp av de producerade 

testprotokollen uppfattar och utför de specificerade testerna. Detta minskar även den påverkan 

som studiens problemformulering samt författarens övriga förkunskaper haft på testresultaten. 

Allt detta är försök till att öka objektiviteten i studien, men den begränsade omfattningen av 

studien leder till att studien ej kan anses vara fullständigt objektiv inom dessa punkter. 

Inom spelutvecklingsutbildningar idag finns det en brist på ämnen så som testning. Min 

förhoppning är att detta kommer att ändras. En datorspelsutbildning vars mål är att utbilda 

morgondagens spelutvecklare bör innefatta alla de delar som är av vikt inom just 

datorspelsutveckling. För att datorspelsutveckling ska kunna fortsätta mogna behövs en 

fortsatt utveckling mot struktur och att få till stånd en fungerande bas. Detta är något jag anser 

även sker genom arbeten som detta, där en kritisk och produktiv utveckling av 

datorspelsutvecklingsfältet förespråkas. 

Denna studie har med avsikt framställts till att vara könsneutral. Studiens fokus har inte varit 

att identifiera skillnader mellan kön eller deras potentiellt skiljande uppfattningar. Det viktiga 

har varit att lyfta fram målgruppen som det intressanta. En målgrupp skulle mycket väl kunna 

vara inriktat till ett individuellt kön, men i sådana fall är det på grund av en specifik produkts 

målgruppsinriktning. 

5.3 Framtida arbete 

De test som utförts inom ramen av denna studie har varit begränsade i antalet testpersoner. 

Detta har varit ett krav för att studien kunnat genomföras fullständigt. Dock är testprotokollen 

öppna för ett större antal testpersoner, så som även beskrivs i studien. Detta kommer att 

medföra en rad positiva påföljder. De utstickande resultat som i denna studie negativt kan ha 

påverkat resultaten blir mindre betydelsefulla, samt så leder ett större antal testpersoner till att 

det medelvärde som producerats blir stabilare, mer tillförlitligt, och mindre beroende av 
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tillfälliga variationer. Speltestmetoden som studien använder sig av är även mycket skalbar, 

detta betyder att testet med fördel kan skalas upp för att producera en större andel användbar 

data utan att i motsvarande grad öka arbetsbördan för testledarna. 

I ett längre perspektiv anser jag, som även behandlats i diskussionsdelen, att 

datorspelsutvecklingsfältet som helhet måste fortsätta utvecklas och mogna. Detta är något 

som bland annat kommer att ske genom arbeten som detta. Men det krävs även att de 

utbildningar som finns, samt de företag som idag och i framtiden är aktiva inom 

datorspelsutveckling, tar tillvara på testning och alla dess fördelar. Denna studie visar enbart 

på två praktiska exempel på hur metodisk testning kan ske. Det kan dock tänkas finnas ett näst 

intill oändligt antal sätt att genomföra tester, vilket är mycket positivt. Detta betyder att det 

går att finna, anpassa och producera testmetoder som fungerar i vitt skilda fall. Med detta vill 

jag lyfta fram att fortsatta arbeten inom testning vore till fördel för datorspelutvecklingsfältet 

som helhet. 

Denna studie har med hjälp av praktiska exempel, argumentation och en diskussion levererat 

en kritisk analys av hur testning idag utförs. Detta är dock enbart början och kräver en fortsatt 

utveckling. Studiens testprotokoll finns bifogade och kan med fördel användas av intresserade 

parter. Min personliga förhoppning är därmed att denna studie på ett framgångsrikt sätt lyft 

fram vikten av speltestning, men även hur enkelt det går att strukturera användbara tester. 
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Appendix A - Testprotokoll - Fokusgrupp 

Checklista 

Denna checklista är ämnad för dig som testledare och syftar till att ge en överblick över dina 

arbetsuppgifter inom detta test. Du rekommenderas starkt att först läsa igenom hela dokumentet 

innan denna checklista följs. 

