
 

 

 

C-uppsats i Informatik 

 

Identifiering av 

designprinciper för migrering 

av spel till iPhone 

Författare: Kristoffer Axelsson 

och Maciej Bauer 

Handledare: Jeanette Svanholm 

Termin: VT11 

Kurskod:  2IK40E 



   
 

  

2 (111) 
 

 

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att identifiera designprinciper vid migrering 

av stationära spel till Apples iPhone. Litteraturstudier, heuristisk 

utvärdering, enkätundersökning och djupintervjuer användes som metoder. 

Resultaten visade på att framför allt inmatningsmetoder, brist på feedback 

och skärmstorlek är problemområden i migrerade spel. Slutsatser inkluderar 

att spel aldrig bör migreras exakt som de stationära versionerna, nya 

inmatningsmetoder hos mobiltelefoner bör utnyttjas bättre och det bör 

övervägas om vissa spel överhuvudtaget bör migreras beroende på genre. 

 

 

 

Nyckelord: 

Spel, designprinciper, migrering, pekskärmar, mobiltelefoner 
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Abstract 
The purpose of this thesis was to identify design principles for use at 

migrations of stationary games to Apple’s iPhone. Literature studies, 

heuristic evaluation, survey and in-depth interviews were used as methods. 

The results showed that especially input methods, lack of feedback and 

screen size are problematic ares in migrated games. Conclusions include 

that games should never be migrated exactly like the stationary versions, 

new input methods in mobile phones should be utilized in a better way and 

it should be considered if some games are suitable to be migrated at all 

depending on genre. 

 

Keywords: 

Games, design principles, migration, touch screens, mobile phones 
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1 Introduktion  
I denna uppsats undersöks vilka designprinciper som gäller när ett gränssnitt 

ska utformas eller anpassas vid migrering av spel till enheter med små 

pekskärmar. I detta kapitel kommer bl.a. upplägg, avgränsningar och 

bakgrund till forskningsfrågan att tas upp. 

 

Spelindustrin har växt enormt. I Storbritannien har mängden sålda spel 

fördubblats på bara fem år, från år 2003 till år 2008 (NPD, 2009). För några 

år sedan omsatte tv- och datorspelsindustrin för första gången mer pengar än 

filmindustrin (The Telegraph, 2009). Förutom PC och MAC har andra 

plattformar, avsedda specifikt för att spela så som till exempel Xbox 360, 

PlayStation 3 och Nintendo Wii blivit mycket populära och helt vanliga i 

hemmet, olika mötesplatser och i människors medvetenhet. 

 

Allt fler spelföretag har börjat använda mobiltelefoner som plattform. Och 

analysföretagen har räknat ut att försäljningen av smarta telefoner går om PC-

försäljningen nästa år. I en vetenskaplig artikel skriven 2008 sägs det till och 

med att ‖mobila spel kommer förmodligen att ersätta de flesta andra 

spelplattformar‖ (Hashim, Harmid & Sabri, 2008, s. 355). 

 

Samtidigt har det skett en utveckling av mobiltelefoner och mobila enheter. 

Världen befinner sig nu i en era av pekplattor och smartphones med 

pekskärmar, accelerometers, gyroskop (de gör att telefonen klarar avancerade 

rörelsestyrda moment som användaracceleration, vinkelhastighet och 

rotationshastighet, dvs. man kan styra genom att röra med mobiltelefonen) 

med mera. Det innebär nya sätt att interagera med enheter vilket medför både 

nya möjligheter och begränsningar för applikationer och spel. Flera företag 

bestämmer sig inte bara för att skapa spel direkt till små enheter som 

mobiltelefoner med pekskärm och pekplattor, men också för att migrera 

befintliga spel från andra spelplattformar. Det är ytterligare en inkomstkälla 

och till exempel är Apples iTunes Store en attraktiv plats att sälja sina spel 

till användare av populära iPhone och iPad.  

 

Pekskärmen skördar framgångar just nu och även för bärbara konsoler är det 

ett måste. Nintendos DS konsol har haft pekskärm sedan länge men nu har 

även andra insett att pekskärm i enheter med små skärmar är nödvändigt för 

att vara konkurrenskraftig på marknaden. I den nyaste versionen av Sonys 

portabla konsol PlayStation Vita (eller ‖PlayStation Portable 2‖) som snart 

lanseras på marknaden kommer också en pekskärm att finnas. Även baksidan 
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av den konsolen kommer att vara tryckkänslig. Den här uppsatsen kan alltså 

möjligtvis vara användbar och ge nytta inte bara för mobiltelefoner, men 

också för pekplattor och bärbara spelkonsoler.  

 

Området är således stort och viktigt. Uppsatsen kan dessutom förmodligen 

allmänt hjälpa t.ex. interaktionsdesigners att designa olika applikationers 

gränssnitt för pekskärmar som dyker upp överallt och som förekommer allt 

vanligare i vardagen och i arbetslivet (biljett- och bokningsautomater, 

informationsenheter, kontrollenheter, maskiner, bilar, självbetjäningskassor, 

beslutsstöd osv.). Att undersöka spelens gränssnitt kommer att fungera som 

ett exempel, men kommer förhoppningsvis också att ge nyttiga resultat som 

kan användas på ett bredare plan.  

 

Problemet i nuläget är att det inte finns mycket forskning om vad som gäller 

på detta område, trots den mobila spelbranschens enorma tillväxt. Det finns 

lite information, artiklar och uppsatser om att designa gränssnitt för 

pekskärmar generellt men nästan ingenting om när det gäller spelens 

gränssnitt på pekskärmar, och framför allt inte för migrering av ett ‖normalt‖ 

spel utan pekskärmar som inmatningsmetod, till till exempel en mobiltelefon, 

något som kan vara mycket intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Det kan 

därmed finnas behov av att undersöka detta mer.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka vilka designprinciper som gäller för migrering av 

stationära spel till mobila plattformar som använder mindre pekskärmar som 

inmatningsmetod. Den inhämtade kunskapen kan fungera som hjälp för 

interaktiondesigners, spelutvecklare med flera.  

 

Följande frågeställning har formulerats: 

 

Vilka designprinciper gäller vid migrering för spel från stora skärmar 

(utan pekskärm) till Apples iPhone?  

 

För att kunna besvara denna forskningsfråga så kommer en del underfrågor 

att behöva formuleras och besvaras. Var och en av dessa kommer att besvaras 

av en eller flera valda metoder. Följande underfrågor har formulerats: 

 

Vilka grundläggande problemområden finns i migrerade spel? 

 

Vilka fördelar och nackdelar upplever spelare med mobila spel och 

migrerade spel? 
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Vad kan göras för att förbättra spelanvändbarheten i migrerade spel? 

 

För att besvara den första underfrågan så kommer heuristisk utvärdering, 

litteraturstudier och delvis enkätundersökning att användas. För att besvara 

den andra underfrågan så kommer enkätundersökning att användas. För att 

besvara den tredje frågan så kommer intervju att användas. Mer om valda 

metoder och motiveringar kan hittas i metodkapitlet. 

 

1.2 Undersökningsupplägg/förväntade resultat 

Det förväntas att resultaten ska ge klarhet i vilka designprinciper som kan 

tillämpas för spel för pekskärmar och vid migrering av spel utan 

pekkänslighet som inmatningsmetod till plattformar med stöd för 

pekkänslighet. Vad gäller? Vad bör man tänka på? Vilka fallgropar finns? 

Vad är bra att använda och tänka på?  

 

Litteraturstudie: Eftersom ett deduktivt arbetssätt har valts för denna 

uppsats så kommer en litteraturstudie att genomföras för att ta reda på 

tidigare forskning. 

 

Heuristiska utvärderingar: En analys av litteratur kommer att göras som 

kommer att bli till underlag för de heuristiska utvärderingarna. 

Utvärderingarna kommer att genomföras på tre spel som finns på både 

iPhone och PC. 

