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Sammanfattning 
 

Detta arbete har utformats för att besvara frågeställningen: ”Kan Game 

Approachability Principles (GAP) upptäcka användbarhets-, spelbarhets- och 

åtkomlighetsproblem i tidiga stadier av utvecklingsprocessen av ett spel?”. Teorier 

om användbarhet, åtkomlighet, spelbarhet, olika utvärderingsmetoder och 

användartestning samt Game Approachability Principles studerades för att skapa en 

teoribildning inom området. Två prototyper av ett spel skapades: en hi-fi prototyp och 

en lo-fi prototyp. Den första representerar det senare stadiet i utvecklingen av ett spel 

och den andra representerar det tidigare stadiet. Det har utförts en användartestning 

på hi-fi prototypen och två olika utvärderingar på lo-fi prototypen för att samla in data 

om hur väl GAP fungerar. Resultaten visar på att Game Approachability Principles 

upptäcker användarhets-, spelbarhets- och åtkomlighetsproblem i tidiga stadier av 

utvecklingsprocessen av ett spel. 

Nyckelord: Heuristik, Användbarhet, Spelbarhet, Åtkomlighet, GAP 
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1 Introduktion 

Eftersom spelindustrin stävar efter att förbättra och effektivisera sitt utvecklande av spel så 

krävs sätt att säkerställa spelens kvalitet. Spel får större och större uppmärksamhet och 

större utbredning, det är således viktigt att spel håller en hög kvalitet för att kunna 

konkurera på marknaden. För att säkerställa denna kvalitet i spel genomförs ofta testning 

eller utvärdering i någon form, denna kan genomföras på ett antal olika sätt. Men mer fokus 

bör läggas utvecklingen av metoder som underlättar utvecklingen av spel. 

Detta arbete ämnar undersöka GAP (Desurvire & Wiberg, 2010) och huruvida denna metod 

och de spelspecifika designriktlinjerna upptäcker de problem den ska. Det är således 

utvärderingen av GAP som arbetet inriktar sig på. Detta beskrivs i större utsträckning under 

problemformuleringen och metoden. I bakgrunden beskrivs de relaterade begrepp som krävs 

för att begripa de riktlinjer som användes, kringliggande begrepp och termer redogörs även. 

När undersökningar och utvärderingar genomförs bör en viss metod eller grad av kontroll 

idkas. En sådan metod beskrivs under metodbeskrivningen med en genomgång av 

utvärderingarna, användartestningen och hur dessa ska genomföras. Urvalsprocessen av de 

utvärderare och användare som har deltagit i arbetet beskrivs även. 

Två prototyper skapades: en lo-fi prototyp och en interaktiv hi-fi prototyp. Dessa skapades 

för att utvärderas med hjälp av GAP-riktlinjerna och testas av användare. Prototyperna och 

dess utvecklingsprocess beskrivs i projektdelen av arbetet. 

För att utvärdera GAP-riktlinjerna genomförs två utvärderingar: en heuristisk utvärdering 

med GAP-riktlinjerna som heuristiker och en utvärdering utan GAP-riktlinjerna som 

heuristiker. En användartestning utförs även för att kunna jämföras med resultaten från de 

båda utvärderingarna och på så sätt besvara arbetets frågeställning.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är till för att ge mer information eller upplysa läsaren om ämnen som är 

centrala för arbetet men också för att ge en mer djupgående förståelse för arbete i sig. Till en 

början beskrivs begrepp så som användbarhet och spelbarhet och därefter beskrivs olika 

inspektionsmetoder så som heuristisk utvärdering och kognitiv genomgång. 

2.1 Användbarhet 

Användbarhet definieras formellt enligt ISO-normen 9241-11:1998 (ISO 9241-11, 1998) på 

följande sätt: “Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. Inom 

människa-datorinteraktion (MDI) är användbarhet, svenska för ordet ”usability”, en typ av 

kvalitetsmått. Med detta menas att om en produkt uppnår en nivå av hög användbarhet är 

den lätt att använda till det ändamål den är designad för och om enbart en låg nivå uppnås 

så är produkten antagligen inte anpassad för de ändamål där denna ska användas (Isbister & 

Schaffer, 2008). Benyon (2010) menar att även om denna äldre definition av användbarhet 

fortfarande står sig så bör den anpassas till vad designen är tänkt att tillföra. Exempelvis 

argumenterar kritiker till användbarhet så som Eliot (2002) att användbarhet är ett sätt att 

översimplifiera en produkt till en nivå där alla förstår och detta får de användare som redan 

förstod att känna sig dumförklarade. Detta motargumenterar Knight (2006) genom att 

påpeka emotionella designmål som exempelvis att produkten ska vara rolig att använda. 

Benyon (2010) behandlar fyra faktorer som det bör finnas balans mellan när det kommer till 

användbarhet inom MDI: 

 Människor 

 Aktiviteter människor vill åta sig 

 I vilken kontext interaktionen försiggår 

 Teknologier (hårdvara och mjukvara) 

Som tidigare nämnts finns det många åsikter om och definitioner av användbarhet, men i 

slutändan handlar det dock om att erbjuda en så nöjsam upplevelse som möjligt till den som 

använder produkten. Användbarhet brukas inom olika fält av mjukvaruutveckling och MDI, 

exempelvis i designandet av användargränssnitt (User interface, UI). Ferre, Juristo och 

Moreno (2006) talar för att användbarhet bör integreras i högre grad med designen av ett 

UI. De berättar att många mjukvaruutvecklare ser UI-design som något separat från den 

resterande utvecklingsprocessen och integrerar det därför inte i processen. De föreslår ett 

utbyte av uttrycket UI-design mot interaktionsdesign, vilket syftar på växlingen av 

information mellan användaren och systemet. Till sist nämner de en förhoppning om att en 

se en större utsträckning av MDI-tekniker användas i mjukvaruutveckling i framtiden 

(Ferre, Juristo, & Moreno, 2006). Användbarhet har även utnyttjats inom fälten E-handel 

(Gil & García, 2006) och E-lärande (Rentroia-Bonito, Jorge, & Ghaoui, 2006) för att 

förbättra de kringliggande systemen runt dessa industrier. En sista industri vars brukande av 

användbarhet som detta arbete vänder sig till är spelindustrin. Under de senaste två 

decennierna har användbarhet och MDI-idéer blivit mer och mer synliga i spelindustrin 

(Jørgensen, 2004). 
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2.1.1 Användbarhet i spel 

Användbarhet i spel fungerar annorlunda jämfört med användbarhet i annan mjukvara. 

Inom MDI har användbarhet exempelvis stor fokus på effektivitet och konstruktion av 

lösningar till specifika problem, medan spel i sin tur fokuserar på att underhålla (Isbister & 

Schaffer, 2008; Schaffer, 2007). Det finns några fundamentala likheter som exempelvis att 

produkten ska vara lätt att lära sig och att användandet ska vara angenämt. Schaffer (2008) 

menar att spelens syfte skiljer sig mot annan mjukvara på det vis att spel lägger större fokus 

på upplevelse jämfört med mer uppgifts-orienterade produkter. Jørgensen (2004) räknar 

upp ett antal likheter mellan användbarhet i MDI och spel, men påpekar även att det finns 

skillnader som till exempel spelens tänkta svårighetsgrad vilket gör dem intressanta att 

spela. En annan skillnad han tar upp är möjligheten människor har att välja vilket spel de är 

intresserad av att spela, samma valmöjlighet existerar inte alltid när det kommer till 

produktivitetsmjukvara (Jørgensen, 2004). Laitinen (2008) menar att de minsta fel i ett 

annars bra spel kan leda till ett irritationsmoment som kan skrämma bort spelaren, ett 

användargränssnitt ska exempelvis inte vara i vägen för en spelare utan främja 

spelupplevelsen och användbarheten ska hjälpa att vägleda spelaren genom dagens 

komplexa spel. 

Alla dessa åsikter och argument pekar ändock mot ett och samma håll: målet med 

användbarhet i spel är att minska antalet eventuella brister som står i vägen för spelarens 

underhållning, exempelvis att det grafiska användargränssnittets design förhindrar spelaren 

från att ha roligt. Eftersom det finns många spel på marknaden är företagen tvungna att ge 

spelaren en minnesvärd upplevelse. Det finns några bra exempel på spel där användbarhet 

spelat en viktig roll: Laitinen (2005) tar upp World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 

2004) och Jørgensen (2004) tar upp The Sims (Maxis, 2000) med sina åtskilliga timmar 

speltestning. Dessa spel har lyckats skapa något enkelt av något komplext. 

2.1.2 Åtkomlighet 

Åtkomlighet mäter den nivå av hjälpsamhet som initierar en spelare i ett spel och får denne 

att fortsätta spela, hur lätt en spelare har att närma sig ett spel. Desurvire och Wiberg (2010) 

menar att deras beskrivning av begreppet åtkomlighet (Approachability) uppkommit på 

grund av den ökande mängden vardagsspelare och/eller oerfarna spelare och även den 

ökande fokusen som läggs på oerfarna spelare i spelindustrin. Som deras namn antyder så 

saknar vardagsspelare och oerfarna spelare ofta erfarenhet av spel, således kräver dessa 

typer av spelare generellt mer vägledning när de spelar spel än mer erfarna spelare 

(Desurvire & Wiberg, 2010).  

Desurvire och Wiberg (2010) fastställer att begreppet åtkomlighet i spel har sina grunder i 

forskning som inkluderar aspekter av inlärning och de presenterar olika teorier som hjälper 

utvecklingen av begreppet åtkomlighet. Dessa teorier är Social Learning Theory (se äv. 

Bandura, 1977), här läggs tyngd på observation inom inlärning; Cognitive Learning Theory 

(se äv. Bruer, 1993), vilken tar upp vikten bakom den aktiva uppbyggnaden och 

införskaffandet av kunskap; Self-Efficacy (se äv. Ormrod, 2008), denna teori handlar om 

personers övertygelse om deras egen förmåga att uppnå ett mål; och till sist John Paul Gees 

(2003) forskning om designprinciper som främjar intressant och underhållande inlärning, 

han tar upp sådana saker som hur spelaren bör identifiera sig med karaktärer i spel och hur 

informationen bör manipuleras för att bäst engagera spelaren. 
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2.1.3 Spelbarhet 

Spelbarhet används för att beskriva hur tillfredställande, kul och enkelt det är att spela ett 

spel. Spelbarhet beskriver kvalitén på gameplay. Nacke et al. (2009) beskriver att spelbarhet 

(Playability) ämnar förbättra ett spels design, detta kan jämföras med spelarupplevelse som 

strävar mot att förbättra spelarens uppfattning av spelet. Desurvire, Caplan och Toth (2004) 

använder spelbarhet som en typ av samlingsnamn för designrelaterade problem som hittas i 

spelets användbarhet, gameplay, spelmekanik och story.  

Järvinen, Heliö och Mäyrä (2002) delar upp spelbarhet i fyra olika komponenter: 

funktionell, strukturell, audiovisuell och social. Funktionell spelbarhet representerar de 

funktionella delarna av gameplay, exempelvis kontrollmekanismer. Strukturell spelbarhet 

relaterar till estetiken och underhållningen i ett spel, det handlar delvis om reglerna i spelet 

men även inlevelsen som spelaren upplever. Den audiovisuella spelbarheten skildrar spelets 

förmåga att binda ljud och bild till de funktionella och strukturella komponenterna, således 

hur väl det audiovisuella passar med spelets syfte eller exempelvis genre. Den sociala 

komponenten av spelbarhet utvärderar vilken typ av media produkten är lämpad för, 

exempelvis om den är lämpad för mobiltelefoner eller enbart digitala TV-apparater 

(Järvinen, Heliö, & Mäyrä, 2002). 

Det finns således olika breda definitioner av spelbarhet och dess användningsområde, men 

alla relaterar i slutändan till spel. Nacke et al. (2009) hävdar att det krävs en enad 

uppsättning spelbarhetsheuristiker som kan utvärdera alla typer av digitala spel. Det har 

även utvecklats olika samlingar av heuristiker som används för att utvärdera spel, de 

presenterar en bred uppsättning heuristiker som relaterar till de kategorier som precis 

nämnts och alla heuristikerna relaterar till speldesign (Desurvire, Caplan, & Toth, 2004; 

Korhonen & Koivisto, 2006). 

2.2 Inspektionsmetoder för användbarhet 

Det finns många olika sätt att utvärdera användbarhet på där en del är predicerande 

metoder som använder sig av experter som utvärderar systemets användbarhet utifrån ett 

antal fastställda kriterier och dessa brukar kallas för inspektionsmetoder. Dessa 

inspektionsmetoder används för att finna eventuella problem i användbarheten hos ett 

program, men det finns olika typer som fungerar på lite olika sätt; vissa metoder använder 

sig av experter och vissa använder sig av användare (Nielsen & Mack, 1994). Till skillnad 

från inspektionsmetoder kan även beteendet från faktisk användning av systemet observeras 

under kontrollerade eller naturliga omständigheter, vilket ger möjlighet att observera 

faktiska problem som användare av ett system upplever. Här nedan beskrivs två typiska 

inspektionsmetoder: heuristisk utvärdering och kognitiv genomgång. Begreppet 

användartestning beskrivs även. Som framgår i kapitel 3 använde denna studie sig av en typ 

av heuristisk utvärdering och användartestning. Kognitiv genomgång tas upp för att ge 

läsaren exempel på en annan beprövad metod som används inom mjukvaruutveckling. 

2.2.1 Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering är en metod där en liten grupp av utvärderare, ofta ämnesexperter, 

undersöker en produkt med hjälp av heuristiker för att finna användbarhetsproblem 

(Nielsen, 1994). Dessa heuristiker kan ses som designriktlinjer eller användbarhetsprinciper, 

ofta uppradade för att underlätta och guida utvärderarna genom sin utvärdering (Schaffer, 

2008). Denna typ av utvärdering utförs ofta av över fyra utvärderare eftersom olika personer 
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är benägna att finna olika användbarhetsproblem. Denna metod utnyttjas både på grund av 

det få antalet deltagare och eftersom den är tids- och pengabesparande så utnyttjas denna 

metod ofta (Nielsen, 1994; Cornett, 2004; Schaffer, 2008). En annan fördel är att 

utvärderingen kan utföras ofta och tidigt i utvecklingsprocessen, men en nackdel är att det 

inte är faktiska användare som testar (Schaffer, 2008). 

Den heuristiska utvärderingen går till på så sätt att varje utvärderare inspekterar produkten 

var för sig och när samtliga utvärderingar sedan är genomförda sammanställer deltagarna 

sina fynd. Enligt Nielsen (1994) gör man detta för att ingen av utvärderarna ska påverka de 

andras åsikter. De problem som finns dokumenteras för att senare lättare kunna analyseras. 

Det kan även vara så att det finns någon som observerar utvärderingen för att kunna svara 

på frågor eller liknande. Eftersom utvärderaren ska utvärdera produkten och inte använda 

produkten som den är tänkt att användas så är experimentledaren mer villig att svara på de 

frågorna. Detta då jämfört med en mer summativ användartestning där observatören, eller 

experimentledaren, undviker att svara på de flesta frågor eftersom denne vill ha en genuin 

reaktion från användaren (Nielsen, 1994). Nielsen (1994) påpekar även att man bör ha 

produktens syfte i åtanke när man exempelvis överväger omfånget av den hjälp som bör 

presenteras. Under själva utvärderingen så går deltagarna genom den del av produkten som 

ska testas åtminstone två gånger, eftersom man alltid missar något första gången, och jämför 

de problem som hittas med de heuristiker som valts ut. Denna process bör ta en till två 

timmar beroende på hur omfattande utvärderingen är, den kan även delas upp i olika 

sessioner (Nielsen, 1994).  

Eftersom det finns många olika produkter som kan utvärderas med hjälp av en heuristisk 

utvärdering så finns det också många olika heuristiker, dessa heuristiker en typ av genväg för 

att finna problem hos en produkt (Schaffer, 2008). En av de mest kända inom heuristiska 

utvärderingar är Jakob Nielsen, han startade med ett hundratal användbarhetsproblem som 

han sedan kondenserade ner till tio kategorier av användbarhetsproblem som kan användas 

som heuristiker (se tabell 1) (Nielsen, 1994; Schaffer, 2008). 

 Nielsens kategorier Tabell 1

1. Visibility of system status 

2. Match between system and the real world 

3. User control and freedom 

4. Consistency and standards 

5. Error prevention 

6. Recognition rather than recall 

7. Flexibility and efficiency of use 

8. Aesthetic and minimalist design 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

10. Help and documentation 

 

Schaffer (2008) tar upp ett antal samlingar av heuristiker som tagits fram för spel, varav en 

av dem är hans egna (Schaffer, 2007). Dessa heuristiker relaterar exempelvis till det grafiska 

användargränssnittet och gameplay. Schaffer (2007; 2008) själv säger att heuristikerna är 

grova, inkompletta och inte går att använda till vissa spel. Det har till exempel tagits fram 

heuristiker för att utvärdera flerspelarnätverksspel (Pinelle et al., 2009), se tabell 2, och 
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spelupplevelsen för nya spelare (Desurvire & Wiberg, 2010). Dessa heuristiker är enbart 

några av de som tagits fram som fokuserar på spel.  

Pinelle, Wong, Stach och Gutwin (2009) använder sig av en samling heuristiker som de 

kallar Networked Game Heuristics (NGH), se tabell 2, och dessa är framtagna för att 

utvärdera nätverksspel, spel där flera spelare spelar tillsammans eller mot varandra över ett 

nätverk. Dessa heuristiker togs fram genom att analysera hundratals felrapporter från 

nätverksspel inom sex olika genrer, resultatet av analysarbetet blev tio heuristiker (se tabell 

2). De utvecklade dessa heuristiker på grund av bristen på heuristiker specialiserade för 

användbarhetsproblem i nätverksspel, specifikt för flerspelaraspekten av speldesignen och 

de argumenterar för att de är de första heuristikerna som är specialiserade på just 

nätverksspel som framtagits. 

 Heuristiker för nätverksspel Tabell 2

1. Provide simple session management 

2. Provide flexible matchmaking 

3. Provide appropriate communication tools 

4. Support coordination 

5. Provide meaningful awareness information 

6. Give players identifiable avatars 

7. Provide protected training for beginners 

8. Support social interaction 

9. Reduce game-based delays 

10. Manage bad behaviour 

 

När samlingen heuristiker utvecklades hölls exempelvis den sociala interaktionen mellan 

spelare i nätverksspel i åtanke så väl som interaktion med spelmiljön. Exempelvis den andra 

och den tionde heuristiken i tabell 2 visar prov på detta: den andra heuristiken används för 

att säkerställa att de kommunikationsverktyg som finns i spelet tillgodoser spelaren med ett 

tillfredställande sätt att kommunicera, den tionde heuristiken används för att säkerställa att 

de finns en teknisk och social lösning för att rapportera fusk eller stötande beteende 

(Jørgensen, 2004). De testade sedan de framtagna heuristikerna genom att jämföra antalet 

funna användbarhetsproblem mellan två grupper av utvärderare, den ena gruppen använde 

de framtagna heuristikerna och den andra använde något de kallar för Groupware Usability 

Heuristics som används för att utvärdera gruppbaserad mjukvara (Jørgensen, 2004). De 

utförde testen med hjälp av två stycken spel: ett 3D pansarvagnsspel och ett 2D side-scroller 

skjutspel. Dessa spel var fortfarande under utveckling då testningen genomfördes, de 

hoppades således att på detta sätt finna ett antal problem (Pinelle et al, 2009). Resultatet av 

undersökningen visade att den framtagna heuristiken hittade ~30% fler 

användbarhetsproblem än den heuristik den jämfördes med. 