1. Läs hela testprotokollet 

2. Identifiera målgrupp 

3. Förbered testmiljö 

4. Förbered produktpresentation 

5. Förbered diskussionsfrågor 

6. Kontakta testdeltagare 

7. Välkomna och introducera testdeltagarna 

8. Presentera produkten 

9. Led diskussionen 

10. Avsluta diskussionen och tacka testdeltagarna 

Introduktion 

Detta testprotokoll är framställt av Henrik Niku som en del av en studie i ett examensarbete på 

kandidatnivå, inom området datavetenskap vid Högskolan i Skövde. 

Detta dokument är ett testprotokoll ämnat för digital spelutveckling och har grundats på 

testmetoden "fokusgrupper". Dokumentet är riktat till dig som testledare och innefattar all den 

relevanta information som behövs inför ett speltest av ett spelbart spel. Din uppgift som testledare 

är att läsa detta dokument fullständigt och följa de instruktioner som beskrivs. Detta testprotokoll är 

uppdelat i ett flertal rubriker som alla förklarar olika aspekter av detta test. Din uppgift som 

testledare är att anpassa dessa rubriker till det speltest du ämnar utföra. Detta testprotokoll skall ses 

som en vägledande dokumentation över hur detta test bör utföras, med möjlighet för dig som 

testledare att anpassa testet efter de behov som uppstår. Av denna anledning är testprotokollet 

utformat på ett diskussionsartat sätt som lämnar detaljerna till dig som testledare. 

Detta är en form av testning som utförs på spelkoncept eller idéer i tidigt skede av utvecklingen. 

Testets styrka ligger i att snabbt få användaråterkoppling på tänkta spelkoncept som kan användas i 

vidare utveckling eller anpassning av spelkonceptet. Denna testmetod går ut på att låta deltagare ur 

en tänkt målgrupp diskutera förbestämda frågor för att på detta sätt öppna upp för en 

diskussionsartar återkoppling kring det koncept som presenterats för deltagarna. Denna testmetod 

fungerar även på tidiga spelprototyper vars syfte är att förmedla en vision utan att vara avancerade 

nog att fungera som grund för speltestning. 
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Målgrupp 

Det är din uppgift som testledare att specificera en målgrupp för det spel du ämnar att utföra detta 

speltest på. Denna målgrupp utgör grunden för det urval av testdeltagare du kommer att utföra. 

Detta testprotokoll är anpassat för en testgrupp bestående av 6-8 testdeltagare. 

Din uppgift som testledare är nu att finna 6-8 testdeltagare som passar den målgrupp som valts för 

det testade spelet. Dessa ska du kort introducera för vad detta test kommer att gå ut på, hur lång tid 

testet kommer att ta, vad som förväntas av testdeltagaren samt att testet utförs i utvecklings- och 

studiesyfte och kommer att spelas in. Om testdeltagaren är intresserad meddelar du denne om tid 

och plats för att medverka i testet. 

Testlängd 

Testet beräknas ta cirka 30-90 minuter men kan ha stor variation beroende på antalet frågor, 

gruppsammansättning, produktens komplexitet etc. Fokusgruppens diskussion är inte tidsbegränsad 

utan är menad att utföras i sin helhet och styras av dig som testledare. Din uppgift är att leda testet 

genom att leda diskussionen till alla de frågor som testet planerats att beröra. 

Testmiljö 

Som testmiljö kräver detta test ett rum som tillåter en lämplig presentation av produkten, samt en 

diskussion under en längre tid. Denna miljö bör tillåta en diskussion utan externa störande moment, 

med detta menas att ett stängt rum med låsbar dörr är att föredra. Det bör finnas möjlighet att spela 

in diskussionen, video är att föredra för att inte missa icke-verbal information. Inspelning av testet 

syftar dels till att du som testledare inte behöver bry dig om att föra anteckningar över diskussionen, 

samt att testet kan analyseras i sin helhet efter avslutat test. Testmiljön har inga stora krav utan är 

istället beroende av den presentationsform som du som testledare väljer att utföra. Då testets längd 

är svår att förutsäga bör testmiljön tillåta en varierande testlängd. 

