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Sammanfattning 
 

I arbetet undersöks naturlig mappning av spelkontroller, det vill säga hur nära en 

användares fysiska interaktion med spelkontrollen kopplas till en handling i 

spelvärlden. En tidigare utvecklad typologi har agerat riktlinje vid utvecklingen av tre 

användargränssnitt användandes olika typer av naturlig mappning. Endast 

touchbaserade spelkontroller har utvecklats och samtliga spelkontroller har anpassats 

till samma mobilspel. Två av spelkontrollerna använde kännedom om andra 

kontrollsystem som förebilder. Den tredje drog större nytta av pekskärmens säregna 

egenskaper. Frågeställningen fokuserade på hur olika grader av naturlig mappning 

påverkade inlärningen av en spelkontroll. Varje gränssnitt testades av tio personer 

vardera. Resultatet visade att spelkontrollen med högre grad naturlig mappning var 

lättare att börja använda, men att en längre tids användning vände fördelen till 

gränssnitten med lägre grad av naturlig mappning. Framtida arbeten föreslogs 

fokusera på naturligt mappade spelkontroller med andra särskiljande egenskaper, men 

även vilken effekt skärmstorleken har på resultaten. 

Nyckelord: Dataspel, användargränssnitt, mappning, speldesign  
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1 Introduktion 

Utformningen av ett mobilspels spelkontroll kan påverka spelupplevelsen. För en ovan 

spelare som spelar ett spel för första gången bör gränssnittet vara intuitivt att använda, 

lättlärt och enkelt att bemästra (Rollings & Adams, 2003). En person med en låg tröskel för 

frustration kan annars uppleva spelet för ansträngande, och stänga av innan någon djupare 

förståelse och uppskattning för spelet har kunnat inträffa. I och med att touch blir ett alltmer 

vanligt användargränssnitt även för spel (Statista, 2014), blir det också lämpligt att försöka 

utöka förståelsen för hur ett sådant gränssnitt påverkar inlärning av spelkontroller. Även om 

det troligtvis inte finns ett användargränssnitt som passar alla spel finns det flera teorier om 

hur en spelkontroll kan anpassas och resultera i en intuitiv och naturlig inlärningsprocess. 

I det här arbetet har naturlig mappning en central roll. Följaktligen ges en bakgrund till 

ämnet naturlig mappning, men även teorier och begrepp som är nära relaterade till naturlig 

mappning tas upp för att belysa områden som kan påverka en spelkontrolls lättillgänglighet. 

Kontrollernas utformning kan till exempel kommunicera vilka interaktioner som är möjliga 

från början (Norman, 2013). Spelaren kan även ha förväntningar på hur spelkontrollen ska 

fungera baserad på tidigare erfarenheter (Nielsen, 2010), och återkopplingen från en 

spelarkaraktär kan påverka hur naturlig styrningen av karaktären upplevs (Browne & Anand, 

2012). Teorierna och begreppen användes i varierande utsträckning vid utvecklingen av tre 

användargränssnitt till ett mobilspel.  

Utvecklingen utfördes med syftet att jämföra gränssnitten med varandra för att undersöka 

hur olika grader av naturlighet påverkar inlärningsvänligheten av en spelkontroll. En 

beprövad typologi av naturlig mappning utformad av Skalski, Tamborini, Shelton, Buncher 

och Lindmark (2011) användes för att mäta gränssnittens naturlighetsgrad. För att 

undersöka naturlig mappnings påverkan på inlärningen av användargränssnitt används 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. En större mängd deltagare används för att göra 

övergripande jämförelser mellan gränssnitten, men då upplevelser är subjektiva analyseras 

även individdata för att identifiera specifika problemområden hos en spelkontroll. 
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer olika begrepp och teorier som är intressanta för hur de olika 

användargränssnitten ska utformas att beskrivas. Först kommer några ord och begrepp som 

används i texten att definieras för att förenkla läsbarheten och förståelsen för arbetets 

undersökning. Därefter behandlas den forskning som har legat till grund för arbetet. 

Eftersom naturlig mappning är en av undersökningens viktigare delar kommer en grundlig 

beskrivning av den teori som används för att utveckla gränssnitt med naturlig mappning att 

gås igenom, följt av en typologi av fyra användargränssnitt med olika grader av naturlig 

mappning. Avslutningsvis kommer ett tidigare projekt att behandlas för att belysa 

uppkomsten av arbetet, och betydelsen av att området undersöks. 

2.1 Engelska låneord och definitioner 

Trots att gestbaserade och tryckkänsliga användargränssnitt har varit vanligt förekommande 

i flera år i Sverige, bland annat till moderna mobiltelefoner och datorer, är det likväl 

engelska låneord som ofta används när teknikerna diskuteras. För att undvika otydliga 

översättningar och komplicerade omskrivningar kommer dessa låneord att användas i 

rapporten. Följande beskrivningar av begreppen definierar vad som innefattas av varje ord. 

2.1.1 Smartphone 

En modern mobiltelefon är idag en mindre dator som kan användas till mycket mer än bara 

att ringa. I Sverige används ofta det engelska ordet "smartphone" när en modern 

mobiltelefon refereras, "smartphones" i plural. Vanliga förekommande attribut som 

definierar en smartphone är pekskärm, internetåtkomst och möjligheter att använda olika 

applikationer (Oxford dictionaries, u.å.). Med applikationer innefattas även spel. Det är 

smartphones och spel till smartphones som det här arbetet syftar till när mobiltelefoner och 

mobilspel nämns. 

I huvudsak är det kapacitiva pekskärmar som menas när touch i samband med moderna 

mobiltelefoner diskuteras. Det finns olika sorters pekskärmar, men kapacitiva är de vanligast 

förekommande hos moderna mobiltelefoner (Poor, 2012). Den sortens pekskärmar 

registrerar ett fingers position på skärmen med hjälp av elektriska impulser.  

2.1.2 Touch och multi-touch 

Ett gestbaserat användargränssnitt på pekskärm innebär att en person med hjälp av olika 

fingerrörelser på en bildskärm kan registrera olika funktioner hos den tillhörande enheten, 

till exempel genom tryck eller svepningar. Ett vanligt samlingsord som används när 

gestbaserade gränssnitt på pekskärm diskuteras på svenska är det engelska ordet "touch", 

och det är även det ordet som kommer användas i den här texten.  

"Multi-touch" är en teknik som möjliggör registreringen av flera fingrars beröring av 

pekskärmen samtidigt. Touch är vanligtvis den metod som används för att kommunicera 

med en modern mobiltelefon, och multi-touch innebär att fler typer av gester är möjliga att 

registrera. Två fingrar som dras mot varandra kan till exempel innebära att innehållet på en 

pekskärm zoomas ut. Kapacitiva skärmar tillåter multi-touch, men det är inte alla 

pekskärmar som har den möjligheten (Poor, 2012), vilket är en av anledningarna till varför 

kapacitiva skärmar med fördel används i moderna mobiltelefoner. 
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2.2 Spelartyper 

Det är vanligt att skilja mellan två spelartyper när det kommer till nivå av engagemang, 

kärnspelare och vardagsspelare1. Det här arbetet använder Rollings och Adams (2003) 

definitioner av de två termerna då de tydligt exemplifierar hur termerna används i relation 

till målgruppstänk. En kärnspelare är någon som spelar mycket, och lägger mycket tid och 

pengar på sin spelhobby. Kärnspelare vill utmanas och kan stå ut med frustrerande 

egenheter hos spel, till exempel oförlåtande bandesign som gör att spelarkaraktären dör ofta. 

De spelar för att besegra spelet. Vardagsspelare kan också lägga mycket tid på att spela spel, 

men bara om det hela tiden är underhållande. De har en lägre acceptans för frustrerande 

egenheter hos spel, till exempel komplexa spelkontroller. Detta innebär att spelkontrollen 

måste vara lättillgänglig för vardagsspelaren redan från start. 

2.3 Användargränssnitt 

Schell (2008) beskriver ett spels användargränssnitt som länken som kopplar samman 

spelaren med spelvärlden, och menar att dess huvuduppgift är att få spelaren att känna sig i 

kontroll av upplevelsen. För att uppnå det målet ska gränssnittet bland annat vara lätt att 

lära sig och bete sig som spelaren förväntar sig. Ett dåligt användargränssnitt kan bryta 

upplevelsen av att spelaren är en aktiv och viktig deltagare i spelets värld. Det Schell (2008) 

beskriver är förutsättningen för att uppnå ett högre tillstånd av immersion. Immersion är det 

av utvecklare ofta eftersökta sinnestillstånd hos spelare där ett fördjupat engagemang i 

spelupplevelsen uppnås, och spelaren omsluts i spelvärlden (Rollings & Adams, 2003). 

Spelutvecklare måste således vara noga med att göra spelkontrollen användbar och 

tilltalande för den tilltänkta målgruppen, för att spelare ens ska kunna nå nästa steg i 

spelupplevelsen. 

En vanligt förekommande åsikt om spels användargränssnitt är att funktionalitet och 

användbarhet ska prioriteras framför ett tilltalande yttre (Schell, 2008; Novak, 2012;  

Rollings & Adams, 2003). Ett attraktivt gränssnitt kan möjligtvis locka en vardagsspelare att 

prova på ett spel, men är gränssnittet frustrerande att interagera med kommer det troligtvis 

inte att leda till någon längre tids testande. 

När gränssnitt till spel diskuteras kan det ibland syftas på olika delar av det. Det är viktigt att 

skilja mellan de huvudsakliga begreppen så att ingen förvirring uppstår, speciellt med tanke 

på att en smartphones utformning innebär en sammanslagning av begrepp. Först och främst 

delas gränssnittet in i det fysiska och det visuella2 (Novak, 2012). Det fysiska gränssnittet 

innefattar inmatningsenheten som spelaren använder för att fysiskt interagera med spelet, 

till exempel en handkontroll. Det visuella gränssnittet visas på skärmen och delas in i två 

delar, det aktiva och passiva. Det aktiva kan spelaren interagera med, till exempel genom att 

trycka på en knapp i spelets huvudmeny eller välja en magi från en virtuell magibok. Det 

passiva kan spelaren inte interagera med direkt utan att förändra något i spelvärlden. Det 

ska ge spelaren återkoppling om exempelvis mängden hälsa som spelarkaraktären har kvar, 

eller om spelarens handling har registrerats av systemet. Det kan till exempel ske genom att 

en textremsa ritas upp på bildskärmen med informationen. 

                                                        
1 Dessa två begrepp är översatta från de mer vanligt förekommande engelska orden core gamer och 
casual gamer. 
2 Det går att dela in gränssnitt i mer specificerade delar (Schell, 2008; Rollings & Adams, 2003), men 
det ligger utanför det här arbetets undersökningsområde. 
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2.3.1 Användargränssnitt i mobilspel 

Spel måste anpassas efter den tillhörande spelenhetens tekniska förutsättningar, och varje 

enhet resulterar i specifika utmaningar för designen av spelens användargränssnitt (Novak, 

2012). De större utmaningar som tillfaller mobilspel är främst den lilla skärmen och 

avsaknaden av fysiska knappar. Skärmstorleken innebär att information som förmedlas till 

spelaren kan vara svåra att uppfatta, därmed bör både utformningen och mängden av 

information övervägas. Avsaknaden av fysiska knappar har inneburit att många nya typer av 

spelkontroller har utvecklats, och några har blivit mer vanligt förekommande. 

En spelkontroll som är frustrerande att använda påverkar möjligheten att fördjupas i 

spelvärlden (Schell, 2008). Forskning visar att mobilspels möjligheter att kunna erbjuda 

djupare immersion både påverkas av saker som är naturliga för formatet, till exempel 

skärmstorlek (Thompson, Nordin, & Cairns, 2012), men även av den valda kontrollmetoden 

(Cairns, Li, Wang, & Nordin, 2014).  

2.3.2 En utvärdering av mobilspelskontroller 

Det här arbetet utgår från den forskning Browne och Anand (2012) genomförde på 

användargränssnitt i ett mobilspel (Figur 1). Deras mål med forskningen var att jämföra 

olika gränssnitt utifrån testpersoners uppmätta prestation och preferens, för att därefter 

analysera resultaten och utveckla lämpliga designheuristiker 3  för mobilspel. I deras 

undersökning använde de sig inte uteslutande av touchkontroller, men deras resultat 

öppnade upp för en naturlig fortsättning på forskningen. De tre kontrollmetoder som 

användes var en accelerometerbaserad4 och två touchbaserade. Det Browne och Anand kom 

fram till var att den accelerometerbaserade kontrollmetoden både var den som 

testpersonerna presterade bäst med i spelet, och var den som föredrogs att använda.  

 

Figur 1 - Det spel som användes i forskningen utförd av Browne och Anand (2012) 

                                                        
3  Vid utvecklandet av en fullständig eller enskild del av en produkt, exempelvis ett 
användargränssnitt, kan redan existerande designheuristiker användas som stöd eller tumregler när 
ett specifikt ändamål eftersöks. 
4 En accelerometer känner av hur en enhet hålls av användaren. Rörelseskillnaderna registreras och 
värdena som skickas till enheten kan användas för att till exempel styra föremål i ett spel. 



 5 

När det sedan kom till de två touchbaserade gränssnitten kunde inte några tydliga slutsatser 

dras mellan dem, varken angående testpersonernas förmåga att använda dem eller vilken 

kontrollmetod som föredrogs. Det som gick att utläsa från testpersonernas egna 

kommentarer var att problemen med de touchbaserade gränssnitten främst uppstod på 

grund av en dissonans mellan användarnas förväntade återkoppling på den fysiska 

interaktionen, och spelets faktiska återkoppling. Testpersonerna blev tvungna att lära sig hur 

rörelse fungerade i spelvärlden innan de kunde använda gränssnittet, istället för att direkt 

kunna använda deras tidigare förståelse för hur rörelse fungerar i verkligheten. Att behöva 

vänja sig vid nya förutsättningar för ett verklighetsrelaterat koncept som användarna redan 

har en föreställning om, ska enligt Browne och Anand (2012) aldrig behöva hända. Deras 

teori om varför accelerometergränssnittet inte visade på samma dissonans, var att det bättre 

motsvarade testpersonernas förväntningar på hur deras rörelser fysiskt skulle tolkas av 

spelvärlden. 

De frågetecken som uppstod efter undersökningen handlade således främst om 

touchkontrollerna. Brownes och Anands (2012) egna förslag om fortsatt forskning var bland 

annat att touchgränssnitt med naturlig mappning skulle undersökas närmare, då deras egen 

tolkning av problemen hängde ihop med återkopplingen. Browne och Anand (2012) menade 

att så många av en gests fysiska egenskaper som möjligt bör återkopplas av systemet. De tog 

bland annat upp flera teorier om hur användarens redan existerande förståelse för hur saker 

fungerar kan användas vid inlärningen av ett användargränssnitt. 

2.4 Naturlig mappning 

I det här avsnittet kommer typologin som Skalski et al. (2011) utvecklade för att beskriva 

olika typer av naturlig mappning, att tas upp. Deras typologi är den som används i det 

aktuella arbetet för att beskriva och diskutera olika användargränssnitt till mobilspel, och 

hur gränssnittens utformning kan förenkla inlärningen av spelkontrollen. Innan typologin 

gås igenom kommer några vanligt förekommande begrepp som används inom området att 

beskrivas, och det kommer att ges exempel på hur de kan relateras till användargränssnittets 

utformning. 

2.4.1 Begrepp och definitioner 

Norman (2013) beskriver affordance inom design som ett begrepp för att förklara hur ett 

objekts utseende kan ge uttryck för vilka saker som går att utföra med det, till exempel 

kommunicerar en stol att den går att sitta på och en knapp att den kan tryckas ned. En 

signifier i sin tur beskrivs ha i uppgift att peka ut var någonstans en handling ska utföras och 

hur, till exempel vilken sida av en dörr som ska tryckas på för att öppna dörren. Det är viktigt 

att ta i beaktande så att ett objekt i gränssnittet inte utformas på ett sätt som leder till att fel 

signaler kommuniceras. Spelaren måste då ”lära om” hur något förväntas fungera, och det 

tar längre tid innan den underhållande delen av spelet kan påbörjas. På samma sätt kan 

affordance och signifiers utnyttjas för att snabbare lära spelaren det som behövs för att börja 

spela. I Hill Climb Racing (Fingersoft, 2012) ska spelaren försöka ta sig så långt som möjligt 

längs en bana innan bränslet tar slut. Spelkontrollen består av två stora plattor som 

förmedlar att de kan tryckas på (Figur 2). Dessutom har extra signifiers placerats på 

pedalerna. På bromspedalen står det ”Brake” och på gaspedalen står det ”Gas”. 

Spelkontrollen anspelar redan på tidigare erfarenheter eller föreställningar som spelaren kan 

tänkas ha relaterade till exempelvis bilar, men det är möjligt att andra spelare inte har den 

erfarenheten och då kan signifiers användas för att agera extra förtydligande av funktionen. 
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Figur 2 - Spelkontrollen i Hill Climb Racing (Fingersoft, 2012) består av 
pedalerna i de nedre hörnen 

Traditionella spelkontroller som fysiska handkontroller har knappar och styrspakar som 

sticker ut, och vars affordance kommunicerar att de går att trycka ned och rotera. 

Touchkontroller kan inte signalera samma affordance på samma sätt i och med den platta 

skärmen. En designlösning har varit att visa åtminstone en visuell representation av de 

traditionella spelkontrollerna ovanpå spelvärlden istället, virtuella knappar. Den taktila 

återkopplingen saknas fortfarande, men spelare med erfarenhet av spel till andra 

plattformar kan använda den kunskapen för att snabbt bilda sig en förståelse för hur 

spelkontrollen fungerar. Personer utan den tidigare erfarenheten har eventuellt inte samma 

möjlighet att förstå relationen mellan knapparnas utseende och återkopplingen i 

spelvärlden. I Hero Siege (Viglione & Kukkonen, 2013) används en kontrollmetod med 

virtuella knappar. Två virtuella representationer av joystickar visas i hörnen på skärmen 

(Figur 3). En person med erfarenhet av liknande spel och fysiska kontroller förstår att den 

vänstra joysticken förflyttar spelarkaraktären, medan den högra används för att utföra 

attacker. En vardagsspelare kan givetvis också lära sig använda spelkontrollen, men det 

kommer troligtvis att ta längre tid. De virtuella joystickarna erbjuder inte någon tydlig 

affordance. En joystick på en fysisk handkontroll sticker upp, dess utformning förmedlar att 

den kan bli knuffad av spelaren. På en pekskärm blir det svårt att uppnå samma effekt, och 

det kräver experimenterande av vardagsspelaren för att förstå att det är en joystick, och hur 

den fungerar. 
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Figur 3 - Cirklarna i de nedre hörnen symboliserar joystickar i Hero Siege 
(Viglione & Kukkonen, 2013) 

Att det ges återkoppling på en utförd handling är viktigt i allmänhet. Det är en bekräftelse på 

att ett uttryck har registrerats av ett system. Norman (2013) menar att återkopplingen måste 

vara omedelbar, och att en för lång fördröjning på återkopplingen kan få användaren att 

sluta med en aktivitet. I den forskning Browne och Anand (2012) utförde på olika gränssnitt 

till mobiltelefoner, antogs problem med förväntad återkoppling ha varit en starkt bidragande 

faktor till att de två touchkontrollerna inte uppskattades av testpersonerna.  