Precis som Pinelle et al. (2009) har Desurvire och Wiberg (2010) utvecklat en uppsättning 

designriktlinjer som togs fram för dataspel, kallad för Game Approachability Principles 

(GAP), men deras heuristiker fokuserar mer på att hjälpa designen av en bättre första 

upplevelse för nya spelare. GAP baseras på teorier om inlärning och har tagit inspiration av 

både Heuristics for Evaluating Playability (HEP) (Desurvire, Caplan, & Toth, 2004) och 

Principles of Game Playability (PLAY) (Desurvire & Wiberg, 2009; Desurvire & Wiberg, 
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2010). En av de anledningar till varför denna lista med heuristiker tagits fram (se tabell 3) är 

ökningen av spel designade för vardagsspelare, Desurvire och Wiberg (2010) ansåg att detta 

krävde en utveckling av nya riktlinjer. 

 Game Approachability Principles Tabell 3

1. Amount and Type of Practice 

2. Amount and Type of Demonstration 

3. Reinforcement 

4. Self-Efficacy 

5. Scaffolding – Failure prevention where help is at first general then more specific as 

needed 

6. Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 

8. Goals of Game Clear 

9. Information on Demand and In Time, System Thinking 

10. Self-Mastery 

 

GAP utvecklades med åtkomlighet (Approachability) i åtanke. Åtkomlighet representerar 

teorin om att oerfarna spelare har en större vilja att spela och lära sig ett spel som är lätt att 

komma in i (Desurvire & Wiberg, 2010). Många av designprinciperna i GAP relaterar till 

inlärning och olika teorier om inlärning i spel, dessa influenser syns exempelvis den första 

och fjärde riktlinjen. Den första handlar om att ge spelaren tillräckligt med tid för inövning 

av användandet av nya färdigheter eller verktyg och den fjärde säkerställer att spelaren har 

lärt sig färdigheter och verktyg efter den inledande inlärningen (Desurvire & Wiberg, 2010). 

För att testa designriktlinjerna så utfördes en heuristisk utvärdering, där riktlinjerna 

användes som heuristiker, och en användbarhetstestning, där riktlinjerna användes som en 

checklista för att kategorisera de problem som fanns (Desurvire & Wiberg, 2010). Fyra olika 

spel användes, ett skjutspel, ett strategispel och två racingspel. Efter undersökningen 

jämfördes resultaten mellan de olika utvärderingsmetoderna för att se vilka typer av 

problem som varje metod fann. Med hjälp av de resultat som hittades menade Desurvire och 

Wiberg (2010) att GAP tillförde information och ett synsätt som kompletterade 

utvärderingsmetoderna. Den heuristiska utvärderingen gav mer information angående 

åtkomlighet och användbarhetstestningen tillhandahöll mer information angående 

spelbarhet och användbarhet. Desurvire och Wiberg (2010) påpekar även att GAP var 

nyutvecklad när undersökningen genomfördes och utvärderare har därför begränsad 

erfarenhet med GAP, men med träning och fortsatt användandet av GAP är det troligt att 

utvärderare kan upptäcka fler potentiella problem på ett effektivt sätt (Desurvire & Wiberg, 

2010). 

2.2.2 Kognitiv genomgång 

Av samma anledning som de andra inspektionsmetoderna används så siktar den kognitiva 

genomgången på att utvärdera en viss aspekt av en produkt, denna genomgång fokuserar på 

hur lätt det är att lära sig en använda en produkt (Wharton, Rieman, Lewis, & Polson, 1994). 

Det finns många olika typer av kognitiva genomgångar men de flesta fokuserar på 

inlärningen grundat i premissen att en användare föredrar att lära sig genom utforskning av 

produkten istället för att spendera tid på en formell utbildning. Utvärderingen kan 
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genomföras tidigt i utvecklingen och kan genomföras av individuella utvärderare eller i 

grupp (Wharton, Rieman, Lewis, & Polson, 1994; Mahatody, Sagar, & Kolski, 2010).  

I en kognitiv genomgång så utvärderas en produkt genom att en utvärderare ikläder sig 

rollen som användare och genomför specifika uppgifter (Wharton et al., 1994; Mahatody et 

al., 2010). Genomgången delas upp i två olika faser: förberedelsefasen och 

utvärderingsfasen. I förberedelsefasen specificerar utvärderarna de uppgifter som ska 

genomföras, för att sedan bryta ner dessa till mindre handlingssekvenser. I 

utvärderingsfasen utförs dessa uppgifter och de handlingssekvenser som tillhör, produktens 

gensvar utvärderas och analyseras av deltagarna (Wharton et al., 1994; Mahatody et al., 

2010).  

Det som beskrivits ovan är grundstenarna i de flesta kognitiva genomgångar. Den första 

kognitiva genomgångsmetoden, förkortad av Mahatody, Sagar och Kolski (2010) till CW1, 

beskrevs som otillfredsställande eftersom den enbart identifierade hälften av de problem 

som observerades. Det har utvecklats över tio stycken olika metoder varav alla är baserade 

på den ursprungliga kognitiva genomgångsmetoden, alla något annorlunda. 

2.2.3 Användartestning 

Fu, Salvendy och Turley (2002) delar in utvärderingsmetoder i fyra olika kategorier: 

analytiska metoder, specialistrapporter, användarrapporter och observerande metoder. 

Användartestning placeras under observerande metoderna eftersom den ofta involverar 

observation av användare. En användartestning kan genomföras på många olika sätt men 

involverar alltid det riktiga systemet som ska testas och de riktiga användarna som är tänkta 

att interagera med detta (Fu, Salvendy, & Turley, 2002; Cornett, 2004; Nielsen, 1994). 

Cornett (2004), Desurvire et al. (2004), Nielsen (1994) och Wiberg (2010) använder sig alla 

av ”tänka-högt kommentarer” där användaren ombeds verbalisera de tankar och funderingar 

de har under testningen. Under tiden spelas de in eller så för experimentledaren 

anteckningar. Användaren ombeds ofta genomföra ett antal handlingar under testningen och 

dessa handlingar har i förhand valts ut beroende testningstillfällets mål (Cornett, 2004; 

Desurvire, Caplan, & Toth, 2004; Nielsen, 1994). Ofta genomförs testerna en och en, enbart 

en användare och experimentledaren, eftersom detta ger experimentledaren en större chans 

att observera användarens handlingar och tillåter denne att även adressera problem som kan 

förhindra fortskridningen av testningen (Desurvire, Caplan, & Toth, 2004; Desurvire & 

Wiberg, 2010). Användarna som testar produkten kan exempelvis väljas ut genom intervjuer 

eller muntligt (Cornett, 2004), de kan även vara redan erkända användare som ombeds 

genomföra testningen (Isbister & Schaffer, 2008). Antalet testare är relativt till hur 

detaljerad testning som ska genomföras och vilka resurser som finns tillgängliga för 

testningen. Fem användare är det antal som Nielsen och Landauer (1993) rekommenderar 

eftersom antalet fel som hittas per användare avtar skarpt efter detta. Istället för att 

genomföra ett test med femton användare kan tre testningar med fem användare 

genomföras på samma budget. Men ibland genomförs tester med exempelvis många olika 

produkter samtidigt och då krävs det fler användare (Cornett, 2004), detta beror som sagt 

även på de resurser som finns tillgängliga. 

Med hjälp av en användartestning kan användarens upplevelse av en produkt undersökas 

(Desurvire, Caplan, & Toth, 2004) eller användbarhetsproblem hittas (Nielsen, 1994), det 

finns således många olika sätt att genomföra en användartestning på och många olika 
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resultat att hitta. I slutändan är det viktiga att låta den riktiga användaren använda den 

riktiga produkten för att bättre få en uppfattning huruvida den uppfyller användarens 

förväntningar och tillåter en angenäm användning. 
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3 Problemformulering  

Spelindustrin växer med rasande takt och detta sätter press på spelutvecklare att ta fram 

bättre och bättre spel. I den övriga mjukvaruindustrin har utvecklings- och 

utvärderingsmetoder tagits fram för att säkerställa kvalitet. Dessa utvecklings- och 

utvärderingsmetoder har allteftersom anpassats och gjorts om för att passa spelindustrin.  

Utveckling av dessa metoder pågår fortfarande inom båda industrierna (se avsnitt 2.2), men 

i spelindustrin är utbudet på standardiserade utvärderingsmetoder tunnsått. 

Eftersom spelindustrin växer når denna typ av underhållning ut till flera personer (Desurvire 

& Wiberg, 2010). Till viss del på grund av denna brist på utvärderingsmetoder för spel och 

det faktum att fler nya spelare söker sig till dataspel så har Desurvire och Wiberg (2010) 

utvecklat en samling riktlinjer (GAP). Dessa kan användas som heuristiker för att utvärdera 

och hjälpa till i designprocessen av de tidiga spelmomenten i ett spel. Olika aspekter av 

inlärning, spelarens upplevelse och spelets åtkomlighet togs med i beräkningen för att 

utveckla riktlinjerna. De är specialiserade på att åtgärda och förhindra användbarhets-, 

åtkomlighets- och spelbarhetsproblem (se avsnitt 2.1.1, 2.1.2 och 2.1.3) för nya spelare 

(Desurvire & Wiberg, 2010). Heuristikerna testades genom att utvärdera ett antal spel som 

var under utveckling och se hur många problem som hittas, men Desurvire och Wiberg 

(2010) nämner inte exakt vilka spel som utvärderas eller i vilket skede av utvecklingen som 

utvärderingen genomförs. Undersökningen genomförs även utan någon form av 

kontrollgrupp, således jämförs GAP inte med några andra heuristiker eller kontrolleras med 

avsaknaden av heuristiker i undersökningen. Desurvire och Wiberg (2010) menar dock att 

deras undersökning visar att GAP kan användas som designriktlinjer tidigt i utvecklingen av 

ett spel. 

De tester som genomförs av Desurvire och Wiberg (2010) verkar lovande, men de visar inte 

för i vilket stadie av spelutveckling de kan användas (till exempel prototyper av olika grader 

av detalj och interaktivitet) och det finns behov att validera GAP eftersom endast begränsade 

studier har genomförts. På grund av den gleshet av standardiserade utvecklings- och 

utvärderingsmetoder som används i spelindustrin så har följande frågeställning framställts 

för att undersöka validiteten hos GAP:  

Kan Game Approachability Principles (GAP) upptäcka användbarhets-, 

spelbarhets- och åtkomlighetsproblem i tidiga stadier av 

utvecklingsprocessen av ett spel? 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av arbetet: De metoder som användes under arbetets 

gång och hur dessa användes. I början av kapitelet presenteras en beskrivning av 

heuristikerna i GAP, dessa följs av en information angående deltagarna i undersökningen. I 

slutet av kapitlet beskrivs genomförandet av de utvärderingar och den användartestning som 

genomfördes.  

3.1.1 Heuristiker i GAP 

Tidigare beskrivs hur en heuristisk utvärdering generellt genomförs (se avsnitt 2.2.1) och i 

detta arbete genomfördes utvärderingen på ett snarlikt vis. Genom att använda Desurvire 

och Wibergs (2010) Game Approachability Principles (GAP) som heuristiker så har 
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prototyperna utvärderats iterativt under utvecklingsprocessen men även efter 

utvecklingsprocessen. GAP-riktlinjerna som brukas under arbetets gång används för att 

finna användbarhets-, åtkomlighets- och spelbarhetsproblem (se avsnitt 2.1.1, 2.1.2 och 

2.1.3). Riktlinjerna är tio stycken och en översättning från engelska till svenska av dessa 

presenteras nedanför. 

1. Amount and Type of Practice – Spelet ger spelaren tillräckligt med 

möjligheter och tid att öva på nya färdigheter eller verktyg som presenteras i 

spelet för att kunna lägga dessa på minnet. 

2. Amount and Type of Demonstration – Presentationen av spelets mekaniker, 

verktyg eller färdigheter görs så att spelaren har möjligheten att lära sig de 

möjliga sätt som dessa kan användas på. 

3. Reinforcement – Spelet ger spelaren möjligheten att öva på spelets 

mekaniker, verktyg eller färdigheter. Spelaren ska även få dessa 

demonstrerade för sig utan allvarliga konsekvenser. Spelaren ska även få 

positiv feedback när denne utför en korrekt handling så att spelaren vet att 

denne gör rätt. 

4. Self-Efficacy – Spelaren ska framgångsrikt kunna spela spelet efter 

träningsperioden, exempelvis efter en tutorial eller en inledande nivå. 

5. Scaffolding – Spelet presenterar spelaren med ledtrådar när spelaren inte 

förstår hur denne ska fortskrida genom spelet, dessa ledtrådar blir tydligare 

och tydligare tills spelaren förstår hur denne ska fortskrida. 

6. Gee: In control:  

i. Co-identify – Spelaren ska kunna identifiera sig med karaktären i 

spelet och känna igen denne. 

ii. Manipulation – Spelaren ska förstå när och hur denne kan påverka 

spelvärlden eller varför denne inte kan göra det. 

iii. Perception – Spelaren presenteras med fler verktyg eller färdigheter 

att använda under spelets gång, och flera sätt att använda dessa på. 

iv. Sandbox – Spelaren ska känna att de belöningar eller straff som delas 

ut för korrekta eller felaktiga handlingar i spelet är berättigade. 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines – Spelet ska ha rätt balans mellan 

utmaningar, varierande aktiviteter, inte straffa spelaren om och om igen för 

samma misstag och hålla spelets fart på en sådan nivå att spelaren inte blir 

uttråkad. 

8. Goals of Game Clear – Spelaren lyckas möta de mål som sätts i spelet. Spelet 

fångar spelarens intresse och håller dennes intresse. Spelaren ska roas av 

spelet och tycka om att spela det. 

9. Information On Demand and In Time, System Thinking – De färdigheter och 

verktyg som spelaren lär sig är användbara genom spelet, inte bara en enstaka 

gång. Spelaren ska få tillgång till information om spelet när denne behöver 

det och får korrekt information när något nytt presenteras i spelet. 

10. Self-Mastery – Spelaren har möjlighet att bemästra spelet med hjälp av de 

färdigheter och verktyg som lärts ut. 

3.1.2 Utvärderare 

Urvalet av utvärderare gjordes via bekvämlighetsurval från programmet dataspelsutveckling 

på Högskolan i Skövde, specifikt så har studenter från inriktningen Design valts ut. 
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Anledningen till varför ett bekvämlighetsurval användes är dels på grund de begränsade 

resurser tillgängliga för detta arbete, men även eftersom dessa studenter på grund av sin 

utbildning kan ses som experter inom domänen speldesign. Övervägandet mellan att 

använda singel-experter inom ämnet eller att använda singel-experter inom utvärdering 

underlättas av det faktum att tillgängligheten på utvärderingsexperter fallerar, detta 

resulterar i valet att använda ämnesexperter. Möjliga problem som kan uppstå är att dessa 

ämnesexperter är mindre lämpade att genomföra en heuristisk utvärdering på grund av 

bristande erfarenhet med genomförande av en sådan utvärdering. I detta arbete användes 

sammanlagt sju stycken utvärderare. Dessa utvärderare delades upp i två grupper: den 

aktiva gruppen och kontrollgruppen, fyra i den aktiva gruppen och tre i kontrollgruppen. 

Denna gruppindelning används för att visa huruvida heuristikerna som används i en 

heuristisk utvärdering är nödvändiga överhuvudtaget eller om det går lika bra utan metoden. 

Beslutet att dela upp utvärderarna i två grupper var baserat i exempelvis 

läkemedelsindustrin där de använder sig av en aktiv grupp och en kontrollgrupp, den 

aktiva gruppen får det riktiga läkemedlet medan kontrollgruppen får sockerpiller. Samma 

princip användes här då ena gruppen utvärderar prototypen med hjälp av GAP-heuristikerna 

och den andra gruppen utvärderar prototypen utan heuristikernas hjälp. Anledningen till det 

låga antalet utvärderare i de respektive grupperna berodde delvis på den begränsade 

storleken av bekvämlighetsurvalet men även den begränsade tid detta arbete utförts under. 

Anledningen till det udda antalet utvärderare, en grupp med fyra och en grupp med tre, 

ligger delvis i anledningen till antalet utvärderare men även i det faktum att utvärderarna i 

den aktiva gruppen väger tyngre än de i kontrollgruppen. Arbetes frågeställning handlar 

inte om att besvara huruvida det är bättre eller sämre att använda GAP eller inte utan 

besvaras genom att kontrollera huruvida GAP hittar de problem den ska. Baserat på Nielsens 

(1994) undersökning angående det optimala antalet utvärderare och beroende på antalet 

potentiellt tillgängliga utvärderare så var det en grupp av fyra utvärderare och en grupp av 

tre utvärderare som rekryterades. Nielsen (1994) menar även att varje utvärderare hittar 

ungefär samma antal problem men att olika utvärderare hittade olika problem, av denna 

anledning används inte enbart en utvärderare. I sin undersökning visar Nielsen och 

Landauers (1993) på att fyra stycken utvärderare upptäcker ~50% av 

användbarhetsproblemen hos en produkt och med deras undersökning som utgångspunkt 

bestämdes antalet utvärderare som användes i detta arbete.  

3.1.3 Testpersoner 

Urvalet av testpersoner till användartestningen gjordes även denna genom ett 

bekvämlighetsurval, främst studenter från programmet dataspelsutveckling på Högskolan i 

Skövde. De personer som tillfrågades om deltagande i användartestningen besvarade 

muntligt en fråga om huruvida är erfarna spelare av den genre som spelet i detta arbete 

hade, om denna fråga besvarades nekande så tillfrågades de därefter att genomföra 

testningen. Anledningen till varför enbart personer med begränsad erfarenhet inom genren 

plattformsspel efterfrågades är att GAP, den samling heuristiker som inspekterats, 

inkorporerar åtkomlighet. Eftersom GAP riktar sig till oerfarna spelare så är det således 

dessa som bör validera dess principer. Både män och kvinnor efterfrågades som testpersoner 

men i resultaten gjordes ingen distinktion mellan kön eftersom underlaget till arbetet inte 

tyder på att detta behövs; Desurvire och Wiberg (2009) presenterar ingen sådan distinktion, 

denna distinktion saknas även hos Cornett (2004) och i Nielsen och Landauers (1993) 

undersökningar. Arbetet omfattar fem testpersoner och detta baseras i Nielsen och 

Landauers (1993) undersökning då de beskriver att antalet användbarhetsfel som upptäcks 
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vid en användartestning av fem testdeltagare ligger på ~60%. Nielsen och Landauer (1993) 

visar även på att ökandet av antalet testdeltagare mot antalet fel som hittas avtar snabbt i en 

kurva desto fler deltagare som används och av dessa anledningar kommer fem stycken 

testpersoner utföra testningen. 

3.1.4 Utveckling av plattformsspel 

Det spel som utvecklades för att besvara de två frågeställningarna är ett enkelt 2-D side-

scrolling plattformsspel där spelaren ska ta sig genom ett antal pussel och utmaningar. 

Spelet har en enkel berättelse, spelaren styr en riddare som ska rädda sin far från en 

banditgömma. Spelaren styr en karaktär genom plattformsbaserade pussel och strider mot 

andra datorkontrollerade karaktärer. Spelet är uppdelat i två olika nivåer: en tutorial eller 

inledningsnivå där spelaren får lära sig de olika färdigheter och verktyg som krävs för att 

klara av utmaningarna i spelet, den andra nivån är där spelarens inlärda färdigheter sätts på 

prov. Med tanke på att GAP-riktlinjerna användes för att motverka uppkomsten av och 

utvärdera problem under introduktionsnivåer, tutorials eller inlärningsnivåer i ett spel så 

ligger fokus på utvecklingen av just denna del av spelet. 