 

Enkätundersökning: En enkätundersökning riktad mot avancerade iPhone 

användare kommer att genomföras för att nå djupare kunskap om vilka 

problemområden och möjligheter som finns med att spela på mobiltelefoner 

med mera. 

 

Intervjuer: Mot slutet av arbetet kommer intervjuer med branschfolk eller 

andra insatta att genomföras som ytterligare underbyggnad för diskussionen 

och slutsatserna.  

 

Diskussion/slutsatser: Till sist analyseras det insamlade materialet och en 

diskussion med efterföljande slutsatser sammanställs. 

 

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts till Apples iPhone i denna uppsats. Med den 

enorma försäljning iPhone har haft de senaste åren, och med tanke på de 

många både internationella och svenska företag som arbetar med att ta fram 
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olika typer av applikationer till iPhone, så anses det rimligt att avgränsa till 

endast en modell på detta sätt.  

 

Studier hade kunnat göras om smartphones i allmänhet, men eftersom det 

finns vissa skillnader, t.ex. pekskärmsteknik, operativsystem med mera och 

de förutsättningar det ger, så kände vi att arbetet kommer att bli för stort om 

vi ska genomföra studier om alla smartphones i allmänhet. Hade vi gjort det, 

så hade vi även velat studera skillnader mellan olika modeller och tekniker, 

något vi inte har resurser att göra i denna uppsats, varvid vi därför avgränsar 

oss till endast Apples iPhone. 

 

Det finns trots allt flera smartphones med liknande funktionalitet, storlek, 

teknik och så vidare. Vi är övertygade om att resultatet från denna uppsats är 

generaliserbart och till viss del också kommer att gå att applicera på andra 

typer av modeller än just iPhone, till exempel de modeller som har liknande 

skärmstorlekar och har pekskärmar. 

 

Det omvända förhållandet, migrering av spel designat för små mobila 

pekskärmar till plattformar med större skärmar utan pekkänslighet, kommer 

inte att diskuteras. Större format som läsplattor och pekplattor kommer 

därmed inte att diskuteras. 

 



   
 

11 (111) 
 

2 Teoretiskt ramverk och bakgrund 
Detta avsnitt kommer att ge en redogörelse av den teoretiska kunskap och 

tidigare forskning. De begrepp, tekniker, historia osv. som kommer att 

förklaras här ämnar ge en bakgrund för att förstå ansatsen till de slutsatser 

som senare kommer att dras som svar på forskningsfrågan, efter att även de 

empiriska undersökningarna har genomförts. 

 

2.1 Datorspel 

Denna uppsats berör datorspel men för att definiera ett datorspel är det bra att 

beskriva vad ett spel är och utgå ifrån detta. Det finns olika definitioner av 

spel men vissa egenskaper som de beskriver är ändå gemensamma. Roger 

Caillois (1967, refererad i Esposito, 2005), inspirerad av Johan Huizinga 

(1955, refererad i Esposito, 2005), anger element för att definiera vad ett spel 

är och definierar det som: en fiktiv, oförutsägbar och improduktiv verksamhet 

med regler, med tid och rum gränser, och utan skyldighet. 

 

Salen och Zimmerman (2003, refererat i Esposito, 2005) definierar i sin tur 

ett spel som: en frivillig interaktiv aktivitet, där en eller fler spelare följer 

regler som begränsar deras beteende och dessa spelare spelar upp en 

artificiell konflikt som slutar i ett kvantifierbart resultat. Barrientos och 

Younans (2010) tolkning av detta är att ett spel är uppbyggt på så sätt att 

spelaren agerar mot ett bestämt mål och med förbestämda regler, vilket i sin 

tur leder till kvantifierbara resultat. Esposito (2005) konstaterar korrekt att 

trots att Salens och Zimmermans definition är rätt så inkluderar den inte 

‖leksaksspel‖ och inte heller pusselspel. Sådana spel måste nämligen inte 

alltid ha ett kvantifierbart resultat, inte heller innehålla en artificiell konflikt. 

 

Datorspel i sin tur är interaktiv underhållning som körs på datorer, 

spelkonsoler eller några elektroniska apparater, som mobiltelefoner och 

handdatorer. Å ena sidan tar normalt ett datorspel emot inmatning från 

spelare genom ett tangentbord, mus, joystick, knappar eller olika andra typer 

av spelkontroller för att låta spelare kontrollera och interagera med spelets 

objekt. Å andra sidan ger ett datorspel spelarna olika former av 

återkopplingar (feedback) som inkluderar till exempel visuell, ljud och taktil 

feedback, som bevisas genom dator/TV-skärm, högtalare och till exempel 

force feedback kontroller (Li, 2007).  

 

I samband med datorspel skriver Esposito (2005) om ‖audiovisual 

apparatus‖ och han menar ett elektroniskt system med 

databehandlingskapacitet, inmatningsenheter (styrenheter, mus, tangentbord 

osv.) och output enheter (skärm, högtalare, osv.). Han skriver också att ett 
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datorspel kan spelas på spelautomat, spelkonsol, bärbar konsol, dator, PDA, 

mobiltelefon osv. Det innebär att det finns människo-dator interaktioner och 

att datorspel kan anses som användargränssnitt. Därmed kan man prata om 

interaktiviteten. Esposito (2005) hänvisar till Jesper Juul (2004) som ser den 

största skillnaden mellan datorspel och deras icke-elektroniska föregångare 

att datorspel tillägger automation och komplexitet – de kan upprätthålla och 

beräkna spelregler på egen hand, vilket möjliggör rikare spelvärldar och 

vilket också låter dem att hålla takten.  

 

Datorspelens historia är fylld med experimentation och innovation. När varje 

ny elektronisk apparat blev uppfunnen, så var många forskares och 

användares benägenhet att undersöka vilket underhållningsvärde som kunde 

fås av den nya teknologin stor. Många äldre spel är fortfarande spelbara idag 

antingen genom möjlighet att köpa gamla spel online, genom möjligheten att 

spela uppdaterade versioner av dessa gamla spel på moderna datorer eller 

genom emulerings mjukvaror eller genom webbsidor (Kirriemuir, 2006). Den 

trenden kan också observeras när det gäller de nyaste mobiltelefonerna där 

man kan spela många av de gamla, klassiska spel, ibland med uppdaterad 

grafik eller gränssnitt anpassad till exempel till pekskärm. Mobiltelefoner 

med pekskärmar har blivit en spelplattform där alla spelgenres kända från 

datorer och spelkonsoler har funnit sin plats, ibland i modifierade eller 

vidareutvecklade versioner.  

 

2.2 Pekskärm (touchscreen) 

Pekskärmsenheter har en speciell bildskärm där man interagerar med olika 

objekt genom att peka på skärmen (med ett finger eller med en särskild 

penna) och nutidens pekskärmar möjliggör användning av multi-touch teknik. 

Multi-touch teknik innebär att användaren kan navigera mellan olika 

program, mappar och filer genom att trycka med ett eller flera fingrar direkt 

på skärmen. Med hjälp av denna teknik är det även möjligt att med fingrarna 

bland annat få tag i objekt, rotera och böja dem, dra och släppa dem samt 

dubbelklicka. Nu för tiden har denna teknik blivit allt mer vanlig inom 

området bärbar dator/pekplattor och mobiltelefoner så som till exempel 

Apple iPhone. Därmed blir skärmen en ingång (input) och utgång (output) 

enhet. Multi-touch teknik används även i dagsläget i många vanliga touch 

pads som erbjuder fyra fingrars navigering. Denna uppfinning har förändrat 

sättet för interaktionen mellan människa och dator. Numera verkar 

användningen av pekskärmar och multi-touch pads vanligt och kanske 

kommer den bli framtiden för människa-datorinteraktion. Trenden för multi-

touch produkter har ökat och som man kan se på marknaden idag har man 

tillgång till olika pekskärmsdatorer och multi-touch tekniken är i ständig 

expansion (Scali, 2010). 
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Med introduktionen av iPhone, iPod Touch och sedan iPad kan man säga att 

man äntligen har kommit till en multi-touch revolution i tekniken. Men 

pekteknologin är inte ett nytt fenomen. Pekskärmsteknikens historia började 

utvecklas under andra hälften av 1960-talet, men multi-touch-tekniken föddes 

inte förrän 1982 (Saito, 2010). 