När ett digitalt föremål reagerar på fysisk berörelse från användaren på samma sätt som en 

verklig motsvarighet skulle ha gjort, så menar Saffer (2008) att det underlättar förståelsen 

och inlärningen av kontrollmetoden. Ett exempel på detta i samband med gameplay5 är 

mobilspelet Fruit Ninja (Halfbrick Studios, 2010). Spelarens finger representerar ett svärd i 

spelvärlden. När fingret dras över skärmen följer hela tiden ett streck efter fingret, vilket 

både bekräftar att beröringen registreras av systemet och förmedlar var någonstans det sker. 

I början av spelet instrueras spelaren att dela på frukt som flyger över skärmen. Dras fingret 

över en frukt delas frukten i två delar och fruktjuice sprids ut över den bakomliggande 

väggen (Figur 4). Återkopplingen gör att spelaren genast kan förstå kopplingen mellan sin 

beröring och dess påverkan i spelvärlden. När det senare introduceras bomber i spelet vet 

spelaren redan vilken effekt en fingergest har på objekt i spelet, och förutsatt att spelaren 

redan vet vad en bomb är behövs ingen extra inlärning för bombmekaniken. 

                                                        
5 Gameplay syftar på de inslag och funktioner ett spel erbjuder, och hur en spelare kan interagera med 
dem (Oxford dictionaries, u.å.). 
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Figur 4 - Ett exempel på återkopplingen från en fingergest i Fruit Ninja (Halfbrick 
Studios, 2010) 

En mental modell är den föreställning en användare har av hur ett system fungerar innan 

någon interaktion ens har påbörjats, och baseras på tidigare erfarenheter och antaganden 

(Nielsen, 2010). Det kan till exempel leda till att nya spelare direkt förstår hur spelkontrollen 

i Hero Siege (Viglione & Kukkonen, 2013) fungerar, eller att navigerandet i en meny antas gå 

till på ett visst sätt. En konceptuell modell är hur ett system är designat att fungera, och 

baseras på utvecklarens mentala modell för hur det ska fungera (Norman, 2013). 

Utvecklaren kan använda affordance och mappning vid utformandet av den konceptuella 

modellen. Problemet är att utvecklarens och användarens modeller inte alltid 

överensstämmer, vilket kan leda till ett mer svåranvänt gränssnitt för användaren.  

A good conceptual model allows us to predict the effects of our actions. 

Without a good model, we operate by rote, blindly; we do operations as we 

were told to do them; we can’t fully appreciate why, what effects to expect, or 

what to do if things go wrong. As long as things work properly, we can 

manage. When things go wrong, however, or when we come upon a novel 

situation, then we need a deeper understanding, a good model.  

Norman, 2013, s. 28 

En lösning kan vara att försöka förhålla designen av gränssnittet till en standardisering om 

en sådan finns tillgänglig. Användarens mentala modeller kan däremot uppdateras (Nielsen, 

2010). Fram till strax efter mitten på 90-talet var det vanligt att spelarkaraktärer styrdes 

med piltangenterna i flera typer av PC-spel. Därefter introducerades en WASD-styrning6 

vilket kan påstås ha tagit över som standard. Detta förutsätter dock att användare är villiga 

att lägga tid på att ”lära om” och ändra sin mentala modell. 

                                                        
6 WASD refererar till knapparna 'w', 'a', 's' och 'd' på ett tangentbord. Knapparna fyller samma 
funktion som piltangenterna, men placeringen är mer ergonomisk. Den är även praktisk då fler 
knappar är inom räckhåll runtomkring. 
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Följaktligen kan mentala modeller ha en inverkan på hur intuitivt och lättlärt ett 

användargränssnitt är, och bör tas i akt när spelkontroller designas. Nielsen (2010) menar 

att en av användargränssnittets främsta uppgifter bör vara att förmedla den information som 

leder till att användaren kan bilda en mental modell, vilken sedan resulterar i ett korrekt 

användande av systemet. I Hill Climb Racing (Fingersoft, 2012) verkar en sådan metod ha 

använts vid utvecklandet av gränssnittet. Att spelkontrollens knappar är utformade som två 

pedaler kan göra den mer intuitiv att använda för nya spelare, förutsatt att de redan har 

bildat mentala modeller av hur en bil fungerar. Broms- och gaspedalen har även placerats på 

respektive sida där de vanligtvis återfinns i en vanlig bil. Om utvecklarnas konceptuella 

modell istället hade inriktat sig mot en innovativ spelkontroll, exempelvis om spelaren 

gasade genom att hålla ett finger mot skärmen och backade genom att lyfta fingret, hade det 

också kunnat göra spelkontrollen mindre intuitiv för nya spelare på grund av motstridande 

mentala modeller. Även om den innovativa spelkontrollen hade föredragits av en spelare 

efter inlärningen av den, hade den förlängda inlärningstiden kunnat vara för lång för att en 

vardagsspelare skulle vara motiverad nog för att ge spelet den extra tiden. Däremot visar 

forskning på att ovanliga spelkontroller kan uppfattas som något positivt för nya spelare 

(Browne & Anand, 2012), åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. 

2.4.2 En typologi av naturlig mappning 

I forskningen utförd av Skalski et al. (2011) om hur användargränssnitt kan påverka närvaro7 

och spelupplevelse, utvecklades en typologi för att beskriva kontrollmetoder med olika 

former av naturlig mappning. Mappning inom interaktiva medier är den utformade 

kopplingen mellan en användares handling och hur den ska tolkas av systemet den riktades 

mot, till exempel att när en knapp har mappats till en funktion i ett spel och knappen trycks 

ned utförs funktionen i spelet. En framställd hypotes av forskarna var att naturligt mappade 

kontroller möjligtvis kan bidra till att spelare snabbare förstår hur spelkontrollen ska 

användas, på grund av en lättare sammankoppling till deras mentala modeller. Innan 

typologin behandlas närmare följer en genomgång av relaterade begrepp inom området. 

Skalski et al. (2011) använder ordet ”naturlig” för att beskriva hur intuitivt ett gränssnitt 

uppfattas vara att använda, vilket kan baseras på en användares mentala modell. Det är 

därmed möjligt att en upprepad användning av traditionella fysiska spelkontroller kan leda 

till att sådana gränssnitt upplevs som mycket naturliga av vana spelare. Sammanslagningen 

av orden, naturlig mappning, är hur nära sammankopplad en spelares fysiska handling i 

verkligheten är till handlingen som utförs i ett spel som respons på spelarens rörelse. För att 

mäta en kontrolltyps naturliga mappning använde Skalski et al. (2011) en stigande skala av 

naturlighet, där låg naturlighet är godtycklig mappning och hög naturlighet är helt naturlig. 

I undersökningen jämfördes bland annat användningen av en fysisk rattkontroll och en 

handkontroll för att spela ett bilspel. Deras resultat visade på att spelkontroller med hög 

naturlighet, som rattkontrollen, hade en positiv inverkan på deras undersökta koncept: 

närvaro och spelupplevelse. 

Typologin utvecklad av Skalski et al. (2011) används i rapporten för att diskutera olika 

kontrollmetoder med naturlig mappning. De fyra begreppen är följande (i stigande nivåskala 

av naturlighet): 

                                                        
7 Översatt från det mer vanligt förekommande engelska ordet presence. Presence inom spel handlar 
om spelarens uppfattning av att vara inne i spelvärlden (Tamborini & Skalski, 2006). 
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1. Riktad naturlig mappning (RNM). En koppling mellan den riktning som matas in 

genom en spelkontroll, och den riktning någonting rör sig i spelvärlden. Det kan till 

exempel vara genom att en joystick på en handkontroll förs till vänster och en 

spelkaraktär börjar gå mot samma riktning. En sådan mappning används i Hero 

Siege (Viglione & Kukkonen, 2013). 

2. Kinetisk naturlig mappning (KNM). Istället för att använda en  gripbar spelkontroll 

används kroppsrörelser för att styra spelet, till exempel genom att vifta med armarna 

framför en kamera som i dirigentspelet Fantasia: Music Evolved (Harmonix Music 

Systems, 2014). 

3. Ofullständig handgriplig naturlig mappning (OHNM). Hela spelkontrollen används 

för att utföra en relaterad rörelse i spelet. I Carmageddon (Stainless Games Ltd, 

2013) kan en smartphone roteras för att svänga med bilen (Figur 5), och i Fruit Ninja 

(Halfbrick Studios, 2010) dras fingret över hela skärmen för att skära sönder frukt. 

4. Realistisk handgriplig naturlig mappning (RHNM). En fysisk spelkontroll som 

kopplas till ett objekt i spelvärlden. I Duck Hunt (Nintendo, 1985) används till 

exempel en ljuspistol för att kopplas till jaktgeväret i spelet. 

 

Figur 5 - I Carmageddon (Stainless Games Ltd, 2013) kan spelaren  välja mellan 
en RNM- eller OHNM-spelkontroll. På bilden syns RNM-versionen, men det går 

fortfarande att styra med OHNM-spelkontrollen. 

2.5 Erfarenheter av Submarines användargränssnitt 

En av anledningarna till varför intresset av att utföra den här undersökningen uppstod var 

motsägande resultat vid uppvisandet av en mobilspelsprototyp jag utvecklade i lärosyfte, 

Submarine. I Submarine ska en ubåt styras i en undervattensmiljö, och målet med spelet är 

att ta foton på undervattensarter genom att rikta strålkastaren mot dem. Föreställer motivet 

på fotot en sedan tidigare okänd fisk- eller växtart utdelas poäng till spelaren. 

Den första versionen av spelet använde en RNM-spelkontroll. Valet av spelkontroll 

baserades på enkelheten av att implementera den. Virtuella knappar placerades i hörnen på 
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skärmen. Knapparna kunde användas för att rotera, gasa och backa med ubåten. Spelet 

visades upp separat för ett par testpersoner, och det uppstod inga problem med inlärningen 

av spelkontrollen. Dock var mappningen av kontroller baserad på traditionella fysiska 

handkontroller, och båda testpersonerna hade således möjligheten att använda tidigare 

erfarenheter för att förstå hur styrningen skulle gå till. 

Därefter implementerades ett användargränssnitt baserat på OHNM (Figur 6). Det var 

egentligen den typen av spelkontroll som var anledningen till att Submarine-projektet 

påbörjades, även om jag inte kände till själva begreppet vid tillfället. Kontrollen drog inte 

nytta av referenser till andra kända användargränssnitt utan krävde mer arbete, både 

design- och tidsmässigt. Spelkontrollens utformning var enkel: om spelaren placerade ett 

finger på pekskärmen roterade ubåten mot den positionen och åkte till den, även om fingret 

hade lyfts igen. Antalet ”knappar” reducerades således till endast en, och spelarens finger 

behövde inte vara i vägen för skärmen mer än kortare stunder. När spelet visades upp för 

samma testpersoner som vid första testningen var inlärningstiden av användargränssnittet 

längre, men det var ingen betydande skillnad. Båda två uppgav att de inte hade använt någon 

liknande kontrollmetod sedan tidigare. Det var ingen skillnad i testpersonernas presterande 

i spelet i jämförelse med deras första testsessioner, och målen utfördes utan att några 

problem med styrningen uppstod. Dock menade båda två att de föredrog de virtuella 

knapparna eftersom de upplevde sig ha mer kontroll. 

 

Figur 6 - Submarine med en ofullständigt handgripligt naturligt mappad 
spelkontroll 

Testpersonerna som provade på de båda gränssnitten representerar inte arbetets undersökta 

målgrupp. Jämförelsen mellan användargränssnitten är inte heller helt rättvis då 

småjusteringar mellan testningarna gjorde att ubåten rörde sig med olika hastigheter, vilket 

kan ha påverkat upplevelsen av kontroll i spelet. Däremot innebar resultatet av testningen 

att den teori jag hade lärt mig sedan tidigare ifrågasattes. Resultatet inspirerade även till att 

genomföra den här undersökningen då spelet egentligen utvecklades med vardagsspelare 

som målgrupp, och testpersonerna var kärnspelare.  
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3 Problemformulering 

Ända sedan lanseringen av Iphone (Apple, 2007) har touch som användargränssnitt blivit 

alltmer vanligt förekommande i samhället (Saffer, 2008). Även mobilspel har blivit mycket 

populära (Statista, 2014). Mobilspel måste däremot förhålla sig till andra förutsättningar än 

spel till många andra plattformar, både sett till tekniska förhållanden men även 

konkurrensmässigt. Det är vanligt förekommande att mobilspel är gratis att testa (Google, 

2015). Lättillgängligheten innebär att spelare kan ställa höga krav på sin underhållning, och 

utvecklare måste se till att göra sina spel så tilltalande som möjligt. Det gäller alla delar av 

utformningen av spelet, men det är möjligtvis användargränssnittet som är en av de 

viktigaste då det är förutsättningen för att ens kunna börja spela ett spel. 

Som Rollings & Adams (2003) påpekar ska gränsdragningen mellan vad som är en 

kärnspelare och vardagsspelare inte dras för snävt, men det är bra att skilja mellan de två 

huvudgrupperna för att veta vilka egenskaper en utvecklare ska fokusera på. De egenskaper 

som tilltalar kärnspelare passar inte en vardagsspelare alls, medan en kärnspelare har ett 

bredare intresse för spel rent generellt. Om användargränssnitt ska utvecklas till en bred 

målgrupp, vilket det här arbetet fokuserar på, är det rimligare att göra det inriktat mot en 

vardagsspelares behov och inte en kärnspelares. En slutsats av detta blir därför att områden 

som förenklar inlärandet och användandet av spelkontrollen bör belysas extra, för att på så 

vis kunna erbjuda den låga tröskeln till introduktionen av spelet som önskas av den 

genomsnittliga vardagsspelaren. 

3.1 Syfte 

Cairns et al. (2014) menar att det inte hade gjorts mycket forskning på mobilspelsupplevelser 

och vilken inverkan spelkontrollen har på dem när de påbörjade sin undersökning. Det finns 

överraskande lite forskning om lämpliga designheuristiker till mobilspels 

användargränssnitt överlag. Detta trots mobilspels omfattande popularitet (Statista, 2014). 

Designheuristiker som har föreslagits till mobilspel ser till helheten av upplevelsen 

(Korhonen & Koivisto, 2006), och behandlar endast delvis användargränssnittets design. 

Det har gjorts en del avgränsad forskning på användargränssnitt till mobilspel (Browne & 

Anand, 2011; Kim & Lee, 2015), men det verkar finnas ett behov av ytterligare 

undersökningar på området. Det här arbetets syfte är att bygga vidare på tidigare forskning 

om användargränssnitt till mobilspel, och föreslå nya designheuristiker baserade på 

undersökningens resultat. Fokus ligger på tre olika touchkontroller med naturlig mappning, 

och hur kontrollerna påverkar testpersonernas inlärning, förståelse och bemästring av 

användargränssnittet. Med bemästring menas en situation där spelaren har blivit tillräckligt 

införstådd med spelkontrollen att interaktionen inte längre ifrågasätts. Spelaren upplever sig 

med andra ord vara i kontroll över användargränssnittet, och spelandet sker utan att 

betydande uppmärksamhet behöver spenderas på att komma ihåg hur gränssnittet fungerar. 

En spelkontrolls naturlighetsgrad kan påverka förståelsen och inlärningen av hur en 

spelkontroll fungerar. När en spelarkaraktär rör sig i samförstånd med spelarens naturligt 

mappade interaktion kan en lättförståelig sammankoppling skapas. Samtidigt kan även 

utnyttjandet av en spelares förståelse för redan existerande kontrollsystem resultera i en 

lättförståelig spelkontroll. Det här arbetet har utgått från förväntningen att spelare upplever 

det som enklare att lära sig att använda och bemästra spelkontroller med ofullständig 
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handgriplig naturlig mappning, än en spelkontroll med riktad naturlig mappning, det vill 

säga en spelkontroll med högre grad av naturlighet. Arbetets frågeställning är följande: 

 Hur påverkar kontrollmappningar med olika grader av naturlighet inlärningen och 

bemästringen av en spelkontroll?  

 Vilka designheuristiker kan utformas för att tillhandahålla ett mobilspel med en 

lättlärd och lättanvänd spelkontroll? 

3.2 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen gjordes först en vidareutveckling av den ubåtsspelsprototyp 

som beskrevs i kapitel 2.5. Spelet designades om så att olika kontrollmetoder med naturlig 

mappning kunde användas. Därefter samlades testdeltagare in för att kunna utvärdera 

användargränssnitten utifrån inlärning och bemästring av spelkontrollen. Deltagarna 

spelade spelet och svarade på frågor om spelkontrollen, och spelsessionerna observerades.  

3.2.1 Prototyp 

Det område i vidareutvecklandet av ubåtsspelet som fordrade mest uppmärksamhet var 

utvecklingen av användargränssnitten. Två av kontrollmetoderna använde RNM-

utformningar, men med olika utnyttjanden av konceptuella modeller. Den första metoden 

anspelade på kopplingar till traditionella fysiska handkontroller, till exempel som i Hero 

Siege (Viglione & Kukkonen, 2013). Den andra metoden anspelade på mentala modeller av 

ting som även förekommer utanför spel, till exempel som i Hill Climb Racing (Fingersoft, 

2012). Det är två vanligt förekommande användargränssnitt inom mobilspel (Google, 2015), 

men utformandena drar olika nytta av tidigare erfarenheter. Den tredje kontrollmetoden 

använde en OHNM-utformning liknande den som redan beprövats i Submarine (kapitel 2.5). 

Däremot omformades kontrollen för att närmare knyta an till den beskrivna 

bakgrundsteorin, till exempel angående förväntad återkoppling (Browne & Anand, 2012). 

Kontrollmetoderna utformades så att ubåten reagerar på så lika sätt som möjligt vid 

interaktion, för att undvika att testdeltagarnas uppfattningar om gränssnitten påverkades av 

andra element i spelet än spelkontrollerna. 

Vid testningen av spelet provade varje deltagare på endast ett av undersökningens 

användargränssnitt. Om varje deltagare hade testat och utvärderat alla tre gränssnitt hade 

insamlad data kunnat bli missvisande eftersom spelaren redan efter att ha testat det första 

gränssnittet hade lärt sig spelets generella utformning, och därför presterat bättre med de 

två efterföljande gränssnitten.  

3.2.2 Datainsamling och utvärdering 

Besvarandet av frågeställningen baseras till stor del på testdeltagares åsikter och 

interagerande med spelkontrollerna. Inledningsvis skulle endast kvalitativa metoder 

användas i form av intervjuer och observationer. Östbye, Knapskog, Helland och Larsen  

menar att kvalitativa metoder "är centrala när det gäller att samla in och analysera data som 

är knutna till människors uppfattningar, värderingar och handlande" (2004, s. 99). Däremot 

visade pilottest att det blev problematiskt att samla in den data som eftersträvades i 

intervjudelen (kapitel 4.8). Det mer betydande problemet som uppstod vid intervjuerna var 

att frågorna missuppfattades eller inte förstods alls av testdeltagarna. Ytterligare ett pilottest 

genomfördes i vilket intervjudelen ersattes med en i huvudsak kvantitativt inriktad 

enkätundersökning. Genomförandet av testsessionen var identisk frånsett att testdeltagaren 
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fick besvara enkätfrågor istället för att intervjuas. Den data som samlades in ansågs mer 

användbar än den data som de tidigare intervjuerna resulterat i, och metoden passade bra 

tillsammans med observationsmomentet. Det beslöts att kvalitativa observationer och 

kvantitativa enkätundersökningar med inslag av öppna kvalitativa frågor, skulle användas i 

kombination för att försöka besvara arbetets frågeställning. Detta innebär även att en större 

mängd testdeltagare beslöts eftersökas än initialt planerat, då mer data förväntades krävas 

för att kunna dra tydliga slutsatser. Frågor som krävde mer ingående kunskap om ämnet 

mappning undveks, då det i likhet med Cairns et al. (2014) antogs att testpersonerna högst 

troligt saknar kunskapen för korrekt utvärdering. 