Testintroduktion 

Din uppgift som testledare är att vid testtillfället välkomna och introducera testdeltagarna om vad de 

förväntas prestera. Du förklarar att testet kommer att inledas med en presentation av produkten, 

varefter en ledd diskussion kring ett flertal punkter kommer att ske. Det är denna 

produktpresentation som diskussionen ämnar att baseras på.  

Produktpresentation 

Efter introduktionen är det din uppgift som testledare att presentera produkten. Här är det viktigt att 

du inkluderar så mycket som möjligt som kan vara relevant för diskussionen. Det är rekommenderat 

att du använder dig av visuella hjälpmedel och alla former av prototyper eller konceptbilder för att 

förmedla spelet till testdeltagarna. Denna presentation är helt beroende på spelet i fråga och hur 

mycket som producerats. En video som demonstrerar prototypen kan vara ett bra sätt att förmedla 

hur spelet är tänkt att fungera, men det är även viktigt att nämna vilken den tänkta målgruppen är, 
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vad priset är tänkt att ligga på, hur styrmekaniken fungerar etc. Allt som är intressant och relevant 

för din produkt bör presenteras och bör vara anknutet till de frågor som diskussionen berör. 

Testledning 

Din uppgift som testledare är att under testets gång leda diskussionen genom att fokusera 

diskussionen kring the frågor du specificerat inför testet. Då detta test fungerar som en öppen 

diskussion är det tillåtet att under diskussionens gång komma på nya frågor att diskutera, eller att 

låta diskussionen fördjupa sig i frågor som inte specificerats i förhand. Diskussionens syfter är att ge 

relevant återkoppling kring produkten, och det är din uppgift som testledare att se till att en 

konstruktiv diskussion uppehålls. Din uppgift är inte att vara en aktiv del av diskussionen, utan du bör 

istället presentera ledande frågor som inbjuder till diskussion, men du bör givetvis svara på 

produktspecifika frågor som kan stödja diskussionen. 

Testfrågor 

Testfrågorna i detta test är inte specificerade i detta testprotokoll. Testfrågorna är starkt baserade på 

den testade produkten och vad som förväntas få ut av diskussionen. Nedan finns tolv 

exempelpunkter kort beskrivna med en ordning som är tänkt att främja diskussionen. Dessa punkter 

är endast vägledande men kan med fördel användas till den grad de är relevanta och ger konstruktiv 

information till fortsatt utveckling av produkten. 

1. Frågor om presentationen/produkten: Var något oklart med presentationen? 

Testdeltagarna får chans att fråga om något var oklart eller om de undrar något om 

produkten. 

2. Generell uppfattning: Vad anser testdeltagarna om produkten? Hur upplevs produkten? 

3. Vad ansågs positivt/intressant? Vilka aspekter intresserar testdeltagarna, vad anses 

intressant? 

4. Vad ansågs negativt? Vilka aspekter ansågs som negativa eller ointressanta av 

testdeltagarna? 

5. Förbättringsförslag? Vilka förbättringsförslag kan testdeltagarna tillföra produktens 

nuvarande utformning? 

6. Målgrupp: Tycker testdeltagarna att den tänkta produktens målgrupp är välanpassad, skulle 

det vara bättre att byta målgrupp eller att anpassa produkten till den valda målgruppen? 

7. Grafik: Vad anser testdeltagarna om produktens grafiska utförande? 

8. Ljud/Musik: Vad anser testdeltagarna om produktens ljud och musikstil? 

9. Kontroller: Anser testdeltagarna att produktens styrmekanik är lättförståelig och naturlig? 

Hur skulle denna kunna förbättras? 
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10. Prissättning: Anser testdeltagarna att produktens tänkta prissättning motsvarar 

produktens kvalité och innehåll. Skulle testdeltagarna betala detta pris för produkten? 