 

Tidig touch screen teknik var under utveckling under andra hälften av 1960-

talet på IBM, University of Illinois och Ottawa Kanada. Teknologin var 

‖single-touch‖ och utan tryckkänslighet (Saito, 2010). 

 

Man anser dock att den första ‖touch‖ –enheten skapades år 1971 av Samuel 

C. Hurst. Tills 1974 hade Hurst och hans nya företag Elographics utvecklat 

‖five-wire resistive‖ teknologin som fortfarande är en av dem mest populära 

pekskärms teknologier som används idag. 

 

1982 utvecklade Nimish Mehta från University of Toronto det första 

multitouch systemet, the Flexible Machine Interface, för hans master thesis. 

The Flexible Machine Interface kombinerade fingertryck med enkel 

bildbearbetning för att skapa någon grundläggande bildritning och annan 

grafisk manipulation. Under 80-talet tog sig touchschreens till allmänheten 

först i kommersiell och industriell användning, särskilt i kassaapparater 

(POS) och säljenheter i restauranger, barer och detaljhandels miljöer. 

 

1983 släppte Hewlett-Packard den förmodligen första datorn som såldes för 

personlig användning som integrerade touch. Användarna kunde röra 

skärmen för att placera markören eller välja knappar på skärmen, men 

beröringsmålen var mycket primitiva och tillät endast ungefärlig placering.  

 

1991 designade Pierre Wellner på Rank EuroPARC den nya apparaten 

Digital Desk. Digital Desk var en tidig frontprojektion tablett topp system 

som använde optiska och akustiska metoder för att uppfatta både händer och 

fingrar samt pappersbaserade kontroller och data. Den visade tydligt Multi-

Touch-koncept som skalning med två fingrar och översättning av grafiska 

objekt. 

 

Mer än ett decennium innan Apple släppte iPhone (och andra tillverkare av 

mobiltelefoner som LG, Sony Ericsson och Nokia släppt liknande 

touchscreen-telefoner också) lanserade IBM och Bell South 

pekskärmsmobiltelefonen Simon år 1994. Det var före sin tid och blev aldrig 

populär, men det visade att en mobil pekskärm kan tillverkas och säljas. I 

slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet började pekskärmarna att ta sig 

in i den breda allmänheten via detaljhandeln, kiosker, offentliga informations 
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displayer, incheckningar på flygplatser, transport biljettsystem och nya 

bankomater (Saffer, 2009). 

 

2006 demonstrerade Jeff Han den första FTIR multi-touch på TED 

(Technology, Entertainment, Design) konferensen. Han introducerade 

Frustrated Total Internal Reflection (FTIR) och Diffused Illumination (DI), 

som tillät utveckling av sådana ytor till låga kostnader och vilket ledde till 

mängder av teknologiska- och applikationsinnovationer. 2007 presenterade 

Jeff Han Large Interactive Media Wall som var en stor multi-touch vägg 

(2,44m x 0,9m) designad för presentationer och sändningar (Saito, 2010). 

2007 lanserade Apple sin iPhone och iPod Touch. Under 2008 släppte 

mobiltelefontillverkare som LG, Sony Ericsson och Nokia egna pekskärm 

mobila enheter. 2008 lanserade Microsoft MS Surface, en stor bord-liknande 

pekskärm som används i kommersiella utrymmen för spel och detaljhandeln. 

Och Jeff Han tillverkar nu hans gigantiska pekskärmar för myndigheter och 

stora medieföretag som CNN. 2010 släppte Apple sin iPad och etablerade en 

ny klass av enheter mellan smartphones och laptops (Saito, 2010). 

 

Som man kan se är touchscreen enheter i fasen att erövra världen. Men hur 

fungerar touchscreen tekniken? Som sagt tidigare så fungerar pekskärmar 

både som inmatning och utmatningsenheter. Pekskärm består av en 

tryckkänslig yta, vilket överlägger en datorskärm. Det finns fyra 

grundläggande typer av touch detektion tekniker. Alla av dem fastställer X-

och Y-koordinaten för fingret eller styluspennan som berör skärmen. Dale et 

al. (2007, refererad i Rådström, 2010, s. 16) beskriver de fyra pekskärms 

teknologierna så här: 

 

Resistive Touch Screen 

Ytan består av två lager ledande material. När skärmen är berörd kommer 

två lager i kontakt på just den positionen. Kontakten tillåter elektrisk ström 

att flöda. Eftersom ett av lagren är elektriskt ledande vertikalt och den andra 

horisontellt kan fingerposition registreras. 

 

Capacitive Touch Screen 

En ledande yta appliceras över en glasskärm. Ström appliceras på de fyra 

hörnen av skärmen. När användaren berör skärmen blir strömmen 

förvrängd. Placeringen av fingret beräknas genom att jämföra styrkan i det 

elektriska flödet från varje hörn. 

 

Infrared Touch Screen 

Ljusstrålar är projicerade horisontellt och vertikalt över skärmen. Sensorer 

upptäcker när finger bryter strålarna. Eftersom ytan består av standard glas 
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så är denna typ av skärm inte känslig för skador som resistiv eller kapacitiv 

pekskärmar som har speciella ytor. 

 

Surface Acoustic Wave Touch Screen 

Den enda skillnaden från en infraröd touch skärm är att balkar/strålar 

ersätts med ljudvågor. Tekniken kan enkelt skadas av damm och fukt.  

 

Sammanfattningsvis, som kan ses ovan, så har touch tekniken en lång historia 

sedan 1960-talet. Även om den stora vågen av multi-touch teknik inträffade 

under 2007 från konsumenternas perspektiv med iPhone så var 2006 det 

avgörande året för open-source utvecklare när Jeff Han presenterade sin 

lågkostnads multi-touch system. Detta skiftade status för multi-touch 

utveckling från sluten, avancerad och dyr hi-end forskning till öppen, 

lågkostnads forskning, som till stor del var uppmuntrad av ett antal 

teknologiska och applikations innovationer. Pekelementet är kraftfullt och 

touch-gränssnitt kommer att fortsätta att utvecklas (Saito, 2010). 

 

2.3 Designprinciper 

Designprinciper är principer för utformning av användbara och önskvärda 

produkter, system och tjänster, samt anvisningar för ett framgångsrikt och 

etisk praxis av design. Interaktionsdesignprinciper gäller allmänt riktlinjer 

som fokuserar på beteende, form och innehåll. De uppmuntrar utformningen 

av produkters beteenden som stödjer behov och mål hos användare, och 

skapar positiva upplevelser med de produkter man designar. Dessa principer 

är i själva verket en uppsättning regler som bygger på designers värderingar 

och deras erfarenheter av att försöka leva upp till dessa värden. Kärnan i 

dessa värden är uppfattningen att tekniken ska tjäna människans intelligens 

och fantasi (snarare än tvärtom), och att människors erfarenheter med teknik 

bör utformas i enlighet med deras perceptions förmåga, kognition, och 

rörelse. De flesta interaktion- och visuelldesignprinciper är 

plattformsoberoende, även om vissa plattformar, till exempel mobila enheter 

och inbyggda system, kräver särskild hänsyn på grund av begränsningar på 

grund av faktorer som skärmstorlek, inmatningsmetod och kontex av 

användning (Cooper et al., 2007). 

 

Designprinciper används av interaktiondesigners för att stödja deras tänkande 

när man utformar användarupplevelsen. Dessa är generaliserbara 

abstraktioner som syftar till att orientera designers mot att tänka på olika 

aspekter av sina designer. Ett välkänt exempel på designprincip är feedback: 

produkter bör utformas på så sätt att de ger lämplig feedback (återkoppling) 

till användarna så att de vet vad de ska göra näst i sina arbetsuppgifter. 