Två stycken olika prototyper har skapats, en lo-fi prototyp och en interaktiv hi-fi prototyp. 

Den interaktiva hi-fi prototypen skapades i prototypverktyget GameMaker: Studio (YoYo 

Games, 1999) eftersom författaren till detta arbete har tidigare erfarenhet med programmet. 

Programmet är skapat för produktionen av snabba prototyper och på grund av tidspressen 

under arbetes gång skapades en sådan enkel interaktiv prototyp. Till en början skapades hi-fi 

prototypen eftersom det är denna prototyp som skall användas i den användartestning som 

utförs, efter detta skapades lo-fi prototypen i papper för att användas i den heuristiska 

utvärderingen. En anledning till varför prototyperna skapades i en omvänd ordning, hi-fi 

före lo-fi, ligger i det faktum att de skulle efterlikna varandra. Utvecklingen av ett spel, i 

designprocessen, resulterar ofta i att problem med designen hittas och justeras därefter 

(Adams, 2010). En annan anledning till detta tillvägagångsätt var att undvika felaktig eller 

bortfallande data under testningen. En heuristisk utvärdering genomfördes med hjälp av 

GAP som heuristiker och sedan genomfördes en användartestning för att kontrollera de 

resultat som upptäcks under utvärderingen (se avsnitt 3.1.6). Detta säkerställde att 

utvärderarna och användarna fick använda en produkt med samma design men 

utvärderarna fick utvärdera en lo-fi prototyp, vilket är något man använder sig av tidigare i 

utvecklingsprocessen och på så sätt besvarar frågeställningen. Således baserades lo-fi 

prototypen på hi-fi prototypen eftersom mekanikerna och designen skulle efterlikna 

varandra.  

Under utvecklingen av hi-fi prototypen implementerades fel baserade på GAP-heuristikerna 

för att säkerställa att det fanns problem att hitta under utvärderingen och 

användartestningen. Att utveckla en prototyp som följer heuristikerna och siktar på att vara 

så bra som möjligt hade självklart skapat en bättre slutprodukt, men till syfte för detta arbete 

så designades fel medvetet in för att stärka möjligheten att besvara frågeställningen. 

Eftersom chansen existerade att den prototyp som skapades skulle följa heuristikerna 

perfekt och resultera i att utvärderingen eller testningen inte fann några fel i produkten, 

detta i sin tur hade gjort det en omöjlighet att besvara frågeställningen med hjälp av 

prototypen. Även om fel implementerades medvetet fanns fortfarande chansen att de fel som 

implementerades var så subtila att utvärderingen och testningen ändå misslyckades 

upptäcka dessa fel eller att de fel som implementerades var så grava att produkten gjordes 

oanvändbar för arbetes syfte. 
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3.1.5 Genomförande 

En heuristisk utvärdering med GAP utfördes på lo-fi prototypen och en användartestning 

utfördes på hi-fi prototypen. Genom att jämföra typen och frekvensen av de fel som 

upptäckdes vid den heuristiska utvärderingen och vid användartestningen var det möjligt att 

fastställa om GAP kan predicera faktiska användbarhetsproblem och till vilken grad 

metoden kan göra det. Den heuristiska utvärderingen genomfördes med två olika grupper av 

utvärderare: kontrollgruppen och den aktiva gruppen. Dessa två grupper bestod av tre 

respektive fyra utvärderare vardera. Användartestningen genomfördes med varje användare 

enskilt för att få så detaljerad data som möjligt. 

När den heuristiska utvärderingen genomfördes använde den aktiva gruppen sig av GAP-

riktlinjerna som heuristiker och kontrollgruppen fick enbart instruktionen att de skulle 

använda sig av sina kunskaper inom ämnet design för att hitta användbarhets-, spelbarhets- 

och åtkomlighetsproblem i produkten, de olika grupperna hade inte någon kontakt med 

varandra för att undvika påverkan. Innan utvärderingen påbörjades frågades den aktiva 

gruppen vilken tidigare erfarenhet de hade inom speldesign, eventuell utbildning eller 

arbetslivserfarenhet. Det antecknades även om utvärderaren var man eller kvinna och 

dennes ålder. Utvärderingen bestod av en utvärderingssession: I sessionen utvärderade 

utvärderarna prototypen var för sig, utan att ha någon kontakt med de andra utvärderarna 

för att undvika extern påverkan. Utvärderare i den aktiva gruppen fick förklarat för sig hur 

en heuristisk utvärdering genomförs och vad som förväntas av dem, de heuristiker som 

skulle användas och lo-fi prototypen presenterades även. Utvärderare i kontrollgruppen fick, 

som sagt, förklaringen att de skulle finna fel eller problem i prototypen med hjälp av sina 

kunskaper inom området design och uppmanades anteckna problemen. Varje utvärderare i 

den aktiva gruppen blev tilldelad var sin förklaring av heuristikerna, i stil med den som 

presenteras i avsnitt 3.1.1, och ett dokument (se appendix G) där utvärderaren hade 

möjligheten att anteckna de fel som upptäcktes. Den aktiva gruppen antecknade var i 

prototypen problemet hittades, vilken heuristik det kategoriserades under och en förklaring 

på problemet. Utvärderarna i kontrollgruppen tilldelades linjerat papper där de hade 

möjlighet att anteckna de problem eller fel de stötte på, detta dokument saknade de 

heuristiker och instruktioner som fanns på den aktiva gruppens dokument. 

Kontrollgruppen uppmanades anteckna var de hittade problemen och en förklaring av 

problemet. Den aktiva gruppen gick genom heuristikerna var för sig och letade efter 

problem som relaterade till just den heuristiken för att sedan göra samma sak med nästa, 

som en checklista. Kontrollgruppen uppmanades använda prototypen för att finna fel eller 

problem, hur de genomförde denna utvärdering var upp till dem. Detta betydde att varje 

utvärderare hade en lista med problem och varje problem har en förklarande text som 

beskrev problemen. Distinktionen mellan de två grupperna gjordes för att validera 

användandet av en inspektionsmetod överhuvudtaget. Vanligtvis består en heuristisk 

utvärdering av ytterligare en session där alla utvärderare samlas för att diskutera eventuella 

lösningar på problemen och liknande, men denna session valdes bort i detta arbete eftersom 

lösningsförslagen inte är relevanta till besvarandet av frågeställningen utan enbart huruvida 

samma problem hittas vid utvärderingen och användartestningen. Efter kontrollgruppen 

genomfört utvärderingen av lo-fi prototypen så tillfrågades de vilken erfarenhet de hade 

inom speldesign innan utvärderingstillfället, eventuell utbildning eller arbetslivserfarenhet. 

Utvärderarna tillfrågades om de hade någon tidigare erfarenhet med heuristiska 

utvärderingar, heuristiker, om de använde sig av någon specifik metod och hur de bar sig åt 
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för att utvärdera prototypen. Det antecknades även om utvärderaren var man eller kvinna 

och dennes ålder. 

Användartestningen genomförandes på hi-fi prototypen på ett liknande sätt som Desurvire 

och Wiberg (2010) genomförde sin testning. Vid varje testomgång utfördes testningen med 

en enskild användare och testledaren, författaren till detta arbete, med hjälp av ”tänka-högt 

kommentarer”. Testledarens närhet till användaren underlättade antecknandet av 

kommentarer angående användarens reaktioner eftersom testledaren då hade möjligheten 

att ställa frågor. Trots att det problem som Preece et al. (1994) tar upp (angående att 

testledarens närhet till testpersonen kan påverka testpersonens förmåga att prestera) kunde 

uppstå så användes detta sätt för få så kvalitativ data som möjligt. Användaren uppmanades 

att spela genom prototypen och samtidigt tänka högt och verbalisera sin mentala process. 

Vad användaren säger och det som försiggår på datorskärmen spelades även in med hjälp av 

programmet Open Broadcaster Software (2013, GitHub) för att underlätta analysarbetet. 

Eftersom ”tänka-högt kommentarer” användes så underlättades analysarbetet och själva 

testningen genom att dessa kommentarer spelades in istället för att allt behövde antecknas 

för hand. Inspelningen av datorskärmen gav under analysarbetet kontext till de 

ljudinspelningar som genomfördes. Ett problem som kan uppstå på grund av ”tänka-högt 

kommentarer” och inspelningen av ljud är att användaren blir distraherad och på så sätt 

underpresterar. Men eftersom den kvantitet av data som samlades in är så pass liten togs 

risken ändå för att få kvalitativ data. Under testningen svarade testledaren enbart på frågor 

som var nödvändiga för att testningen skulle kunna fortskrida, som exempelvis upplysa 

användaren om eventuella buggar. Testledaren hjälpte enbart användaren att ta sig genom 

vissa delar spelet om användaren var inkapabel att fortsätta på egen hand så att testningen 

kunde fortskrida. Testledaren befann sig i samma rum som användaren för att ha 

möjligheten att besvara dessa frågor, anteckna användarens kommentarer och de problem 

som uppstod. Till sitt förfogande hade testledaren ett linjerat papper, på detta papper förde 

testledaren anteckningar och svaren på de frågor som användarna besvarade efter 

testningen. Dessa anteckningar bestod av användarens reaktioner då problem uppstod som 

inte användaren själv sa rakt ut och eventuella kommentarer angående de handlingar som 

användaren genomförde eller frågor som denne ställde som senare skulle kunna underlätta 

analysarbetet. Direkt efter testningen genomförts, således när spelandet av spelet och 

inspelningen av testningen slutförts, ställdes användaren ett antal frågor om de problem som 

denne stött på under testningen och frågor angående de problem som användaren inte 

uttryckte muntligt. Användarens spelvana, om användaren var man eller kvinna, och dennes 

ålder antecknades även. Varje testningstillfälle var separat och enbart en användare testade 

åt gången, frågorna besvarades enskilt och direkt efter testningstillfället. 

3.1.6 Forskningsetik 

De personer som agerade utvärderare i den aktiva gruppen i den heuristiska utvärderingen 

informerades om att de skulle genomföra en heuristisk utvärdering och vad detta innebar (se 

avsnitt 3.1.3). Eftersom en grundlig utvärdering genomfördes där de åsikter som 

utvärderarna i den aktiva gruppen hade angående spelet utöver de som relaterar till GAP 

inte spelade någon roll så påverkades inte undersökningen av att dess syfte avslöjades, det 

var enbart det problem som designats in med flit som inte avslöjades. Utvärderarna i den 

aktiva gruppen informerades inte explicit om arbetes syfte, således presenterades inte 

frågeställningen för dem, men om de ställde en fråga angående detta så besvarades den så 

gott det gick utan att avslöja arbetes syfte. Utvärderarna i den aktiva gruppen fick således 
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enbart veta att de skulle genomföra en heuristisk utvärdering på ett spel. De personer som 

agerade utvärderare i kontrollgruppen informerades inte om att de ingick i en sådan grupp 

eller att det utförts en utvärdering av en annan grupp, de informerades inte heller om syftet 

med arbetet då detta kunde påverka deras tillvägagångssätt. De som ingick i 

kontrollgruppen fick instruktioner om att enbart analysera och utvärdera spelet och försöka 

hitta så många fel eller problem de kunde. Om utvärderarna i kontrollgruppen frågade om 

syftet med arbetet så gavs svaret att arbete handlar om ”utvärdering”. Vid första mötet med 

varje person som skulle agera utvärderare informerades han eller hon om hur lång tid 

utvärderingen borde ta, rätten att vara anonyma i arbetet, och rätten att avbryta 

utvärderingen av någon anledning. 

De personer som rekryterades som användare till användartestningen informerades inte om 

syftet med testningen eftersom deras genuina reaktioner och kommentarer angående spelet 

var nödvändiga för att dem data som utvinns skulle vara korrekt. Syftet med testningen var 

att användare skulle få använda produkten så som de normalt skulle använt den och detta 

kunde äventyras om användaren känner till varför produkten testas. De personer som 

agerade användare fick istället instruktioner att spela spelet och frågor angående testningens 

syfte besvarades sparsamt. De fick även en förklaring på testningens upplägg: de ska spela 

ett spel och tala högt om deras tankegång, en testledare kommer sitta bredvid och ibland 

ställa frågor, deras spelande kommer spelas in och deras röst kommer även spelas in. 

Användarna informerades om deras anonymitet i arbetet och möjligheten att avbryta 

testningen om det så skulle behövas. 
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4 Projektbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs de produkter som skapats och ligger till grund för att undersöka 

frågeställningen i detta arbete. En beskrivning av utvecklingsprocessen, planeringen samt 

skapandet av prototyperna och dess olika komponenter och mekaniker. De designrelaterade 

val som fattas under projektets gång problematiseras och motiveras i kapitlet. 

4.1 Utvecklingsprocessen 

I detta avsnitt beskrivs den planering som gjordes vid genomförandet av projektdelen och 

varför denna planering användes. Processen som användes under projektet beskrivs även, 

exempelvis vilka inspirationskällor som användes och anledningar till varför processen 

användes. 

4.1.1 Planering 

Vid planeringen av projektet användes GAP flitigt för att underlätta implementation av 

problem eller fel i prototyperna vars tanke var att bryta mot heuristikerna i GAP. Varför 

dessa fel medvetet implementera i prototyperna förklaras i avsnitt 4.3. Den undersökning 

som Desurvire och Wiberg (2010) utförde inspekterades och de heuristiker i GAP där flest 

problem hittades i deras undersökning arbetades in i prototyperna eftersom dessa problem, 

enligt Desurvire och Wibergs (2010) undersökning, var de vanligaste upptäckta. Som 

förklaras i avsnitt 3.1.5 så skapades hi-fi prototypen före lo-fi prototypen, detta beslut 

fattades av två olika anledningar: den första var att under utvecklingen av hi-fi prototypen 

kunde vissa av de funktioner och mekaniker som tagits fram i en lo-fi prototyp visa sig vara 

omöjliga att implementera på grund av tidsbrist eller okunskap, den andra anledningen 

bygger på den första eftersom den slutgiltiga lo-fi prototypen i detta fallet ändock hade 

behövt återskapas. Denna tankegång och tillvägagångsätt förhindrade inte användningen av 

pappersprototyper under utvecklingen av hi-fi prototypen utan enbart visa på anledningen 

till varför den slutgiltiga lo-fi prototypen skapades efter hi-fi prototypen. 

4.1.2 Process 

I början av processen hämtades inspiration till prototyperna fram och många av 

mekanikerna inspirerades av spelet Reaper: Tale of a Pale Swordsman (Hexage, 2013) och 

grafiken av spelet Superbrothers: Sword & Sworcery EP (Capybara Games, Superbrothers, 

2012). De mekaniker som togs som inspiration från Reaper: Tale of a Pale Swordsman 

(Hexage, 2013) var det enkla strids- och rörelsesystemet samt uppdelningen av spelet i 

många mindre nivåer. Att använda sig av den enkla men stilrena pixelgrafiken från 

Superbrothers: Sword & Sworcery EP (Capybara Games, Superbrothers, 2012) var ett 

estetiskt beslut som fattades eftersom den ringa tid som krävs för att skapa tillfredställande 

grafik med hjälp av denna teknik passade det tidsschema som projektet hade. När 

utvecklandet av hi-fi prototypen påbörjades skapades först en enkel design för varje nivå på 

papper. Detta kunde genomföras snabbt och sedan kunde designerna jämföras med 

varandra för att hitta den som bäst gynnade besvarandet av frågeställningen. De designer för 

olika nivåer som användes presenterades under avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. Men spelets 

funktionalitet uppdateras iterativt under hela utvecklingsprocessen och de designbeslut som 

fattades baserades i GAP. 



 18 

Hi-fi prototypen utvecklades i programmet Game Maker: Studio (YoYo Games, 1999) som 

redan tillhandahåller grundläggande nivå- och grafikhantering och därför kunde fokus direkt 

läggas på implementationen av grundmekanikerna. Utvecklingen av det slutgiltiga utseendet 

på karaktärerna och banorna kunde därför skjutas upp till en senare fas i 

utvecklingsprocessen, istället skapades först så kallade ”placeholders” vilka används för att 

representera den kommande grafiken. De mekaniker som bygger upp spelets grund testades 

och implementerades iterativt under utvecklingsprocessen. En iteration var normalt 

uppdelad i tre faser: koncept, implementation och testning. Först togs ett koncept på en ny 

mekanik fram, en generell beskrivning på hur denna skall fungera, och sedan granskades det 

huruvida den var möjlig att implementera eller inte. Efter detta etablerats implementerades 

mekaniken. Mekaniken testades sedan i samband med de andra existerande mekanikerna 

och bedömdes beroende på hur väl den passade spelkonceptet. Om processen fallerade i 

någon av dessa steg så började iterationen om på nytt. Exempelvis om mekaniken inte var 

möjlig att implementera så arbetades den om tills detta var möjligt. I detta projekt var två 

vanligen de antal iterationer som krävdes för att antingen fastställa implementationen av en 

ny mekanik eller avfärda den. 

4.2 Grundläggande mekanik 

I och med att spelet är ett 2-D side-scrolling plattformsspel var basmekaniken förflyttning av 

spelarkaraktären och till viss del besegrandet av fiender. Spelet innehöll även andra 

mekaniker: stegar, plattformar som går att hoppa igenom underifrån och interagerbara 

objekt. Detta spel, så väl som många andra spel inom genren plattformsspel, använde 

onaturlig fysik (Adams, 2010). Exempel på detta är att spelarkaraktären kan utföra 

övernaturliga hopp som skulle vara omöjligt för en människa att utföra, spelarkaraktären var 

även inkapabel att bli skadad genom att falla från höga höjder och genomföra orealistiska 

riktningsförändringar i luften. Följande begrepp är viktiga för spelarkaraktären: 

 Rörelseförmåga: Hur spelaren gör för att röra karaktären inom spelvärlden och 

manövrera för att undvika attacker. Spelaren använder WASD-tangenterna för att 

styra karaktären, detta är en vanlig styrmetod för PC. A-tangenten styr karaktären 

vänster och D-tangenten styr karaktären höger. W-tangenten och S-tangenten 

används när karaktären klättrar upp och ner för stegar och rep. Blanksteg används 

för att får spelarkaraktären att hoppa, karaktären accelererar då snabbt uppåt för att 

sedan påverkas av en gravitationskraft tills det att denna landar. 

 Vanlig attack: Spelaren har möjligheten att attackera sina fiender och detta gör denne 

genom att använda enter-tangenten. Spelarkaraktären gör då ett snabbt utfall och 

skadar en fiende om denne då är inom räckvidd för attacken. 

 Miljöinteraktion: Spelaren har till viss del möjligheten att påverka sin omgivning vid 

givna tillfällen. Detta gör spelaren med hjälp av samma tangent som används för att 

attackera: enter-tangenten. 

För att skapa ett lämpligt upplägg för hur spelaren skulle lära sig dessa begrepp skapades 

den inledande nivån till spelet, hur dessa begrepp lärs ut till spelaren beskrivs i större detalj i 

avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. 