Användargränssnitt består ofta av flera beståndsdelar, och om ett gränssnitt upplevs som 

negativt kan det bero på att en specifik beståndsdel inte uppfyllde sin tilltänkta syfte. Om 

exempelvis RNM-kontrollerna i Carmageddon (Stainless Games Ltd, 2013) inte upplevs som 

positiva kan problemet vara att de vänstra pedalerna förvirrar spelaren, men inte de högra 

pedalerna. Att det är den delen av gränssnittet som leder till ett negativt omdöme, och även 

varför de vänstra fungerar sämre, är information som är viktig att få fram för att utvärdera 

användbarheten. Användandet av en enkätundersökning innebär att en större mängd frågor 

måste förutses och utformas för att insamlad data tydligare ska kunna påvisa 

problemområden, men en enkätutvärdering kan även underlätta arbetet med att jämföra och 

analysera kvantitativ data då den med enkelhet kan placeras i tydliga diagram som indikerar 

ett gränssnitts styrkor och svagheter. Siffrornas innebörd kan samtidigt bli tvetydig vilket 

ställer högre krav vid analyserandet av insamlad kvantitativ data, och då är insamlad 

kvalitativ data lämplig för att underlätta analyserandet. 

Frågorna som ställdes till testdeltagarna fokuserade på inlärnings- och 

bemästringsprocessen. Även personlig information som testdeltagarens kön och ålder 

samlades in, för att det senare skulle gå att analysera om några korrelationer kunde påvisas 

mellan den personliga informationen och testdeltagarnas erfarenheter av 

användargränssnitten. Således eftersträvades en balanserad könsfördelning vid testandet av 

varje användargränssnitt. All personlig information lämnad av varje testdeltagare 

presenteras anonymt i rapporten. Den data som undersökningen i första hand ämnade att 

samla in var subjektiva åsikter och uppfattningar, och den skulle samlas in utan att 

testdeltagarna upplevde en risk av att de kommer att kunna förknippas med den delgivna 

informationen efter testningens avklarande (Östbye et al., 2004). Testdeltagarna delgav även 

information om tidigare erfarenheter av digitala spel och specifik teknik, till exempel 

handkontroller. Detta för att det senare skulle gå att analysera deltagarnas svar på frågorna 

utifrån deras möjligheter att ha kunnat använda tidigare mentala modeller av system med 

liknande funktionalitet. För testdeltagare som är vana vid att spela spel med handkontroll 

kan inlärningen av gränssnittet baserat på en traditionell fysisk handkontroll förmodas vara 

enklast, men likväl kan den OHNM-baserade spelkontrollen visa sig vara lika enkel eller 

enklare att använda. Testdeltagarens spelbakgrund skulle kunna påverka inlärningen av ett 

användargränssnitt, men det är inte en självklarhet utan det måste påvisas. 

Varje spelsession observerades och anteckningar fördes samtidigt som spelsessionerna 

genomfördes. Observerandet skedde genom att testansvarige satt tillsammans med 

testdeltagaren när denne spelade. Det hade möjligtvis varit mer fördelaktigt att spela in 

spelsessionerna på video, men det hade kunnat uppstå problem med att uppfatta 

testdeltagarens interaktion med mobilspelet på ett tillfredsställande sätt. Först och främst 

måste fingrarnas förflyttningar över skärmen vara möjliga att observera, till exempel för att 
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kunna uppfatta indikationer på en upplevd osäkerhet om vad som är interagerbara objekt i 

spelvärlden. Dessutom bör testdeltagaren hela tiden ha möjligheten att kunna greppa och 

använda mobiltelefonen på valfritt sätt för att kunna interagera med enheten på ett naturligt 

vis. Eftersom det inte gick att anta att alla testdeltagare skulle komma att greppa 

mobiltelefonen likartat hade det kunnat bli svårt att lyckas placera en närliggande kamera så 

att all nödvändig information hade gått att uppfatta. Därmed bedömdes det som lämpligare 

att testansvarige satt tillsammans med testdeltagaren, då testansvarige med enkelhet kunde 

justera blicken utan att spelsessionen påverkades. Testdeltagarna informerades om 

observationsmomentet innan testsessionen påbörjades. 

Insamlad enkätdata och observationsanteckningarna användas tillsammans vid den senare 

analysen för att komplettera, ifrågasätta eller bekräfta den sammanlagda data som samlades 

in. Enligt Östbye et al. (2004) är kombinerandet av metoder givande för valideringen av 

data. En testdeltagares svar på enkätfrågorna skulle påvisa hur spelkontrollen uppfattades ur 

ett inlärnings- och bemästringsperspektiv. Observationsdelen användes för att belysa 

enkätsvaren ur ett kritiskt perspektiv, till exempel om svaren inte överensstämde med det 

som observerades under spelsessionen. Förhoppningen var att den kompletterande 

datamängden skulle bidra till utformandet av de designheuristiker som nämndes i 

frågeställningen. 

3.2.3 Avgränsningar 

Användargränssnittet till smartphones är en blandning av det fysiska och visuellt aktiva 

gränssnittet (Novak, 2012), eftersom spelkontrollen som spelaren interagerar med sitter på 

samma ställe som skärmen. De områden av gränssnittet som det här arbetet inte fokuserade 

på var saker som inte hade med spelkontrollen att göra, till exempel menysystem och 

numeriska värden som spelarkaraktärens hälsa.  

Vidare togs inte heller saker som vanligtvis infaller senare i spelupplevelsen upp, exempelvis 

immersion. Det var utanför det här arbetets begränsade tidsram, och Cairns et al. (2014) tar 

upp problematiken med att mäta spelares preferenser för en spelkontroll i icke-dedikerade 

undersökningar. En för spelaren ovanlig men intressant kontrolltyp kan till exempel förhöja 

nöjet med att använda den i ett kortare perspektiv, men kontrollen kan vara mindre omtyckt 

i ett längre perspektiv då den istället utvärderas utifrån andra premisser än dess 

nymodighet.  
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4 Genomförande 

Det här avsnittet kommer att inledas med en kort beskrivning av spelet Submarine. Därefter 

återges och diskuteras den grundläggande speldesignen och ändringarna som har gjorts för 

att spelet ska vara bättre anpassat till testningsfasen. Den mer omfattande designen och 

implementationen av undersökningens tre olika spelkontroller tas sedan upp var för sig. I 

slutet presenteras den pilotstudie som har genomförts med hjälp av tre deltagare. 

Ändringarna som gjordes både i spelet och arbetets undersökningsmetod kommer att 

belysas och diskuteras. 

4.1 Submarine 

I Submarine styrs en ubåt sedd från sidan. Spelaren ska dyka med ubåten och upptäcka 

undervattensarter som ännu är okända i spelvärlden, både växter och djur, för att därefter 

spara upptäckten i en loggbok. Spelaren kan avsluta en bana närsomhelst genom att 

återvända till vattenytan. Upptäckandet begränsas av spelet genom att luftmängden i ubåten 

sjunker, och spelaren måste hinna åka tillbaka till ytan innan luftmätaren har sjunkit till 

noll. Det finns ingen omfattande berättelse i spelet. Berättelsen består endast av tre 

dialogrutor i början av spelsessionen som indirekt förklarar spelets premiss. 

Det är två huvudsakliga interaktionsmöjligheter som finns tillgängliga för spelaren: rotation 

och acceleration med ubåten. Ubåtens rörelsemönster är orealistiskt snabbt men har 

fortfarande som mål att förmedla att farkosten påverkas av att vara placerad i vatten. Vidare 

finns en strålkastarmekanik som kontrolleras genom rotationsmekaniken. Strålkastaren är 

riktad i ubåtens framåtgående riktning. Den är endast aktiv när ubåten är under vattenytan. 

När strålkastaren riktas mot undervattensarter som ännu inte har upptäckts av spelaren 

börjar det träffade objektet att tona ut och in. Tonandet är till för att återkoppla en lyckad 

placering av strålkastaren. Innan ett objekt är upptäckt är det färgat helt svart men efter att 

spelaren har riktat strålkastaren mot det i några sekunder ”upptäcks” det och blir färglagt i 

sina naturliga färger. 

4.2 Svårighetsgrad 

Även om spelarens interaktionsmöjligheter i Submarine är relativt få är svårighetsgraden 

relativt hög i den ursprungliga versionen av spelet. Det finns undervattensvarelser som 

skadar ubåtens sköld och spelaren måste därmed undvika att upptäckas av dem. Ubåtens 

syre räcker även bara en kort stund efter att spelaren har åkt under vattenytan. Sköldstyrkan 

och syremängden är numeriskt baserade, och sjunker värdet till noll exploderar ubåten. 

Spelaren blir då tvungen att börja om banan från början. 

Huruvida svårighetsgraden skulle förbli lika hög i testversionen föreföll inte som självklar 

vid utvecklandet. Om en testdeltagare måste anpassa sitt spelande efter Submarines höga 

svårighetsgrad kan det påverka den initiala inlärningen av spelkontrollen, till exempel då en 

del uppmärksamhet måste förläggas till att förstå farornas natur och parera dem. Det blir 

många intryck som måste tas in samtidigt av testdeltagaren. En persons förmåga att tolka 

flera intryck samtidigt är sämre än att endast behöva tolka ett åt gången (Smith & Kosslyn, 

2009). Detta kan både ske när flera intryck ska tas in och tolkas, men även om ett intryck 

kräver flera uttryck som respons samtidigt. Förmågan att fördela sin uppmärksamhet mellan 

flera intryck kan förbättras genom träning, men Smith och Kosslyn påpekar att även en 
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vältränad persons utföranden vanligtvis påverkas negativt av att behöva fördela 

uppmärksamheten. Undersökningen ämnar inte undersöka hur väl spelaren lär sig 

interagera med alla spelmoment i originalversionen av Submarine, utan endast de som leder 

till inlärningen av spelkontrollen. 

Arbetets undersökningsområde innefattar samtidigt bemästrandet av spelkontrollen, och en 

högre svårighetsgrad som spelaren måste anpassa sig efter kan påvisa om spelaren har 

erhållit en högre grad av kontroll över användargränssnittet. Med bemästringsaspekten i 

åtanke beslutades det att behålla den höga svårighetsgraden, dock med några modifikationer 

av spelet för att inte försämra den initiala inlärningen av spelkontrollen. 

4.2.1 Modifikationer 

En ny bana skapades där allt i spelvärlden förutom spelarkaraktären togs bort. Banan 

gjordes till den som spelas först i spelet. Eftersom endast spelarkaraktären existerar kan fullt 

fokus läggas på inlärandet av spelkontrollen. Dessutom sjunker inte ubåtens syrenivå på den 

här banan vilket skapar en helt riskfri miljö att röra sig inom. Ett nytt objekt skapades för att 

agera målområde på banan. När ubåten kolliderar med objektet byter spelet bana. För att 

säkerställa att en ny spelare får tillfälle att lära sig spelkontrollens alla interagerbara delar 

placerades målområdet bakom ubåten. På så vis blir spelaren tvungen att både rotera och 

accelerera med ubåten innan banan kan avslutas. 

Den efterföljande och sista banan i testversionen återfinns i originalversionen av Submarine. 

Eftersom svårighetsgraden kan fordra ytterligare kontroll över spelkontrollen bestämdes det 

att luftmätaren skulle användas igen. När luftmätaren har sjunkit till farliga nivåer måste 

testdeltagaren avsluta sina aktuella förehavanden, och snabbt men kontrollerat börja röra sig 

mot vattenytan. Däremot inkluderades inte de undervattensvarelser som skadar ubåtens 

sköld då deras programmerade beteende inte fungerade korrekt, vilket gjorde 

överlevnadsmöjligheterna i spelet  minimala. Att justera undervattensvarelsernas beteende 

på ett passande sätt bedömdes ligga utanför det här arbetets tidsram, och det ansågs 

viktigare att användargränssnittens utformning erhöll den extra utvecklingstiden.  

4.3 Det passiva visuella gränssnittet 

Det passiva visuella gränssnittet har till uppgift i Submarine att förmedla viktig information 

till spelaren i form av sköldstyrka, syremängd och nya upptäckter. Sköldstyrkan kan aldrig 

påverkas i testversionen till följd av borttagandet av undervattensvarelserna. Därmed 

exkluderades även dess mätare från gränssnittet. Däremot behölls övriga delar av det passiva 

visuella gränssnittet.  

Det finns två luftmätare i Submarine. En ikon som är placerad i spelets övre vänstra hörn 

och två sammankopplade rör på ubåtens yttre hölje (Figur 7). Båda mätarna visualiserar hur 

syremängden sjunker. När den initiala syremängden har halverats blinkar skärmen till i rött 

och ett meddelande ovanför spelaren meddelar vad problemet är. Vidare ändrar 

luftmätarikonen färg från ljusblått till rött. De sammankopplade rören ändrade 

ursprungligen också färg men de bedömdes bli för svåra att uppfatta med ubåten som 

bakgrund. Informationen om syremängden är viktig då ubåten är i fara, vilket är 

anledningen till att flertalet effekter aktiveras för att säkerställa att informationen når fram 

till spelaren. Det är speciellt viktigt att effekterna som visualiseras centralt på skärmen är 

tydliga då det vanligtvis är där spelarens blick fokuseras (Rogers, 2012). Tidigare testning 
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har visat att spelare vanligtvis uppfattar textremsan, men inte den information de 

sammankopplade rören försöker förmedla. För att reducera risken att spelaren inte inser 

faran utifall att textremsan inte uppfattas implementerades ytterligare en 

återkopplingseffekt: en röd och blinkande animation underliggande de sammankopplade 

rören. 

 

Figur 7 – Exemplifiering av de effekter som visualiseras vid låg syremängd i 
Submarine. 

När en ny undervattensart upptäcks i originalversionen av Submarine aktiveras också ett 

antal moment i det passiva visuella gränssnittet för att återkoppla vad spelarens handling 

har resulterat i, och därigenom även förklara hur strålkastarmekaniken fungerar (Figur 8). 

Först och främst blinkar skärmen till i vitt och en tillhörande ljudeffekt spelas upp, vilka 

tillsammans ska förmedla hur ett foto tas med en kamera. Samtidigt blir alla objekt i spelet 

som tillhör den upptäckta arten färglagda. Slutligen visas en textremsa på skärmen som 

anger namnet på arten och vilken placering den har i spelets loggbok. Alla intryck har som 

mål att uppmärksamma spelaren om strålkastarens funktion, och hur den bidrar till 

erhållandet av poäng i spelet.  
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Figur 8 - Exemplifiering av de effekter som visualiseras vid upptäckten av en ny 
undervattensart i Submarine. 

Det mesta av det passiva visuella gränssnittet som ger återkoppling på upptäckter i spelet 

återfinns även i testversionen av Submarine. Det är information som naturligt kopplar 

spelarens handling med den utspelade händelsen i spelvärlden, och dessutom bekräftar att 

ett av spelarens delmål har uppnåtts. Den enda beståndsdelen i återkopplingens 

originalutformning som ändras är den delen av textremsan som förmedlar artens erhållna 

placering i loggboken. Loggboken implementerades aldrig till fullo i originalversionen av 

Submarine och kommer inte heller att implementeras i testversionen. Dels hade en sådan 

implementering uppskattningsvis tagit omfattande tid att åstadkomma på ett 

tillfredsställande sätt, men det ansågs även att ett poängbaserat system passade 

testversionen av spelet bättre. Om en upptäckt art tilldelar spelaren +1 poäng ger det 

spelaren ett tydligt och lättförståeligt mål i spelet. Speciellt i samband med att spelarens tid 

under vattenytan begränsas av luftmätaren. Ett sådant system stödjer även de förhållandevis 

korta spelsessioner som genomförs vid den senare testningen av spelet.  

Ursprungligen planerades det att vid testningen av Submarine endast instruera spelaren att 

först upptäcka en undervattensart och därefter se till att nå vattenytan med ubåten innan 

syret tar slut. Inkluderandet av ett enkelt poängsystem på den andra banan, samt 

uppvisandet av den totala möjliga uppnåeliga poängen på skärmen, tros motivera 

testdeltagarna att ta större risker i spelet vilket ytterligare utmanar deras kontroll över 

användargränssnittet. Skulle ubåten få slut på syre nollställs poängräknaren, vilket innebär 

att det även finns en anledning för spelaren att väga sin upplevda kontroll över 

spelkontrollen gentemot möjligheten att införskaffa ytterligare poäng.  

Det går däremot inte att förutsätta att alla testdeltagare är lika motiverade att erhålla en hög 

poäng. Följaktligen kommer varken spelarens totala poängmängd eller det potentiella 

exploderandet av deras ubåt att användas vid den senare testutvärderingen. 

Poängräkningens främsta syfte är att erbjuda ett lättförståeligt mål, och indikera om 

testdeltagaren upplever sig vara tillräckligt mycket i kontroll över användargränssnittet för 
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att ta större risker. Inkluderandet av en poängräknare innebär samtidigt att spelarens 

uppmärksamhet troligtvis kommer att fördelas ytterligare mellan det passiva och aktiva 

gränssnittet. Som tidigare har nämnts kan dock fördelningen av uppmärksamhet mellan 

olika intryck tränas upp (Smith & Kosslyn, 2009), och det är möjligt att en spelkontroll som 

är lätt att bemästra förenklar den fördelningsprocessen. Likväl placerades poängräknaren 

bortanför den centrala delen av skärmen (Figur 9), med syftet att vara mindre distraherande 

för testdeltagaren.  

 

Figur 9 Poängräknaren i Submarine återfinns inom den röda rektangeln. 

4.4 Spelkontroller 

I det här avsnittet kommer utvecklingsprocessen av varje spelkontroll att presenteras. 

Utvecklandet av undersökningens tre användargränssnitt innefattade en rad designbeslut 

riktade mot endast en spelkontroll åt gången, men arbetet inleddes med några beslut av 

gemensam innebörd för varje gränssnitt.  

De två redan existerande spelkontrollerna i Submarine påverkade inte likartat ubåtens 

rörelser, till exempel kunde endast ett gränssnitt användas för att backa med ubåten. 

Eftersom den tillgängliga funktionaliteten kan ha en inverkan på en spelares bemästring av 

användargränssnittet, ansågs det som fördelaktigt att tillhandahålla spelkontrollerna med en 

likartad påverkan på ubåtens rörelsemekaniker. Det problem som kan uppstå är att en 

spelkontrolls återkoppling upplevs som mindre naturlig till följd av att en förväntad 

funktionalitet saknas. En avvägning var tvungen att göras och användargränssnitt som 

påverkade spelvärlden likvärdigt bedömdes vara av större vikt för att göra en rättvis 

jämförelse av spelkontrollerna. Likväl eftersträvades en balans för att inte påverkas i allt för 

stor utsträckning av återkopplingsproblem, vilket Browne och Anand (2012) antog ha varit 

av betydande innebörd för deras forskningsresultat. 