Designprinciper kommer från en blandning av teoretisk kunskap, erfarenhet 
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och sunt förnuft. De tenderar att vara skrivna på ett normativt sätt, och 

föreslår designers vad man ska tillhandahålla och vad som ska undvikas i 

gränssnittet. Mer specifikt är de avsedda att hjälpa designers förklara och 

förbättra sina designer. De är dock inte avsedda att precisera hur man 

utformar ett verkligt gränssnitt, t.ex. att säga till designern hur man designar 

en viss ikon eller hur man ska strukturera en webbportal, men fungerar 

snarare som triggers för designers, och ser till att designers har tillhandahållit 

vissa funktioner till ett gränssnitt. Ett antal designprinciper har främjats. De 

mest kända handlar om hur man skall avgöra vad användarna ska se och göra 

när de utför sina uppgifter med hjälp av en interaktiv produkt. De vanligaste 

är: synlighet, feedback, begränsningar, konsekvens, affordances (Sharp et al., 

2007).  

 

På senare år så har mängden forskning om designprinciper för spel ökat, även 

om forskningen när det gäller mobila spel fortfarande är begränsad. Mycket 

av den forskning som finns är utförd för att ta fram heuristiska 

utvärderingsprinciper. Dessa utvärderingsprinciper kan även användas som 

principer för en utvärderare och av t.ex. ett speldesignteam (Desurvire & 

Wiberg, 2009).  

 

En uppsättning med principer som berör mobila spel, är de som Korhonen 

och Koivisto har tagit fram vid Nokias Forskningscenter i Finland. 

Principerna delas in i tre områden: game usability (spelets användbarhet), 

mobility (mobilitet) och gameplay (spelbarhet). I principerna som berör game 

usability täcks även spelkontroll och gränssnitt in (Korhonen & Koivisto, 

2006) dvs. hur spelet styrs. 

 

När det gäller designprinciper för spel i allmänhet så finns det något mer 

forskning genomförd. Heather Desurvire och Charlotte Wiberg med flera har 

skrivit flera artiklar om principer för spel. Man har tagit fram flera olika set 

med principer som fokuserar på olika delar av spelen. Några av dem är HEP 

(Heuristics for Evaluating Playability) och GAP (Game Approachability 

Principles) (Desurvire & Wiberg, 2008). Senare togs en förfinad lista av HEP 

fram, PLAY (Heuristics of Playability) (Desurvire & Wiberg, 2009). HEP har 

testats och styrkts flera gånger bland annat av Röcker & Haar (2006).  

 

Dock har HEP kritiserats i senare forskning för att fokusera för mycket på 

engagemang och för lite på användbarhetsproblem. (Pinelle, Wong & Stach, 

2008). 

 



   
 

17 (111) 
 

2.4 Gränssnitt 

Enligt Merriam-Webster Online Dictionary (2011) är gränssnitt ‖en yta som 

bildar en gemensam gräns mellan två kroppar, utrymmen, eller faser‖ eller 

alternativt ‖den plats där oberoende och ofta inte relaterade system träffas 

och agerar på eller kommunicerar med varandra.‖ 

 
Kristine Jørgensen (2008) konstaterar att i samband med datorer och 

datorspel, kan man därför förstå gränssnitt som förmedlande aspekter av ett 

datorsystem som tillåter spelaren att interagera med datorn, och termen 

omfattar både hårdvara och programvarans funktioner. När det gäller 

hårdvaran så är det olika sorters fysiska kontroller som utgör gränssnittet. När 

man går vidare till programvaran-baserade virtuella gränssnitt så kan man 

märka att detta ofta kallas det grafiska användargränssnitt (GUI). I ett 

datorspel kan man utöka det virtuella gränssnittet från GUI till att även 

omfatta ljud och spelarens avatar i spelvärld. För att det virtuella gränssnittet 

ska vara meningsfullt i förhållande till spelvärld, måste den ha en nära och 

omedelbart begriplig koppling till de åtgärder och händelser som äger rum i 

denna värld. Detta är i enlighet med speldesignarna och forskarna Katie 

Salens och Eric Zimmermans idé om vad som utgör meningsfullt spelande: 

förutom att åtgärder och resultat är märkbara i den meningen att de skall 

meddelas på ett synligt sätt, måste de också integreras i det större 

sammanhanget av spelet. Jørgensen konstaterar vidare att dessa virtuella 

gränssnitts funktioner - GUI, ljud och spelarens persona - måste vara nära 

integrerade med handlingar och händelser av spelvärld (Jørgensen, 2008). 

 

När det gäller datorspel så spelar användargränssnitt olika funktioner. Det är 

en koppling mellan spel och spelare, det innebär hur spelare får information, 

hur spelare vidtar åtgärder, hur spelare ges feedback om effekten av sina 

handlingar och är en av de saker som kan göra ett spel roligt, eller tråkigt och 

frustrerande. Bra användargränssnitt i spel erbjuder maximal kontroll, 

erbjuder information som behövs för att spela och njuta av spelet, är lätt att 

lära, enkel att använda och är mycket tydligt, det bör också vara intuitivt, 

klart, stilrent, funktionellt, effektivt och i estetisk harmoni med spelvärlden. 

Det bör dessutom vara konsekvent, det bör ge användbar feedback till 

spelaren, bör hålla det enkelt och inte kräva för många steg för att utföra en 

åtgärd och det bör bespara spelarens minne genom att visa nödvändig 

information eller göra information lätt att hitta (Angel, 2008).  

 

Man kan urskilja olika typer av spelgränssnitt, till exempel: manual, visual, 

auditiv och taktil. Med manual gränssnitt menar man hårdvarubaserade 

inmatningsenheter där olika kontroller, joysticks, tangentbord, mus, 

fristående bärbara handhållna enheter eller mobiltelefoner är mest 

förekommande. När det gäller det visuella gränssnittet så kan det vara av en 
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aktiv typ dvs. att det möjliggör interaktion och låter spelaren göra saker eller 

en passiv typ dvs. att man inte kan interagera med det men det förser spelaren 

med information som spelarens status, läge osv. och där den visade 

informationen inte kan ändras. Det visuella gränssnittet utnyttjar till exempel: 

siffror, text, färgat ljus, ikoner, ‖power bars‖, kartor, skärmknappar, menyer 

osv. Auditivt gränssnitt består av ljud. Det kan: ge feedback när åtgärder 

genomförs, ge varning, väcka förslag om något, utgöra verbal feedback, 

erbjuda ledtrådar om miljön, vara i form av musik. (Angel, 2008).  

 

Användargränssnitt kan tillhandahålla information om alla viktiga aspekter 

av spelet: spelarens lokation, spelets geografi (kartor, osv.), spelarens status 

(poäng, hälsa, färdigheter), inventarium, vad spelaren gör, utmaningar spelare 

står inför, om spelaren lyckas eller misslyckas osv. Användargränssnittet kan 

också vara ett sätt för spelaren att utföra handlingar: anpassa saker (avatarer, 

fordon, fastigheter, kläder), röra sig (springa, hoppa, simma), navigera (resa 

långa sträckor), plocka upp saker, använda verktyg och vapen, interagera med 

icke spelbara figur, samla föremål, konstruera och förstöra saker (Angel, 

2008).  

 

Det finns dessutom olika sätt att yttra visuella gränssnitt under spelet och 

exempel är: fönstervy (information i botten, topp, sidor av skärmen) eller 

överlägg (mer immersiv, integrerade i gameplay (spelbarhet), information 

kommer fram när det behövs, kan vara ogenomskinliga och blockera 

bakgrunden eller transparenta som ibland kan vara svårt att läsa) (Angel, 

2008).    

 

Pinelle, Wong & Stach menar också att dålig användbarhet (t.ex. ett dåligt 

gränssnitt som är en del av användbarheten) i ett spel kan förstöra det 

övergripande målet ett spel har i att försöka skapa en givande upplevelse för 

spelaren. Det sägs att ‖misslyckande med att skapa ett användbart gränssnitt 

kan förstöra det större målet i att skapa en givande upplevelse för 

användarna‖. (Pinelle, Wong & Stach, 2008, s. 1453). 