4.2.1 Fiender 

I spelet stöter spelaren på ett antal fiender, dessa presenteras på ett slarvigt sätt och var lätta 

för spelaren att misslyckas besegra. Denna presentation av fienderna i spelet genomfördes 
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medvetet och förklaras i större detalj i avsnitt 4.3.2. Spelaren har således kort tid på sig att 

lära sig hur fienderna beter sig och lätta misstag leder till allvarliga konsekvenser. Det 

beteende som skapats för fienderna i hi-fi prototypen hölls på en enkel nivå dels på grund av 

att det inte fanns tid nog att programmera en mer avancerad AI, dels att det inte var centralt 

för frågeställningen. Fiendernas beteende kan beskrivas som följer: 

 En bandit med ett spjut och en sköld. Dessa närstridsbaserade fiender rör sig mot 

spelarkaraktären då denne är inom en speciell räckvidd och när de sedan möter 

spelarkaraktären så attackerar de. Denna attack är relativt långsam och efter den 

genomförts så väntar fienderna en kort stund för att sedan fortsätta med samma 

beteende. 

 En eldskjutare, en stillastående fiende i form av en pelare som skjuter iväg ett eldklot 

en gång var tredje sekund. En symbol på pelaren indikerar för spelaren när ett sådant 

eldklot kommer skjutas iväg. 

4.3 Designval baserade på heuristiker 

I detta avsnitt beskrivs den hi-fi och lo-fi prototyp som utvecklades under projektdelen av 

detta arbete i större detalj. Avsnittet inleds med att beskriva de tre nivåer som konstruerats 

till hi-fi prototypen och de centrala designval som gjorts. De designval som specifikt relaterar 

till heuristikerna i GAP finns även dessa med i beskrivningen av nivåerna. Efter detta följer 

en beskrivning av lo-fi prototypen. 

Valet att involvera heuristikerna i utvecklingsprocessen av prototyperna är delvis baserat på 

att skaparen av prototyperna har studerat GAP ingående och det skulle omöjligen undgå att 

influeras av heuristikerna. Därför var det bättre att explicit använda sig av dem i designen. 

Valet att involvera heuristikerna i utvecklingsprocessen fattades även eftersom involverandet 

av heuristikerna säkerställer att dessa framhävs i spelet oavsett om de följs eller inte. Den 

gemensamma motivationen bakom de designval som bryter mot eller följer heuristikerna i 

GAP (se avsnitt 3.1.1) är att säkerställa att det faktiskt finns delar av spelet som bryter mot 

heuristikerna och som kan upptäckas i den testning och utvärdering som genomförs. Om 

utvecklingsprocessen av prototyperna skulle följa heuristikerna i GAP och lösa alla de 

problem som finns så skulle detta potentiellt sett kunna resultera i att testningen och 

utvärderingen enbart gav positiva resultat. Dessa resultat av testningen skulle då lika gärna 

kunna visa på att prototyperna inte har några problem eller visa en brist i GAP. Om istället 

designval som direkt bryter mot heuristikerna i GAP medvetet implementeras så kan det 

undersökas huruvida testningen och utvärderingen finner dessa fel eller inte. På detta sätt 

försöker således designvalen säkerställa att det finns problem att upptäcka. De designval 

som fattas med heuristikerna i GAP i åtanke görs eftersom prototyperna hade blivit 

ospelbara om varje designval medvetet hade brutit mot heuristikerna. 

4.3.1 Första nivån 

Denna inledande nivå i spelet designades för att introducera spelaren till spelet, lära denne 

hur spelarkaraktären styrs och hur interaktion med omgivningen fungerar. Målet var att 

skapa en nivå där spelaren lär sig en mekanik i taget och sedan tvingas använda dessa för att 

ta sig vidare genom spelet. Utvecklingen av denna nivå började med att enkla block 

placerades ut för att forma en nivå som består av ett antal olika höjdskillnader (se figur 1). 
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Figur 1 Grundläggande nivådesign med tillagda måttenheter 

Spelaren introduceras till karaktärens förmåga att röra sig vänster och höger när nivån 

startas genom en text som visas på skärmen. På grund av den vägg som är placerad till 

vänster om spelarkaraktären, har karaktären då enbart en riktning att färdas vilket är höger. 

Spelaren introduceras till karaktärens förmåga att hoppa i den mindre hålighet som syns 

cirka en fjärdedel in på nivån, där visas även en text som förklarar att spelaren får 

spelarkaraktären att hoppa genom att trycka på ”mellanslag”-tangenten. I mitten av figur 1 

syns en upphöjning vars uppgift är att ge spelaren möjlighet att öva på den nyligen 

presenterade rörelseförmåga hos spelarkaraktären att hoppa. Enligt första heuristiken i GAP 

(Amount and Type of Practice) så bör spelaren få tillräckligt med tid och möjligheter att öva 

på en ny förmåga eller färdighet, det är detta upphöjningen skall åstadkomma. Spelaren 

tvingas använda karaktärens nyutlärda förmåga att hoppa för att ta sig vidare i nivån. 

Spelaren har nu lärt sig att styra karaktären höger eller vänster och hoppa. Väggen i början 

av nivån som förhindrade spelaren från att färdas längre vänster finns fortfarande kvar och 

på så sätt lotsas spelarkaraktären åt höger. Spelaren styr således spelarkaraktären över den 

upphöjning som syns i mitten av figur 1 och sedan vidare åt höger till slutet av nivån. 

 

 

Figur 2 Stege, plattform och bro implementerad med tillagda måttenheter 

Den grundläggande designen vidareutvecklades sedan för att inkorporera fler av den 

mekaniker som finns i spelet. När spelaren har förflyttat karaktären över den upphöjning 

som syns i mitten av nivån, precis innan denne når marken där stegen är placerad så 

introduceras spelaren till rörelseförmågan att klättra upp och ner för en stege. En stege, den 

röda rektangeln, implementerades för att introducera spelaren till spelarkaraktärens 

förmåga att påverka omgivningen i spelet. Stegen leder upp till en plattform som kan 
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genomträdas underifrån men inte ovanifrån, den gröna rektangeln. Presentationen av denna 

typ av plattform gör det nästintill möjligt för spelaren att inse att detta är en sådan typ av 

plattform eftersom spelarkaraktären inte har någon möjlighet att hoppa upp genom 

plattformen. Detta designval har gjorts medvetet då det aktivt bryter mot den första 

heuristiken i GAP (Amount and Type of Practice), således introduceras spelaren till en ny 

mekanik men har ingen chans att öva på dess interaktion. När spelaren väl har förflyttat 

spelarkaraktären ovanpå den gröna plattformen har denne möjlighet att interagera med den 

svarta rektangeln, som representerar en vinsch. På så sätt hissas vindbryggan, den längre 

svarta rektangeln, ner så att den täcker håligheten som syns cirka tre fjärdedelar in på nivån. 

Spelaren har nu möjligheten att förflytta sig över denna bro och vidare till slutet av nivån, 

den blå rektangeln. 

 

Figur 3 Implementerad grafik och första skylten 

När grafiken implementerades skapades även de skyltar eller stentavlor som syns till höger 

och vänster i figur 3. Som visas i figur 3 så syns ett meddelande på skärmen när spelaren styr 

karaktären till en av dessa skyltar. Detta designbeslut fattades delvis för att presentera 

informationen i spelmiljön på ett inlevelserikt sätt men även för att ge spelaren en möjlighet 

att ta del av informationen flera gånger om detta skulle vara nödvändigt. Möjligheten att 

spelaren missar denna information finns, men med tanke på att spelet startar med att 

karaktären står vid skylten, som visas i figur 3, så skulle spelaren behöva röra karaktären i 

sidled för att detta ska inträffa. När karaktären når den skylt som syns till höger i figur 3 så 

får denne informationen angående vilken tangent som får karaktären att hoppa, 

meddelandet ”Press ’Space’ to jump.” visas. 
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Figur 4 Vallgraven och vindbryggan 

Innan introduktionsnivåns slut når spelarkaraktären en vallgrav med en upphissad 

vindbrygga och detta syns även i figur 2 där exempelvis den röda rektangeln representerar 

stegen som syns i figur 4. Här tvingas spelaren utöva de färdigheter som denne blivit 

informerad om genom den skylt som syns till vänster i figur 4, meddelandet ”Press ’Enter’ to 

interact with your environment. Press ’W’ and ’S’ to climb up and down.” visas. Spelaren 

förväntas sedan hissa ner den vindbrygga som syns till höger i figur 4 genom att interagera 

med den vinsch som syns i mitten av bilden. Likväl som vid de andra tillfällena då spelaren 

lär sig en ny färdighet så måste denne använda sig av denna nya kunskap för att spelet ska 

fortskrida och på så sätt försöker nivådesignen säkerställa att den tredje heuristiken i GAP 

(Reinforcement) följs. 

 

Figur 5 Grottöppning 

När spelarkaraktären väl har hissat ner vindbryggan och tagit sig över denna så står 

spelarkaraktären framför en öppning i ett berg, genom att gå in där färdas karaktären till 
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nästa nivå. Spelaren har möjligheten att förflytta karaktären tillbaka mot början av nivån 

men kommer på detta sätt inte kunna komma till nästa nivå. 

4.3.2 Andra nivån 

Den andra och även sista nivån i prototypen skapades efter den första, således efter det att 

all funktionalitet och mekanik var implementerad i den första nivån. Målet med denna nivå 

var att introducera banditerna för spelaren på ett, som nämns i avsnitt 4.2.1, slarvigt sätt.  

Till en början skapades emellertid en grundläggande nivådesign upp likt den i figur 1. 

 

Figur 6 Grundläggande nivådesign av andra nivån med tillagda måttenheter 

I början av denna nivå är spelarkaraktären placerad längts till vänster (se figur 6) och har en 

vägg bakom sig som förhindrar denne från att ta sig tillbaka ut ur grottan. Designbeslutet att 

inte tillåta spelaren att återvända till första nivån när denne väl tagit sig vidare till andra 

nivån grundar sig i tre olika anledningar: den första är att förhindra förvirringen som kan 

uppstå om spelaren råkar styra karaktären ut från grottan, den andra är att spelaren 

egentligen inte har någon anledning att förflytta sig tillbaka till första nivån igen, den tredje 

bygger på den andra på så sätt att förhindra spelaren från att åter få tillgång till 

informationen som presenteras i första nivån. Den tredje anledningen är att designbeslutet 

bryter mot den femte heuristiken i GAP (Scaffolding) eftersom spelaren avlägsnas från sina 

hjälpmedel.  

Cirka en femtedel in på nivån möter spelaren den första banditen och när denna bandit 

besegrats kollapsar stenformationen som visas en fjärdedel in i figur 6. Som nämndes i 

avsnitt 4.2.1 så introduceras banditerna utan någon form av träning, skyddsnät eller 

informationen om att enter-tangenten får spelarkaraktären att attackera, vilket är ett 

medvetet designval. Fienderna introduceras på detta sätt för att aktivt bryta mot de tredje 

(Reinforcement) och femte (Scaffolding) heuristikerna i GAP, spelaren har ingen livlina eller 

hjälp när denne möter på den första fienden och misstag som görs kan få allvarliga 

konsekvenser.  

Cirka tre femtedelar in i nivån syns ytterligare två fiender och detta beslut i nivådesignen 

ämnar testa huruvida den övning spelaren fått från första fienden räcker för att besegra två 

fiender. Det är ett gränsfall huruvida detta bryter mot första heuristiken i GAP (Amount and 

Type of Practice) eftersom spelaren har haft möjligheten att till viss del öva på detta med 

hjälp av den första fienden. När banditerna besegrats kollapsar även denna stenformation 

som visas ca två tredjedelar in i figur 6. Dessa två stenformationer placerades ut för att få 

spelaren att utmanas av banditerna och tvinga spelaren att besegra banditerna. När spelaren 

lyckats ta sig förbi de två banditerna så introduceras denne för första gången till en av de 

plattformar som är möjliga att färdas upp genom som representeras av den gröna rektangeln 

i figur 6. Designbeslutet att introducera denna typ av plattform, utan att informera spelaren 

om hur en sådan fungerar, fattades eftersom det enda sätt spelaren kan fortsätta genom 
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nivån är att hoppa upp genom den gröna plattformen (se tre fjärdedelar in i figur 6). När 

karaktären har förflyttats upp på den gröna plattformen kan spelaren sedan förflytta denne 

till slutet av nivån där spelet sedan avslutas. 

 

Figur 7 Implementerad grafik 

Efter den grundläggande nivådesignen skapats implementerades grafiken i nivån. Till höger i 

figur 7 syns två plattformar med identisk grafik varav en av dessa kan genomträdas 

underifrån men den andra kan inte. Detta designbeslut kan bryta mot den sjätte heuristiken i 

GAP (Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox) eftersom de två 

plattformarnas grafik är identiska och detta kan göra att spelaren får svårt att se skillnad på 

dessa plattformar.  

 

Figur 8 Slutet av nivån 

När spelaren sedan tagit sig till slutet av denna nivå (se figur 8) så transporteras 

spelarkaraktären till den tredje nivån. 
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4.3.3 Tredje nivån 

Den tredje nivån skapades till stor del för att utmana spelaren på de aspekter av spelet denne 

lärt sig i de tidigare nivåerna, men även för att introducera nya mekaniker som liknar de i 

föregående nivåer. Utformningen på nivån skiljer sig från de föregående på ett sådant sätt att 

den är upprätt istället för liggande, spelarens mål är att färdas uppåt istället för åt höger. 

Detta val av nivådesign fattades för att ge spelet en större variation och utmaning. 

 

Figur 9 Grundläggande nivådesign av tredje nivån med tillagda markörer 

När genomspelandet av denna nivå påbörjas är spelarkaraktären placerad längst ned i 

vänstra hörnet. Spelarkaraktären kan, som i de tidigare nivåerna, inte gå tillbaka till 

föregående nivå genom att förflyttas vänster utan kan enbart röra sig åt höger. När spelaren 

styr karaktären åt höger så stöter denne snabbt på en bandit. Denna fiende har spelaren 

inget krav på sig att besegra utan den har implementerats för att hålla spelaren alert och 

direkt utmana denne. När spelaren sedan fört karaktären mot mitten av nivån där en 1:a 

syns i figur 9 så har spelaren valet att antingen hoppa till den vänstra plattformen eller 

försöka ta tag i det rep, 2:an, som hänger från den högra plattformen. Spelaren introduceras 

således till repen, som representeras av röda rektanglar i figur 9, men spelaren får ingen 

information hur dessa fungerar. Spelaren har tidigare använt sig av en stege men i den tredje 

nivån tvingas spelaren hoppa till repen.  Om denne missar repet kommer detta troligen ha 

allvarliga konsekvenser och sluta med att spelaren får börja om spelet. Således bryter detta 

designbeslut mot den tredje heuristiken i GAP (Reinforcement). 
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Figur 10 Den vänstra vägen 

Om spelaren väljer den vänstra plattformen så möts denne av en eldskjutare, denna fiende 

kan vara svår att ta sig förbi oskadd. Som visas i figur 10 så måste spelaren ta sig vidare till 

den plattform där eldskjutaren står, för att sedan hoppa över till den plattform som syns i 

mitten av övre delen av figur 10. 

 

Figur 11 Andra banditen 

Spelaren möts sedan av den andra banditen på nivån och i den grop som syns i mitten av 

figur 11 ska spelaren besegra banditen. När banditen är besegrad kommer den stenformation 

som syns till höger i figur 11 att sänkas ner en bit, detta ger spelaren möjligheten att styra 

karaktären upp på stenformationen. Spelarkaraktären kan inte hoppa upp på 

stenformationen från början för att på så sätt tvinga spelaren att besegra banditen. Men även 

för att ge variation gentemot den högra vägen som beskrivs nedan. 
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Figur 12 Den högra vägen 

Om spelaren väljer att styra spelarkaraktären den högra vägen och lyckas klättra upp för det 

rep som syns nere i figur 12 så möts denne av två eldskjutare, en från varje sida. Efter detta 

förflyttar spelaren karaktären från plattform till plattform upp tills denne når plattformen 

som syns uppe i högra hörnet i figur 12. Designbeslutet att använda två eldskjutare som 

korsar varandra när spelaren kommer till denna del av nivån är grundat i att ge spelaren en 

annan typ av utmaning än den vänstra vägen. Designbeslutet följer således den sjätte 

heuristiken i GAP (HEP- and PLAY-Based Guidelines) eftersom beslutet ger spelet fler 

varierande aktiviteter och en skillnad i utmaningarna på de två vägarna. 
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Figur 13 Sista repet 

Spelaren kommer till ett nytt rep som spelarkaraktären måste ta tag i och klättra upp för. 

Här möts den högra och vänstra vägen, nere i vänstra hörnet i figur 13 syns samma 

stenformation som syns till höger i figur 11. Beslutet bakom denna uppdelning, dessa två 

olika vägar, kommer från att ge spelaren ett val huruvida denne vill besegra en bandit eller 

försöka synkronisera spelarkaraktärens hopp med eldkloten för att undvika dessa. Adams 

(2010) talar om hur viktigt det är att ha val i spel, ofta refereras det till de större valen som 

påverkar spelets berättelse och slutpunkt. Det som uppnås av sådana val, att ge spelaren 

frihet och en känsla av kontroll, gäller även för de mindre valen i ett spel. På grund av denna 

prototyps speltid och den begränsade utvecklingstiden så skapades detta tillsynes onödiga 

val för att ge spelet en större variation. 

 

Figur 14 Slutet av nivån 

När spelarkaraktären sedan tagit sig upp för det rep som visas i figur 13 så har denne 

möjligheten att hoppa över till den plattform som visas längst upp till vänster i figur 9. Där 

möter spelarkaraktären på den sista banditen i nivån och när denna bandit besegrats firas 
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det rep som syns i figur 14 ner. Karaktären kan nu klättra upp för repet, då har spelaren 

klarat av nivån och hela spelet. 

Designbeslutet att i de två sista nivåerna undvika användning av samma miljöinteraktion 

som presenteras i avsnitt 4.3.1, möjligheten att vinscha upp en vindbrygga, gjordes på grund 

av att detta medvetet bryter mot den nionde heuristiken i GAP (Information On Demand 

and In Time, System Thinking). Spelaren tvingas således lära sig en mekanik som enbart 

används en gång i spelet. 

4.3.4 Lo-fi prototyp 

Lo-fi prototypen som skapades i detta projekt är en pappersprototyp och den består av fyra 

stycken ark papper som illustrerar den grundläggande nivådesignen i spelet. Dessa papper 

har även markörer utplacerade på sig för att markera speciella interaktioner eller tillfällen i 

spelet. I appendix A till E kan denna grundläggande nivådesign finnas och man kan se att 

denna matchar den som presenteras i avsnitt 4.3.1, 4.3.2 och 4.3.3. Längst uppe i det vänstra 

hörnet på varje bild står det antingen N1.1, N1.2, N2.1, N2.2 och N3.1 dessa representerar 

vilken nivå bilden tillhör och i vilken ordning dessa ska studeras. Varje bild har markörer på 

sig som representeras av inringade nummer skrivna i kronologisk ordning. När den 

utvärdering av lo-fi prototypen som beskrivs i avsnitt 3.1.6 skall genomföras så kommer 

varje utvärderare även få ett dokument som förklara spelets grundläggande mekaniker och 

de markörer som är utplacerade på bilderna. Detta dokument hittas i appendix F. 

4.4 Pilotstudie 

Under projektdelen av arbetet utfördes en mindre pilotstudie. Studien undersökte huruvida 

deltagarna av den utvärdering som skulle genomföras (se avsnitt 3.1.6) kunde förstå det 

material som de skulle tilldelades under utvärderingen. Både den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen använde sig av lo-fi prototypen (se avsnitt 4.3.4) och den aktiva gruppen 

använde sig även av en beskrivning av heuristikerna i GAP som liknar den i avsnitt 3.1.1. 