Ubåtens rörelsefunktionalitet agerar riktlinje för vilken funktionalitet varje 

användargränssnitt måste utrustas med. Eftersom varje kontrolltyp ska kunna manipulera 
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ubåtens rörelse på ett likartat sätt analyserades och fastställdes ubåtens två innehavande 

rörelsemekanikers funktionalitet, innan utvecklandet av användargränssnitten påbörjades: 

 När spelaren gasar ökar ubåtens hastighet stegvis till att en maxgräns har nåtts. 

 Rotationshastigheten är konstant från början till slut. 

 Det går att rotera 360 grader utan att påverka ubåtens framåtgående acceleration. 

 Det går inte att backa med ubåten. 

4.5 Reglagekontrollen 

Den här spelkontrollen är en av de två användargränssnitt som är RNM-baserade. 

Kontrollen har utformats för att påminna om olika föremål som även går att finna utanför 

dataspel, och anspela på personers mentala modeller av hur den fysiska interaktionen med 

föremålen går till.  

Utvecklandet inleddes med ubåtens acceleration, och till det ändamålet behövdes ett föremål 

som kan öka och sänka ett värde vid interaktion. En enkel knapp kunde ha använts för att 

uppnå detta men för att tydligare särskilja spelkontrollerna baserade på riktad naturlig 

mappning, och för att göra återkopplingen tydligare, valdes det att göra en liknelse till ett 

gasreglage som används i bland annat båtar (Figur 10). En signifier placerades ovanför och 

en under reglaget för att ytterligare förtydliga hur kontrollen ska användas. Ett plustecken 

ovanför styrreglaget indikerar var spelaren ska placera fingret för att öka ubåtens hastighet, 

och minustecknet i sin tur indikerar sänkt hastighet. 

 

Figur 10 Till vänster är gasreglaget som användes som inspiration, och till höger 
inom den röda rektangeln är representationen i spelet 

I originalversionen av spelet gick det att backa med reglaget, men eftersom övriga 

spelkontroller inte har den förmågan togs möjligheten bort. Detta kan skapa en dissonans 

mellan spelarens förväntade interaktionsmöjligheter med reglaget, och den existerande 

funktionaliteten. Som tidigare nämnts ansågs kompromisser behöva genomföras för att 
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kunna göra en rättvis jämförelse av spelkontrollerna, men den här kompromissen tros kunna 

ha den största negativa inverkan på förväntad återkoppling och är därmed värd att noteras. 

Den del av spelkontrollen som skulle hantera ubåtens rotation baserades inledningsvis på en 

balansvåg. Den tilltänkta sammankopplingen var att om det läggs vikt på ena sidan av vågen 

trycks den ned och den andra sidan trycks upp. På så vis förväntas spelaren förstå att samma 

fysiska rörelse kommer att återspeglas i ubåtens rotationsbeteende (Figur 11). Rogers (2012) 

påpekar att ett gränssnitt som är för omfattande visuellt gör spelet svårspelat, och det 

upplevdes som svårhanterat att illustrera balansvågen på ett tillfredsställande tydligt sätt 

som spelkontroll utan att ta upp för stor del av skärmen. Istället byttes balansvågen ut mot 

en gungbräda, vilken har samma fysiska interaktionsmöjligheter. Submarine spelas på en yta 

som är bredare än det är högt, och en gungbrädas form kunde lämpligare visualiseras utan 

att ta upp olämpligt omfattande spelyta. 

 

Figur 11 Inom den röda rektangeln är objektet som styr ubåtens rotation. Till 
höger är den gungbräda som användes som inspiration. Pilarna indikerar den 

tilltänkta kopplingen mellan objekten 

Det lades även till ett visuellt hjälpmedel i mitten av kontrollen i form av två pilar. Pilarna 

placerades först på sidorna av kontrollens centrala basdel pekandes nedåt, då deras initiala 

syfte var att förmedla korrekt användande av kontrollen. Dock visade enklare genomförda 

tester att pilarna hade motsatt effekt och istället förvirrade spelare. Deras syfte ändrades till 

att istället endast förmedla vad den delen av spelkontrollen används till i förhållande till 

ubåtens rörelser.  

Vid implementationen av rotationskontrollens funktionalitet i spelet placerades två träffytor 

på vardera sida om vågen. När en av träffytorna berörs börjar ubåten att rotera med en 

konstant hastighet. Även rotationskontrollen vrids för att förmedla till spelaren vad som 

kommer att ske med ubåtens rotation (Figur 11). Enligt Hoober (2013) bör virtuella knappar 

i mobilappar ha en större träffyta än vad deras visuella representation ger intryck av att ha. 

Detta för att minska risken att användaren missar en knapptryckning. När användaren blir 

säkrare på att använda gränssnittet behöver mindre uppmärksamhet tilldelas det. Alla 

kontrollmetoder med det här behovet fick utökade träffytor, vilket inkluderar både 

accelerations- och rotationsdelarna i den här kontrollmetoden (Figur 12).  
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Figur 12 Exemplifiering av spelkontrollens utökade träffytor 

Inledningsvis ritades spelkontrollen i gråskala men eftersom Submarine ofta utspelas i 

mörka miljöer blev användargränssnittet emellanåt svårt att urskilja vilket resulterade i dess 

färgläggning. Samma färger som ingick i ubåten valdes för att även göra sammankopplingen 

mellan ubåt och spelkontroll tydligare. 

4.6 Joystickkontrollen 

Utvecklandet av den RNM-baserade spelkontrollen vars säregenhet planerades vara dess 

koppling till traditionella fysiska handkontroller, inleddes med valet av grafiskt utseende. 

Det finns många handkontroller med olika utseenden och former. Då det inte ansågs möjligt 

att konstatera en specifik handkontroll som lämpade sig bäst för situationen föreföll valet av 

utseende godtyckligt. Det beslutades att basera illustrationen av användargränssnittet på 

handkontrollen från Xbox 360 (Microsoft, 2005) (Figur 13). Efter att kontrollen hade 

implementerats i spelet genomfördes ett kortare test, vilket antydde problem med att 

uppfatta hur långt joysticken kunde dras från dess startposition. Även om detta egentligen 

inte påverkade spelandet på grund av joystickens programmerade funktionalitet, vilket tas 

upp härnäst, ansågs det skilja sig för mycket från hur interaktionen med en fysisk 

motsvarighet hade fungerat. Dessutom uppfattades osäkerheten detta resulterade i 

potentiellt kunna påverka inlärningen av spelkontrollen på ett icke önskvärt sätt, det vill 

säga att den grafiska representationen var bristfällig och inte kontrollmetoden i sig. En 

genomgång av liknande kontrollmetoder till mobilspel (EA Canada, 2014; Gray Fin Studios, 

2010; Sumo Digital, 2014),  resulterade i inkluderandet av en cirkulär bricka som placerades 

under joysticken. Brickan var halvt genomskinlig men utmärkte likväl tydligare joystickens 

rörelseområde. 
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Figur 13 Joystickkontrollen i Submarine i sitt slutgiltiga utseende är placerad 
nedtill, och Xbox-kontrollen som var förebild är ovanför  

Joysticken var spelkontrollens mer krävande del att implementera även sett till 

funktionalitet. Syftet med den här spelkontrollen är att den ska påminna om en motsvarande 

fysisk handkontroll, både grafiskt och funktionellt. Användandet av en fysisk handkontroll 

innebär att spelaren exempelvis kan känna när joysticken har nått en yttergräns. Det går inte 

att uppleva samma fysiska påverkan med de kapacitiva pekskärmar som ingår i 

undersökningen. En realistisk simulation av den fysiska joysticken hade inneburit att 

joysticken ”tappas” av spelaren när fingret rör sig för långt bort från en yttergräns, men utan 

den fysiska återkopplingen kan spelaren bli osäker på vad som sker och varför. Den 

osäkerheten kan påverka förståelsen och inlärningen av spelkontrollen på ett orättvist sätt 

då de påpekade förutsättningarna ser olika ut. Det valdes att låta joystickens grafiska 

representation följa efter spelarens fingerposition även efter att en yttergräns hade 

överskridits, dock utan att lämna sitt avgränsade rörelseområde. När spelarens finger lyfts 

från pekskärmen återvänder joysticken till sin startposition. Ubåtens rotation påverkas av 

joystickens riktning. Om joysticken riktas uppåt börjar ubåten rotera mot den riktningen 

med en konstant hastighet. 

Spelkontrollens knapp innebar inga större problem vid implementationen av funktionalitet. 

Knapptrycket kopplades till ubåtens accelerationsfunktion, och vid beröring stegrar 

hastigheten tills att maxhastigheten har nåtts. När beröringen därefter upphör sjunker 

hastigheten till noll. På så vis uppfylldes det uppsatta kravet att ha en dynamisk 

accelerationshastighet. Accelerationshastigheten gjordes snabb eftersom en långsam 

acceleration gjorde att återkopplingen annars inte upplevdes som naturlig. Inkluderandet av 

en knapp innebar även att kravet att kunna rotera 360 grader utan att påverka 

accelerationen uppfylldes, eftersom mekanikerna är kopplade till två oberoende 

interagerbara objekt på skärmen.  

I likhet med den andra spelkontrollen baserad på riktad naturlig mappning utökades 

träffytan i förhållande till den grafiska representationen. Ytterligare förstärkt återkoppling 
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implementerades genom att knapptryck erhöll en ljudeffekt. Dock blev balanserandet av 

ljudvolym svårhanterligt genom att det antingen blev för påträngande och distraherande, 

eller för lågmält och omärkbart. Valet av återkopplingseffekt byttes ut mot en grafisk 

förändring vid beröring. Den grafiska förändringen är inte oproblematisk att uppfatta då 

spelarens finger täcker för en stor del av knappen, och knappen förstorades för att vara 

enklare att uppfatta i allmänhet. Dock fortfarande med hänsyn till hur mycket skärmyta som 

togs upp (Rogers, 2012). 

4.7 Svepkontrollen 

Till skillnad från övriga spelkontroller i undersökningen innefattade inte den OHNM-

baserade spelkontrollen behovet att producera nya grafiska resurser. Arbetet med att 

implementera kontrollmetoden fokuserades istället på att utveckla designlösningar för att 

tillfredsställa de uppställda kraven på kontrollens funktionalitet. Spelaren behövde kunna 

utföra varje ubåtsrörelse utan uppenbara hjälpmedel. 

Inledningsvis användes ett punktbaserat navigationssystem. Spelaren knackade på skärmen 

och placerade ut en imaginär navigationspunkt som ubåten förflyttade sig till. Vid 

utplacerandet av punkten beordrades ubåten att rotera och accelerera samtidigt. Systemet 

fungerade som planerat och spelets mål gick att utföra, men kontrollen uppfyllde endast 

delvis de uppsatta riktlinjerna eftersom det inte var möjligt att rotera 360 grader helt utan 

att påverka accelerationen. 

Spelkontrollen justerades för att även inkludera användandet av svepande fingergester. När 

spelaren sveper med fingret över skärmen roterar ubåten mot fingrets position. Roterandet 

med ubåten kan fortfarande utföras genom att spelaren knackar på pekskärmen för att få 

ubåten att rotera mot den punkten, men det innebär inte att ubåten automatiskt även börjar 

accelerera mot samma punkt. Accelerationen aktiveras först efter att spelarens finger har 

berört skärmen i 0.1 sekunder. Den justeringen möjliggjorde den 360-gradiga rotationen 

utan acceleration som till en början saknades.  

Bortsett från fördröjningen i aktiverande fungerar accelerationen med svepkontrollen 

likadant som accelerationen till joystickkontrollen. Spelarens beröring på pekskärmen 

anspelar på föreställningen av hur gaspedalen i exempelvis en bil trycks ned. När fingret lyfts 

från skärmen släpps gaspedalen och ubåten tappar fart. Knappen tillhörande 

joystickkontrollen animeras och ökar därmed visuellt mängden återkoppling till spelaren, 

men det är möjligt att ubåtens direkta förflyttning i riktning mot spelarens fingerposition 

uppfattas som än tydligare. 

Accelerations- och rotationsmomentet kopplas fortfarande samman men placeras i en 

hierarki. Roterandet ligger först i ordningen och utförs alltid vid beröring av pekskärmen, 

men accelerationen utförs endast när spelaren medvetet vill inkludera rörelsen. På så vis 

erbjuds spelaren större kontroll över samspelet med ubåten. Svepkontrollen anses dessutom 

vara en mappning med högre grad av naturlighet än det punktbaserade navigationssystemet, 

då spelarens gester och ubåtens förflyttning i spelvärlden närmare kopplas samman med 

varandra.  
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4.8 Pilotstudie 

Det här avsnittet kommer att inleda med att beskriva tillvägagångssättet med genomförd 

pilotstudie. Därefter kommer funna problemområden att beskrivas och vilka konsekvenser 

de fick för spelets utformning och arbetets val av metod. Som nämnts tidigare (kapitel 3.2.2) 

var det initialt planerat att besvara arbetets frågeställning med hjälp av huvudsakligen 

kvalitativa metoder, närmare bestämt observationsanteckningar från spelsessionerna och 

intervjuer med testdeltagarna. Dock insågs det att intervjudelen inte resulterade i det 

insamlandet av nödvändig data som ansågs behövligt, även efter att frågorna uppdaterats. 

Ytterligare ett testtillfälle anordnades där intervjudelen ersattes med en enkätundersökning, 

och den slutliga utvärderingen av pilotstudien innebar även en ändring av 

undersökningsmetod. 

Till de två intervjuerna ombads en kvinna och en man delta i varsin testsession. Kvinnan 

hade endast mindre erfarenheter av digitala spel i sin helhet medan mannen hade 

omfattande erfarenhet av digitala spel, både PC-spel och mobilspel. I enkätundersökningen 

deltog ytterligare en man, men som i likhet med kvinnan hade begränsad erfarenhet av 

digitala spel. Detta motsvarade variationen av deltagare som skulle eftersökas till de mer 

omfattande testningarna. Det förväntades inte gå att urskilja någon betydande skillnad i hur 

användargränssnitten mottogs av deltagarna, men de olika erfarenheterna av digitala spel 

ansågs i synnerhet kunna påverka förståelsen för undersökningens frågor och därmed belysa 

problemområden. 

4.8.1 Förberedande 

Innan testsessionerna inleddes skapades ett genomförandeprotokoll med riktlinjer som 

beskrev hur testansvarige stegvis skulle genomföra testningssessionerna. Det konstruerades 

som stöd till utföraren av pilotstudien för att säkerställa att varje testsession genomfördes 

likvärdigt. Dessutom innehöll formuläret de frågor som skulle ställas till deltagarna. 

Testsessionen delades in i två faser med var sitt huvudsakliga mål som ämnades undersökas: 

 Fas 1 undersökte främst den initiala inlärning av spelkontrollen. Hur lätt det var för 

testdeltagaren att lära sig använda spelkontrollen, och vad som indikerades ha en 

påverkan på inlärningen. 

 Fas 2 undersökte i första hand bemästringen av spelkontrollen, när den initiala 

inlärningen har skett och användargränssnittet används på ett kontrollerat sätt. Är 

spelkontrollen svår att förstå kan det bli svårt att fortsätta använda spelkontrollen på 

bana två utan att en viss upprepad inlärning måste ske. Testdeltagaren tilldelades 

även nya mål i spelet i fas 2, vilka fordrade mer kontroll över spelkontrollen.   

Vid utformandet av intervjufrågor upptäcktes svårigheter i att ställa givande 

diskussionsfrågor som kunde leverera den data som behövdes för att besvara 

frågeställningen, och samtidigt undvika fraseringar som krävde tidigare kunskaper om 

ämnet naturlig mappning. Dessutom eftersträvades frågor som inte ansågs vara för ledande 

för att undvika insamlandet av data influerad av testansvariges egna förväntningar, eller 

frågor vars svar kunde uppfattas som tvetydiga och svårtolkade (Östbye, et al. 2004). Detta 

ledde till att det redan tidigt insågs att mer än endast ett testtillfälle behövde anordnas för att 

kunna iterera på intervjufrågorna. 
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4.8.2 Genomförande 

Varje testtillfälle inleddes med att testdeltagaren fick ett antal instruktioner. Dessa 

instruktioner ingick i det genomförandeprotokoll som sattes upp i förväg. Innan 

spelsessionen i fas 1 påbörjades behövde följande uppsatta punkter i 

genomförandeprotokollet gås igenom: 

1. Peka ut målområdet på skärmen och säg till testdeltagaren att hens mål är att ta sig 

till den punkten. 

2. Berätta att pausknappen ska ignoreras. Visa kort vad pausknappen gör för att den 

inte ska verka lockande att interagera med. 

3. Säg till testdeltagaren att lägga ned mobilen och lägga den med skärmen riktad mot 

bordet efter att målet har avklarats (för att inte distrahera under intervjun). 

Därefter spelade testdeltagaren igenom den första banan i Submarine. Efter avklarat mål 

ställdes den första hälften av intervjufrågorna med inriktning mot den initiala inlärningen av 

spelkontrollen. Efter frågestunden tog fas 2 vid vilken använde samma ordningsföljd av 

delmoment: spelsession och därefter utfrågning. Däremot var spelsessionen i fas 2 

begränsad till en minut eftersom ubåtens syremängd nu sjönk, till skillnad från i den första 

banan i vilken den begränsningen var inaktiverad. Under den här minuten behövde spelaren 

både hinna dyka med ubåten, och rikta strålkastaren mot växter eller fiskar. Den 

förhållandevis ringa mängden syre valdes för att undvika för långa spelsessioner. Ett 

användargränssnitt som är enkelt att både förstå och bemästra bör inte fordra en lång 

inlärningsprocess. Långa spelsessioner kan resultera i att testdeltagaren helt enkelt vänjer 

sig vid spelkontrollen och därför i efterhand minns den som enkel att använda, även om 

kontrollen inledningsvis var svåranvänd.  

När den första testdeltagaren spelade igenom banan tillhörande fas 2 upptäcktes det att 

några objekt i bakgrunden, som inte var relevanta för testningen, fångade spelarens 

uppmärksamhet. Det var bland annat en rubrik som tonades in på himlen efter några 

sekunder (Figur 14). Det gick bort tid från själva spelandet då testdeltagaren uppfattade 

rubriken som viktig och försökte interagera med den. Således togs rubriken bort efter 

testningen av spelet. Ytterligare ett problem som uppstod var att spelkontrollens 

färgsättning smälte ihop med delar av spelvärldens omgivning. Följaktligen kontrollerades 

alla spelkontrollerna efter testningen för att se hur deras färgsättning påverkades av olika 

omgivningar. De områden som behövde ändras tilldelades mer utmärkande färger, och 

senare testtillfällen påvisade ingen liknande problematik. 
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Figur 14 Den problematiska rubriken i Submarine återfinns inom den 
utmarkerade röda rektangeln. 

Varje intervjufas inleddes med en enklare bedömningsfråga baserad på en femgradig 

likertskala. Bedömningsfrågan skulle underlätta testdeltagarens introduktion till 

intervjudelen då en sådan fråga troligtvis är enklare att besvara än de senare 

diskussionsfrågor som kräver mer omfattande eftertanke. Förhoppningen var att få 

testdeltagaren att känna sig bekväm och självsäker för att därmed få mer uttömmande svar 

senare (Östbye, et al. 2004). Vidare kan graderingsdata som samlas in även användas vid 

senare utvärdering av testdeltagarnas svar på diskussionsfrågorna. En testdeltagare som 

påpekar mer problemområden än andra deltagare kan fortfarande uppfatta en spelkontroll 

som lätt att lära sig. Med hjälp av graderingsfrågan var det möjligt att undvika missförstånd 

som kunde uppstå till följd av att spelarens övergripande uppfattning av en spelkontroll inte 

noterades.  