Varför/Varför inte? Skulle priset behöva ändras? Vad skulle kunna ändras i produkten för att 

bättre motsvara priset? 

11. Övrigt relevant: Du som testledaren bör själv anpassa frågorna efter den tänkta produkten 

för att få ut den information som du anser intressant och givande. Här ges även utrymme för 

intressanta frågor som kan ha uppkommit under testets gång. 

12. Fritt utrymme för diskussion: Om testdeltagarna har några övriga kommentarer eller är 

intresserade av att diskutera ytterligare aspekter så ges det utrymme till detta. Du som 

testledaren kan även besvara ytterligare frågor kring produkten. 

Avslutning 

När alla frågor diskuterats färdigt och du som testledare anser att diskussionen är avklarad anses 

testet som avslutat. Du rekommenderas att tacka testdeltagarna för deras deltagande och förklara 

att diskussionen är avslutad. 
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Appendix B - Testprotokoll - Speltestmetoden 

Checklista 

Denna checklista är ämnad för dig som testledare och syftar till att ge en överblick över dina 

arbetsuppgifter inom detta test. Du rekommenderas starkt att först läsa igenom hela dokumentet 

innan denna checklista följs. 

1. Läs hela testprotokollet 

2. Identifiera målgrupp 

3. Förbered testmiljö 

4. Förbered testprodukt 

5. Förbered enkät 

6. Kontakta testdeltagare 

7. Välkomna och introducera testdeltagare 

8. Utför speltest 

9. Avbryt speltest efter max en timme 

Introduktion 

Detta testprotokoll är framställt av Henrik Niku som en del av en studie i ett examensarbete på 

kandidatnivå, inom området datavetenskap vid Högskolan i Skövde. 

Detta dokument är ett testprotokoll ämnat för digital spelutveckling och har grundats på en metod 

kallad "speltestmetoden". Dokumentet är riktat till dig som testledare och innefattar all den 

relevanta information som behövs inför ett speltest av ett spelbart spel. Din uppgift som testledare 

är att läsa detta dokument fullständigt och följa de instruktioner som beskrivs. Detta testprotokoll är 

uppdelat i ett flertal rubriker som alla förklarar olika aspekter av detta test. Din uppgift som 

testledare är att anpassa dessa rubriker till det speltest du ämnar utföra. Detta testprotokoll skall ses 

som en vägledande dokumentation över hur detta test bör utföras, med möjlighet för dig som 

tesledare att anpassa testet efter de behov som uppstår. Av denna anledning är testprotokollet 

utformat på ett diskussionsartat sätt som lämnar detaljerna till dig som testledare. 

Detta dokument är baserat på en testmetod med namnet "speltestmetoden" som framställts och 

beskrivits av Davis m.fl. (2005). Denna ursprungliga beskrivning finns tillgänglig på webbsidan 

http://www.gamestudies.org/0501/davis_steury_pagulayan/. Speltestmetoden är en metod som 

använder sig av övervakade speltester, utförda individuellt i grupp. Dessa speltester följs upp av en 

enkät som består av en blandning av förbestämda generella frågor samt spelspecifika frågor 

framställda av dig som testledare. Speltestmetodens styrka och syfte är att producera data som både 

kan användas direkt i vidare utveckling av spelet samt även till att utföra jämförelser med tidigare 

och framtida tester utförda med samma metod. Mer om detta senare i dokumentet. 
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Målgrupp 

Det är din uppgift som testledare att specificera en målgrupp för det spel du ämnar att utföra detta 

speltest på. Denna målgrupp utgör grunden för det urval av testdeltagare du kommer att utföra. Den 

ursprungliga speltestmetoden utförs på ett större antal testpersoner, ca. 25-30. Men detta 

testprotokoll har skalats ner till 6-8 deltagare för att underlätta genomförandet för dig som 

testledare.  