Pilotstudien utfördes med två deltagare varav båda matchade beskrivningen av en tänkt 

deltagare i utvärderingen (avsnitt 3.1.3). Dessa två deltagare tilldelades det material som en 

utvärderare tilldelades och fick sedan instruktionen att inspektera materialet för att 

kontrollera huruvida det var förståeligt eller inte. Båda deltagarna började med lo-fi 

prototypen vilken ingen av dem hade några problem att förstå, den beskrivande texten 

(avsnitt 4.3.4) och bilderna (appendix A-E) uppskattades således kunna användas i 

utvärderingen. Båda deltagarna läste genom beskrivningen av heuristikerna i GAP och det 

upptäcktes av båda deltagarna att en av heuristikerna var svår att förstå eftersom den var 

skriven på ett ostrukturerat sätt. Denna heuristik justerades därför genom att ställas upp i en 

punktlista och detta underlättade enligt deltagarna i pilotstudien dess förståelse. 

Vad denna pilotstudie visade på var att utvärderarna kommer förstå det material som de 

tilldelas med minimal förklaring, utvärderarna bör således kunna genomföra utvärderingen. 
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5 Resultatgenomgång och analys 

Detta kapitel beskriver de data som samlades in samt analyserar och diskuterar resultatet. 

Först beskrivs översiktligt vilket material som samlats in och metoden som användes för att 

utvärdera det, sedan redovisas informationen angående de olika deltagarna. Resultatet från 

de olika grupperna i utvärderingen presenteras först var för sig varpå resultaten ställs mot 

varandra. Härnäst presenteras resultatet från användartestningen och till sist jämförs 

resultatet från utvärderingen med resultatet från användartestningen. 

5.1 Insamlad data 

Den data som samlats in vid undersökningen delas in i två olika kategorier: (1) Data från 

kontrollfrågor som samlats vid varje undersökningssession för att säkerställa exempelvis 

testdeltagarnas spelvana eller utvärderarnas speldesignerfarenhet, (2) undersökningsdata 

som exempelvis filmmaterial från testdeltagarnas spelsessioner eller utvärderingsdata från 

de olika utvärderingarna. 

Det inspelade video- och ljudmaterialet gick efter undersökningen genom en analys där data 

angående vilka problem, som kan relateras till heuristisker i GAP, användare fann under 

användartestningen. Denna kvantitativa data användes sedan i en jämförelse för att besvara 

frågeställningen. Materialet som samlades in av utvärderarna i kontrollgruppen 

analyserades och det utvanns kvantitativ data som visar vilka problem som relaterar till vilka 

heuristiker i GAP. Eftersom utvärderarna i denna grupp inte fick några instruktioner att 

använda heuristikerna i GAP så var det upp till författaren av detta arbete att analysera de 

problem som hittades och relatera dessa till heuristikerna. Det av utvärderarna i den aktiva 

gruppen antecknade material analyserades och det utvanns kvantitativ data angående vilka 

problem som relaterar till vilka heuristiker i GAP. Analysen av detta material underlättades 

av att utvärderarna redan antecknat vilken heuristisk som tillhör vilket problem. 

5.2 Utvärderings- och testgrupper 

Deltagarna i studien ställdes ett antal kontrollfrågor angående deras erfarenhet med 

spelande av dataspel, deras ålder och kön. Ålder och kön samlades in för att detta kan 

påverka hur deltagarna genomförde utvärderingen eller testningen. Deltagare i 

utvärderingen av lo-fi prototypen tillfrågades vilken speldesignerfarenhet de hade innan 

utvärderingstillfället eftersom detta kan påverkat resultaten från utvärderingen. Deltagare i 

kontrollgruppen av utvärderingen tillfrågades även huruvida de använde sig av någon 

etablerad metod eftersom detta kan ha inverkan på resultaten. 

5.2.1 Aktiva utvärderingsgruppen 

Denna utvärderingsgrupp består av fyra personer, med den första personen refererad till 

som A01 och den sista som A04. Deras information såg ut som följande: 

 A01: Är en 23 år gammal man med en kandidatexamen inom ämnet dataspelsdesign. 

Han har deltagit i utvecklingen av två digitala spel under utbildningens gång. 

 A02: Är en 24 år gammal man med en kandidatexamen inom ämnet dataspelsdesign 

och besitter 1 år arbetslivserfarenhet. Han har deltagit i utvecklingen av två digitala 

spel under utbildningens gång och arbetar inom spelindustrin. 
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 A03: Är en 22 år gammal man med en icke avslutad dataspelsdesignutbildning. Han 

har deltagit i utvecklingen av fyra digitala spel under utbildningens gång och två 

analoga brädspel. 

 A04: Är en 23 år gammal kvinna med en icke avslutad dataspelsdesignutbildning. 

Hon har deltagit i utvecklingen av två digitala spel under utbildningens gång. 

5.2.2 Kontrollutvärderingsgruppen 

Denna utvärderingsgrupp består av tre personer, med den första personen refererad till som 

K01 och den sista som K03. Deras information såg ut som följande: 

 K01: Är en 26 år gammal man med en icke avslutad dataspelsdesignutbildning. Han 

har deltagit i utvecklingen av ett digitalt spel utvecklat under utbildningens gång. 

Han använde inte en etablerad metod medvetet under utvärderingen men visste vad 

en heuristisk utvärdering är. Han visste inget om GAP. 

 K02: Är en 28 år gammal man med en icke avslutad dataspelsdesignutbildning och 

besitter 1 år arbetslivserfarenhet. Han har deltagit i utvecklingen av fyra digitala spel 

under utbildningens gång och arbetar inom spelindustrin. Han använde inte en 

etablerad metod medvetet under utvärderingen och hade hört talas om heuristisk 

utvärdering men kunde inte beskriva en sådan. Han visste inget om GAP. 

 K03: Är en 22 år gammal man med en kandidatexamen inom ämnet dataspelsdesign 

och besitter 1½ år arbetslivserfarenhet. Han har deltagit i utvecklingen av tre digitala 

spel under utbildningens gång och utvecklingen av två digitala spel efter 

utbildningen, han arbetar inom spelindustrin. Han använde inte en etablerad metod 

medvetet under utvärderingen och hade hört talas om heuristisk utvärdering men 

kunde inte beskriva en sådan. Han visste inget om GAP. 

5.2.3 Testgrupp för användartestning 

Denna testgrupp består av fem personer, med den första personen refererad till som T01 och 

den sista som T05. Deras information såg ut som följande: 

 T01: Är en 26 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 21 timmar på spel i 

veckan. Han arbetar inom spelindustrin. 

 T02: Är en 24 år gammal kvinna som lägger ner i genomsnitt 2 timmar på spel i 

veckan. Hon arbetar inom spelindustrin. 

 T03: Är en 22 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 30 timmar på spel i 

veckan. Han arbetar inom spelindustrin. 

 T04: Är en 22 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 8 timmar på spel i veckan. 

Han arbetar inom spelindustrin. 

 T05: Är en 23 år gammal man som lägger ner i genomsnitt 2 timmar på spel i veckan. 

Han arbetar inom spelindustrin. 

5.3 Resultatgenomgång och analys 

I detta avsnitt presenteras den data som samlades in under de två utvärderingarna och 

användartestningen. Först presenteras den aktiva gruppens data och sedan 

kontrollgruppens data. Efter detta ställs resultaten mot varandra för analysera huruvida 

GAP är nödvändigt att använda eller om det går lika bra utan. Sedan presenteras data från 
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användartestningen. Till sist jämförs data från den aktiva gruppen och kontrollgruppen 

med data från användartestningen för att besvara frågeställningen.  

I de olika tabellerna där sammanfattningen av den data som samlades in presenteras 

kommer även antalet unika problem presenteras. Med unika problem så menas de problem 

som kunde grupperas som ett och samma problem, exempelvis om tre deltagare i 

användartestningen hade problem med att förstå hur de skulle hantera fienderna så 

grupperades detta till ett och samma problem istället för tre separata. 

5.3.1 Den aktiva gruppens utvärdering 

När den aktiva gruppen genomförde sin utvärdering av lo-fi prototypen samlades detaljerad 

data in, denna data krävde minimal tolkning och analys i sig självt för att kunna användas i 

arbetet. Denna data består av olika problem som utvärderaren ansåg kunde skulle uppstå i 

slutprodukten; det var således utvärderaren som utifrån sin egen kunskap gjorde 

bedömningar huruvida dessa problem kan uppstå eller inte och antecknade dessa. Detta 

skiljer sig från analysen av kontrollgruppens data (se avsnitt 5.3.2). Materialet presenteras 

som kvantitativ data som i tabell 4. 

  Data från den aktiva gruppens utvärdering Tabell 4

Heuristik Antalet 

problem  

Antalet unika 

problem 

1. Amount and Type of Practice 5 5 

2. Amount and Type of Demonstration 7 4 

3. Reinforcement 9 5 

4. Self-Efficacy 2 2 

5. Scaffolding 6 3 

6. Gee: In control: co-identify, manipulation, 

perception, and sandbox 

7 5 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 5 4 

8. Goals of Game Clear 1 1 

9. Information On Demand and In Time, 

System Thinking 

9 5 

10. Self-Mastery 2 1 
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I tabell 4 presenteras en sammanfattning av den data som samlats in av den aktiva gruppen 

under den heuristiska utvärderingen. I tabellen ser man att Amount and Type of Practice, 

Reinforcement, Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox och 

Information On Demand and In Time, System Thinking är några av de heuristiker som 

relaterar till flest unika problem.  

Amount and Type of Demonstration är en heuristik som säger att presentationer av spelets 

mekaniker, verktyg eller färdigheter ska göras på ett sådant sätt att spelaren har möjligheten 

att lära sig de möjliga sätt som dessa kan användas på. Denna heuristik användes exempelvis 

av A01, A02 och A04 för att beskriva tillfällen i spelet då spelaren inte fått lära sig en 

mekanik tillräckligt väl. Den användes även där spelaren aldrig får lära sig att 

spelarkaraktären kan attackera med enter-tangenten, kan kättra i rep eller att 

spelarkaraktären kan hoppa upp genom vissa plattformar. 

Heuristisken Reinforcement säger att spelet ska demonstrera nya mekaniker, verktyg eller 

färdigheter i spelet och ge möjligheten att öva på dessa utan allvarliga konsekvenser och ge 

spelaren positiv feedback när denne utfört en korrekt handling. A02 tog upp flera potentiella 

problem som relaterar till Reinforcement: spelaren har en otillräcklig övningsperiod och för 

osäker miljö för att lära sig hoppmekaniken eller attackmekaniken tillräckligt bra, spelaren 

utsätts för en osäker miljö första gången denne stöter på ett rep i spelet och spelaren får 

ingen mer positiv feedback i spelet än att denne kan fortsätta spela. A03 menade att ett 

potentiellt problem kan uppstå eftersom spelaren inte får en säker miljö att lära sig 

attackmekaniken i. Även A04 finner ett potentiellt problem i mötet med första fienden (se 

figur 6, en fjärde del in) för att lära spelaren attackmekaniken eftersom det inte är en säker 

miljö. Det samma skrev A04 om hoppmekaniken eftersom spelaren tidigt utsätts för ett sätt 

att förlora spelet på grund av den (se figur 4, till höger).  

Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox användes av samtliga 

deltagare för att beskriva många olika problem. A01 och A04 menade båda att spelet bryter 

mot Gee: In control: manipulation eftersom spelaren kanske inte förstår att besegrandet av 

banditer påverkar stenformationer i andra och tredje nivån (se figur 6, en fjärdedel in och 

två tredjedelar in) och repet i tredje nivån (se figur 14). A02 och A04 menade att spelet 

bryter mot Gee: In control: perception eftersom bara ett sätt att använda miljöinteraktionen 

på presenteras i spelet (se avsnitt 4.3.1). A02 hittade problem som relaterar till Gee: In 

control: sandbox eftersom spelaren straffas genom att få börja om spelet från början när 

spelarkaraktären dör och detta kan upplevas som en icke beviljat straff. 

Information On Demand and In Time, System Thinking säger att spelaren ska få tillgång till 

korrekt information när denne behöver det och att färdigheter eller verktyg i spelet ska 

användas genom hela spelet, inte bara en enstaka gång. Både A02, A03 och A04 hittade 

problem med att spelaren inte fick den information som spelaren behövde när denne 

behövde det, exempelvis så gavs spelaren ingen information om banditerna, eldskjutarna 

eller repen. A02, A03 och A04 påpekade även att miljöinteraktionen enbart används en gång 

i spelet.  

Scaffolding är en heuristisk som säger att spelet ska presentera spelaren med ledtrådar när 

spelaren inte förstår hur denne ska fortskrida genom spelet, dessa ledtrådar ska bli större 

och större tills spelaren förstår hur denne ska fortskrida. A02, A03 och A04 menar alla tre 

att spelet bryter mot Scaffolding eftersom spelaren aldrig får några nya ledtrådar utöver de 

första tre skyltarna (se figur 3 och figur 4). A02 och A04 tog exempelvis upp det faktum att 
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spelaren inte får någon ledtråd om hur denne ska hantera fienderna i spelet. A02 antecknade 

även att inga ledtrådar presenteras för spelaren angående de plattformar som 

spelarkaraktären kan hoppa upp genom om spelaren misslyckas med detta. 

5.3.2 Kontrollgruppens utvärdering 

När kontrollgruppen utförde sin utvärdering samlades mer subjektiv data in jämfört med 

utvärderingen som utfördes av den aktiva gruppen, detta eftersom kontrollgruppen utgick 

från egen erfarenhet istället för att använda heuristikerna i GAP. Eftersom kontrollgruppen 

genomförde sin utvärdering med mindre begränsningar än den aktiva gruppen och till stor 

del på egen hand så krävdes en grundligare analys av materialet. Denna data analyserades 

genom att läsa de av utvärderaren antecknade problemen och passa in dessa på 

heuristikerna i GAP. Det var således författaren till detta arbete som gjorde bedömningar om 

vilka problem som relaterar till vilken heuristik och huruvida det som utvärderaren 

antecknade var faktiska problem. De problem som inte passade in på någon heuristik 

placerades i en ”övriga problem”-kategori. Materialet presenteras som kvantitativ i tabell 5 . 

 Data från kontrollgruppens utvärdering Tabell 5

Heuristik Antalet 

problem  

Antalet unika 

problem 

1. Amount and Type of Practice 3 2 

2. Amount and Type of Demonstration 8 5 

3. Reinforcement 6 3 

4. Self-Efficacy 2 2 

5. Scaffolding 1 1 

6. Gee: In control: co-identify, 

manipulation, perception, and sandbox 

4 3 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 1 1 

8. Goals of Game Clear 0 0 

9. Information On Demand and In Time, 

System Thinking 

1 1 

10. Self-Mastery 0 0 

Övriga problem 2 1 

 

I tabell 5 presenteras en sammanfattning av den data som samlats in av kontrollgruppen 

under deras utvärdering. I tabellen ser man att Amount and Type of Demonstration, 

Reinforcement och Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox är 

de heuristiker som relaterar till flest unika problem. 
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I tabellen ser man att heuristiken Amount and Type of Demonstration är den som relaterar 

till flest unika problem. Samtliga utvärderare tog upp det faktum att spelet inte lärde 

spelaren att besegra fiender och detta skulle kunna skapa ett problem för spelaren. Detta 

problem relaterades till heuristisken eftersom spelaren lär sig att använda rätt tangent 

(enter-tangenten) för att utföra en attack men lär sig inte att det faktiskt är en attack som 

utförs. K01 och K03 antecknade att spelaren inte får lära sig att spelarkaraktären kan klättra 

på rep, problemet relaterades till heuristiken eftersom spelaren får lära sig att klättra men 

enbart med en stege när mekaniken presenteras. K01 tog upp att spelaren inte får lära sig att 

spelarkaraktären kan hoppa upp genom vissa plattformar som ett potentiellt problem och 

detta relaterades till Amount and Type of Demonstration eftersom spelaren lär sig att 

hoppmekaniken men inte att spelarkaraktären kan hoppa upp genom vissa saker. K03 

menade att spelaren kan få problem med att förflytta spelarkaraktären när denne är i luften 

eftersom detta inte presenterats, spelaren får lära sig att spelarkaraktären kan röra sig till 

höger och vänster med hjälp av D- och A-tangenterna men inte specifikt att denne kan röra 

sig i luften och därför relateras problemet till denna heuristik. 

I tabellen ser man att den heuristik som näst flest problem relaterats till är heuristiken 

Reinforcement. Samtliga utvärderare menade att spelaren inte får någon information om 

hur denne ska besegra banditerna och konsekvensen av detta blir allvarlig eftersom spelaren 

måste börja om spelet från början när spelarkaraktären dör. K02 och K03 uttryckte båda att 

introduktionen av repen (se avsnitt 4.3.3) i spelet görs på ett osäkert sätt som lätt kan leda 

till allvarliga konsekvenser för spelaren. K01 antecknade även ett potentiellt problem som 

grundade sig i att spelaren inte fått någon information angående eldskjutarna i tredje nivån 

innan de stöter på dessa och denna brist på information kan lätt leda till allvarliga 

konsekvenser. 

Heuristiken härnäst med flest funna problem är heuristiken Gee: In control: co-identify, 

manipulation, perception, and sandbox. K01 och K02 beskrev ett potentiellt problem med 

att spelaren antagligen inte kommer att se någon koppling mellan de kollapsande 

stenväggarna (se avsnitt 4.3.2) och besegrandet av banditerna. K03 i sin tur antecknade ett 

potentiellt problem med att spelaren inte får en tydlig förklaring till varför denne inte kan 

förflytta spelarkaraktären tillbaka till föregående nivåer. 

I tabell 5 presenteras heuristiken Amount and Type of Practice som fjärdeplats. K02 och 

K03 menade att repen i tredje nivån introduceras på ett bristande sätt och spelaren får för 

lite information och tid för att öva. På grund av det faktum att spelaren aldrig får tillfälle att 

öva på repen så relateras problemet till Amount and Type of Practice. K02 påpekar även att 

spelaren får för lite information och tid för att öva på att besegra fiender i spelet. 

Längst ner i tabell 5 presenteras antalet fel som utvärderarna i kontrollgruppen antecknade 

som inte kunde relateras till någon av heuristikerna. Båda dessa problem, antecknade av 

K02 och K03, relaterar till kontrollschemat i spelet: hur spelaren kontrollerar 

spelarkaraktären. De anser att kontrollera spelarkaraktären på det sätt som beskrivs skulle 

förvirra spelaren och att detta bör ändras. Eftersom ingen av heuristikerna i GAP beskriver 

något sådant som ett potentiellt problem så kunde problemen inte relateras till 

heuristikerna. 
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5.3.3 Jämförelse av de båda utvärderingarna 

I detta avsnitt ställs utvärdering som genomfördes av den aktiva gruppen med den som 

genomfördes av kontrollgruppen. De två resultaten jämförs med varandra för att lista ut 

huruvida GAP är nödvändigt eller om det fungerar lika bra utan (se avsnitt 3.1.3). I slutet av 

jämförelsen användes antalet överlappande problem, antalet problem som båda grupper 

antecknade, och antalet problem som skiljer dem åt för att komma fram till huruvida GAP är 

nödvändigt eller inte. Den data som presenteras i tabell 6 är de unika problemen (se avsnitt 

5.3). 