Några diskussionsfrågor som hade kunnat ställas samtidigt delades upp med förväntningen 

att det skulle underlätta för testpersonen att endast behöva fundera över ett perspektiv av en 

diskussionsfråga åt gången, till exempel: 

 Vad underlättade inlärningen och förståelsen för hur spelkontrollen fungerade? 

 Vad försvårade inlärningen och förståelsen för hur spelkontrollen fungerade? 

Däremot visade det första testtillfället att deltagaren trots uppdelningen ofta tog upp 

aspekter från båda perspektiven samtidigt, vilket gjorde att endast en fråga blev nödvändig. 

Samma sak inträffade även vid övriga diskussionsfrågor som hade delats upp i 

intervjuformuläret. Detta antydde att en uppdelning av perspektiv på diskussionsfrågorna 

inte var nödvändig. Som konsekvens togs uppdelningen bort till den andra testningen, och 

det gick inte att utröna några indikationer på att nästa testperson hade svårigheter med att 

uppdelningen var borttagen. Ytterligare några frågor som uppfattades som svårförståeliga 

för testdeltagaren togs bort eller formulerades om. 
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Till den efterföljande testsessionen var det främst intervjufrågorna som uppdaterades 

eftersom övriga delmoment ansågs fungera bra. Det första testtillfället påvisade flertalet 

problem med att förstå frågorna, och flertalet förtydlingar behövde göras innan några svar 

kunde ges av testdeltagaren. Testdeltagaren besvarade därefter frågorna så utförligt som 

möjligt, men det var svårt att använda datamängden för att dra några tydliga slutsatser. Det 

mest hjälpsamma svaret var det på graderingsfrågan. Förutom den nämnda borttagningen 

av uppdelningen av diskussionsfrågor och några omformuleringar av frågor, så lades det 

även till några nya frågor till det andra testtillfället där en kombination av öppna och slutna 

frågor användes. Slutna frågor innebär att testdeltagaren får välja ett av flera erbjudna 

svarsalternativ, till exempel ja/nej-frågor (Johnson & Christensen, 2014). Tidigare frågor, 

förutom graderingsfrågorna och den personliga informationen om kön och ålder, var 

däremot alla öppna vilket innebar att testdeltagaren kunde svara i stort sett vad som helst på 

en fråga. Förhoppningen var att de slutna frågorna skulle vara enkla att förstå och besvara, 

och att även en mer komplicerad efterföljande öppen fråga relaterad till den slutna frågan 

därigenom blev enklare att förstå. 

Trots försöken till att göra intervjun enklare blev det endast en mindre förbättring jämfört 

med det första testtillfället. De diskussionsfrågor som uppfattades som svårförståeliga i den 

första intervjun uppvisade likadana resultat i den andra intervjun, trots försöken till 

förtydligande. De nya frågorna som växlade mellan att vara slutna och öppna genererade 

mer användbar data än de gamla frågorna, men det var främst de slutna frågorna som 

upplevdes som mest givande. Testdeltagaren uppvisade inga problem med att besvara de 

slutna frågorna, men blev genast mer osäker när den efterföljande öppna frågan ställdes. 

Förståelsen för vad frågorna eftersökte var god i båda fallen, men testdeltagaren upplevde 

sig inte ha mycket mer att tillägga när svarsalternativet var mer öppet. Det är möjligt att 

deltagaren fortfarande inte kände sig bekväm nog att besvara frågorna, men det upplevdes 

samtidigt som att deltagaren ansträngde sig för att ge så utförliga svar som möjligt. Det är 

också tänkbart att deltagaren inte ansåg sig kunnig nog inom området för att besvara de 

öppna frågorna. Även om frågorna utformades för att vara enkla att förstå är det likväl 

möjligt att ämnet är för ovanligt för att personer utan någon tidigare kunskap ska kunna 

diskutera det hanterligt. 

Då ingen markant förbättring skedde angående intervjudelen ansågs det nödvändigt att 

arrangera ett tredje testtillfälle, men att då byta ut intervjun mot en enkätundersökning för 

att undersöka alternativ till datainsamlingens valda metod. Blandningen av öppna och slutna 

frågor behölls, även om majoriteten av frågorna var slutna. Valet att fortsätta inkludera 

några öppna frågor baserades på att Browne & Anand (2012) använde liknande metoder i sin 

undersökning, och det visade sig vara fördelaktigt när de utvärderade sin data. Samtidigt 

ansågs det nödvändigt att göra de öppna frågorna möjliga att lämna obesvarade, baserat på 

tidigare problem och för att undvika framtvingade svar. Det hade varit möjligt att 

fortfarande använda intervjuer för att ställa samma frågor, men eftersom majoriteten av 

frågor var slutna och förväntningarna att kunna samla in tillräckligt informativa svar på de 

öppna frågorna hade sjunkit, ansågs det istället som potentiellt mer fördelaktigt att  försöka 

besvara frågeställningen med hjälp av en större mängd testtillfällen och insamlandet av 

kvantitativ data. 

Det tredje testet genomgick samma procedurer som tidigare tester med samma indelning av 

faser, och med avbrott mellan varje fas för ett kortare utfrågningsmoment. Den här gången 

skedde insamlingen av data som förväntat, och det uppstod inga större problem med att 
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jämföra insamlad kvantitativ data med observationsanteckningarna. Den tredje 

testsessionen stärkte uppfattningen att ett metodbyte kunde vara lämpligt att genomföra. 

4.8.3 Utvärdering 

Tidsbegränsningen på bana två upplevdes fungera tillfredsställande vid varje testtillfälle. 

Testdeltagarna genomförde spelsessionerna som förväntat, och den data som samlades in 

indikerade att deltagarna hade tillräckligt med tid för att kunna bedöma hur väl de 

bemästrat spelkontrollen. Därmed kommer inga ändringar av tidsbegränsningen att ske, 

även om det är en aspekt som kan anses godtycklig och därför bör noteras.  

Överlag genomfördes testsessionerna utan att några indikationer på att testversionen av 

Submarine behövde uppdateras mer nämnvärt än vad som redan har tagits upp angående 

mindre justeringar av färgen och aktiva objekt i bakgrunden. Testdeltagarnas utvärderande 

av spelkontrollerna påvisade inga anledningar till att ändra själva implementationen av 

användargränssnitten i spelet. Interaktionen var som förväntat inte alltid problemfri, men 

det antyddes ha mer att göra med förståelsen och inlärningen av hur spelkontrollen var 

sammankopplad med spelvärlden, än att spelkontrollerna var otydliga ur ett grafiskt eller 

tekniskt perspektiv. 

Ingen av testdeltagarna hade några negativa synpunkter på att deras spelsessioner 

observerades. Dessutom var den data som samlades in från observationerna av betydande 

nytta vid analyserandet av övrig data. Därmed anses det att även observationsmomentet kan 

förbli oförändrat till den senare testningsfasen. 

I och med att enkätundersökningen visade sig mer användbar för att kunna analysera 

uppfattningen av spelkontrollen, anses det som fördelaktigt att ändra huvudsaklig 

undersökningsmetod till att använda en kvantitativ enkätundersökning istället för 

intervjuer. Dock fortfarande i kombination med kvalitativa observationsanteckningar. 



 31 

5 Utvärdering 

Med huvudsakligt syfte att undersöka hur naturlig mappning kan påverka inlärning och 

bemästring av en spelkontroll till ett mobilspel, genomfördes en jämförande undersökning 

av tre olika spelkontroller. Varje spelkontroll testades individuellt av tio testdeltagare, vilket 

innebär att sammanlagt 30 testdeltagare deltog i undersökningen. En övergripande 

presentation av hur undersökningen genomfördes inleder det här kapitlet. Därefter 

redovisas och analyseras insamlad data från respektive spelkontroll utifrån frågeställningens 

första del. Slutligen jämförs användargränssnitten med varandra utifrån data som relateras 

närmast till undersökningens fullständiga frågeställning och det förväntade resultat som 

fastställdes. 

5.1 Presentation av undersökning 

För att samla in deltagare till undersökningen kontaktades inledningsvis personer vars 

erfarenheter av digitala spel på förhand förväntades vara av varierande grad. För att försäkra 

om att erfarenheterna varierade utfördes enklare kontrollfrågor innan testsessionerna 

påbörjades. Senare fick varje deltagare förtydliga sina tidigare erfarenheter i den första av 

undersökningens två enkäter. Det visade sig vara utmanande att finna personer med mindre 

erfarenhet av digitala spel, men de testdeltagare som gick att hitta med den bakgrunden 

fördelades jämnt mellan testandet av de olika spelkontrollerna. Gällande testandet av 

joystickkontrollen kontrollerades det extra noga innan testsessionerna påbörjades att 

erfarenheten av att använda handkontroller varierade mer markant mellan deltagarna, då 

den aspekten identifierades vara av betydande vikt för en intressant jämförelse.  

Det eftersträvade antalet testdeltagare sattes till minst 30 personer, men för att säkerställa 

att spelkontrollerna erhöll samma mängd testsessioner hölls en jämnt fördelad nivå genom 

hela insamlingsperioden. Data från det minsta eftersökta antalet lyckades erhållas vilket 

innebär att varje spelkontroll har testats av tio personer vardera. 15 testdeltagare 

identifierade sig som män och lika många identifierade sig som kvinnor. Samma jämna 

könsfördelning hölls till testandet av varje spelkontroll. Testdeltagarnas ålder varierade 

mellan 17 –31 år.  

Separata testtillfällen arrangerades med varje deltagare. Även om platsen varierade skedde 

alla testsessioner i tomma rum med endast testdeltagaren och observatören närvarande, för 

att därmed undvika störande moment i omgivningen. Ett mindre antal testdeltagare hade 

hört talas om mobilspelet Submarine innan undersökningen, men endast i form av en 

beskrivning av det ursprungliga konceptet för spelet. Testsessionerna följde samma 

tvåfasstruktur som användes i den tidigare pilotstudien (kapitel 4.8). Varje fas inleddes med 

en spelsession och avslutades med att testdeltagaren fick besvara en enkät baserad på den 

föregående spelsessionen. Den första fasen fokuserade på inlärning av spelkontrollen och 

den andra fasen på bemästring av spelkontrollen. På samma sätt som i senare delar i 

pilotstudien användes en blandning av slutna och öppna frågor i enkäterna, och de slutna 

frågorna följde olika graderade likertskalor. De öppna frågorna var valfria att besvara, men 

majoriteten av deltagare skrev ned åtminstone en mening på någon av frågorna. 

Testsessionerna inleddes med att deltagarna fick spelet beskrivet för sig och vad deras mål 

var på första banan. Därefter spelade de igenom den första banan, vilket inte tog någon 

deltagare längre än en minut att klara av oavsett vilken spelkontroll som användes. Den 
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efterföljande enkäten sökte först information om testdeltagarens tidigare erfarenheter av 

främst digitala spel, men även angående mer specifik teknik som handkontroller och 

pekskärmar. Samtliga inblandade var bekanta med pekskärmar i någon utsträckning, men i 

övrigt skiljde sig erfarenheterna åt mer omfattande. Efter att den tidigare erfarenheten hade 

klargjorts ägnades resten av enkäten åt att samla in data angående testdeltagarens inlärning 

av spelkontrollen. Den andra fasen inleddes även den med att banans mål förklarades innan 

spelsessionen påbörjades. Frågor som inte var direkt relaterade till naturlig mappning 

inkluderades för att potentiellt kunna belysa områden som satte övriga givna svar i ett större 

sammanhang, exempelvis: ”Hur skulle du vilja ändra spelkontrollen om du hade 

möjligheten?”. 

Utformningen av spelet innebar att ingen spelsession överskred en minut i speltid efter att 

dykningsmomentet hade genomförts, och även dykningen noterades aldrig ta längre tid än 

högst tio sekunder. Sammanlagd speltid av de två spelfaserna översteg aldrig två minuter för 

någon av deltagarna. 

Ingen testdeltagare observerades ha svårigheter med att förstå spelets regler. Samtliga 

inblandade uppfattade informationen som förmedlades genom det passiva visuella 

gränssnittet korrekt, och inga oväntade problem uppstod till följd av brister i det tekniska 

genomförandet av spelet. Bortsett från att ett grafiskt element på den andra banan stundtals 

misstolkades som interagerbart var alla problem som uppstod i första hand relaterade till 

spelkontrollerna, eller brister i den förväntade återkopplingen från ubåten. Den andra banan 

var mer utmanande att spela för att närmare undersöka testdeltagarnas bemästring av 

spelkontrollen, och enkäten som följde fokuserade således på deltagaren upplevda kontroll 

över användargränssnittet.  

5.2 Resultat och analys 

För att kunna analysera insamlad data sammanställdes först resultaten i enkla 

sammanfattande tabeller för att skapa en övergripande bild av hur spelkontrollerna hade 

uppfattats av testdeltagarna. Därefter undersöktes individdata närmare för att kunna 

urskilja samband mellan deltagarnas bakgrund och deras svar på enkätfrågorna, samt hur 

väl deltagarnas svar motsvarade de observationsanteckningar som hade gjorts vid varje 

testtillfälle. Observationsanteckningarna var till omfattande hjälp för att kunna bekräfta eller 

ifrågasätta insamlad kvantitativ data. Vid de tillfällen testdeltagarna gav svar på de valfria 

öppna frågorna kunde de kopplas ihop med svaren på de slutna frågorna, vilket ibland 

förtydligade varför en sluten fråga hade fått ett visst omdöme. Dock var svaren på de öppna 

frågorna stundtals svåra att förstå på grund av ett otydligt språk. Vid de tillfällen svaren på 

de öppna frågorna var mindre enkla att förstå undveks de att tolkas för att undvika för 

omfattande antaganden av vad som menades uttryckas. En direkt jämförelse och analys av 

spelkontrollerna gjordes först efter att en förståelse för medelvärdenas bakgrund hade 

utvecklats. 

En liknande metod används även här i rapporten för att presentera insamlad data och 

analysen av den, dock med mer lättillgängliga diagram än de tabeller som användas vid den 

förberedande analysen. Först redovisas insamlad enkätdata. Varje sluten frågas svar och 

medelvärden visas i diagramform. De mer framstående resultaten av både slutna och öppna 

frågor anges i den efterföljande texten. I båda fallen utan att en tolkning av resultaten görs. 

Först därefter kommer analysen av insamlad data att presenteras. All data insamlad från 
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undersökningens testdeltagare presenteras anonymt. På grund av undersökningens 

omfattning behandlas varje spelkontrolls resultat först enskilt, men i slutet presenteras även 

en direkt jämförelse av spelkontrollerna utifrån de mer relevanta testresultaten. Vid den 

direkta jämförelsen redovisas dock endast resultaten. 

Insamlad kvantitativ data presenteras i första hand med hjälp av låddiagram. Den fråga som 

tillhör varje ”låda” (stapel) i diagrammet skrivs ut under stapeln, och det resulterande 

medelvärdet utmärks med ett streck på stapeln. Därtill skrivs även medelvärdet ut bredvid 

strecket för att tydliggöra det exakta värdet. Stapelns längd indikerar spridningen av svar 

angivna på den tillhörande frågan. Under stapeln dras ett streck ned till svar angivna av 

testdeltagare som erhöll lägst värde enligt graderingsskalan på den frågan, och över stapeln 

ett streck till de högst värderade svaren på graderingsskalan. Graderingsskalan i sig är 

förlagd till vänster i diagrammet. För att underlätta presentationen av kvantitativ data i 

rapporten har enkäternas helt ordbaserade svarsalternativ kompletterats med siffror. 

Samma metod kommer att användas i samtliga diagram, men med förtydlingar i varje 

instans som förklarar vad siffrorna baseras på för ordbaserat graderingssystem. Dessa 

förtydlingar går att finna längst ner i varje diagram. Även frågorna har kortats ned något i 

vissa diagram. Se Appendix A och Appendix B för fullständiga versioner av enkäterna som 

användes i undersökningens första respektive andra fas.  

5.2.1 Reglagekontrollen 

Varje deltagare sammankopplad med testandet av reglagekontrollen identifieras i texten 

med en etikett, R1-R10. I figur 15 redovisas deltagarnas deras svar gällande tidigare 

erfarenheter av både digitala spel och specifik teknik. Svarsalternativen som erbjöds anges i 

botten av diagrammet.  

 

Figur 15 Testdeltagarnas bakgrund gällande digitala spel och specifik teknik vid 
testandet av reglagekontrollen 
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Erfarenheten av pekskärmar var högst med ett medelvärde på 3,4 och erfarenheten av PC-

spel var näst mest omfattande med medelvärdet 3,2. Erfarenheten av att spela mobilspel var 

lägst med medelvärdet 2,1 och det var även den frågan som hade minst spridning bland 

svaren. Mest spridning var det bland den angivna erfarenhetsnivån av att använda 

handkontroller. 

Det är möjligt att deltagarnas begränsade erfarenhet av mobilspel innebar en avsaknad av 

omfattande förväntningar på hur spelkontroller till mobilspel ska se ut och fungera. 

Erfarenhetsnivån av digitala spel i övrigt, i synnerhet av PC-spel, indikerar samtidigt en 

möjlig vana av att lära sig att använda nya användargränssnitt. 

Resten av fas1-enkäten fokuserade på inlärningen av spelkontrollen. Den inledde med två 

slutna frågor som undersökte hur intuitiv spelkontrollen hade uppfattats vara, och huruvida 

ubåten hade reagerat som förväntat vid interaktion med spelet. Resultaten presenteras i 

figur 16. 

 

Figur 16 Upplevd grad av intuitiv spelkontroll och överensstämmande 
återkoppling användandes reglagekontrollen 

Frågorna genererade i båda fallen medelvärdet 2,6. Även spridningen av svar var lik men 

angående hur intuitiv spelkontrollen var uppgavs både det högsta möjliga graderade svaret 

såväl som det lägsta. Den enda utstående testdeltagaren är R9 som inledningsvis uppgav 

minst erfarenhet av både digitala spel och pekskärmar. Samma person gav 

lägst omdöme angående spelkontrollens intuitivitet och även ett lågt omdöme angående 

överensstämmande återkoppling. 

Efter de två slutna frågorna följde en öppen fråga i enkäten där testdeltagarna kunde 

förtydliga om det var någon aspekt av spelkontrollen som i synnerhet påverkade hur intuitiv 

spelkontrollen hade upplevts. Majoriteten av de inblandade i undersökningen besvarade 

frågan, men i varierande omfattning. R9 som utpekades i föregående stycke beskrev 

rotationskontrollen som svårförståelig och spekulerade i att det troligtvis berodde på 

kontrollens ovanlighet. Den vanligast förekommande kommentaren av samtliga insamlade 

svar gällde just rotationen av ubåten, och hur den delen av användargränssnittet påverkade 

den inledande förståelsen för spelkontrollen negativt.  
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Observationsanteckningarna validerar den data som lämnades av testdeltagarna, men det 

noterades även upprepade problem med att träffytan på rotationskontrollen verkade för 

omfattande vertikalt. Testdeltagare tenderade att trycka på det gröna målområdet vilket 

aktiverade rotationskontrollen och därmed roterade ubåten, men personerna som gjorde 

detta såg inte att det var rotationskontrollen som aktiverades då fingret täckte för den delen 

av användargränssnittet. 