 

För att utveckla bra gränssnitt är användartester mycket viktigt. Det sägs att 

‖när gränssnitt designas så är det viktigt för utvecklarna att komma ihåg att 

dem inte är användarna […] Designråd från användare är generellt sett 

värdefulla och kan spara tid och pengar genom att peka ut 

tillgänglighetsproblem (hos gränssnittet) innan de ens implementerats. När 

gränssnittet väl existerar så är det minst lika viktigt att genomföra bred 

testning över alla tänkbara användargrupper som kan tänkas vilja spela 

spelet.‖ (Eitan, 2008, s. 21). 
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2.5 Spelbarhet (gameplay) 

I Korhonen och Koivisto (2006) refereras Björk & Holopainen (2005) som 

menar att spelbarhet är följande: ‖Gameplay tells about the structures of the 

player interaction with the game system and with other players in the game‖ 

och att ‖gameplay occurs when the player interacts with the game mechanics 

and possibly other players‖. (Björk & Holopainen, 2005 refererad i 

Korhonen & Koivisto, 2006, s. 10).  

 

Vidare säger Korhonen och Koivisto att ‖gameplay is “the heart of the 

game” and in order to evaluate it properly there should not be any major 

playability problems in game usability nor mobility‖ (Korhonen & Koivisto, 

2006, s. 10) och de kom fram till att ‖utvärdera spelbarhet är mycket 

svårare‖ än spelanvändbarhet och mobilitet (Korhonen & Koivisto, 2006, s. 

15). 

 

Mycket generellt kan man säga att spelbarhet är det som gör spelet roligt och 

det är hur spelarna spelar ett spel. Det består av utmaningar man erbjuder 

spelaren och handlingar spelarna kan vidta för att övervinna dessa 

utmaningar. Spelbarheten innebär också till exempel: vinstvillkor, regler, 

stressfaktorer, spelbalans. Spelare står vanligtvis inför flera utmaningar 

samtidigt, både små och stora: allt som omedelbart och direkt konfronterar 

spelaren, olika nivåers mål (som kan vara flera på varje nivå), missions mål 

av nuvarande uppdrag, spelets mål dvs. att vinna spelet – den ultimata 

utmaningen och högsta punkten i hierarkin. Övergripande mål och de 

viktigaste utmaningarna fastställs vanligen i samband med spelets berättelse 

som ger spelaren motivation och gör en upplevelse rikare. Dock överträffar 

spelbarheten alltid berättelsen som kan ha en viktig roll, men bör inte 

dominera. Spelbarhet kommer alltid först. För mycket berättelse kommer i 

vägen för spelet, spelarna vill agera, inte titta (Angel, 2008a).  

 

Ett spels spelbarhet definieras av Ernest Adams som: ‖One or more causally 

linked series of challenges in a simulated environment.‖ Spelbarhet är alltså 

de utmaningar spelare ställs inför i den simulerade spelvärlden. 

Utmaningarna kan komma i olika former och kan till exempel testa spelarens 

reflexer eller mentala förmåga (Adams & Rollings, 2003 refererad i 

Nordqvist, 2010, s. 3). 

 

Till Adams och Rollins definition av spelbarhet hänvisar också Mats 

Söderholm (2010, s. 7). Han skriver att speldesignern Sid Meier definierade 

spelbarhet som ‖a series of interesting choices‖, en definition som 

speldesignerna Rollings och Adams i sin bok Andrew Rollings and Ernest 

Adams on game design (2003, refererad i Söderholm, 2010) vidareutvecklade 
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just till ovan nämnda definitionen som lyder att ‖one or more causally linked 

series of challenges in a simulated environment‖. Vidare konstaterar 

Söderholm att även om båda dessa definitioner inte nödvändigtvis är 

felaktiga, innehåller den senare en viktig aspekt som enligt Söderholm är det 

som definierar spelbarhet mest, nämligen utmaningen dvs. det som Angel 

talade om. Med utmaning menar man i det här fallet handlingen eller 

handlingarna som spelaren måste utföra för att klara eller komma vidare i 

spelet (Söderholm, 2010). 

 

Det går inte att enbart definiera spelbarhet som en specifik utmaning då 

Rollings och Adams (2003, refererad i Söderholm, 2010) menar att det finns 

många olika typer av utmaningar. Det finns mentala utmaningar som t.ex. 

minnesutmaning, igenkännande av mönster, kunskapsutmaningar och mer 

fysiska utmaningar som hand-öga-koordination och reaktionsutmaningar. De 

flesta spel är dock inte begränsade till enbart en typ av utmaning, utan 

innehåller ofta flera olika av dessa, ibland enskilda och ibland blandade. 

Rollings och Adams nämner också att det finns olika typer av spelbarhet, 

men de kan även variera i komplexitet, svårighetsgrad och mängd (dvs. hur 

ofta spelbarhetstypen återkommer i ett spel i förhållande till spelets storlek).  

 

Kalle Räisänen (2011) uppmärksammar vikten och sambandet mellan 

spelbarhet och gränssnitt. En av definitionerna han hänvisar till säger att 

spelbarhet är det som spelaren utför, via gränssnittet, i den virtuella värld som 

representeras av spelmekaniken (Fabricatore 2007; Juul & Norton 2009; 

Djaouti, et al. 2008, refererad i Räisänen, 2011). Man kan utveckla det 

genom att säga att spel består av, minst, tre delar: gränssnitt, mekanik och 

spelbarhet. Gränssnittet är sättet på vilket spelaren interagerar med spelet: 

spelaren kommunicerar med spelet via inmatningsenheter (tangentbord, 

handkontroll, osv.), och spelet kommunicerar med spelaren via grafik och 

ljud (Federoff 2002, refererad i Räisänen, 2011). Mekanik i sin tur är det sätt 

på vilket spelet översätter spelarens inmatning till utmatning — de regler som 

styr hur spelarhandlingar påverkar spelvärlden (Ibid.). Spelbarhet i sin tur är 

totaliteten av spelarhandlingar, mekanik, och gränssnitt; med andra ord är 

spelbarhet det som gör ett spel till spel, själva kärnaktiviteten som är att spela 

(Juul & Norton 2009, refererad i Räisänen, 2011): allt det spelaren kan 

―göra‖ och spelets reaktioner på detta (Fabricatore 2007, refererad i 

Räisänen, 2011). 

 

Dessutom urskiljer Räisänen (2011) nio olika spelbarhetselement genom 

innehållsanalysen. Tre av dessa är huvudsakligen mekanistiska, tre är 

huvudsakligen affektiva, och tre diskuteras ur båda perspektiven (Räisänen, 

2011). 
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Räisänen (2011) konstaterar och sammanfattar att diskussionerna av 

spelbarhet i litteraturen omfattar såväl mekanik och regler, 

användargränssnitt, som spelupplevelse. Den sammantagna bilden av 

spelbarhet är därmed att det är ett fenomen som omfattar tekniska och 

implementationsmässiga såväl som affektiva aspekter. Slutsatsen Räisänen 

drar utifrån litteraturstudien är att spelbarhet är det som gör spelet till spel, 

själva det faktum att spelarens handlingar har effekter i spelet; mekanik och 

gränssnitt understödjer spelbarheten, som i sin tur leder till spelarens 

upplevelse (Räisänen, 2011). 

 

2.6 Användbarhet i spel och mobiltelefoner 

Användbarhet på mobiltelefoner har andra förutsättningar eftersom de har 

mindre skärmar och andra inmatningsmetoder. Nielsen menar att 

användbarheten hos mobiltelefoner (i allmänhet) är dålig, bland annat på 

grund av de små skärmarna och konstig textinmatning. Pekskärmar förbättrar 

inte situationen så mycket enligt Nielsen, på grund av bristen på taktil 

feedback (Nielsen, 2009 refererad i Tossel et al, 2010). 