 Jämförande tabell mellan den aktiva utvärdering och kontrollutvärderingen Tabell 6

Heuristik Aktiv 

utvärdering 

Kontrollutvärdering 

1. Amount and Type of Practice 5 2 

2. Amount and Type of Demonstration 4 5 

3. Reinforcement 5 3 

4. Self-Efficacy 2 2 

5. Scaffolding 3 1 

6. Gee: In control: co-identify, 

manipulation, perception, and sandbox 

5 3 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 4 1 

8. Goals of Game Clear 1 0 

9. Information On Demand and In Time, 

System Thinking 

5 1 

10. Self-Mastery 1 0 

Övriga problem 0 1 

Totala antalet problem 34 20 

 

Amount and Type of Practice – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade fem 

potentiella problem relaterade till den första heuristiken i GAP Amount and Type of Practice 

och utvärderarna i kontrollgruppen antecknade två problem. A04, K02 och K03 såg alla det 

faktum att spelaren får kort tid på sig av öva in klättringsmekaniken i spelet som ett 

potentiellt problem. A02 och K02 antecknade att spelaren får alldeles för lite tid på sig att 

öva på att besegra fienderna i spelet. A04 såg den korta tid som spelaren får att lära sig både 

förflyttningen av spelarkaraktären, lärandet av hoppmekaniken och inlärningen att använda 

enter-tangenten för att attackera som tre potentiella problem. När det gäller Amount and 

Type of Practice hittades tre unika problem av den aktiva gruppen, således var två av 

problemen överlappande. 



 37 

Amount and Type of Demonstration – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade 

fyra potentiella problem relaterade till den andra heuristiken i GAP Amount and Type of 

Demonstration och utvärderarna i kontrollgruppen antecknade fem problem. A01, A02, 

A04, K01, K02 och K03 menade alla att spelaren inte får lära sig att använda enter-

tangenten för att besegra fienderna i spelet. A01, A04, K01 och P04 antecknade det faktum 

att spelaren inte får lära sig att denne kan klättra på rep utan enbart stegar som ett 

potentiellt problem. A01 och K02 menade båda att tredje skylten i första nivån (se figur 4) 

innehåller för mycket information, detta relaterar till det faktum att en av enter-tangentens 

användningsområden lärs ut genom denna skylt men inte den andra. A04 och K01 

antecknade bristen på information angående de plattformar som spelarkaraktären kan 

hoppa upp genom var ett potentiellt problem. K03 antecknade det potentiella problem som 

skiljer sig från resterande problem relaterade till denna heuristik; avsaknaden av 

information angående att spelaren kan röra spelarkaraktären genom luften. När det gäller 

Amount and Type of Demonstration hittades ett unikt problem av kontrollgruppen, således 

var fyra av problemen överlappande. 

Reinforcement – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade nio potentiella problem 

relaterade till den andra heuristiken i GAP Reinforcement och utvärderarna i 

kontrollgruppen antecknade sex problem. A02, A03, A04, K01, K02 och K03 fann alla ett 

potentiellt problem i det faktum att spelaren introduceras till banditerna i spelet (se avsnitt 

4.3.1) utan någon information angående hur dessa ska besegras. De menade således att 

spelet bröt mot heuristiken på grund av den allvarliga konsekvensen att spelet startas om när 

spelarkaraktären dör. A02, K02 och K03 menade att första gången spelaren introduceras till 

repen i spelet (se avsnitt 4.3.3) så görs detta i en osäker miljö som lätt kan leda till allvarliga 

konsekvenser. A02 och K01 antecknade båda introduktionen av eldskjutarna som ett 

potentiellt problem eftersom denna också lätt kan resultera allvarliga konsekvenser. A02 och 

A04 antecknade båda att spelaren inte fått tillräckligt med tid att öva på hoppmekaniken 

innan denne utsätts för vallgraven (se figur 4) där denna okunskap kan resultera i allvarliga 

konsekvenser. A02 antecknade två andra allmänna potentiella problem som relaterar till 

Reinforcement: det ena var att spelet inte ger spelaren någon annan positiv feedback än att 

denne kan fortsätta genom spelet. Det andra var att misslyckadet att lära sig någon av 

mekanikerna resulterar i den allvarliga konsekvensen att spelet startas om. När det gäller 

Reinforcement hittades två unika problem av den aktiva gruppen. 

Self-Efficacy – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade två potentiella problem 

relaterade till den fjärde heuristiken i GAP Self-Efficacy och utvärderarna i kontrollgruppen 

antecknade även de två problem. A02, A04, K01 och K03 menade alla att spelaren inte kan 

spela spelet framgångrikt efter den initiala träningsperioden. A04 och K03 menade att 

spelaren inte kommer kunna spela spelet på ett framgångsrikt sätt eftersom denne inte får 

lära sig hur denne ska besegra banditer. A02 antog att den första nivån i spelet räknas som 

träningsperioden och fastställde därav att spelaren inte bör klara av att spela de resterande 

delarna av spelet. K01 antecknade att spelet bryter mot heuristiken eftersom spelaren inte 

får lära sig hur spelarkaraktären ska klättra i rep. När det gäller Self-Efficacy hittades ett 

unikt problem av den aktiva gruppen och ett unikt problem av kontrollgruppen. 

Scaffolding – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade sex potentiella problem 

relaterade till den femte heuristiken i GAP Scaffolding och utvärderarna i kontrollgruppen 

antecknade ett problem. A02, A03 och A04 menade att den allmänna avsaknaden av 

ledtrådar i spelet om spelaren misslyckades med att fortskrida genom spelet direkt bröt mot 
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Scaffolding. A02 och A04 antecknade båda att spelaren inte får några ledtrådar om denne 

misslyckas med att besegra den första banditen i spelet (se avsnitt 4.3.2). A02 menade även 

att spelaren inte får några ledtrådar angående de plattformar som spelarkaraktären kan 

hoppa upp genom om spelaren misslyckas med detta. K02 antecknade att spelaren kan få 

svårt om denne väljer ”den högra vägen” (se avsnitt 4.3.3) genom den tredje nivån och detta 

relaterar till Scaffolding eftersom spelaren antagligen hade klarat detta bättre om denne 

hade fått ledtrådar angående hur eldskjutarna i spelet fungerar. När det gäller Scaffolding 

hittades tre unika problem av den aktiva gruppen och ett unikt problem av kontrollgruppen. 

Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox – 

Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade sju potentiella problem relaterade till den 

andra heuristiken i GAP Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and 

sandbox och utvärderarna i kontrollgruppen antecknade fyra problem. A01, A04, K01 och 

K02 menade alla att kopplingen mellan de stenformationer som introduceras i andra nivån 

(se avsnitt 4.3.2) och banditerna som kräver att man besegrar banditen för att 

stenformationen ska kollapsa är otydlig, detta problem relaterar således till Gee: In control: 

manipulation. A02 och A04 antecknade att spelaren enbart använder miljöinteraktionen en 

gång och på ett sätt i spelet, detta bryter direkt mot Gee: In control: perception. A02 menade 

att spelet bryter mot Gee: In control: sandbox eftersom spelaren straffas med att börja om 

spelet varje gång denne gör ett misstag, spelarens straff är således icke beviljade. A03 

antecknade det faktum att spelaren har tillgång till alla färdigheter från spelets början och 

presenteras inte med nya sätt att använda dessa under spelets gång, således bryter spelet 

mot Gee: In control: perception. A04 menade att spelet bryter mot Gee: In control: 

manipulation på grund av den otydliga kopplingen mellan den sista banditen och sista repet 

i tredje nivån (se figur 13). K02 antecknade att spelet var inkonsekvent med kopplingen 

mellan banditer och stenformationerna eftersom den första banditen i tredje nivån (se 

avsnitt 4.3.3) inte har denna koppling. Detta bryter således mot Gee: In control: perception 

eftersom spelaren hittills fått lära sig denna koppling men nu bryter spelet mot den. K03 

menade att det faktum att spelaren inte kan förflytta spelarkaraktären tillbaka till föregående 

nivåer är ett potentiellt problem och detta relateras till Gee: In control: manipulation 

eftersom att röra sig mellan nivåer kan tolkas som en typ av manipulation i spelet. När det 

gäller Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox hittades fyra 

unika problem av den aktiva gruppen och två unika problem av kontrollgruppen. 

HEP- and PLAY-Based Guidelines – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade 

fem potentiella problem relaterade till den sjunde heuristiken i GAP HEP- and PLAY-Based 

Guidelines och utvärderarna i kontrollgruppen antecknade ett problem. A02 och A04 

menade båda att spelaren straffas om och om igen för samma misstag genom spelet och på 

så sätt bryter spelet mot den sjunde heuristiken. A03 antecknade att spelet bröt mot HEP- 

and PLAY-Based Guidelines eftersom spelet startas om varje gång spelarkaraktären dör och 

därför hålls inte spelets takt på en underhållande nivå. A04 menade att spelaren kommer 

straffas om och om igen för samma misstag om denne inte förstår att spelarkaraktären kan 

hoppa upp genom vissa plattformar. A04 antecknade även att spelaren kommer straffas om 

och om igen för samma misstag om denne inte förstår hur miljöinteraktionen fungerar 

eftersom denne då kommer försöka styra spelarkaraktären över vallgraven (se figur 4) utan 

att hissa ner vindbryggan. K03 menade att ”den högra vägen” och ”den vänstra vägen” (se 

avsnitt 4.3.3) inte hade rätt balans när det gällde utmaningar och därför relaterades denna 

till heuristiken HEP- and PLAY-Based Guidelines. När det gäller HEP- and PLAY-Based 
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Guidelines hittades fyra unika problem av den aktiva gruppen och ett unikt problem av 

kontrollgruppen. 

Goals of Game Clear – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade ett potentiellt 

problem relaterade till den åttonde heuristiken i GAP Goals of Game Clear och utvärderarna 

i kontrollgruppen antecknade inga problem. A02 ansåg att spelet bryter mot denna heuristik 

eftersom spelets premiss och mål inte presenteras för spelaren och kan därför leda till 

förlorat intresse hos spelaren. När det gäller Goals of Game Clear hittades ett unikt problem 

av den aktiva gruppen. 

Information On Demand and In Time, System Thinking – Utvärderarna i den 

aktiva gruppen antecknade nio potentiella problem relaterade till den nionde heuristiken i 

GAP Information On Demand and In Time, System Thinking och utvärderarna i 

kontrollgruppen antecknade ett problem. A02, A03 och A04 menade alla att spelet bröt mot 

den nionde heuristiken eftersom miljöinteraktionen enbart användes en gång i spelet. A02 

och A04 antecknade båda att spelaren inte får korrekt information angående eldskjutarna 

när denne behöver det eftersom spelaren inte får någon information alls. A02 och K03 

menade att spelet bryter mot Information On Demand and In Time, System Thinking 

eftersom spelare inte får någon information om att spelarkaraktären kan hoppa upp genom 

vissa plattformar. A02 utpekar att spelaren inte får någon information angående att rep 

fungerar på samma sätt som stegar när dessa introduceras till spelaren. A04 menade att 

spelaren inte har möjlighet att få information om spelets olika funktioner och mekaniker på 

begäran och därför bryter spelet mot heuristiken. När det gäller Information On Demand 

and In Time, System Thinking hittades fyra unika problem av den aktiva gruppen. 

Self-Mastery – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade ett potentiellt problem 

relaterade till den tionde heuristiken i GAP Self-Mastery och utvärderarna i 

kontrollgruppen antecknade inga problem. A02 och A04 antecknade båda att spelaren inte 

kan bemästra spelet eftersom inte allt i spelet lärs ut. När det gäller Self-Mastery hittades ett 

unikt problem av den aktiva gruppen. 

Övriga problem – Utvärderarna i den aktiva gruppen antecknade inga övriga potentiella 

problem och utvärderarna i kontrollgruppen antecknade ett övrigt potentiellt problem. K02 

och K03 menade båda att de styrsystem som används till spelarkaraktären bör ändras 

eftersom detta kan förvirra spelaren. 

5.3.4 Användartestningen 

När användartestningen genomfördes så samlades data in i form av ljud- och videomaterial, 

kommentarer antecknades även under själva testningen. Denna data analyserades sedan för 

att visa på vilka problem användaren upplevde under testningen, ljud- och videomaterialet i 

samband med de antecknade kommentarerna tolkades således av författaren till detta arbete 

och relaterades sedan till heuristikerna i GAP. Materialet presenteras som kvantitativ data i 

tabell 7. 
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 Sammanfattad data från användartestning Tabell 7

Heuristik Antalet 

problem 

Antalet unika 

problem 

1. Amount and Type of Practice 3 3 

2. Amount and Type of Demonstration 2 2 

3. Reinforcement 1 1 

4. Self-Efficacy 0 0 

5. Scaffolding 1 1 

6. Gee: In control: co-identify, 

manipulation, perception, and sandbox 

9 3 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 1 1 

8. Goals of Game Clear 1 1 

9. Information On Demand and In Time, 

System Thinking 

4 4 

10. Self-Mastery 1 1 

 

Under användartestningen hittades nio stycken problem som relaterade till den sjätte 

heuristiken i GAP: Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox, 

detta visas i tabell 7. T01, T02, T03 och T04 hade alla problem med att komma underfund 

med att de pelare som finns i förgrunden av spelet (till höger i figur 8) inte var hål i marken 

utan faktiskt pelare i förgrunden. Samtliga testare blev väldigt förvirrade av detta vid många 

tillfällen under testningen och försökte undvika pelarna genom att hoppa med 

spelarkaraktären. Detta problem relaterades till Gee: In control: manipulation eftersom 

ingen annan av heuristikerna i GAP relaterar direkt till grafiken i ett spel och att gå på 

marken kan tolkas som ett sätt att påverka spelvärlden. Spelaren ska även förstå när denne 

kan och inte kan göra det, således när det faktiskt är ett hål som spelarkaraktären kan ramla 

ner genom. T01, T02 och T03 hade alla problem med att förstå hur stenformationerna 

relaterade till vissa av banditerna i spelet, samtliga försökte hoppa över stenformationerna 

eller använda miljöinteraktionen för att få dem att flytta på sig. Även detta problem 

relaterades till Gee: In control: manipulation eftersom spelaren inte förstår hur denne ska 

påverka spelvärlden när det gäller just stenformationerna. T01 och T03 uttryckte båda två 

under testningen att straffet när spelarkaraktären dog, att spelet startas om, var ett alldeles 

för hårt straff. Problemet relaterades till Gee: In control: sandbox eftersom de upplevde att 

straffet var för hårt. 

Den heuristiken med näst mest problem relaterade till sig är den nionde heuristiken i GAP: 

Information On Demand and In Time, System Thinking. T01 beskrev direkt efter testningen 

att denne inte visste att spelarkaraktären inte kunde kollidera med banditerna, 
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spelarkaraktären kunde således springa rakt genom banditerna, och fann detta frustrerande 

eftersom denna information hade underlättat spelandet. Detta problem relateras således till 

heuristiken eftersom problemet i sig är en biprodukt av avsaknandet av information 

angående banditerna som presenteras i spelet. T02 hade stora problem med den första 

banditen i spelet (se avsnitt 4.3.2) och det tog många försök innan denne lyckades besegra 

banditen. Avsaknandet av information om banditerna gör således så att problemet 

relaterades till Information On Demand and In Time, System Thinking. T03 påpekade 

direkt efter testningen att miljöinteraktionen enbart användes en gång i spelet och fann det 

onödigt att spelaren skulle lära sig denna interaktion. T04 uttryckte frustration under 

testningen över att spelaren inte fick veta hur mycket liv spelarkaraktären hade kvar, således 

hur många fler attacker spelarkaraktären klarade av. Detta problem relaterades till den 

nionde heuristiken i GAP eftersom spelaren inte hade tillgång till den informationen denne 

behövde vid det tillfälle då denne behövde det. 

Under användartestningen hittades tre problem som relaterade till den första heuristiken i 

GAP: Amount and Type of Practice. T02 påträffade tre problem som relaterades till denna 

heuristik. Det första var att hon hade stora svårigheter att besegra första banditen i andra 

nivån och uttryckte att hon borde fått mer övning innan. Det andra var att hon uttryckte 

frustration över styrsystemet i spelet och detta indikerade att övningstiden för att lära sig det 

tillräckligt bra inte var tillräckligt lång. Det tredje var att hon var osäker på exakt var 

spelarkaraktärens attack träffade när enter-tangenten trycktes ner eftersom hon ansåg att 

hon attacken borde träffat men den egentligen inte gjorde det, även detta indikerar att 

spelaren inte fick tillräckligt med tid att öva på mekaniken.  

Under användartestningen hittades två problem som relaterade till den andra heuristiken i 

GAP: Amount and Type of Demonstration. T03 påpekade direkt efter testningen att 

attackmekaniken inte lärdes ut alls i spelet och detta problem relaterades till denna heuristik 

eftersom ena användningsområdet för enter-tangenten lärdes ut i spelet men inte den andra. 

T04 upplevde problem med vindbryggan i först nivån (se figur 4) eftersom denne missade 

presentationen av miljöinteraktionen och problemet relaterades till Amount and Type of 

Demonstration eftersom mekaniken inte lärdes upp på ett sådant sätt att spelaren lärde sig 

de möjliga sätt som den kunde användas på. 

T05 var under vissa tillfällen av testningen osäker på om spelarkaraktären faktiskt träffade 

banditerna när denne utförde en attack, han såg partikeleffekterna som visades när en attack 

träffade men var fortfarande inte säker på grund av bristen på annan positiv feedback. Detta 

problem relaterade till Reinforcement av just den anledningen. T02 misslyckades med att 

besegra de två banditerna i andra nivån (se avsnitt 4.3.2) många gånger i rad och var redo att 

sluta spela men gavs då en ledtråd som fick henne att vilja fortsätta. Detta relaterades till 

Scaffolding eftersom att ett sådant tips istället skulle kunna implementerats i spelet och på 

så sätt förhindrat uppkomsten av problemet. T01 uttryckte direkt efter testningen att han 

upplevde att banditerna var för långsamma i sitt beteende och att detta påverkade farten i 

spelet, därför relaterades detta problem till HEP- and PLAY-Based Guidelines. T05 sa att 

denne fann att kontrollerna i spelet inte hade tillräckligt bra respons och därför gjorde spelet 

tråkigare än vad de kunde varit, av den anledningen så relaterades problemet till Goals of 

Game Clear. Testningstillfället med T02 avslutades utan att spelaren klarat av spel och detta 

gjordes på grund av att spelaren kände sig inkapabel att klara av spelet och gav därför upp. 

Detta sista problem relaterades klart och tydligt till Self-Mastery eftersom spelaren inte 

lyckades bemästra spelet och slutföra det. 
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5.3.5 Jämförelse av den aktiva gruppens utvärdering och användartestning 

I detta avsnitt ställs den heuristiska utvärdering som den aktiva gruppen genomförde på lo-

fi prototypen med hjälp av heuristikerna i GAP mot den användartestning som genomfördes 

på hi-fi prototypen för att försöka besvara arbetes frågeställning (kapitel 3). Enbart den data 

som är relevant till besvarandet av frågeställningen kommer tas upp. Således kommer 

problemen i den fjärde heuristiken, Self-Efficacy, ignoreras eftersom dessa enbart hittades i 

utvärderingen och de problem som exklusivt hittades i utvärderingen i de övriga 

heuristikerna kommer även de ignoreras. Således kommer enbart de överlappande 

problemen mellan utvärderingen och användartestningen undersökas och de problem som 

enbart hittades genom användartestningen. Detta eftersom de problem som enbart hittades i 

utvärderingen inte är relevanta på grund av att de inte hittades i användartestningen, således 

upplevdes de problemen inte av slutanvändaren. Beroende på hur många och allvarliga 

problem som är icke-överlappande mellan utvärderingen och användartestningen kommer 

frågeställningen besvaras jakande eller nekande. Heuristikerna jämförs denna gång i 

numerisk ordning. Den data som presenteras i tabell 8 och den data som presenteras i 

jämförelsen är de unika problemen (se avsnitt 5.3). 