En möjlig tolkning av svaren på frågorna och observationsanteckningarna är att det inte 

alltid var uppenbart hur rotationskontrollen påverkade spelvärlden, då den riktade 

mappningen stundtals inte stämde överens med deltagarnas förväntningar, vilket bland 

annat påvisar brister med rotationskontrollens signifiers. Det är dock viktigt att påpeka att 

rotationskontrollen vid upprepade tillfällen refererades till som ”vågen” eftersom det 

innebär att deltagarna gjorde en koppling till ett föremål de redan kände till sedan tidigare. 

Detta kan betyda att åtminstone några av testdeltagarna kunde bilda en föreställning om hur 

rotationskontrollen skulle användas baserat på mentala modeller av hur andra system 

fungerar (Nielsen, 2010), vilket var målet med spelkontrollen även om föremålet som 

avbildades ändrades till att baseras på en gungbräda och inte en våg. 

Endast en testdeltagare tog upp det observerade problemet med att fingret täckte för den 

delen av gränssnittet som kontrollerade rotationen av ubåten, men det är likväl möjligt att 

detta bidrog till att rotationskontrollen blev vanligast identifierad som ett problemområde 

angående förståelsen för hur spelkontrollen fungerade.  

Fas1-enkäten avslutades med att ytterligare undersöka svårighetsgraden av att inledningsvis 

förstå hur spelkontrollen fungerade, men med mer specifikt inriktade frågor. Först ställdes 

några slutna frågor vilka presenteras i figur 17. 

 

Figur 17 Upplevd förståelse för och inlärning av reglagekontrollen 

Accelerationskontrollen uppgavs vara enklare att förstå än rotationskontrollen, med ett 

medelvärde på 3,3 jämfört med rotationskontrollens 2,7. Medelvärdet för att lära sig att 

använda spelkontrollen hamnade på 3, och det var även den frågan som erhöll mest 

omfattande spridning bland svaren. Högst medelvärde erhöll den senare frågan angående 

svårighetsgraden av att använda spelkontrollen efter den inledande inlärningen, 3,4. 
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Den avslutande öppna frågan i enkäten efterfrågade om det var något med spelkontrollens 

utformning som gjorde den speciellt utmanande att använda. Endast några få deltagare 

besvarade frågan. Svaren adderade till mängden påpekanden om att rotationskontrollen var 

svårare att förstå än accelerationskontrollen. Observationsanteckningarna validerade än en 

gång resultaten. Endast ett fåtal deltagare noterades fortfarande ha problem med att 

använda spelkontrollen efter att en kortare stunds experimentering hade inträffat, vilket 

även överensstämmer med medelvärdet för deltagarnas egna svar på användningens 

svårighetsgrad. 

Svaren på frågorna riktade mot specifika områden av användargränssnittet, både gällande de 

slutna frågorna och den öppna frågan, gjorde skillnaderna mellan deltagarnas uppfattningar 

om spelkontrollens lättillgänglighet tydligare och lättare att analysera. Överlag var det fler 

deltagare som fann accelerationskontrollen enklare att förstå än rotationskontrollen, vilket 

indikerades vara fallet redan vid den första öppna frågan. Inlärningen av spelkontrollen kan 

tolkas som hög med medelvärdet 3,0, men spridningen av svar bör också noteras då flera av 

deltagarna fann spelkontrollen ganska svår att lära sig. Deltagarna var med andra ord 

delade i sin uppfattning och det gick inte att notera någon koppling till deltagarnas tidigare 

erfarenhetsnivåer.  

Efter att den andra banan avslutats, vilken var ämnad att testa testdeltagarnas bemästring av 

spelkontrollen, påbörjades undersökningens andra enkät. Den första samlingen frågor 

presenteras i figur 18. Enkäten inleddes med att eftersöka deltagarnas upplevda kontroll av 

spelkontrollen i början av den andra banan i form av slutna frågor.  

 

Figur 18 Upplevd kontroll över reglagekontrollen vid inledningen av bana två 

Ingen fråga erhöll ett medelvärde under 3. Minst spridning av svar gavs angående den 

upplevda kontrollen över spelkontrollen när banans mål skulle påbörjas. Störst spridning var 

det istället vid frågan om hur bekväm testdeltagarna var med spelkontrollen vid början av 

spelsessionen, och det var även den frågan som erhöll det lägsta medelvärdet med 3. Högst 

medelvärde erhöll frågan angående hur säkra deltagarna var med accelerationsdelen av 

gränssnittet, 3,5. Ingen testdeltagare angav ett svar som motsvarade graderingsskalans 

lägsta värde på någon av frågorna. 
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Eftersom även rotationskontrollen fick ett medelvärde som hamnade på den övre delen av 

graderingsskalan, indikeras den ha varit lättlärd trots att den inte alltid stämde överens med 

åtminstone några av testdeltagarnas initiala förväntningar för hur den fungerade. Det är 

fortfarande endast svaga indikationer som kan noteras om att tidigare erfarenheter av 

digitala spel skulle ha påverkat inlärningen av spelkontrollen signifikativt. Deltagare R9 

hade det genomgående svårt att ta till sig spelkontrollen, men samma sak gäller för flertalet 

deltagare med mer omfattande erfarenhet av digitala spel. 

Nästa samling frågor i enkäten var även de i sluten form, presenterade i figur 19. Den delen 

av enkäten fokuserade närmare på de olika delmålen som hade genomförts på föregående 

bana. 

 

Figur 19 Upplevd utmaning av att utföra målen på bana två med 
reglagekontrollen 

Utmaningsnivån av att dyka med ubåten erhöll samma medelvärde som riktandet av 

strålkastare: 3,3. Svaren var även lika utspridda vid båda frågorna. Medelvärdet för den 

sammanlagda upplevda utmaningsnivån av att utföra banans mål var 3,2 och svaren var de 

mest utspridda av de tre aktuella frågorna. Testdeltagare R9 som identifierades ha minst 

erfarenhet av digitala spel var en av två deltagare som upplevde målen mest utmanande att 

utföra. 

Efter de slutna frågorna ställdes en öppen fråga i enkäten som undersökte om testdeltagarna 

hade upptäckt några nya svårigheter med att använda spelkontrollen spelandes den andra 

banan, vilken ställde högre krav på bemästring av spelkontrollen. Av de svar som höll sig till 

att beröra spelkontrollens funktionalitet var det inga som berörde gemensamma områden. 

De två mer relevanta kommentarerna i relation till kontrollmetodens säregna utformande 

behandlade accelerationskontrollen. En deltagare upplevde problem med att dyka då hen 

misstolkade en signifier, minustecknet på accelerationsreglaget, som en indikator på att 

ubåten skulle börja röra sig i nedåtgående riktning när reglaget drogs nedåt. En annan 

deltagare påstod att accelerationsnivån inte kunde påverkas. 

Den andra banans upplevda utmaningsnivå stämmer ganska väl överens med deltagarnas 

inledande kontroll över användargränssnittet. Det är värt att poängtera att 50% av 

deltagarna upplevde utförandet av spelets mål som mycket lätt vilket indikerar en 
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övergripande hög nivå av kontroll över spelkontrollen. Angående kommentarerna på den 

öppna frågan är det möjligt att personen som misstolkade en signifier försökte backa med 

ubåten. Det kan ha baserats på en naturlig förmodan att det skulle gå att backa med en 

reglagekontroll, ett återkopplingsproblem som förväntades kunna inträffa (kapitel 4.5). 

Norman (2013) uttryckte vikten av att utforma signifiers så att de inte kommunicerar 

felaktig information, och det är lägligt att påpeka att varken använda signifiers till 

accelerationskontrollen och rotationskontrollen antyds ha fungerat problemfritt vilket kan 

ha påverkat inlärnings- och bemästringstiden. En annan deltagare påstod att 

accelerationsnivån inte kunde påverkas, vilket kan bero på att personen behandlade 

accelerationsreglaget som en knapp, och därmed inte insåg att det gick att förflytta reglaget 

vertikalt. Detta var även något som observerades vara fallet under flera av de övriga 

deltagarnas spelsessioner, men det var inga mer deltagare som gav några synpunkter 

angående accelerationen förrän i enkätens andra öppna fråga. 

Den sista slutna frågan eftersökte ett slutgiltigt svar på hur enkelt det var för deltagarna att 

använda spelkontrollen mot slutet av spelsessionen. Svaren redovisas i figur 20.  

 

Figur 20 Upplevd kontroll över reglagekontrollen i slutet av bana två 

Medelvärdet för svårighetsgraden av att använda spelkontrollen mot slutet av spelsessionen 

blev 3,5. Spridningen av svar höll sig inom värdena 3 och 4. Ingen deltagare angav ett svar 

som steg under värdet 3, vilket enligt graderingsskalan motsvarade svarsalternativet ganska 

lätt.  

Den andra öppna frågan i enkäten relaterad till bemästringsfasen avslutade även enkäten. 

Det som frågades var hur testdeltagarna skulle vilja ändra spelkontrollen om möjligheten 

gavs. Hälften av deltagarna besvarade frågan. Majoriteten av svar handlade om önskemål att 

ändra accelerationskontrollen på olika sätt, bland annat genom att ersätta reglaget med en 

knapp då accelerationen var för låg för att motivera ett reglage. Inga önskemål angavs 

gällande rotationskontrollen. 

Enligt den sista slutna frågan antyds ingen enskild deltagare ha uppfattat spelkontrollen som 

övergripande svår att använda mot slutet av spelsessionen. Den inledande enkäten påvisade 

främst problem med rotationskontrollen men den nämndes inte alls i den avslutande öppna 

frågan, möjligtvis för att den inte längre uppfattades som svårhanterlig efter att den initiala 
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inlärningsfasen hade överkommits. En närmare analys av resultaten synliggjorde inga 

potentiella korrelationer angående bemästringen av spelkontrollen och testdeltagarnas 

könstillhörighet eller deras tidigare erfarenheter av relaterad teknik. 

5.2.2 Joystickkontrollen 

I likhet med genomgången av reglagekontrollen inleds det här kapitlet med att presentera 

testdeltagarnas tidigare erfarenheter, redovisade i figur 21. Deltagarna som testade 

joystickkontrollen identifieras med etiketterna J1-J10. 

 

Figur 21 Testdeltagarnas bakgrund gällande digitala spel och specifik teknik vid 
testandet av joystickkontrollen 

Högst erfarenhet noterades vara den av pekskärmar med ett medelvärde på 3,1. 

Erfarenheten av PC-spel var näst mest omfattande med medelvärdet 2,9 och den frågan 

erhöll minst spridning bland svaren. Mest spridning av svar erhöll de frågor som även 

noterade lägst medelvärden med 2,0, erfarenheten av konsolspel och handkontroller. 

Med tanke på kontrollmetodens utformning är det extra intressant att betona variationen i 

deltagarnas erfarenhet av att använda handkontroller, vilken erhöll medelvärdet 2,0. Fyra av 

deltagarna hade mycket lite erfarenhet av konsolspel och handkontroller, och en deltagare 

hade ingen alls, vilket innebär att det var en relativt jämn fördelning av erfarenhet mellan de 

tio deltagarna. 

De efterföljande två slutna frågorna angående hur intuitiv spelkontrollen var, och hur 

överensstämmande återkopplingen var, återfinns i figur 22. 
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Figur 22 Upplevd grad av intuitiv spelkontroll och överensstämmande 
återkoppling användandes joystickkontrollen 

Frågan angående hur intuitiv spelkontrollen var erhöll en större spridning av svar än frågan 

huruvida ubåten reagerade som förväntat när spelkontrollen började användas. Den första 

frågan fick ett lägre medelvärde med 2,8 i jämförelse med den andra frågans 3,0. 

En av testdeltagarna fann spelkontrollen ganska lite intuitiv men att ubåten reagerade 

väldigt mycket som förväntat. I den efterföljande öppna frågan i enkäten, i vilken det var 

möjligt att förtydliga vad som gjorde spelkontrollen mer eller mindre intuitiv, beskrev 

samma person att den inledande förståelsen var nästintill obefintlig men att det endast tog 

någon sekund att därefter förstå hur spelkontrollen fungerade. Detta stämmer inte överens 

med observationsanteckningarna som beskriver personens inlärning som mer utdragen. 

Deltagare J8 fann spelkontrollen minst intuitiv av samtliga inblandade och antecknades 

endast ha tittat på mobilskärmen i flera sekunder innan interaktion påbörjades. Samma 

person besvarade den öppna frågan med att det tog tid innan det förstods att spelkontrollen 

försökte efterlikna en handkontroll.  

Det vore rimligt att förvänta sig att personerna med högre grad av erfarenhet av 

handkontroller skulle finna den aktuella kontrollmetoden intuitiv att börja använda, och av 

de fem som identifierats som erfarna var det också endast en deltagare som fann 

kontrollmetoden mindre intuitiv. Den testdeltagare som fann kontrollmetoden minst 

intuitiv, J8, återfanns således i gruppen med mindre tidigare erfarenhet av handkontroller. 

Däremellan var det ganska jämnt fördelat mellan grupperna i hur intuitiv spelkontrollen 

upplevdes. Intressant nog upplevde nästan samtliga testdeltagare att ubåten reagerade 

åtminstone ganska mycket som förväntat vid interaktion med spelet. Det är värt att notera 

att J8 ansåg sig ha väldigt lite erfarenhet av handkontroller men likväl korrekt identifierade 

användargränssnittets förebild vid den öppna frågan. Detta antyder än en gång att mentala 

modeller av tidigare kända system kan ha funnits tillgängliga vid inlärningen av 

spelkontrollen.  

Resultaten av de efterföljande slutna frågorna angående användningen av spelkontrollen 

återfinns i figur 23. 



 41 

 

Figur 23 Upplevd förståelse för och inlärning av joystickkontrollen 

Accelerationskontrollen fick ett högre medelvärde än rotationskontrollen när förståelsen för 

respektive del efterfrågades. Accelerationskontrollen fick medelvärdet 3,6 och 

rotationskontrollen fick 2,7. Svårighetsgraden av att använda spelkontrollen efter 

inlärningen erhöll det nästa högsta medelvärdet i diagrammet med 3,4 vilket var 0,3 högre 

än svårighetsgraden av att lära sig använda spelkontrollen. Deltagaren J6 stod ut då 

erfarenheten av handkontroller var begränsad men samtliga delar av spelkontrollen 

upplevdes likväl som lätta att förstå. 

I båda av den första enkätens två öppna frågor mottogs endast svar från hälften av 

deltagarna, och kommentarerna berörde sällan samma områden. Få av anteckningarna som 

gjordes vid observationerna tog upp uppenbara problemområden. En deltagare uttryckte 

åsikten att styrspaken behövde stå ut mer då den först uppfattades vara en intryckt knapp, 

och en viss svårighet hade även antecknats vid observationstillfället. I slutet av testsessionen 

tog ytterligare en deltagare upp att styrspaken behövde förtydligas. 

Accelerationskontrollen upplevdes möjligtvis som enklare att förstå än rotationskontrollen 

eftersom accelerationen endast fordrar beröring för att aktiveras, medan rotationen även 

inkluderar svepande rörelser. En närmare jämförelse mellan grupperna med mer eller 

mindre tidigare erfarenhet av handkontroller påvisar dock en tydlig skillnad i upplevd 

utmaning av att förstå hur rotationskontrollen fungerade. Endast en oerfaren deltagare 

upplevde samtliga delar av spelkontrollen lätta att förstå. Bland de erfarna deltagarna fann 

samtliga rotationsmekaniken åtminstone ganska lätt att förstå. Variationen indikerar att 

tidigare erfarenheter till viss grad kan påverka inlärningen av en spelkontroll. Angående det 

kommenterade behovet av en mer utstående styrspak så har det tagits upp vara en av 

pekskärmens begränsningar (kapitel 2.4.1). Pekskärmens begränsning av att endast kunna 

erbjuda ett platt gränssnitt exkluderar vissa möjligheter till mer tydlig affordance. I det här 

fallet är det även möjligt att det grafiska elementet inte var tillräckligt tydligt visualiserat. 

Det går samtidigt inte att peka ut detta som ett omfattande problem i undersökningen. 

I figur 24 redovisas resultaten för testdeltagarnas upplevda kontroll över 

användargränssnittet vid inledningen av bana två. 
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Figur 24 Upplevd kontroll över joystickkontrollen vid inledningen av bana två 

Av spelkontrollens två huvudsakliga delar var det accelerationsdelen som erhöll högst 

medelvärde angående hur säkra deltagarna var på hur den skulle användas. 

Accelerationsdelen fick medelvärdet 3,6 och rotationsdelen fick medelvärdet 3,1. 

Bekvämligheten med spelkontrollen överlag fick medelvärdet 3 och den upplevda kontrollen 

över spelkontrollen fick medelvärdet 2,8. 

Överlag verkade spelkontrollen ha lärts in väl av deltagarna. I likhet med hur lätta de olika 

delarna av användargränssnittet upplevdes vara att förstå inledningsvis av testdeltagarna, är 

accelerationskontrollen även den som deltagarna kände sig mest säkra på att använda vid 

den andra fasens inledning. 

Efterföljande slutna frågor fokuserade på utförandet av den andra banans mål, och redovisas 

i figur 25. 

 

Figur 25 Upplevd utmaning av att utföra målen på bana två med 
joystickkontrollen 
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Utmaningsnivån av att dyka med ubåten erhöll medelvärdet 3,2 vilket var högre än 

medelvärdet för att rikta strålkasten, 2,7. Medelvärdet för att utföra banans mål överlag blev 

2,7. 

Både observationsanteckningarna och de insamlade svaren på enkätens två öppna frågor 

angående nya upptäckta svårigheter med att använda spelkontrollen, och hur spelkontrollen 

önskades ändras, noterade problem med att hålla ubåtens sikte stilla. Det observerades vara 

ett tydligt problem när varningen kom upp angående ubåtens låga syresnivå, och 

testdeltagarnas stressnivå höjdes. Spelkontrollens styrspak kommenterades vara för känslig, 

med vilket menades att den aktiverades även av mycket små fingerförflyttningar som inte 

förväntades registreras av systemet.  

Den genomsnittliga jämförelsen mellan samtliga deltagare och den andra banans 

utmaningsnivå påvisar att målen inte var helt lätta att genomföra, men vid analysen av data 

gjordes en extra jämförelse mellan erfarenhetsgrupperna vilket påvisade intressanta 

skillnader i upplevelse. Jämförelsen av hur utmanande grupperna upplevde utförandet av 

banans mål överlag visar att den erfarna gruppen fick ett medelvärde av 3,2, och den 

oerfarna gruppen 1,1. Bägge erfarenhetsgrupper uppgav dessutom problem med 

känslighetsnivåerna hos styrspaken, men endast deltagare i den oerfarna gruppen angav 

lägre värden i den föregående slutna frågan angående utmaningen av att rikta strålkastaren 

korrekt. Det är möjligt att mer omfattande erfarenhet av att hantera handkontroller gjorde 

det enklare att anpassa spelandet efter joystickkontrollens känsliga styrspak.  

I figur 26 presenteras det slutgiltiga resultatet av hur enkel joystickkontrollen var att 

använda mot slutet av spelsessionen.  

 

Figur 26 Upplevd kontroll över joystickkontrollen i slutet av bana två 

Medelvärdet för svårighetsgraden av att använda joystickkontrollen mot slutet av 

spelsessionen blev 3,3. Av de sammanlagda tio deltagarna i gruppen var det två stycken som 

gav ett lägre svar än ganska lätt. 