 

En stor skillnad när det gäller mobiltelefoners användbarhet jämfört med 

andra plattformar är också mobiliteten. De kan tas med överallt och används 

därmed i miljöer som skiljer sig mycket från t.ex. en PC. Koivisto och 

Korhonen (2006, s. 11) säger så här om mobiltitet: ‖Användarna kan 

använda telefonen utomhus där ljusförhållanderna och ljudnivån kan 

förändras ofta. Ibland kan dessutom användarna behöva uppmärksamma sin 

omgivning medan de gör något med sin mobiltelefon‖. De säger också att 

‖mobiltelefon är en perfekt kompanjon för att något under korta pauser, 

eftersom den är alltid med användaren.‖ (Koivisto & Korhonen, 2006, s. 11). 

 

En viktig del av användbarhet i spel är kontrollen, alltså hur spelaren 

interagerar med spelet. Trots den stora faktiainsamlingen inför denna uppsats 

så hittades mycket få artiklar som berör detta område, framför allt på 

mobiltelefoner. I en artikel om nöje i spel och förutsättningarna för att skapa 

ett nöjsamt spel säger Kalle Jegers så här om kontroll och inmatningsenheter: 

‖Spelare borde känna att de har kontroll över gränssnittet och 

inmatningsenheterna‖  (Jegers, 2007, s. 3). 

 

Om spelkontroll sägs det att ‖effektiv kontroll blir en förlängning av 

spelarens kropp där spelaren snabbt kan reagera på spelet utan att ens tänka 

på hur kommandot ska ges till spelet‖ (Eitan, 2008, s. 15). Spelkontrollens 

historia tas upp. Det sägs att knappar och handkontroller har regerat de 

senaste årtiondenas inmatningsmetoder till spel, men att nya former av 

inmatningsmetoder har börjat dyka upp på senare år. Det sägs att 
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handkontrollernas dominans de ‖senaste årtionderna kan ställas i kontrast 

med de senaste årens våg med nya användargränssnitt med fokus på mer 

naturliga former av inmatning‖ (Eitan, 2008, s. 6). Som exempel på detta tas 

de framgångarna för spel med spelspecifika externa inmatningsenheter, som 

Dance Dance Revolution (med tryckkänslig matta som går att dansa på) och 

Guitar Hero (med gitarr). Också konsolspecifika exempel tas upp som 

pekskärmen på Nintendo DS, de rörelsekänsliga kontrollerna till Nintendo 

Wii och PlayStation 2’s EyeToy som kan ‖se‖ rörelser som spelaren gör med 

sin kropp. (Eitan, 2008). 

 

I en artikel från 2010 diskuteras också kontroll. ‖Kontroll- och 

inmatningsfrågor är kritiskt i speldesign eftersom spelaren interagerar med 

spelet genom hur inmatningsenhterna används.‖ Författarna till denna artikel 

förvånas också över hur lite forskning det finns på området. Det sägs vidare: 

‖Trots detta så har relativt lite forskning gjorts om detta område. Inga av 

[…] artiklarna behandlar direkt frågorna med att spela på pekskärmar som 

täckning [av skärmen], bristen på taktil feedback och den lilla 

skärmstorleken.‖ (Zaman, Natapov & Teather, 2010, s. 2). 

 

Att den lilla skärmstorleken är ett problem har även forskare vid Deutsche 

Telecom kommit fram till. Det sägs så här i en artikel: ‖När fingrar används 

för interaktion via pekskärm så kan en stor del av skärmen täckas av 

fingrarna och därmed begränsa synligheten hos spelet och komforten i 

interaktionen. Den lilla skärmstorleken kan vidare begränsa hur snabbt 

spelaren kan interagera med spelet vilket direkt påverkar kvaliteten hos 

interaktionen och de användarvänliga aspekterna i spelet‖ (Hamed K. & 

Kamer Y. 2010, s. 2). 

 

2.6.1 iPhone 

iPhone är ett varumärke av smartphones designade av Apple, som först 

introducerades i januari 2007. iPhone gör Apple till världens tredje största 

mobiltelefontillverkare efter Nokia och Samsung. iPhone 3G är den 

uppgraderade iPhone och släpptes 11 Juli 2008. Den viktigaste 

uppgraderingen var ett GPS-system. iPhone 3GS infördes den 8 juni 2009, 

och iPhone 4 den 24 juni 2010. Allt nyare versioner utmärker sig bland annat 

av allt högre prestanda (Hellstrand, 2011). 

iPhone var tänkt att representera en sammanslagning av Apples iPod med en 

mobiltelefon/trådlös Internet-enhet (iPhoneHistory.com, hämtad 2011). 

Baserad på iPod, var det en hel dator som används till att ringa samtal (The 

Telegraph, hämtad 2011). iPhone blev en kraftig och populär enhet som för 

alltid har förändrat mobiltelefoners marknad och övertog makten från 
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mobiloperatörer (som tidigare bestämde vad som säljs och hur) och gav det 

till tillverkare, utvecklare och konsumenter (Wired, 2008). Inför lanseringen 

av iPhone 3G presenterade Apple sina planer för tredjeparts applikationer – 

som utvecklades till sist till den stora framgången: App Store. (ITPro, 2009).  

En accelerometer är en apparat som mäter icke-gravitationella accelerationer. 

På Apple iPhone finns det en 3-axlig enhet som används för att bestämma 

iPhones fysiska position. Accelerometern kan känna när iPhone lutas, roteras 

eller flyttas (Webopedia, 2011). Den nyaste versionen – iPhone 4 har också 

en ny 3-axlig gyroskop som i kombinationen med den inbyggda 

accelerometer förser iPhone med 6-axlig rörelseavkänning för till exempel 

bättre spelkontroll (infoSync World, 2010).  

 

De nya möjligheterna gör att iPhone 4 kan vara konkurenskraftig med nya 

bärbara spelsystem. Accelerometern har tidigare möjliggjort för iPhone att 

veta i vilken riktning man håller enheten. Det är accelerometern som 

möjliggör att iPhone automatiskt anpassar vyn från landskap- till 

porträttmode. För spel, har accelerometern varit använd för att möjliggöra för 

spelarna att skaka iPhonen eller luta den som en bilratt för att styra 

handlingar på skärmen. I iPhone 4 har man lagt till en gyroscope – en enhet 

som mäter orientation snarare än hastighet. Gyroskop används ofta i flygplan 

för att mäta skevning, tippning och girning och iPhones gryo skiljer sig inte i 

detta avseende. När output av iPhones gyroskop har parats ihop med output 

av accelerometer kan iPhone utvecklarna skapa applikationer som kan känna 

av rörelser i 6 axlar – upp/ner, vänster/höger, framåt/bakåt, kombinerad med 

rotation runt 3 vinkelrätta axlar – skevning, tippning och girning. Detta kan 

sätta iPhone 4 före andra smarttelefoners möjligheter när det gäller spelande 

(The Loop, 2010).  

När de första iPhone spel som uttnyttjar denna nya kontrollmöjlighet har 

kommit till App Store, har det visat sig att det kan innebära en ny nivå av 

precisionsstyrning på mobila enheter genom att känna av exakt hur telefonen 

rör sig. Till exempel i spelet som heter Eliminate: Gun Range använder man 

uteslutande gyrot för att styra (man skjuter genom att klicka på skärmen). 

Och aktionspelet Nova använder gyrot för att ge spelaren en extra nivå av 

precision i siktet (först siktar man med den virtuella styrspaken, sedan kan 

man finjustera genom att vrida på telefonen) (IDG.se, 2010). I andra 

applikationer eller spel kan man till exempel rotera med sin kropp och 

telefonen kring sin axel och på det sättet också rotera miljö som visas på 

skärmen.  