 Jämförande tabell mellan den aktiva utvärderingen och användartestningen Tabell 8

Heuristik Aktiv 

utvärdering 

Användar-

testning 

1. Amount and Type of Practice 5 3 

2. Amount and Type of Demonstration 4 2 

3. Reinforcement 5 1 

4. Self-Efficacy 2 0 

5. Scaffolding 3 1 

6. Gee: In control: co-identify, manipulation, 

perception, and sandbox 

5 3 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 4 1 

8. Goals of Game Clear 1 1 

9. Information On Demand and In Time, System 

Thinking 

5 4 

10. Self-Mastery 1 1 

Totala antalet 35 17 

 

Amount and Type of Practice – Under utvärderingen hittades fem potentiella problem 

och under användartestningen hittades tre problem som relaterades till Amount and Type of 

Practice. T02 uttryckte problem med att inte få tillräckligt lång tid på sig att öva på att 
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besegra banditer och detta antecknades av A02 som ett potentiellt problem i spelet. T02 blev 

frustrerad över styrsystemet i spelet och detta tyder på att mer tid behövde för att öva på att 

styra spelarkaraktären, och A04 menade att spelaren får för kort tid att öva på både 

förflyttandet i sidled och hoppmekaniken vilket är spelarkaraktärens styrsystem. T02 var 

osäker på exakt var spelarkaraktärens attack träffade när enter-tangenten trycktes ner och 

detta problem förutsågs av A04 som menade att spelaren får för lite tid på sig att öva på att 

använda enter-tangenten för att attackera. Samtliga av de problem som hittades av 

användartestningen hittades även i utvärderingen. 

Amount and Type of Demonstration – Under utvärderingen hittades fyra potentiella 

problem och under användartestningen hittades två problem som relaterades till Amount 

and Type of Demonstration. T03 påpekade direkt efter testningen att attackmekaniken inte 

lärdes ut alls i spelet och A01, A02 och A04 antecknade alla att spelaren inte får lära sig att 

använda enter-tangenten för att attackera. T04 upplevde problem med vindbryggan i först 

nivån (se figur 4) eftersom denne missade presentationen av miljöinteraktionen helt. Detta 

problem förutsågs på sätt och vis av A01 som påpekar att spelaren får för mycket 

information i den tredje skylten (se figur4, till vänster i bild) där miljöinteraktionen lärs ut 

och på så sätt kan missa informationen. Samtliga av de problem som hittades av 

användartestningen hittades även i utvärderingen. 

Reinforcement – Under utvärderingen hittades fem potentiella problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Reinforcement. T05 upplevde 

en brist på positiv feedback gällande att spelarkaraktären träffade en attack och detta 

problem hittades på sätt och vis av A02 som menade att spelet inte gav spelaren någon 

annan positiv feedback än att spelaren kan ta sig vidare genom spelet. Det är ett gränsfall 

huruvida detta kan räknas som att utvärderingen förutsåg detta problem eller inte men 

eftersom avsaknandet av positiv feedback i resterande delar av spelet inkorporerar 

spelarkaraktärens attacker så kommer det räknas som att utvärderingen förutsåg problemet. 

Samtliga av de problem som hittades av användartestningen hittades även i utvärderingen. 

Scaffolding – Under utvärderingen hittades tre potentiella problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Scaffolding. T02 misslyckades 

med att besegra de två banditerna i andra nivån (se avsnitt 4.3.2) många gånger i rad och var 

redo att sluta spela men gavs då en ledtråd som fick henne att vilja fortsätta. Detta 

relaterades till Scaffolding eftersom att ett sådant tips istället skulle kunna implementerats i 

spelet och på så sätt förhindrat uppkomsten av problemet. A02 och A04 menade att spelet 

bryter mot Scaffolding eftersom spelaren inte ges några ledtrådar om denne misslyckas med 

att besegra banditerna. Eftersom T02 lyckades besegra banditerna efter hon fått tipset så 

kommer detta tolkas som att utvärderingen förutsåg att detta problem skulle uppstå och att 

ledtrådar skulle vara lösningen. Samtliga av de problem som hittades av användartestningen 

hittades även i utvärderingen. 

Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox – Under 

utvärderingen hittades fem potentiella problem och under användartestningen hittades tre 

problem som relaterades till Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and 

sandbox. T01, T02 och T03 hade alla problem med att förstå kopplingen mellan besegrandet 

av banditer och stenformationernas kollapsande och detta antecknade A01 och A04 som ett 

potentiellt problem i spelet. T01 och T03 uttryckte båda under testningen att straffet, spelet 

startades om, inte var beviljat och A02 antecknade även han detta som ett potentiellt 
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problem. Under användartestningen upptäcktes ett problem som inte hittades i 

utvärderingen: T01, T02, T03 och T04 upplevde alla problem med att förstå att de pelare 

som befinner sig i förgrunden på andra och tredje nivån inte är hål i marken utan faktiskt 

pelare. Detta är ett problem som var omöjligt för utvärderarna att upptäcka eftersom de inte 

hade tillgång till den slutgiltiga grafiken som finns i hi-fi prototypen. Ett av de problemen 

som hittades i användartestningen hittades inte i utvärderingen. 

HEP- and PLAY-Based Guidelines – Under utvärderingen hittades fyra potentiella 

problem och under användartestningen hittades ett problem som relaterades till HEP- and 

PLAY-Based Guidelines. T01 upplevde problemet med att spelets fart inte hålls på en 

tillfredställande nivå på grund att banditerna inte var tillräckligt snabba. Detta var ett 

problem som inte hittades av utvärderarna och som heller inte kunde hittas av utvärderarna 

eftersom de inte hade tillgång till en interaktiv eller rörlig prototyp. Ett av de problemen som 

hittades i användartestningen hittades inte i utvärderingen. 

Goals of Game Clear – Under utvärderingen hittades ett potentiellt problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Goals of Game Clear. T05 

yttrade att denne fann att kontrollerna i spelet inte hade tillräckligt bra respons och därför 

gjorde spelet tråkigare än vad de kunde varit. Detta problem hittades inte i utvärderingen 

utan där menade enbart A02 att spelets mål inte presenterades tydligt nog. Således hittade 

utvärderingen inte ett av de problemen som hittades i användartestningen. 

Information On Demand and In Time, System Thinking – Under utvärderingen 

hittades fem potentiella problem och under användartestningen hittades fyra problem som 

relaterades till Information On Demand and In Time, System Thinking. T02 upplevde 

problem med den första banditen som presenterade i spelet på grund av avsaknaden av 

information som givits tidigare i spelet. A02 menade att ett potentiellt problem i spelet var 

avsaknaden av information angående banditer och förutsåg således problemet. T03 

påpekade att miljöinteraktionen enbart användes en gång i spelet och därför kändes onödig 

att lära sig, det menade A02, A03 och A04 vara ett potentiellt problem i spelet. T04 upplevde 

frustration eftersom han inte hade tillgång till information angående hur många attacker 

spelarkaraktären kan bli träffad av innan denne dör. A04 beskriver att spelet inte ger 

spelaren möjlighet att få information på begäran i spelet, detta tolkas dock inte som att 

utvärderaren förutsåg det problem som T04 upplevde på grund av hur A04 formulerat sin 

beskrivning av problemet. T01 beskrev direkt efter testningen att denne inte visste att 

spelarkaraktären inte kunde kollidera med banditerna och upplevde att denna information 

hade underlättat spelandet. Utvärderingen hittade inte detta problem eftersom de enbart 

hade tillgång till en lo-fi prototyp som inte var interaktiv. Två av de problemen som hittades i 

användartestningen hittades inte i utvärderingen. 

Self-Mastery – Under utvärderingen hittades ett potentiellt problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Self-Mastery. T02 kände sig 

inkapabel att klara av spelet och gav därför upp. Både A02 och A04 menade i sina 

utvärderingar att spelaren inte skulle vara kapabel att bemästra spelet eftersom alla 

färdigheter, mekaniker och verktyg inte lärs ut i spelet. Således hittade utvärderingen de 

problemen som hittades i användartestningen. 

Genom att inspektera den data som presenterats i detta avsnitt kan man se att ett antal 

problem hittas i användartestningen som överlappar med de problem som hittas under 

utvärderingen. Det totala antalet unika problem som hittas är 17 stycken. Ett grupperat 
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problem är en samling av identiska problem som kan ha upplevts eller upptäckts av en eller 

flera användaren eller utvärderare. Exempelvis upplevde T01, T02 och T03 alla problem 

med att förstå kopplingen mellan besegrandet av banditer och stenformationernas 

kollapsande. Detta räknas således som ett och samma problem istället för tre olika problem. 

Genom att använda detta sätt att gruppera problem kan man se att antalet överlappande 

problem mellan användartestningen och utvärderingen är 12 stycken. Antalet unika problem 

som enbart hittades i användartestningen är 5 stycken. Genom att mäta de överlappande 

problemen mot det totala antalet problem så ser man att GAP upptäckte ~70,5% av de 

problem som användaren upplevde. 

5.3.6 Jämförelse av kontrollgruppens utvärdering och användartestningen 

I detta avsnitt ställs den utvärdering som kontrollgruppen genomförde på lo-fi prototypen 

mot den användartestning som genomfördes på hi-fi prototypen. Enbart de problem som 

överlappar mellan utvärderingen och användartestningen, och de problem som hittades 

under användartestningen men inte i utvärderingen kommer involveras i jämförelsen. Self-

Efficacy och de problem som kategoriserades under Övriga problem kommer således 

ignoreras. Detta eftersom de problem som enbart hittades i utvärderingen inte hittades 

under användartestningen, således upplevdes inte problemen av slutanvändaren. Den data 

som presenteras i tabell 9 och den data som presenteras i jämförelsen är de unika problemen 

(se avsnitt 5.3). 
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 Jämförande tabell mellan kontrollutvärderingen och användartestningen Tabell 9

Heuristik Kontroll- 

utvärdering 

Användar-

testning 

1. Amount and Type of Practice 2 3 

2. Amount and Type of Demonstration 5 2 

3. Reinforcement 3 1 

4. Self-Efficacy 2 0 

5. Scaffolding 1 1 

6. Gee: In control: co-identify, manipulation, 

perception, and sandbox 

3 3 

7. HEP- and PLAY-Based Guidelines 1 1 

8. Goals of Game Clear 0 1 

9. Information On Demand and In Time, System 

Thinking 

1 4 

10. Self-Mastery 0 1 

Övriga problem 1 0 

Totala antalet 20 17 

 

Amount and Type of Practice – Under utvärderingen hittades två potentiella problem 

och under användartestningen hittades tre problem som relaterades till Amount and Type of 

Practice. T02 uttryckte att denne inte fått tillräckligt lång tid på sig att öva på att besegra 

banditer som ett problem och detta förutsågs av K02 som ett potentiellt problem för 

spelaren. T02 upplevde frustration över styrsystemet i spelet och detta kan tyda på att mer 

tid behövdes för att inöva spelarkaraktärens styrning, detta fel upptäcktes inte av någon 

utvärderare i kontrollgruppen. T02 var osäker på användandet av enter-tangenten för att få 

spelarkaraktären att attackera, denne var inte säker på exakt var spelarkaraktärens attack 

träffade, och detta problem tyder på att spelaren får för lite tid på sig att öva på att använda 

enter-tangenten för att attackera. Inte heller detta problem förutsågs av utvärderarna. Det 

var således två av de problemen som hittades i användartestningen hittades inte i 

utvärderingen. 

Amount and Type of Demonstration – Under utvärderingen hittades fem potentiella 

problem och under användartestningen hittades två problem som relaterades till Amount 

and Type of Demonstration. T03 påpekade direkt efter testningen att attackmekaniken inte 

lärdes ut alls i spelet och K01, K02 och K03 antecknade alla att spelet inte lär spelaren att 

använda enter-tangenten för att besegra fiender. T04 upplevde problem med att använda 

miljöinteraktionen för att hissa ner vindbryggan i först nivån (se figur 4) eftersom denne 
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missade presentationen av miljöinteraktionen helt. Detta problem förutsågs på sätt och vis 

av K02 som påpekar den tredje skylten i första nivån (se figur4, till vänster i bild) där 

miljöinteraktionen lärs ut bör delas upp i två skyltar eftersom spelaren får för mycket 

information på en gång och kan på så sätt missa en del av informationen. Samtliga av de 

problem som hittades av användartestningen hittades således även i utvärderingen. 

Reinforcement – Under utvärderingen hittades tre potentiella problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Reinforcement. T05 upplevde 

frustration över bristen på positiv feedback gällande huruvida en attack från 

spelarkaraktären träffade en bandit eller inte, T05 ansåg att de fanns för lite positiv 

feedback. Detta problem förutsågs inte av utvärderingen. Ett av de problem som hittades av 

användartestningen hittades således inte i utvärderingen. 

Scaffolding – Under utvärderingen hittades ett potentiellt problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Scaffolding. T02 blev besegrad 

av de två banditerna i andra nivån (se avsnitt 4.3.2) många gånger i rad och var redo att sluta 

spela men testledaren tog då initiativet och gav henne en ledtråd som fick henne att vilja 

fortsätta. Detta relaterades till Scaffolding eftersom att ett sådant tips istället skulle kunna 

implementerats i spelet och på så sätt förhindrat uppkomsten av problemet. Detta problem 

förutsågs inte av utvärderarna. Ett av de problem som hittades av användartestningen 

hittades således inte i utvärderingen. 

Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and sandbox – Under 

utvärderingen hittades tre potentiella problem och under användartestningen hittades tre 

problem som relaterades till Gee: In control: co-identify, manipulation, perception, and 

sandbox. T01, T02 och T03 hade samtliga problem med att förstå den koppling mellan 

besegrandet av banditer och stenformationernas kollapsande som finns i spelet. Detta 

antecknade K01 och K02 som ett potentiellt problem i spelet. Under användartestningen 

upptäcktes två problem som inte hittades under utvärderingen. T01 och T03 uttryckte båda 

under testningen att straffet, att spelet startades om, var för hårt. Problemet förutsågs inte av 

utvärderingen. T01, T02, T03 och T04 upplevde alla ett problem som relaterade till de pelare 

som befinner sig i förgrunden på andra och tredje nivån, spelarna misstog dessa för hål i 

marken istället för att uppfatta dem som pelare. Detta är ett problem som var omöjligt för 

utvärderarna att upptäcka på grund av lo-fi prototypens begränsade grafik. Två av de 

problemen som hittade i användartestningen hittades således inte i utvärderingen. 

HEP- and PLAY-Based Guidelines – Under utvärderingen hittades ett potentiellt 

problem och under användartestningen hittades ett problem som relaterades till HEP- and 

PLAY-Based Guidelines. T01 upplevde ett problem på grund av att banditerna inte var 

tillräckligt snabba och spelets fart kunde därav inte hållas på en tillfredställande. Detta var 

ett problem som inte hittades av utvärderarna och som heller inte kunde hittas av 

utvärderarna eftersom de inte hade tillgång till en interaktiv eller rörlig prototyp. Ett av de 

problemen som hittades i användartestningen hittades således inte i utvärderingen. 

Goals of Game Clear – Under utvärderingen hittades inga potentiella problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Goals of Game Clear. T05 sa 

att denne fann att kontrollerna i spelet inte hade tillräckligt bra respons och därför gjorde 

spelet tråkigare än vad de kunde varit. Detta problem hittades inte i utvärderingen. Således 

hittade utvärderingen inte ett av de problemen som hittades i användartestningen. 
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Information On Demand and In Time, System Thinking – Under utvärderingen 

hittades ett potentiellt problem och under användartestningen hittades fyra problem som 

relaterades till Information On Demand and In Time, System Thinking. Inga av de problem 

som uppkom under användartestningen förutsågs under utvärderingen. T01 beskrev direkt 

efter testningen att denne inte visste att spelarkaraktären inte kunde kollidera med 

banditerna och tyckte att spelandet hade underlättats om denna information hade 

presenterats. Utvärderingen hittade inte detta problem eftersom utvärderarna enbart hade 

tillgång till en lo-fi prototyp som inte var interaktiv. T02 upplevde att avsaknaden av 

information angående besegrandet av banditerna skapade ett problem då denne stötte på 

den första banditen som presenterades i spelet. T03 påpekade att miljöinteraktionen enbart 

användes en gång i spelet och därför kändes överflödig. T04 upplevde frustration över att 

information angående hur många attacker spelarkaraktären kan bli träffad av innan denne 

dör inte var tillgänglig för spelaren. Ingen av dessa tre problem antecknades under 

utvärderingen. Fyra av de problemen som hittades i användartestningen hittades inte i 

utvärderingen. 

Self-Mastery – Under utvärderingen hittades inga potentiella problem och under 

användartestningen hittades ett problem som relaterades till Self-Mastery. T02 kände sig 

inkapabel att klara av spelet och gav därför upp. Detta problem antecknades inte av någon av 

utvärderarna under utvärderingen. Således hittade utvärderingen inte ett av de problemen 

som hittades i användartestningen. 

Genom att inspektera den data som presenterats i detta avsnitt och genom att använda 

samma räknesätt och sätt att gruppera problem kan man se följande: Det totala antalet 

grupperade problem som hittas är 17 stycken, antalet överlappande problem mellan 

användartestningen och utvärderingen är 4 stycken och antalet grupperade problem som 

enbart hittades i användartestningen är 13 stycken. Genom att mäta de överlappande 

problemen mot de totala antal problem så ser man att kontrollutvärderingen upptäckte 

23,5% av de problem som användaren upplevde. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den slutsats som dragits utifrån arbetets 

resultat. Därefter diskuteras metoderna som använts under arbetes gång, de prototyper som 

producerats och resultaten som undersökningen genererat. Dessa diskuteras för att härleda 

uppkomsten till eventuella felkällor. Slutligen diskuteras det även hur arbetet skulle kunnat 

fortskrida och de ändringar eller efterforskningar som skulle genomföras. 

6.1 Resultat 

Genom att jämföra resultatet som presenteras i avsnitt 5.3.5 med det som presenteras i 

avsnitt 5.3.6 kan frågan om huruvida GAP är nödvändigt eller om det fungerar lika bra utan 

besvaras. Den aktiva gruppens utvärdering genomförd med hjälp av GAP upptäckte 70,5% 

av de problem som användaren upplevde och kontrollgruppens utvärdering genomförd utan 

hjälp av GAP upptäckte 23,5% av de problem som användaren upplevde. Genom att jämföra 

dessa resultat kan det med stor säkerhet konstateras att utvärderingen inte fungerar lika bra 

utan GAP. 

 Antalet unika problem som matchar de från användartestningen Tabell 10

 

Tabell 10 visar att 17 unika problem hittades under användartestningen, 12 av dessa unika 

problem hittades även av utvärderarna i den aktiva gruppen och 4 av dessa unika problem 

hittades av kontrollgruppen. 

De jämförelser som genomförts i avsnitt 5.3 ger de resultat som behövs för att besvara 

frågeställningen i arbetet. Utefter dessa resultat som presenterats går det att besvara 

följande frågeställning: 

”Kan Game Approachability Principles (GAP) upptäcka användbarhets-, spelbarhets- och 

åtkomlighetsproblem i tidiga stadier av utvecklingsprocessen av ett spel?” Genom att 

inspektera de resultat som presenterats i avsnitt 5.3.5 kan man se att utvärderingen 

genomförd med hjälp av GAP fann 70,5% av de problem som hittades under 
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användartestningen. Med denna data besvaras frågeställningen jakande, GAP kan således 

upptäcka användbarhets-, spelbarhets - och åtkomlighetsproblem. 