Din uppgift som testledare är nu att finna 6-8 testdeltagare som passar den målgrupp som valts för 

det testade spelet. Dessa ska du kort introducera för vad detta test kommer att gå ut på, hur lång tid 

testet kommer att ta, vad som förväntas av testdeltagaren samt att testet utförs i utvecklings- och 

studiesyfte och kommer att spelas in. Om testdeltagaren är intresserad meddelar du denne om tid 

och plats för att medverka i speltestet. 

Testlängd 

Detta test riktar in sig på den första speltimmen som uppfattas som den mest kritiska för ett spel. Av 

denna anledning har en övre tidsgräns på 60 minuter satts för testet. Detta betyder att 

testdeltagarna själv avgör när de vill avsluta testet och fylla i den enkät som testdeltagarna tilldelats. 

60 minuter efter påbörjat test är det din uppgift som testledare att avbryta testet för de 

testdeltagare som ännu inte självmant valt att avsluta testet. Dessa testdeltagare ombeds avsluta sitt 

test och fylla i den enkät som de tilldelats. När alla testdeltagare avslutat sina speltest samt fyllt i och 

lämnat in sina enkäter anses testet avslutat. 

Testmiljö 

Detta speltest är tänkt att utföras i ett rum med flera upplagor av identisk eller likvärdig utrusning 

anpassad efter det testade spelet. Testmiljön bör vara stor nog för at tillåta alla testdeltagare och 

testledare att befinna sig i rummet under speltestet utan att störa varandra. Testmiljön är mycket 

beroende av spelet i fråga samt på dig som testledare. Din uppgift som testledare är att identifiera 

vilken testmiljö som krävs för det planerade testet samt att förbereda denna testmiljö med den 

utrustning som testet kräver. Testmiljön bör tillåta inspelningsmöjligheter, vilket rekommenderas att 

göras på film. Denna inspelning kan underlätta utvärdering av det utförda speltestet samt för att 

identifiera potentiella problem efter utfört test.  

Testintroduktion 

Din uppgift som testledare är att vid testtillfället välkomna och introducera testdeltagarna om det 

test de förväntas utföra. Du informerar testdeltagarna att de förväntas utföra ett individuellt speltest 

under högst en timme, varefter de ska fylla i en enkät om sina spelupplevelser. Testdeltagarna får 

avbryta testet när de vill för att fylla i enkäten, men de kommer att ombes avbryta testet efter 

maximalt en timme. Testdeltagarna ombeds att inte interagera med varandra samt att utföra 

speltestet som om de vore hemma. Om frågor eller problem uppstår ombeds testdeltagarna att 

prata med dig som testledare. Denna introduktion avslutas med att testdeltagarna tilldelas 

testutrustning och den enkät de förväntas fylla i. 
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Testutrustning 

Detta test förutsätter att alla testdeltagare har tillgång till varsin uppsättning av testutrustning som 

det testade spelet kräver. Denna testutrustning bör vara identisk eller likvärdig för alla testdeltagare 

för att minimera extern påverkan på producerad testdata. Testdeltagarna bör även tilldelas hörlurar 

för att minska störande interaktion mellan testdeltagarna. 

Testprodukt 

Denna testmetod är anpassad att fungera med en stor mängd olika spel eller produkter. Detta gör 

det extra viktigt att du som testledare anpassar testet efter den testprodukt du ämnar utföra testet 

på. Din testprodukt kan befinna sig under utveckling eller vara en färdig produkt, men det är viktigt 

att testdeltagarna har tillgång till en spelbar version så att testet kan utföras. Spelet bör inkludera all 

relevant information testdeltagarna kan tänkas behöva, vilket inkluderar potentiella manualer, 

instruktioner och kringutrustning. 