När det gäller pekskärmen så använder iPhone 4 3,5 tums stor multi-touch 

skärm och innovativ programvara vilket gör det möjligt att styra alla 
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funktioner med fingerrörelser. En panel som laminerats på glaset känner av 

användarens beröring med hjälp av elektriska fält. Den kan registrera flera 

rörelser på en gång för att hantera avancerade gester som till exempel 

nypning för att zooma och två-fingers-tryckningar. iPhone pekskärmen kan 

svara på både beröringspunkter och deras rörelser samtidigt.Sedan överför 

panelen informationen till Retina-skärmen under den (Apple.com, 2011). 

Retina är namnet på iPhone 4s skärm.  Bildpunkterna på Retina-skärmen är 

så tätt packade att ögat inte kan urskilja de enskilda bildpunkterna. Genom att 

utveckla bildpunkter som bara är 78 mikrometer breda har Apples tekniker 

fått plats med fyra gånger så många bildpunkter i en likadan 3,5-tumsskärm 

(diagonalt) som finns på tidigare iPhone-modeller. Bildpunkternas täthet på 

iPhone 4 - 326 bildpunkter per tum - gör att text och grafik ser jämn och 

snygg ut i alla storlekar. Retina-skärmen är bakgrundbelyst med LED-teknik 

och har en sensor för omgivningsljus som justerar skärmens ljusstyrka för 

bästa bild och batteritid (Apple.com, 2011a).  

 

2.7 Migrering 

Migrering är ett annat ord för konvertering. Konvertering betyder enligt 

Svenska Akademien att ‖ombilda‖ eller ‖förvandla‖ (SAOL, 2011). 

 

När det gäller designprinciper för spel som ska migreras så finns det i princip 

ingenting om det. Trots en omfattande faktainsamling så kunde inte någon 

tidigare forskning hittas om vad som gäller vid migrering av spel från olika 

plattformar, t.ex. från stationära plattformar till mobila plattformar som 

forskningsfrågan berör. 

 

Det finns dock en del forskning utförd om migrering av webbgränssnitt. Men 

spel ställer andra krav än webbgränssnitt. Enligt Nielsen så tror han dock inte 

att de 10 utvärderingsprinciper som han har tagit fram kan användas för att 

utvärdera spelbarhet i spel. Han säger: ‖Jag tror inte att de 

standardutvärderingsprinciper som finns skulle vara särskilt hjälpfulla i att 

utvärdera kvaliteten på spelbarheten i ett spel. […] Det är möjligt att det går 

att hitta andra set med utvärderingsprinciper för att hjälpa till att ta sådana 

beslut [om spelbarhet]‖ (Sharp et al, 2006, s. 722).  

 

I en artikel från 2003 kommer Johnson och Wiles fram till att Nielsens 10 

utvärderingsprinciper inte kan användas för att utvärdera spel som är 

designade för nöje (Johnson & Wiles, 2003). Principen om ‖error prevention‖ 

tas som exempel. Enligt Nielsens 10 utvärderingsprinciper så ska alltid fel, 

eller misstag förebyggas (så gott det går). I ett spel är det annorlunda. Det 

sägs att ‖när man spelar ett spel så ligger en del av utmaningen i att spelaren 

vet att misstag måste undvikas och därmed är graden av glädje vid framgång 
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beroende på möjligheten att misslyckas‖ (Rasmussen, 1986, referad i Johnson 

& Wiles, 2003, s. 1337). Det sägs också att glädjen i att klara något i ett spel 

beror på hur svårt det är och att det är en svår balansgång i att anpassa 

svårighetsgraden så att det inte är så lätt att det blir tråkigt, men samtidigt inte 

så svårt att det blir avskräckande för spelaren (Johnson & Wiles, 2003). 

 

I en annan artikel från 2010 jämförs spel på iPhone och Nintendo DS. Fokus i 

den artikeln är inte att ta fram designprinciper för migreringar. Men 

resultaten kan ändå användas som ‖riktlinjer för design‖ enligt författarna 

själva. Resultatet visar på att bristen på taktil feedback gör spel generellt 

svårare att spela på iPhone. Spelet Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles 

jämfördes på både iPhone och Nintendo DS. I slutsatsen skrivs det att 

‖pekskärmar är mycket värre när det gäller spelbarhet i början, och även om 

resultaten blir bättre efter träning, så ger fysiska knappar fortfarande en 

betydande fördel för resultaten, till och med efter en timmes träning [med 

pekskärm]‖ (Zaman, Natapov & Teather, 2010, s. 7). Resultaten från testerna 

i artiklen är nästintill uppseendeväckande. De visar på att iPhone spelarnas 

karaktärer dog 150% fler gånger än de som spelade spelet på Nintendo DS 

och att spelarna som använde Nintendo DS klarade testnivån 42% snabbare 

än iPhone användarna, detta trots att både nybörjare, vana och avancerade 

spelare användes vid testerna. Det föreslås i förslag till fortsatt forskning att 

forskning behövs om vilka typer av spelbarhet som lider mest av bristen på 

taktil feedback. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer metodval med tillhörande motiveringar att tas upp. 

Flera metoder har använts och avgränsningar, motivering, validtet, reliabilitet 

m.m. kommer att tas upp för var och en av dem. 

 

3.1  Vetenskaplig ansats 

I denna uppsats antogs ett deduktivt arbetssätt tillsammans med explorativa 

empiriska undersökningar. Uppsatsen utarbetades på ett mestadels kvalitativt 

sätt tillsammans med tolkande analyser. Dessa metoder valdes eftersom det 

finns luckor i dagens kunskapsmängd och för att fylla dessa luckor behövdes 

djupare kunskap. Målet med denna uppsats var därför inte direkt statistisk 

data och därför passade kvalitativa metoder bättre än en enbart kvantitativ 

ansats. De kvalitativa metoder som användes i denna uppsats är heuristisk 

utvärdering, litteraturstudier, enkätundersökning och intervjuer.  

 

De valda metoderna kommer att ge data från tre olika typer av grupper: 

användbarhetsexperter, användare och utvecklare själva. Kan konsensus nås 

om designprinciper från dessa tre olika grupper (tillsammans med 

litteraturstudierna) så borgar det för en hög reliabilitet, vilket är målet. 

 

Systemsynsättet anammades också i denna uppsats. Denna uppsats kommer 

alltså att ‖undersöka samband och relationer för att kunna förstå de 

underliggande faktorerna‖ (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59) till den 

problematik som finns.  

 

3.2 Metodval 

När forskningsfrågan bestämdes togs hänsyn till att det är etiskt försvarbart, 

praktiskt geomförbart med tillgängliga resurser och användbart för företag 

inom spelbranschen. Hänsyn togs också till det faktum att det ej var möjligt 

att genomföra uppsatsen hos ett fysiskt företag när den slutgiltiga 

forskningsfrågan bestämdes. 

 

Följande metoder valdes: faktainsamling och analys, heuristisk utvärdering 

(av spel som finns på både en stationär plattform och iPhone), enkät och 

intervju. Utifrån den insamlade teorin och tidigare erfarenheter av 

projektarbeten så drogs slutsatsen att dessa metoder passar bäst för 

forskningsfrågan, eftersom detta är en kvalitativ uppsats med fokus på djup 

kunskap. Även om kvantitativ data kommer att fås från enkäten så kommer 

uppsatsen i stort att framtas på ett kvalitativt sätt.  
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Arbetet med denna uppsats lades upp så här (se Figur 1): 

 
Figur 1: Flödesschema över använda metoder  

  

 

Etiska överväganden 

 

Uppsatsen och dess metoder är etiskt försvarbara eftersom alla eventuella 

personer som kommer att intervjuas, delta i enkäter eller liknande kommer att 

delta anonymt. Allt material som ligger till grund för rapporten kommer att 

sparas och finnas tillgängligt efter arbetets slut. 

 

3.2.1 Teoretisk insamling 

En allmän faktainsamling gjordes inför forskningsfrågans färdigställande, 

därefter utfördes flera kompletterande faktainsamlingar för litteraturstudierna. 