Joystickkontrollen antyds ha varit lätt att använda vid slutet av spelsessionen, men resultatet 

blev än en gång mer givande när en extra jämförelse mellan erfarenhetsgrupperna gjordes 

vid analyserandet av data. Genomsnittet för gruppen deltagare med mindre erfarenhet av att 

använda handkontroller hamnade på 2,6, men gruppen med mer tidigare erfarenhet 
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hamnade på det högsta möjliga medelvärdet, 4,0. Deltagare J6 var en av de två deltagare 

som angav lägre omdömen, vilket antyder att den andra banans högre svårighetsgrad kan ha 

påverkat spelkontrollens upplevda lättillgänglighet negativt. 

5.2.3 Svepkontrollen 

Testdeltagarna identifieras med etiketterna S1-S10. Deras tidigare erfarenheter av digitala 

spel och specifik teknik presenteras i figur 27. 

 

Figur 27 Testdeltagarnas bakgrund gällande digitala spel och specifik teknik vid 
testandet av svepkontrollen 

Testdeltagarnas erfarenheter av att använda pekskärmar erhöll högst medelvärde med 3,7 

och frågans spridning av svar är även minst omfattande i diagrammet. Erfarenheterna av att 

använda mobilspel erhöll lägst medelvärde med 2,4 och frågans spridning av svar är näst 

minst omfattande i diagrammet. Spridningen av svar var mest omfattande angående 

erfarenhetsnivån av konsolspel, vars medelvärde var 2,5. Deltagare S7 står ut i den aktuella 

testgruppen utifrån tidigare erfarenheter genom att ha upplevt sig ha väldigt mycket 

erfarenhet inom samtliga områden. 

Förhållandet med vilka tidigare erfarenheter som har erhållit högst respektive lägst 

medelvärde är detsamma för varje spelkontrolls enskilda undersökning. Detta innebär att 

majoriteten av testdeltagarna tros ha haft mindre tydliga förväntningar på hur en 

spelkontroll ska se ut och fungera i mobilspel. Deltagare S7 som påpekades ha omfattande 

tidigare erfarenheter fann även spelkontrollen intuitiv att börja använda, och att ubåten 

reagerade som förväntat vid interaktion med spelet. Samtliga deltagares resultat angående 

svepkontrollens intuitivitet återfinns i figur 28. 
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Figur 28 Upplevd grad av intuitiv spelkontroll och överensstämmande 
återkoppling användandes svepkontrollen 

Medelvärdet för till vilken grad ubåten reagerade enligt förväntningarna när spelkontrollen 

användes blev 2,8. Av testdeltagarna upplevde 80% interaktionen med spelet och ubåtens 

respons som ganska mycket överensstämmande med förväntningarna, och resterande 20% 

som ganska lite överensstämmande. Resultatet för hur intuitiv spelkontrollen upplevdes 

vara erhöll ett högre medelvärdet med 3,3. Den frågan hade även en större spridning av svar 

men endast en deltagare, S6, angav ett lägre värde än 3.  

Efteråt när deltagarna kunde utveckla vad som gjorde spelkontrollen mer eller mindre 

intuitiv, berörde flertalet insamlade svar i viss mån en uppskattning av logiken i att ubåten 

rörde sig mot fingrets position. Det kommenterades även, både i den första och andra fasens 

enkäter, att ubåtens accelerations- och rotationshastighet var för låg för att upplevas som 

helt tillfredsställande. 

Trots avsaknaden av grafiska element som kan agera ledtrådar till hur gränssnittet fungerar 

verkar en större del av testdeltagarna ha upplevt spelkontrollen som intuitiv. Kommentarer 

om ubåtens hastigheter nämndes också angående de andra två användargränssnitten i 

undersökningen, men i mindre utsträckning. Den låga hastigheten kan ha varit anledningen 

till varför ingen toppnotering gavs angående förväntad återkoppling. Problem med att 

återkopplingen från spelet inte helt stämde överens med deltagarnas förväntningar speglar 

till viss del resultatet från forskningen utförd av Browne & Anand (2012). 

I figur 29 redovisas data angående svårighetsgraden av att förstå och använda spelkontrollen 

i testsessionens första fas. 
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Figur 29 Upplevd förståelse för och inlärning av svepkontrollen 

Rotationskontrollen uppgavs vara enklare att förstå än accelerationskontrollen, med ett 

medelvärde på 3,4 jämfört med 2,9. Accelerationskontrollen hade mest omfattande 

spridning bland svaren. Medelvärdet för att lära sig att använda spelkontrollen blev 3,3. 

Frågan angående svårighetsgraden av att använda spelkontrollen efter den inledande 

inlärningen erhöll högst medelvärde i diagrammet med 3,7. De två senare frågorna hade 

även minst spridning bland svaren. 

Problem med återkopplingen verkar inte ha påverkat förståelsen för hur spelkontrollen 

fungerade i någon större utsträckning. Till skillnad från övriga spelkontroller upplevdes 

roterandet av ubåten lättare att förstå än accelererandet. Det är möjligt att en del av 

problemen med accelerationsmomentet hänger ihop med att maxhastigheten uppnåddes för 

snabbt för att deltagare skulle hinna uppfatta att ubåten accelererade stegvis, och inte 

baserades på ett binärt tillstånd. Samtidigt var accelerationens maxhastighet och sättet 

spelkontrollen hanterade accelerationen nästintill densamma som för joystickkontrollen, och 

som tidigare nämnts togs inte samma problem upp av deltagarna i den delen av 

undersökningen i samma utsträckning. Den första fasens observationsmoment noterade att 

inlärningen av spelkontrollen i samtliga fall verkade ha varit nästintill problemfri. Det 

återspeglas inte helt och hållet i testdeltagarnas genomsnittliga uppfattning av hur svår 

spelkontrollen var att lära sig, 3,3, men det var inte heller någon som ansåg den vara mindre 

än ganska lätt att lära sig.  

Figur 30 presenterar insamlad data angående upplevd kontroll över användargränssnittet 

vid inledningen av bana två.  
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Figur 30 Upplevd kontroll över svepkontrollen vid inledningen av bana två 

Inget medelvärde i diagrammet är under 3. Säkerheten över hur roterandet av ubåten skedde 

erhöll högst medelvärde med 3,5. Frågan angående den upplevda kontrollen över 

spelkontrollen när banans mål skulle börja utföras hade både lägst medelvärde med 3,0 och 

minst spridning av svaren. 80% av deltagarna uppgav att de var ganska mycket i kontroll 

över spelkontrollen. Störst spridning av svar gällde hur säkra deltagarna var om hur 

accelererandet med ubåten gick till. 

Båda delarna av spelkontrollen tolkas ha varit tydliga i sin funktionalitet av majoriteten av 

testdeltagarna. Accelerationen var dock fortfarande något mindre förstådd än rotationen. 

Det bör dock noteras att deltagare S6 drog ned accelerationens genomsnitt markant. 

Härnäst presenteras deltagarnas erfarenheterna av att utföra spelets mål med 

svepkontrollen i figur 31. 

 

Figur 31 Upplevd utmaning av att utföra målen på bana två med svepkontrollen 

Utmaningsnivån av att dyka erhöll ett högre medelvärde än riktandet av strålkastare, 3,0 

respektive 2,9. Svaren var även mindre utspridda angående dykandet. Den sammanlagda 

upplevda utmaningsnivån av att utföra banans mål erhöll medelvärdet 2,6. Deltagare S3 står 

ut då dykandet och riktandet av strålkastaren upplevdes som ganska lätt, men samma 

person ansåg utförandet av banans mål överlag som mycket svårt. 
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S3 lämnade inga kommentarer på de öppna frågorna, men observationsmomentet 

antecknade hur flertalet personer, inkluderat S3, verkade ha problem med att deras finger 

emellanåt döljde  delar av spelplanen. Det går däremot inte validera datamängden med 

några av deltagarnas kommentarer på de öppna frågorna. 

Med hänsyn till att det endaste som krävdes av spelaren för att ubåten skulle dyka var att ett 

finger skulle hållas under ubåtens position, blir det intressant att endast två deltagare fann 

utmaningen mycket lätt. Sex av tio deltagare ansåg sig vara väldigt mycket säkra på hur 

rotationen fungerade, och av dessa sex var fem stycken även väldigt mycket säkra på hur 

accelerationen fungerade. Likväl fann som sagt endast två av dessa dykmomentet mycket 

lätt att genomföra, vilket indikerar att andra faktorer än hur rotationen och accelerationen 

kontrollerades kan ha gjort utförandet av spelets mål mer utmanande. Riktandet av 

strålkastaren krävde mer kontroll över användargränssnittet men erhöll ett snarlikt 

medelvärde. Baserat på insamlad data från de två enkäternas öppna frågor kan ubåtens 

rörelsehastigheter vara en orsak till att utmaningsnivån höjdes. Det togs upp tidigare att 

rörelsehastigheterna upplevdes vara för låga, vilket till exempel gör uppstigningen till ytan 

mer utmanande.  

Den uppfattade svårighetsgraden av att använda spelkontrollen i slutet av undersökningen 

redovisas i figur 32. 

 

Figur 32 Upplevd kontroll över svepkontrollen i slutet av bana två 

Den upplevda svårighetsgraden av att använda svepkontrollen mot slutet av spelsessionen 

erhöll medelvärdet 3,2. Av dessa deltagare upplevde 70% att spelkontrollen var minst 

ganska lätt att använda. Spridningen av svar hölls inom värdena 2 och 4. 

I likhet med hur bekväma testdeltagarna var med användandet av spelkontrollen vid 

inledningen av den andra banan, fann majoriteten av deltagarna spelkontrollen minst 

ganska lätt att använda vid slutet av spelsessionen. Inga individer stod ut genom att uppvisa 

ett betydande förändrat beteende gentemot tidigare givna svar. 

5.2.4 Jämförelser av spelkontroller 

Användargränssnitten kommer här att presenteras i en direkt jämförelse med varandra, 

genom att insamlad data närmast förknippad med frågeställningens första del redovisas i 
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jämförande låddiagram. Till att börja med framställs de två första av tre låddiagram 

relaterade till spelets inlärningsfas i figur 33. 

 

Figur 33 Jämförande av spelkontrollernas inledande lättillgänglighet 

På frågan hur intuitiv spelkontrollen var fick den OHNM-baserade svepkontrollen ett högre 

medelvärde än de två RNM-baserade kontrollerna, med 3,3 i jämförelse med 

reglagekontrollens 2,6 och joystickkontrollens 2,8. När spelkontrollen sedan började 

användas var det joystickkontrollen som fick högst medelvärde på 3,0 angående hur väl den 

stämde överens med hur testdeltagarna förväntade sig att gränssnittet skulle fungera. 

Svepkontrollen erhöll medelvärdet 2,8, och reglagekontrollen stämde minst överens med 

förväntningarna med medelvärdet 2,6.  

Resultaten som redovisas härnäst (Figur 34) jämför den upplevda svårighetsgraden av att 

lära sig använda de olika spelkontrollerna. 

 

Figur 34 Jämförande av svårighetsgraden att lära sig använda spelkontrollerna  
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Svepkontrollen erhöll högst medelvärde med 3,3 när svårighetsgraden av att lära sig att 

använda gränssnitten besvarades. Joystickkontrollen fick näst högst medelvärde med 3,1 och 

reglagekontrollen fick lägst medelvärde med 3,0. Reglagekontrollens spridning av svar var 

också mer omfattande än spridningen hos de övriga två frågorna. 

Det första låddiagrammet relaterat till den senare bemästringsfasen av spelkontrollen 

redovisas i figur 35. 

 

Figur 35 Jämförande av användarnas upplevda kontroll över spelkontrollerna i 
början av bana två 

Reglagekontrollen erhöll högst medelvärde med 3,2 angående frågan till vilken grad 

testdeltagarna upplevde sig vara i kontroll över spelkontrollen när banans mål skulle börja 

genomföras. Svepkontrollen fick näst högst medelvärde med 3,0 och joystickkontrollen fick 

lägst medelvärde med 2,8. 

För att undvika tveksamheter betonas det att medelvärdena är korrekt angivna i diagrammet 

även om formateringen kan ge intrycket av att joystickkontrollens mellanvärden är högre än 

svepkontrollens. Deltagarnas slutgiltiga intryck av spelkontrollerna redovisas i figur 36. 
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Figur 36 Jämförande av användarnas upplevda kontroll över spelkontrollerna vid 
spelets senare delar 

När det kom till frågan hur utmanande banans mål var att genomföra gav testdeltagarna av 

reglagekontrollen det högsta medelvärdet,  vilket blev 3,2. Därefter erhöll joystickkontrollen 

näst högst medelvärde med 2,7, och svepkontrollen fick lägst med 2,6. Det var en skillnad 

med 0,1 mellan de två lägsta medelvärden angående den frågan, men joystickkontrollen 

erhöll även en något större spridning bland svaren. Den avslutande jämförelsen baserad på 

frågan angående upplevd svårighetsgrad av att använda spelkontrollen mot slutet av 

spelsessionen resulterade också i att reglagekontrollen erhöll högst medelvärde med 3,5. 

Joystickkontrollen fick näst högst medelvärde med 3,3 och svepkontrollen fick lägst med 3,2. 

Svepkontrollen hade även mest omfattande spridning av svaren på den avslutande frågan. 

5.3 Slutsatser 

I det här avsnittet kommer slutsatser relaterade till arbetets frågeställning att presenteras 

baserade på insamlad och analyserad data. Detta innefattar även presentationen av två 

designheuristiker som kan användas för att tillhandahålla en lättlärd och lättanvänd 

spelkontroll till ett mobilspel. Baserat på de resultat som har redovisats och även 

analyserats, går det inte att konstatera ett tydligt samband mellan en hög grad av naturlig 

mappning och en lättillgänglig spelkontroll. Åtminstone inte ur ett sammanfattat perspektiv. 

Däremot antyds en högre grad av naturlig mappning vara fördelaktig vid delar av 

inlärningsprocessen.  

Den OHNM-baserade svepkontrollen upplevdes som mer intuitiv att börja använda av 

testdeltagarna än de två RNM-baserade kontrollerna, trots avsaknaden av erbjudna mentala 

modeller av liknande kontrollsystem. Analysen av joystickkontrollen påvisade vid upprepade 

tillfällen att testdeltagarnas tidigare erfarenheter av handkontroller påverkade deras 

uppfattning av gränssnittet. Däremot var så inte fallet vid hur intuitiv kontrollmetoden 

uppfattades, vilket förstärker resultatet av att svepkontrollen var det mest intuitiva 

användargränssnittet.  

Dock visade det sig att deltagarna därefter upplevde en tydlig dissonans i hur interaktionen 

med svepkontrollen faktiskt påverkade spelvärlden. Det var då istället joystickkontrollen 

som uppfyllde förväntningarna mest väl angående återkopplingen. I fallet med 

svepkontrollen var det högst troligt både hastigheten för accelerationen och rotationen som 
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påverkade resultatet, vilket vid upprepade tillfällen noterades vara ett besvärsområde. 

Browne & Anand (2012) anmärkte vikten av att interaktionen med spelkontrollen skulle 

påverka spelvärlden på ett naturligt förväntat sätt. Den tekniska implementationen av 

spelkontrollerna eftersträvade en naturlig påverkan på ubåten när spelkontrollen användes, 

utefter förutsättningen av att ubåten var placerad i vatten. Den konceptuella modellen 

stämde dock inte alltid överens med testdeltagarnas förväntningar vilket troligtvis gjorde 

användargränssnitten mer svåranvända, vilket Norman (2013) påpekar kan ske. I och med 

att samtliga spelkontroller använde samma hastigheter är det likväl anmärkningsvärt att 

svepkontrollen erhöll mest synpunkter om hur hastigheterna skulle ändras. Det antyds att 

gränssnitt med högre grad av naturlighet också innebär att användarna kommer att ha 

tydligare föreställningar om hur återkopplingen ska uttryckas.  

Konsekvenserna av återkopplingsproblematiken indikeras dock inte ha varit omfattande 

negativa när det kom till inlärningen av spelkontrollen. Ingen spelkontroll uppfattades 

överlag som svår att lära sig använda, men svepkontrollen var minst svår av de tre 

inblandade. Samtliga analyser av resultaten kopplade till inlärningsfasen leder fram till 

arbetets första föreslagna designheuristik (DH1): 

DH1: Ett användargränssnitt baserat på en nära koppling mellan användarens fysiska 

interaktion med gränssnittet och hur spelvärlden manipuleras som en konsekvens, bör 

användas för att tillhandahålla en intuitiv och lättlärd mobilspelskontroll. 

Det faktum att det eftersöks en lättillgänglig spelkontroll formad utifrån behoven av en 

vardagsspelares (Rollings & Adams, 2003), förstärker uppfattningen av att den första 

heuristiken bör följas. Joystickkontrollen var den kontrollmetod som erhöll högst 

medelvärden efter svepkontrollen, men eftersom tidigare erfarenheter av handkontroller 

noterades påverka dess lättillgänglighet i olika stor utsträckning upplevs svepkontrollen 

kunna tilltala en bredare målgrupp.  

Även om svepkontrollen var intuitiv och lättlärd var den inte lika lätt att bemästra, jämfört 

med främst reglagekontrollen. Huruvida tillförlitligheten till reglagekontrollen förbättrades 

vid inledningen av den andra banan, eller om den försämrades till övriga två gränssnitt, går 

inte att fastställa. Det är dock klart att trots att reglagekontrollen var klart minst intuitiv av 

de tre gränssnitten, och att den noterades påverka spelvärlden minst enligt förväntningarna, 

var det likväl den som testdeltagarna verkade ha lättast för att bemästra. Intrycket förstärks 

vid jämförandet av kontrollnivå både vid utförandet av banans utmaningar, men även 

deltagarnas slutgiltiga intryck av spelkontrollerna. 

Det är främst den RNM-baserade reglagekontrollen och den OHNM-baserade 

svepkontrollen som det går att dra slutsatser om, baserat på tidigare analys av kvalitativ 

data. Rotationskontrollen som återfanns hos reglagekontrollen fick inledande en del kritik av 

testdeltagarna, men kritiken försvann nästintill helt efter att den första fasen hade avslutats. 

Detta leder till slutsatsen att ingen tydlig koppling kan göras mellan ett användargränssnitts 

grad av naturlighet och hur lätt det är att bemästra. Det i sin tur leder till att förväntningen 

framlagd i frågeställningen endast uppfylls delvis då en OHNM-baserad spelkontroll lärdes 

in lättare än en RNM-baserad spelkontroll, men fallet var omvänt angående 

bemästringsdelen. Det är svårt att se hur några designheuristiker skulle kunna utformas 

baserat på det resultatet, speciellt då det andra gränssnittet med en lägre typ av mappning 

uppvisade kraftigt varierande resultat beroende på deltagarnas tidigare erfarenheter av 

handkontroller. Det är oklart hur mycket tidigare mentala modeller påverkade resultaten av 
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samtliga spelkontroller, då insamlad data misslyckades med att klarlägga dess relevans i 

någon större utsträckning. 

Observationsanteckningarna tog upp hur testdeltagarna uppfattades besväras av att deras 

finger täckte delar av spelplanen, men det kan inte valideras ha haft en omfattande påverkan 

på övrig insamlad data. Istället får det i huvudsak anses ha varit ubåtens rörelsehastigheter, 

och känsligheten i spelkontrollens respons på interaktion, som påverkade bemästringen av 

svepkontrollen. Det leder till utformandet av den andra och sista  designheuristiken: 

DH2: Spelkontrollens känslighetsnivåer bör vara möjliga att justeras av användaren. 