Enkät 

Den enkät som testdeltagarna förväntas fylla i efter utfört speltest är basen för denna testmetod och 

utgörs av frågor indelade i kvantitativa betygsättningsdelar följda av friskrivningsdelar där 

testdeltagarna uppmanas att i fritext utveckla sina upplevelser. Enkäten som testdeltagarna skall fylla 

i innehåller generella punkter som ger data som kan jämföras med resultat i tidigare eller framtida 

tester. Denna enkät framställs av dig som testledare. 

Enkätanpassning 

Enkäten innehåller även punkter som du som testledare kan välja att lägga till för att få fördjupad 

information kring de delar som är relevanta för din produkt. För ett bilspel kan det exempelvis vara 

extra viktigt hur fartupplevelsen är eller hur realistisk styrningen upplevs, medan det för ett 

strategispel kan vara viktigare att få information om hur testdeltagarna uppfattar resurshanteringen. 

Enkätfrågor 

Här är en lista med exempelfrågor och information om den enkät du förväntas framställa för 

speltestet. Enkätens faktiska utformning är beroende av det testade spelet samt det data som testet 

förväntas framställa. Dessa exempelfrågor är endast vägledande och kan ändras, bytas eller helt tas 

bort baserat på deras relevans. 

1. Övergripande underhållningsvärde: Denna fråga är den absolut viktigaste i 

speltestmetoden. En femgradig skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) där 

testdeltagarna ringar in sin upplevelse resulterar i kvantitativ data som ett medelvärde kan 

räknas ut på, samt som kan jämförbaras med tidigare eller framtida testresultat. Denna del 

följs även upp av en sektion där testdeltagaren ombeds att fritt förklara dennes upplevelse 

av spelet. Denna del avser att ge fördjupad kvalitativ information som kan användas av 

testledaren för att sammanställa återkoppling och kommentarer. 
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2. Svårighetsgrad/Takt: Denna fråga inleds med en kvantitativ femgradig skala om hur 

produktens svårighetsgrad upplevdes. Även denna skala går från 1 (mycket för lätt) till 3 

(lagom svårighetsgrad) till 5 (mycket för svårt) Denna del följs upp av en kvalitativ del där 

testdeltagaren ombeds att förklara hur spelets svårighetsgrad upplevts. Denna del är viktig 

för att skapa sig en förståelse för hur slutanvändare upplever produktens balansering. Denna 

del kan vid behov delas upp i två delar, där dels den upplevda svårighetsgraden betygsätts, 

men där även svårighetsprogressionen betygsätts. 

3. Grafik: Denna del avser att identifiera testdeltagarnas upplevelse av spelets grafiska 

utformning. Den femgradiga skalan går från 1 (mycket dålig) till 5 (mycket bra). En del för 

fritext följer, där testdeltagaren ombeds elaborera sin upplevelse om spelets grafiska 

utformning. 

4. Kontroller: Spelets kontrollsystem betygsätts på en femgradig skala från 1 (mycket dåligt) 

till 5 (mycket bra). Den följande fritextdelen tillåter testdeltagaren att utveckla och diskutera 

valet av styrmekanik. 

5. Story: Testdeltagaren tillåts värdera spelets story och hur denna upplevdes på en femgradig 

skala från 1 (mycket dålig) till 5 (mycket bra). I fritextdelen ombeds testdeltagaren att 

diskutera och elaborera den upplevda storyn. 

6. Ljud/Musik: Hur upplevdes spelets ljud och musik. Denna punkt bör delas upp i två delar 

för att säkerställa att den återkoppling som fås är rätt inriktad. Uppdelningen bör vara 

inriktad på spelets musik samt på spelets ljud. Dessa värderas på två femgradiga skalor från 1 

(mycket dåligt) till 5 (mycket bra) och följs av fritextdelar som tillåter testdeltagarna att fritt 

beskriva och elaborera.  