6.2 Resultatsammanfattning 

För detta arbete framställdes det två prototyper av samma spel varav en var en digital hi-fi 

prototyp och den andra en lo-fi pappersprototyp. Den digitala hi-fi prototypen genomgick en 

användartestning för att samla in data angående de svårigheter eller problem som uppstod 

för användaren. Det genomfördes även två utvärderingar på lo-fi pappersprototypen varav 

en var en heuristisk utvärdering och den andra en fri utvärdering, i den meningen att 

utvärderarna inte följde någon förbestämd metod. I arbetet så kallades den grupp som 

genomförde den heuristiska utvärderingen den aktiva gruppen och den grupp som 

genomförde den andra utvärderingen kallades kontrollgruppen. Utvärderingarna 

genomfördes för att undersöka huruvida GAP hittar de problem den skall, detta genom att 

samla in data angående potentiella problem i spelet som relaterar till Game Approachability 

Principles (GAP). GAP är en samling designriktlinjer framtagna av Desurvire och Wiberg 

(2010) som ämnar göra spel bättre och mer anpassade till nya spelaren. 

Resultaten från användartestningen jämfördes sedan med de båda utvärderingarna och 

resultaten från utvärderingarna jämfördes sinsemellan. Dessa jämförelser gjordes för att ta 

reda på huruvida GAP hittar de problem den skall. Resultaten från jämförelserna mellan 

användartestningen och de båda utvärderingarna tyder på en högre korrelation mellan de 

potentiella problem som den aktiva gruppen hittade och de problem som användarna 

upplevde. Resultatet från jämförelsen av den aktiva gruppens data och kontrollgruppens 

data visar att den aktiva gruppen hittade större antal potentiella problem gentemot 

kontrollgruppen. 

Utefter detta besvarades frågeställningen jakande, då utvärderarna i den aktiva gruppen 

hittade ett så pass stort antal potentiella problem jämfört med kontrollgruppen i relation till 

resultatet från användartestningen. 

Övrigt som resultaten ifrån undersökningen pekade på var att det strukturella arbetssättet 

hos en heuristisk utvärdering hjälpte den aktiva gruppen hitta fler potentiella problem 

jämfört med det mer fria tillvägagångsättet hos kontrollgruppen. Metoden som användes av 

den aktiva gruppen ledde således till en noggrannare genomgång av prototypen och dess 

potentiella problem. 

6.3 Diskussion 

Härunder diskuteras de metoder som använts under arbetet samt hur dessa använts och hur 

detta kan ha lett till att felkällor uppstått. De prototyper som skapats under arbetet 

diskuteras utifrån eventuella felkällor och möjliga förändringar som kunde gjorts tas upp. 

Även de resultat som samlats in under utvärderingarna och användartestningen diskuteras 

för att försöka härleda varför dessa resultat uppnåddes och vad som kan ha lett till att 

felkällor uppstått. 

6.3.1 Metoder 

De metoder som användes i detta arbete har varit heuristisk utvärdering med hjälp av GAP, 

utvärdering utan hjälp av GAP, användartestning med ljud- och videoinspelning och ”tänka-

högt”-kommentarer. 
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Heuristikerna i GAP översattes från engelska till svenska och tolkades till viss del från de 

icke-fullständiga beskrivningarna av dessa. Boken där heuristikerna togs från förklarade inte 

klart och tydligt vad varje heuristik innebar. Felkällor kan således ha uppstått på grund av att 

beskrivningarna av heuristikerna feltolkades när de översattes men även när de användes av 

utvärderarna. Även om de heuristiker som användes i arbetet var feltolkningar av dess 

egentliga mening så användes ändå samma feltolkningar genom hela arbetet, det går således 

att argumentera för att de heuristiker som användes var en version av de i GAP. Hur en 

heuristisk utvärdering genomförs förklarades enbart övergripande för utvärderarna och dem 

kan således missförstått hur en sådan ska genomföras. Att deltagarna i utvärderingen var 

olika noggranna och höll på olika lång tid kan vara ett tecken på att ett sådant missförstånd 

har uppstått. Emellertid kan utvärderarna förstått hur utvärderingen skulle genomföras men 

ansett att enbart ett fåtal potentiella problem faktiskt fanns. Utvärderingen utfördes på en 

lo-fi prototyp och tillhörande denna prototyp var en förklaring av vad som skulle hända i 

spelet (se appendix F). Genom detta sätt att presentera prototypen för utvärderarna kan 

missförstånd uppstått, en utvärderare kan exempelvis missförstått förklaringen av 

prototypen utan att ha insett detta och på så vis gjort felbedömningar under själva 

utvärderingen. Det hittades likväl inga tecken på att ett sådant missförstånd har uppstått när 

data från utvärderingen analyserades. 

Till skillnad från den aktiva gruppen så använde sig kontrollgruppen inte av några 

heuristiker när de genomförde utvärderingen utan fick enbart förklaringen att de skulle 

försöka hitta fel eller problem i prototypen utifrån sina egna kunskaper. Data från 

kontrollgruppens utvärdering visade att vissa av utvärderarna missförstod de instruktioner 

de fått. Vissa av utvärderarna gav nämligen förbättringsförslag på problem de hittade istället 

för att enbart ge en förklaring till varför dessa problem kunde uppstå. Detta i sig kan 

påverkat utvärderingarnas resultat eftersom tolkning av utvärderarnas anteckningar 

krävdes. Det fria tillvägagångsätt som denna utvärdering gjorde att den stämde överens med 

dess ursprungliga mening: att kontrollera huruvida GAP var nödvändigt överhuvudtaget. 

Men detta krav på att ge utvärderaren friheten att genomföra utvärderingen på de sätt som 

denne kände lämpligt skapade problem då den data som samlades in skiljde sig mycket från 

utvärderare till utvärderare. Trotts denna brist på struktur så bidrog antagligen 

utvärderarnas kunskaper om spel och deras utbildning till att de hittade så många 

potentiella problem i prototypen. 

Inspelningen av användartestningen fungerade relativt bra för att samla in den data som 

krävdes för att dra slutsatser om undersökningens frågeställning och för att underlätta 

analysarbetet. ”Tänka-högt”-kommentarerna uppnådde således en tillfredställande nivå men 

kunde utförts bättre. En större vikt kunde lagts på att få användaren att berätta mer i detalj 

hur denne tänkte när denne spelade och på så vis ytterligare underlätta det analysarbete som 

genomfördes på ljud- och videoinspelningarna. Testledaren kunde exempelvis ställt fler 

frågor till deltagaren under testningens gång: varför användaren gjorde som den gjorde i 

spelet eller varför denne upplevde att något var ett problem. Detta genomfördes till viss grad 

efter testningen då testledaren frågade användaren om denne upplevde några ytterligare 

problem som denne inte uttryckte under testningen. De frågor som ställdes till användaren 

innan testningen började var mer av en undersökningsstandard än ett faktiskt hjälpmedel till 

arbetet, dessa kunde ha anpassats bättre för att hjälpa besvarandet av frågeställningen. 

Exempelvis hade frågan angående användarens spelvana specificerats bättre genom att 

inkludera svarsalternativ eller följdfrågor angående föredragen spelgenre. Även frågan 
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angående användarens ålder visade sig vara överflödig och kunde istället ersatts med en 

fråga angående hur länge användaren haft spelintresse. 

Slutligen bör antalet utvärderare och användare adresseras. Anledningen till de antal som 

användes i undersökningen har redan adresserats (se avsnitt 3.1.3 och 3.1.4) men resultatet 

för detta arbete hade möjligtvis förändrats om antalet deltagare förändrats. Man kan 

argumentera för att det faktum att utvärderarna i den aktiva gruppen är en fler än 

utvärderarna i kontrollgruppen gör så att resultatet från hela studien är betydelselöst. Men 

det resultat som tagits fram ger stora indikationer på att en till utvärderare i 

kontrollgruppen inte hade skiftat resultatet så pass radikalt att arbetet kan ogiltigförklaras. 

De fem användare som deltog i användartestningen är tillräckligt enligt Nielsen och 

Landauers (1993) studie men skulle kunna ge andra resultat med ett större antal användare. 

6.3.2 Prototyperna 

Det skapades två prototyper för att hjälpa besvara frågeställningen i detta arbete: en digital 

hi-fi prototyp och en lo-fi pappersprototyp. 

När hi-fi prototypen skapades lags stor tid ner på det estetiska i spelet, detta var något som 

bör ha undvikts. Skapandet av grafik tog upp stor del av utvecklingstiden och bidrog enligt 

resultaten av undersökningen inte med något mer än ett förvirringsmoment för spelaren (se 

avsnitt 5.3.4). Trotts det att prototypen var visuellt tilltalande så borde således mer tid lags 

på att utveckla spelmekaniken och designen istället för grafiken. Under utvecklingen gjordes 

ett antal designval som relaterade till GAP och dessa visade sig även under utvärderingarna 

och användartestningen. Större vikt kunde dock lagts vid dessa designval för kunna ge ett 

tydligare svar på frågeställningen. 

Den lo-fi prototyp som skapades bestod av ett antal papper med skisser över nivåerna i 

spelet och en beskrivning av själva spelet (se appendix A-F). Denna prototyp upplevdes av 

utvärderarna som något primitiv men ändå funktionell, det största potentiella problemet var 

att utvärderarna inte skulle förstå hur spelet var tänkt att fungera. Därför genomfördes den 

mindre pilotstudien som presenteras i avsnitt 4.4. Man kan argumentera för att lo-fi 

prototypen var för enkel och inte gav utvärderarna tillräckligt med information eller 

möjlighet att utvärdera prototypen, emellertid så visar resultaten av utvärderingarna inga 

indikationer på att detta var ett problem. 

6.3.3 Resultatanalys 

Slutresultatet i detta arbete pekar mot ett besvarande av frågeställningen som jakande, detta 

kan där emot diskuteras. Många av de resonemang som lagts fram ovan talar emot det 

faktum men emellertid talar många resonemang, och inte minst analysen av den data som 

samlats in, för att slutsatsen är korrekt.  

När den data som samlats in analyserades så involverade detta en stor del tolkning, inte 

minst av de potentiella problem som de båda utvärderingsgrupperna antecknat men även 

det inspelade materialet från användartestningen. När utvärderingarna genomfördes fick 

utvärderarna själva anteckna alla de potentiella problem som de hittade och därför uppstod 

det olika formulerade beskrivningar av samma problem. Av denna anledning var författaren 

till detta arbete tvungen att tolka alla dessa beskrivningar och komma underfund med vilka 

som beskrev samma problem. Dessa tolkningar kan, likväl som utvärderarnas tolkningar av 

heuristikerna, vara felaktiga. Till vilken grad detta påverkade resultatet av studien är 
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omöjligt att bedöma. Vissa åtgärder vidtogs dock under analysarbetets gång, exempelvis 

hade heuristikerna studerats intensivt och vissa omtolkningar av dessa har ägt rum som i sin 

tur påverkat arbetets resultat. 

Under analysarbetet av data från användartestningen så var tolkning av materialet 

nödvändigt. Det ljud- och videomaterial som samlades in bestod av ”tänka-högt”-

kommentarer från användaren och vad som föregick i spelet under tiden och de 

kommentarer som användaren ger var inte alltid kompletta eller självklara. En eventuell 

felkälla är att dessa feltolkades av författaren till arbetet och på så sätt kategoriserades in 

under fel heuristik eller tolkades som ett problem fast egentligen inte var det.  

I en vanlig användartestning så bör nästintill aldrig hjälp ges till användaren eftersom det är 

en testning som ska kolla vad användaren kan klara av själv och inte vad denne kan klara av 

med hjälp av någon annan. Men i denna studie fick en av användarna vid ett tillfälle 

ledtrådar av testledaren för att kunna fortsätta genom spelet, anledningen till dessa 

ledtrådar var att testa huruvida en av heuristikerna bröts mot i spelet eller inte (se avsnitt 

5.3.4). T02 fick hjälp med att besegra två banditer i andra nivån för att kunna ta sig vidare 

genom spelet. Eftersom denna heuristik (Scaffolding) tillämpades med hjälp av testledaren 

så var det möjligt att säkerställa att det var just den heuristiken som bröts mot vid det 

tillfället i spelet. Man kan dessvärre argumentera för att just denna bit av data borde 

förkastas eftersom testledaren delvis är ansvarig för dess uppkomst. Men eftersom inga 

ledtrådar var implementerade i hi-fi prototypen på just den plats där problemet uppstod så 

var det inte möjligt att testa detta på ett annorlunda sätt. 

6.4 Framtida arbete 

Hade arbetet fortsatt en kortare tidsperiod (exempelvis ett par dagar till en vecka) hade 

antagligen denna tid spenderats på att utöka testgrupperna. Antalet utvärderare i 

utvärderingsgrupperna, den aktiva gruppen och kontrollgruppen, hade jämnats så att det 

var fem utvärderare i varje grupp. Antalet användaren till användartestningen hade även 

antagligen utökats med ett antal deltagare. Beroende på hur lång tidsperioden var skulle 

arbetet kunna förfinas lite; fler frågor under testnings- och utvärderingstillfällena formuleras 

för att möjliggöra bättre insamling av data. Några av de problem som tas upp i diskussionen 

ovan hade kunnat åtgärdas eller undvikas. 

Med en än längre tidsperiod skulle antagligen prototyperna vidareutvecklas för att inkludera 

fler direkta kopplingar till heuristikerna i GAP och inkludera fler mekaniker som spelaren 

behövde lära sig. Exempel på detta är ett mer avancerat stridsystem, fler typer av fiender och 

mer avancerad artificiell intelligens. Mindre tid hade lagts på den grafiska biten i spelet utan 

istället fokusera på just det mekaniska. 

Ovan diskuteras det huruvida utvärderarna kan ha misstolkat heuristikerna i GAP och på så 

sätt orsakat mätfel. Med en längre tidsperiod hade en enhetlig och lättförståelig förklaring 

kunnat formuleras till varje heuristik, dessa kunde även förklarats i större detalj för varje 

utvärderare innan utvärderingen genomfördes. Detta skulle även hjälpa ta bort den 

eventuella felkällan som var tolkningen av de anteckningar som kontrollgruppen gjort och 

de ljud- och videoinspelningar från användartestningen. 

Med ytterligare tid skulle även analysen av den data som samlats in revideras för att enbart 

plocka fram det som verkligen är relevant till besvarande av frågeställningen. Rapporten 
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hade även strukturerats om i enlighet med detta. Mer analysarbete på problemnivå (för varje 

enstaka problem eller fel som hittades) hade även kunnat genomföras. Likheter och 

skillnader mellan enstaka problem inom varje heuristik hade kunnat analyseras för att få en 

bättre uppfattning huruvida GAP verkligen mäter det den skall. 

Om fortsatt arbete hade utförts på obestämd tid hade arbete istället kunna följa utvecklingen 

av ett spel från början till slut och på så sätt testa GAP djupgående. Detta istället för att 

använda en lo-fi prototyp och en hi-fi prototyp för att representera det tidiga och sena 

utvecklingsstadiet av ett spel. I slutändan hade GAP kunnat förbättras eller en helt egen 

uppsättning heuristiker kunde arbetats fram från dessa för att anpassa sig ännu bättre till 

exempelvis utvecklingen av spel i en speciell genre ett med ett speciellt syfte (exempelvis spel 

för utbildningssyfte). 
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Spelbeskrivning 

 Spelet är ett 2-D side-scrolling plattformsspel med enkel pixelgrafik där man spelar 

en riddare som ska rädda sin far från en banditgömma. 

Karaktären 

 Spelaren styr karaktären åt höger med D-tangenten och vänster med A-tangenten. 

 Spelaren får karaktären att hoppa med blanksteg. 

 Spelaren får karaktären att klättra upp och ner för stegar med W- och S-tangenterna. 

 Spelaren interagerar med sin omgivning och attackerar fiender med enter-tangenten. 

 När karaktären hamnar utanför banan så startas spelet om. 

 När karaktären träffats av sammanlagt fyra attacker och/eller eldklot så startas spelet 

om. 

 När karaktären träffas av en attack så visas det blodsplatter. 

Mekanik 

 Stegar och rep som spelarkaraktären kan klättra upp och ner för. 

 Plattformar som spelarkaraktären kan hoppa genom underifrån. 

 Vissa föremål i omgivningen kan karaktären interagera med. 

Fiender 

 Banditer 

o Fienderna rör sig mot spelarkaraktären om de är inom räckvidd, när de sedan 

är fram vid spelarkaraktären så attackerar de. 

o Deras attack genomförs och efter detta fortsätter de attacker eller justera sin 

position beroende på vad som hänt. 

o Fienderna kan inte hoppa upp för kanter eller över till andra plattformar. 

o Det krävs fyra attacker för att spelarkaraktären ska dö. 

o Det krävs fem attacker från spelarkaraktären för att banditen ska dö. 

o När banditen träffas av en attack visas det blodsplatter. 

 Eldskjutare 

o Dessa skjuter ett eldklot horisontellt ca var tredje sekund. 

o Det krävs fyra eldklot för att spelarkaraktären ska dö. 

o När ett eldklot träffar en vägg så försvinner det. 

Markörer 

 N1.1 

o 1: Spelarkaraktärens startposition, den kan inte röra sig längre åt vänster. 

o 2: En skylt som förklarar för spelaren att använda A- och D-tangenterna för 

att justera karaktärens position i sidled. 

o 3: En skylt som förklarar för spelaren att använda blanksteg för att få 

karaktären att hoppa. 

 N1.2 
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o 1: En skylt som förklara för spelaren att stegar klättras upp och ner för med 

W- och S-tangenterna och att enter-tangenten används för att interagera med 

omgivningen. 

o 2: En stege som spelaren måste klättra upp för. 

o 3: En vinsch som spelaren måste interagera med för att hissa ner vindbryggan 

(4). 

o 4: En vindbrygga som spelaren måste hissa ner för att ta sig över vallgraven. 

o 5: En grottöppning som för spelarkaraktären till nästa nivå. 

 N2.1 

o 1: Spelarkaraktärens startposition när den väl är inne i grottan, den kan inte 

röra sig tillbaka ut ur grottan. 

o 2: En bandit, när banditen besegrats se 3. 

o 3: Stenformationen förhindrar spelaren från att ta sig vidare, den flyttar sig åt 

höger och kollapsar när banditen (2) besegrats. 

 N2.2 

o 1: Två banditer. 

o 2: Stenformationen förhindrar spelaren från att ta sig vidare, den åker ner i 

marken banditerna (1) besegrats. 

o 3: Två plattformar där den övre går att hoppa genom underifrån. 

o 4: Slutet på nivån, för spelarkaraktären till nästa nivå. 

 N3.1 

o 1: Spelarkaraktärens startposition i början av nivån, den kan inte röra sig 

tillbaka till förra nivån. 

o 2: En bandit. 

o 3: Ett rep som spelarkaraktären kan ta tag i och klättra upp till plattformen. 

o 4: En eldskjutare som skjuter eldklot åt höger. 

o 5: En eldskjutare som skjuter eldklot åt vänster. 

o 6: En bandit, när banditen besegrats se 7. 

o 7: Stenformationen är för långt upp för spelarkaraktären att nå, den sänks ner 

en bit när banditen (6) besegrats. 

o 8: En bandit, när banditen besegrats se 9. 

o 9: Ett rep som spelarkaraktären inte når upp till, detta sänks ner när banditen 

(8) besegrats. När spelarkaraktären tagit sig upp för repet så har spelet klarats 

av. 
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