Den andra heuristiken utformades även av Browne & Anand (2012) i slutet av deras 

forskning. Båda undersökningarna noterade återkopplingsproblematik, och även om 

problemen inte verkar ha varit lika omfattande i den här undersökningen antyds det 

generellt vara av betydelse för touchbaserade användargränssnitt.  
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6 Avslutande diskussion 

I det här avslutande kapitlet genomförs först en sammanfattning av rapporten med 

utgångspunkt i frågeställningen. Därefter förs en diskussion kring arbetets ämne och 

undersökningens resultat i ett bredare perspektiv, och det argumenteras för eller emot 

trovärdigheten hos insamlad data. Slutligen föreslås en fortsättning på arbetet, både som en 

utökning av den aktuella frågeställningen men även med ett fokus på relaterade områden. 

6.1 Sammanfattning 

I det här arbetet har spelkontroller jämförts för att se hur olika typer av naturlig mappning 

påverkar inlärningen och bemästrandet av en spelkontroll. Med bemästrande har det 

refererats till ett tillstånd vid vilket spelaren använder spelkontrollen kontrollerat utan att 

behöva ifrågasätta hur gränssnittet fungerar. Arbetets frågeställning har även inkluderat 

målet att kunna utveckla designheuristiker som tillhandahåller en lättlärd och lättanvänd 

spelkontroll. Det i huvudsak förväntade resultatet var att spelare finner användargränssnitt 

med högre grader av naturlig mappning enklare att lära sig att använda och bemästra. 

För att undersöka frågeställningen utvecklades tre touchbaserade användargränssnitt till en 

tidigare utvecklad mobilspelsprototyp, Submarine. Två typer av naturlig mappning 

användes, riktad naturlig mappning (RNM) och ofullständig handgriplig naturlig 

mappning (OHNM). Två stycken gränssnitt använde RNM och ett gränssnitt OHNM, men 

de två RNM-baserade gränssnitten drog nytta av olika typer av mentala modeller. För att 

säkerställa en rättvis jämförelse mellan spelkontrollerna sattes det upp riktlinjer för hur de 

skulle fungera, med syftet att skapa spelkontroller som påverkade spelvärlden likartat.  

Utöver utvecklingsarbetet med de olika spelkontrollerna uppdaterades spelprototypen för att 

bättre anpassas utefter undersökningsområdet, men också för att undvika kvarlämnandet av 

överflödiga distraherande moment som ingick i originalversionen. Två banor utvecklades för 

att användas i testsessionernas två faser, inlärningsfasen och bemästringsfasen. Den första 

banan inkluderade få grafiska element och var en kontrollerad miljö där spelaren kunde 

testa på spelkontrollen för första gången utan att oroa sig för faror. Spelarens uppgift var att 

lära sig använda spelkontrollens olika delar för att nå ett utmärkt målområde. Den andra 

banan inkluderade mer grafiska element och utmaningar för att främst undersöka 

testdeltagarens kontroll över användargränssnittet. Efter varje spelsession besvarades en 

enkät med samma fokus som banan hade haft, först inlärning och därefter bemästring. 

30 personer deltog i undersökningen och varje spelkontroll erhöll tio testsessioner. Personer 

med olika omfattande erfarenheter av digitala spel var inblandade. Det eftersträvades och 

uppnåddes även lika många kvinnliga deltagare som manliga. En kombination av kvalitativa 

och kvantitativa metoder användes för att kunna ifrågasätta och validera varje metods 

insamlade data. Vid den senare analysen var detta av betydande fördel då individdata 

analyserades och avvikelser eller frågetecken uppstod. Efter att varje spelkontroll analyserats 

enskilt i sin helhet jämfördes de med varandra för att slutsatser skulle kunna dras baserat på 

skillnaderna. 

Jämförelserna var inte likriktade i vilken spelkontroll som erhöll högst positiva omdömen. 

Användargränssnittet baserat på en högre grad av naturlig mappning upplevdes som mest 

lättlärt, men det upplevdes samtidigt som svårast att bemästra. Endast hälften av 
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frågeställningens förväntade resultat kunde därmed stödjas. Två designheuristiker 

utformades och föreslogs baserade på undersökningens resultat: 

DH1: Ett användargränssnitt baserat på en nära koppling mellan användarens fysiska 

interaktion med gränssnittet och hur spelvärlden manipuleras som en konsekvens, bör 

användas för att tillhandahålla en intuitiv och lättlärd mobilspelskontroll. 

DH2: Spelkontrollens känslighetsnivåer bör vara möjliga att justeras av användaren. 

Den andra designheuristiken baserades på upprepade klagomål angående spelkontrollernas 

känslighetsnivåer, det vill säga att även minimala förflyttningar av fingerplaceringar 

registrerades av användargränssnittet, vilket i sin tur påverkade spelvärlden även när det 

inte förväntades av spelaren. Den tekniska implementationen av spelkontrollerna i 

Submarine eftersträvade ett naturligt beteende på hur ubåtens rörelse manipulerades vid 

interaktion, men det uppfattades inte alltid stämma överens med testdeltagarnas 

förväntningar. 

6.2 Diskussion 

Resultaten av hur fördelaktig en högre grad av naturlig mappning var för inlärningen och 

användandet av en spelkontroll varierade beroende på vilken del av spelkontrollerna som 

granskades. Det kunde likväl utformas två designheuristiker som kan vara till hjälp för 

spelutvecklare som behöver tillhandahålla en lättillgänglig mobilspelskontroll till en bred 

målgrupp, men som saknar kunskapen om hur en sådan spelkontroll ska åstadkommas. 

Givetvis kan inte varje spelkontrollstyp använda exakt samma utformning, men de 

designheuristiker som har presenterats anger hur en spelkontroll kan börja utformas för att 

passa den vardagsspelare som definierades av Rollings och Adams (2003). Vardagsspelaren 

behöver både ett lättillgängligt gränssnitt men även ett som inte är frustrerande att använda 

överlag, och arbetet kunde erbjuda designheuristiker tillämpliga på båda dessa områden. Det 

hade möjligtvis gått att utveckla fler designheuristiker men de som överlades ansågs inte 

tillräckligt övertygande för att tas upp i texten. 

Från den typologi av naturlig mappning som utvecklades av Skalski et al. (2011) användes 

endast två typer av fyra tillgängliga. Detta var delvis då den tekniska kompetensen inte 

ansågs omfattande nog för att dra nytta av de övriga två typerna, baserat på deras beskrivna 

egenheter. Kontrollmetoderna kan också bli svåra att koppla ihop med ett touchbaserat 

gränssnitt. Baserat på de exempel som gavs i kapitel 2.4.2 på möjlig implementation av de 

två icke-utnyttjade gränssnitten, kinetisk naturlig mappning och realistisk handgriplig 

naturlig mappning, går det att föreställa sig ett utnyttjande av en mobiltelefons kamera eller 

användandet av fristående teknik för att kontrollera enheten. Det blir däremot svårt att se 

hur ett touchbaserat gränssnitt kan skapas med dessa metoder, även om det givetvis inte kan 

avfärdas som omöjligt. 

Forskningen utförd av Browne och Anand (2012) var inspirationen till det här arbetet, och i 

likhet med deras arbete blev det stundtals en dissonans mellan spelarnas interaktion med 

spelet och vad de förväntade sig skulle ske i spelvärlden som följd. Det faktum att möjlig 

återkopplingsproblematik redan hade uppfattats och tagits i beaktande i ett tidigt skede av 

arbetet, men likväl blev ett utmärkande problem, belyser svårigheten med att skapa en 

spelkontroll som påverkar spelvärlden helt enligt personers förväntningar. Det går till 

exempel att ifrågasätta valet att framställa de olika spelkontrollerna så att de påverkade 
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spelvärlden likartat. Likheten gjorde att möjlig förväntad funktionalitet kunde saknas hos ett 

användargränssnitt, vilket innebär att inlärningsprocessen förlängs om spelaren måste vänja 

sig vid förutsättningar som inte stämmer överens med förväntningarna (Norman, 2013; 

Browne & Anand, 2012). Samtidigt resulterade likheten i att ingen spelkontroll erhöll 

fördelar vid utförandet av spelets mål, efter att den hade bemästrats. Hade ett gränssnitt 

inkluderat unik funktionalitet hade det gjort bemästringsjämförelsen orättvis.  

Graden av naturlighet hos svepkontrollen kan ifrågasättas, och därmed även relaterad 

insamlad data. Även om en beprövad typologi användes (Skalski et al., 2011) kan mätandet 

av ett användargränssnitts naturlighet bli godtyckligt, och en klar naturlighetsgrad svår att 

fastställa. Hela pekskärmen användes visserligen som spelkontroll både  för att rotera och 

accelerera med ubåten, men kopplingen mellan användarens fysiska interaktion med 

spelkontrollen och ubåtens rotation var starkare än den med accelerationsmomentet. Hela 

pekskärmen kunde användas för att trycka ned den imaginära gaspedalen, men användarens 

faktiska fysiska rörelse i relation till ubåtens respons var i övrigt mer förknippad med riktad 

naturlig mappning än med ofullständig handgriplig naturlig mappning. Det var även 

svepkontrollens rotationsdel som erhöll det positivare omdömet av testdeltagarna, och det 

klagades mest på accelerationsmomentet i de öppna frågorna. Deltagarna uppfattade inte 

ens alltid att det skedde en stigande acceleration. En lämpligare implementation av 

svepkontrollens accelerationsdel hade kunnat vara att accelerationen baserades på avståndet 

mellan spelarens fingerposition och ubåtens position. Då hade användarens fingerrörelsen 

varit starkare förknippad med ubåtens reaktiva beteende. Osäkerheten kring 

naturlighetsgraden innebär ett behov för en mer omfattande och detaljerad typologi, vilket 

kan göra framtida arbetens särskiljande av kontrolltyper tydligare. 

I likhet med påståendet av Östbye et al. (2004) var det fördelaktigt att använda en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Även om insamlad kvantitativ data ofta 

räckte för att påvisa likriktade uppfattningar hos testdeltagarna, förtydligade svaren på de 

öppna frågorna vad möjliga anledningar var till att ett gränssnitt inte alltid upplevdes som 

positivt. Observationsanteckningarna hjälpte till att validera deltagarnas svar på enkäterna, 

men underlättade även tydandet av svaren, i synnerhet svaren på de öppna frågorna som 

kunde vara slarvigt skrivna och svåra att förstå. De oväntat få och slarvigt skrivna svaren på 

de öppna frågorna ifrågasätter dock om inte intervjuer hade varit en lämpligare metod för att 

samla in kvalitativ data. Valet av metod för att samla in kvalitativ data har redan diskuterats 

ingående i arbetet, men det är värt att poängtera bristerna med öppna frågor i enkätform. 

Därtill upplevs det inte ha varit lämpligt att erbjuda olika graderade likertskalor med 

textbaserade svarsalternativ i undersökningens enkäter. Den i rapporten konverterade 

graderingsformen med sifferbaserade alternativ, och frågor av mer likställd natur, hade 

underlättat både analyserandet och läsandet av data. 

Hade endast kvalitativa metoder använts med ett mindre urval testdeltagare, exempelvis 

genom att använda den tidigare nämnda intervjuformen istället för enkäter, är det möjligt 

att det hade gått att få en tydligare bild och djupare förståelse för specifika problemområden 

med ett gränssnitt. Spridningen av svar på de öppna frågorna indikerar dock att individer får 

problem med olika saker vid användandet av ett gränssnitt. Även om några problem är mer 

vanligt förekommande kan ett mindre urval testdeltagare innebära att inte alla möjliga och 

viktiga problemområden kommer fram. Endast kvalitativa metoder med en större grupp 

testdeltagare är givetvis också en möjlighet, men detta fordrar en mer omfattande 

undersökningsperiod eller mer erfarna testutförare. 
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Testdeltagarnas könstillhörighet var ingen aspekt som var en direkt del av undersökningens 

frågeställning, men eftersom en jämn könsfördelning hölls genom grupperna i 

undersökningen tillhandahölls möjligheten att notera huruvida detta var av någon relevans 

för  spelkontrollernas tillgänglighet. Den data som samlades in vid testningen av reglage- och 

svepkontrollen angående testdeltagarnas angivna könstillhörighet och även deras tidigare 

erfarenheter, påvisade inga betydande korrelationer till ett specifikt inlärningsbeteende eller 

bemästrande av spelkontrollerna. Det gick inte heller att påvisa några genusrelaterade 

indikationer vid testandet av joystickkontrollen, men det gick att utläsa en koppling mellan 

testdeltagarnas tidigare erfarenheter av att använda handkontroller. Sammantaget indikeras 

identifierad könstillhörighet, enligt den här undersökningen, inte vara en betydande faktor i 

hur användargränssnitt med varierande grad av naturlighet och utformning lärs in och 

bemästras av en användare, men tidigare erfarenheter kan vara en betydande faktor. Detta 

kan vara av intresse för en spelutvecklare när ett nytt spels specifika målgrupp har bestämts, 

och val ska göras utefter målgruppens preferenser. Likväl måste det påpekas att om 

reglagekontrollen hade ombetts identifieras av testdeltagarna hade det gått att 

uppmärksamma om tidigare mentala modeller funnits att tillgå, och möjligtvis användes av 

några av deltagarna. Eftersom den aspekten inte togs upp blir säkerställandet av tidigare 

erfarenheters relevans för en spelkontrolls lättillgänglighet svårare att fastslå. Även 

genusaspekten kan vara i behov av en mer koncentrerad undersökning då det inte 

fokuserades på den i det här arbetet, och därmed går det inte lägga allt för stor vikt vid de 

indikationer som noterades. 

Vid analyserandet av insamlad data behandlades enskilda utstående individer. Både deras 

givna kvantitativa och kvalitativa data bedömdes ingående för att urskilja mönster i 

beteende. Det underlättade tolkandet av data och möjligheterna att kunna dra slutsatser, då 

enskilda individer kunde identifieras ha en betydande påverkan på slutresultaten. Det 

klargjordes innan testsessionerna påbörjades att namnen som angavs på enkäterna skulle tas 

bort och ersättas med korta identifieringsetiketter i rapporten. Eftersom all data skulle 

presenteras anonymt i rapporten behövde ingen deltagare känna sig begränsad i vad hen 

kunde skriva i enkäterna. När enskilda individers åsikter eftersöks anses det nödvändigt att 

kunna erbjuda anonymitet, för att därmed undvika att individen inte delger viktig 

information av rädsla för att behöva stå till svars vid ett senare tillfälle.  

Som Saffer (2008) påpekade har touchbaserade gränssnitt blivit alltmer vanliga i folks 

vardag, och ur ett samhällsperspektiv antyder detta en nödvändighet av att kunna förstå hur 

olika touchbaserade användargränssnitt tas emot av olika individer. Även om det här arbetet 

har fokuserat på spelkontroller kunde komplexiteten av att utvärdera användargränssnitt 

synas. Flera specifika egenheter hos varje spelkontroll påverkade den sammanlagda 

uppfattningen av dess lättillgänglighet. Det här arbetet kan med fördel fungera som 

utgångspunkt för vidare granskning av användargränssnitt, inte bara spelrelaterade. 

Tillhandahållandet och utvärderandet av flera olika typer av spelkontroller demonstrerade 

hur en jämförelse av användargränssnitt kan utföras, vilket kan underlätta för personer som 

vill göra liknande undersökningar på området.   

Även om touchbaserade gränssnitt blir mer vanligt förekommande bör det påpekas att 

personer med olika mentala eller fysiska begränsningar inte alltid har samma möjligheter för 

att använda den typen av taktila gränssnitt. De borde också kunna tillhandahållas lättlärda 

system som är anpassade efter deras behov. Det är möjligt att utnyttjandet av metoder som 

naturlig mappning kan underlätta även den processen. Som tidigare nämndes har det här 
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arbetet inte utnyttjat alla typer av naturlig mappning, och flera av metoderna i typologin 

utvecklad av Skalski et al. (2011) innefattar möjligheter att kunna styra gränssnitt utan 

touch. Att kunna inkludera en bredare grupp människor med olika förutsättningar för 

interaktion med användargränssnitt, kan vara en anledning till att inte fokusera en 

undersökning på endast touchbaserade gränssnitt.  

6.3 Framtida arbete 

En fortsättning på arbetet hade i första hand inneburit insamlandet av en större grupp 

testdeltagare för att kunna presentera mer tillförlitlig data. 30 personer var utmanande att få 

ihop med den tidsbegränsning som fanns, men med mer tid borde detta vara uppnåeligt. Det 

hade även behövts göras försök att finna testdeltagare med mindre erfarenheter av digitala 

spel. Det visade sig vara problematiskt att hitta personer med endast mindre erfarenheter av 

digitala spel, vilket gjorde att jämförelserna mellan testdeltagarna stundtals blev begränsade. 

Möjligtvis har spelandet av digitala spel blivit så vanligt att det blir svårt att samla större 

mängder deltagare och få en jämnt fördelad erfarenhetsnivå, men det hade berikat 

undersökningen.  

Undersökningens användargränssnitt baserade på riktad naturlig mappning hade fördelen 

med att kunna erbjuda grafiska element som kunde förmedla hur interaktionen med 

gränssnittet skulle se ut, och på så vis underlätta användandet av spelkontrollen. En RNM-

baserad spelkontroll utan visuell representation på pekskärmen kan utöka det här 

undersökningsområdet av hur naturlig mappning påverkar användandet av spelkontroller. 

Cairns et al. (2014) inkluderade en osynlig RNM-baserad spelkontroll i en av sina 

undersökningar men jämförde inte kontrollen med uteslutande touchbaserade gränssnitt. 

Dessutom undersökte Cairns immersion och inte inlärning. 

Det hade även kunnat vara en intressant idé att använda andra touchbaserade spelenheter. 

Mobilspel och spel till surfplattor delar flera gemensamma begränsningar av att spela på en 

pekskärm, men en stor skillnad ligger i skärmstorleken. En liknande undersökning som 

presenterats i den här rapporten användandes en surfplatta kan generera andra resultat, till 

exempel då en större skärm troligtvis innebär att faktorer som att spelarens finger täcker 

stora ytor av spelplanen blir av mindre vikt. Dessutom innebär en surfplattas större storlek 

att  spelarens handhållning av enheten kan behöva ändras, vilket innebär en annorlunda 

interaktion med spelkontroller som inte håller sig till endast ytterkanterna. 

Ytterligare en möjlighet på samma område kan vara att jämföra samma användargränssnitt 

till båda enhetstyperna, det vill säga till både en smartphone och en surfplatta, för att 

fokusera på vilken inverkan just skärmstorleken kan ha på inlärningen och bemästringen av 

en spelkontroll. Smarta armbandsur använder sig också av touch och kan tillföra ännu en 

dimension till undersökningen. Med smarta armbandsur inkluderade hade det dock blivit 

problematiskt att jämföra ett spel liknande Submarine, utan ett spel anpassat för att fungera 

på skärmar av olika storlek hade behövt utvecklas. Även om förutsättningar är annorlunda 

på grund av skärmstorlek, bidrar undersökningarna till ökad förståelsen för hur naturlig 

mappning påverkar användandet av en spelkontroll överlag. Följaktligen kan varje 

undersökning jämförandes användargränssnitt med olika grader av naturlighet bidra till mer 

konsensus kring vilka områden som mest berör en spelkontrolls lättillgänglighet. 
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