7. Prissättning: Hur upplevs spelets tänkta prissättning? Denna femgradiga skala går från 1 

(mycket för billigt) till 3 (lagom prissättning) till 5 (mycket för dyrt). Den följande fritextdelen 

tillåter en diskussion kring spelets prissättning. 

8. Övrigt: Testdeltagarna tillåts att lämna övriga kommentarer kring produkten och det utförda 

speltestet. Denna del innehåller endast en fritextdel som lämnas öppen för testdeltagarna. 
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Appendix C - Enkätresultat - Speltestmetoden 

Här presenteras de resultat som framkommit av enkätundersökningen utförd på testpersonerna av 
Speltestmetoden. 
Denna sida innehåller resultaten, huvudenkäten samt de svarade enkäterna finns sorterade under 
tabbarna nämnda Huvudenkät, Svar 1, Svar 2 osv. 
Denna sida är sorterade så att de kvantitativa frågorna är uppstaplade och i största möjliga grad, utan att 
påverka den insamlade datan har uträknat ett medelvärde, eventuell fritext har kvarlämnats. 
Det är viktigt att notera att pga. Individuella svarsmetoder finns det ett visst bortfall av data som ej går 
att översätta direkt etc. 

För att ta del av den fulla kvalitativa datan bör varje enkät läsas individuellt. 

  1. Hur upplevde du det övergripande underhållningsvärdet? (1-5) 

Svar 1: 5 

Svar 2: 4,5 

Svar 3: 3 

Svar 4: 4 

Svar 5: 4 

Svar 6: 4 

Medel: 4,083333 

  4. Hur upplevde du den generella svårighetsgraden? (1-5) 

Svar 1: 3 

Svar 2: 3 (känns som att jag förlorade för att jag klantade mig, inte för att det blev för svårt. 

Svar 3: 4 

Svar 4: 4 

Svar 5: 4 

Svar 6: 4 

Medel: 3,8 

  6. Hur upplevde du spelets grafiska presentation? (1-5) 

Svar 1: 4 

Svar 2: 5 

Svar 3: 4 

Svar 4: Trevligt, inga direkta tydliga fel. Clean. 

Svar 5: 4 

Svar 6: 3 

Medel: 4 

  8. Hur upplevde du spelets kontroller? (1-5) 

Svar 1: 5 

Svar 2: 
Bra, kände dock att det är lite svårt att få en överblick över hologrammen när man ska bygga 
nytt.  

Svar 3: 3 

Svar 4: 5 
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Svar 5: 5 

Svar 6: 3 

Medel: 4,2 

  10. Vad tyckte du om spelets musik? (1-5) 

Svar 1: 4 

Svar 2: 4 

Svar 3: - 

Svar 4: Lågt ljud, lade mest notis om fienden. 

Svar 5: Använde inte ljud 

Svar 6: - 

Medel: 4 

  12. Vad tyckte du om spelets ljudeffekter? (1-5) 

Svar 1: 3 

Svar 2: 3 

Svar 3: 2 

Svar 4: Passande, inte störande framförallt. Lite mer ambience hade vart trevligt. 

Svar 5: Använde inte ljud 

Svar 6: 3 

Medel: 2,75 

  14. Hur upplevde du spelets feedback? ( 1-5 ) 

Svar 1: 3 

Svar 2: 4 

Svar 3: 3 

Svar 4: 3 

Svar 5: Svår från början, perfekt när man förståt all UI i världen 

Svar 6: 3 

Medel: 3,2 

  16. Fullversionen av spelet kommer att kosta ungefär 10€, hur passande tror du detta pris är? (1-5) 

Svar 1: 5 

Svar 2: 3, men ni skulle nog få 15€ om det var så. Klart värt mer. 

Svar 3: 4 

Svar 4: 4 

Svar 5: 5 

Svar 6: 4 

Medel: 4,4 

  
 