 

Urval 

Artiklar skrivna innan 2006 fick lägre prioritet eftersom utvecklingen de 

senaste åren har gått fort. Flera äldre artiklar behandlar t.ex. SMS och WAP 

utförligt vilket inte direkt berör forskningsfrågan. Dock ögnades alla 

insamlade artiklar igenom och alla abstrakt lästes, medan vissa som valdes ut 

lästes igenom djupare. De artiklar som låg närmast forskningsfrågan fick 
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högsta prioritet, dvs. artiklar om berör designprinciper, utvärderingsprinciper, 

mobila spel, användbarhet på mobiltelefoner, användbarhet på små skärmar, 

och vetenskapliga tester av användbarhet i spel.  

 

Genomförande 

Den huvudsakliga källan för artiklar var Google Schoolar på Internet. 

Universitetets datorer användes för att söka. Detta gjordes för att få tillgång 

till så stor mängd artiklar som möjligt eftersom vissa artiklar visas när en 

dator hos ett lärarinstitut används, som inte visas om sidan besöks från en 

hemdator. Som nämndes tidigare så har även vissa böcker köpts och lästs 

igenom i faktainsamlingen och även befintliga böcker användes. Även andra 

källor från Internet användes. 

 

En kompletterande faktainsamling genomfördes någor senare. Samma 

verktyg användes som tidigare, dvs. befintliga böcker, Google Schoolar på 

universitetets datorer och andra källor på Internet. Denna gång genomfördes 

insamlingen med fokus på designprinciper. Efter detta följde en analys av den 

insamlade teorin. Ett syfte med teorianalysen var att lägga en grund för den 

heuristiska utvärderingen, dvs. välja ut vilka utvärderingsprinciper som skall 

användas konkret. 

 

Validetet 

De artiklar som valdes ut för att fullständigt läsas igenom blev utvalda utefter 

vår egen, subjektiva, analys av hur viktiga dem var i förhållande till 

forskningsfrågan. En bidragande orsak till att en andra faktainsamling 

gjordes, förutom att hitta artiklar som underlag för den heuristiska 

utvärderingen, var att säkerställa att det verkligen inte fanns några artiklar om 

just migrering av spel från stationära plattformar till iPhone (eller 

mobiltelefoner i allmänhet). Var det så att forskning hade utförts på detta 

område, vilket mycket väl kunde vara fallet, så hade vi inte lyckats hitta det i 

denna uppsats med de resurser vi hade. 

 

3.2.2 Heuristisk utvärdering 

En av metoderna som tidigt valdes var heuristisk utvärdering på grund av det 

valda kvalitativa arbetssättet. För att kunna genomföra utvärderingen 

användes två PC datorer och två iPhones.  
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Underlag för heuristisk utvärdering 

Nedan följer underlaget och motiveringarna för de utvärderingsprinciper som 

valdes för de båda plattformarna, PC och iPhone. Denna bygger på 

litteraturstudierna. 

 

Det fanns begränsat med studier om hur mobila spel kan utvärderas, men i 

Koivisto och Korhonen (2006) tas en rad utvärderingsprinciper upp som 

specifikt berör mobila spel. Man delar dessutom in principerna i tre delar och 

lägger även till principer för utvärdering av mobiliteten. Att principer också 

tagits fram för att utvärdera mobiliteten tycker vi är bra. De sammanfattar den 

forskning som hittills gjorts på ett bra sätt, och principerna verkar vara 

uttömmande. Detta märks på mängden spelbarhets- och 

användbarhetsproblem som upptäcktes genom att använda principerna i de 

empiriska undersökningarna som gjordes, även på flera olika spelgenrar. 

Eftersom mobila plattformar som iPhone och stationära plattformar som 

konsolenheter och datorer har andra förutsättningar, så behövdes andra 

heuristiska utvärderingsprinciper för att utvärdera PC spel. Koivistos och 

Korhonens utvärderingsprinciper valdes för utvärderingen av iPhonespelen. 

 

För att utföra en heuristisk utvärdering av spelens användbarhet på PC så 

användes de 10 utvärderingsprinciper som tagits fram av Pinelle, Wong, 

Stach (2008). Principerna som har tagits fram i den uppsatsen är i stort en 

sammanfattning av tidigare forskning om användbarhet i spel, t.ex. Heuristics 

for Evaluating Playability (HEP) som Desurvire m.fl. (2004) har tagit fram, 

och därför anses dessa väl lämpade för att utvärdera stationära spel.  

 

Att använda principer som är en utveckling av HEP var ett bra val eftersom 

HEP principerna har prövats flera gånger. Vissa delar av HEP har styrkts 

genom att fler empiriska undersökningar av dem har utförts senare. Dessa 

undersökningar har styrkt deras tillförlitlighet. (Röcker & Haar, 2005). I HEP 

finns också en kategori som enbart handlar om spelbarhet som skulle ha 

kunnat användas till utvärderingen av PC spelen. Vi ansåg dock att 

principerna var för generella och gäller mer hur ett spel i allmänhet bör 

designas. Eftersom en jämförelse skulle göras med iPhone och med tanke på 

forskningsfrågan, så behövdes inte Pinelle, Wong och Stachs principer 

kompletteras för utvärderingen av PC spelen. Pinelle, Wong & Stachs 

principer täckte dessutom redan in principerna i HEP:s spelbarhetskategori, 

vilket gjorde dem överflödiga att ta med.  

 

Urval 

Spel som finns både på PC och iPhone jämfördes med varandra. Spelen som 

testades på ‖stationära plattformar‖ var uteslutande PC spel eftersom det inte 
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fanns möjlighet att testa på konsoler. De spel som valdes för den heuristiska 

utvärderingen, dvs. Need for Speed: Shift, Sim City Deluxe (Sim City 4) och 

FIFA 11, är spel som, med undantag för Sim City Deluxe (Sim City 4), är 

nästintill helt identiska med konsolversionerna. Det finns vissa skillnader i 

inmatningsmetoderna mellan PC och konsoler, t.ex. i hur tangentbord och 

mus används jämfört med handkontroller. Men eftersom de flesta PC spel 

även går att spela med handkontroll, så generaliserar vi i det här fallet PC och 

konsoler som ‖stationära plattformar‖.  

 

Det var alltså tre spel på två olika plattformar (iPhone och PC) som valdes ut 

som testspel. Dessa var: 

Need for Speed: Shift (bilspel)  

FIFA11 (sportspel) 

Sim City Deluxe (PC: Sim City 4) (strategispel) 

 

Urvalet av dessa spel gjordes utefter följande kriterier: 

1. Spelen måste finnas till både iPhone och en stationär plattform 

(så att problemområden och styrkor på varje plattform kan 

identifieras). 

2. Spelen måste tillhöra olika genres. (Detta för att identifiera styrkor 

och svagheter hos olika genres och få större spridning.) 

3. Spelen måste vara allmänt tillgängliga. (Dvs. inga ‖invite‖ spel 

eller likande, detta för att göra det praktiskt genomförbart). 

4. Framför allt iPhone versionerna ska vara relativt nya (för att 

uppnå aktualitet och validitet och för att få fram vilka problem och 

möjligheter som finns just nu. iPhone versionerna fick vara utgivna 

under år 2009 som äldst.) 

 

Genomförande 

Utvärderingar genomfördes av dessa tre spel till iPhone enligt de 

utvärderingsprinciper för mobila plattformar som togs fram i Underlag för 

heuristisk utvärdering. Därefter genomfördes utvärderingarna till PC enligt de 

utvärderingsprinciper som valdes specifikt för PC spel i Teori kapitlet. 

Anteckningar gjordes utefter principerna alltefter det att vi spelade spelet. 

Testen genomfördes i hemmiljö. Varje test av varje spel tog cirka fyra till sex 

timmar. 

 

Alla iPhone versioner testades på en iPhone4. PC versionerna testades i ena 

fallet på en Windows 7 64-bit dator, med en AMD Athlon 3GHz processor 

och 4GB RAM och med ett ATI Radeon HD 3200 integrerat grafikkort med 

256MB RAM. I det andra fallet användes en Windows 7 64-bit dator, med en 

Intel Core 2 Duo 2GHz processor och 4 GB RAM och med ett ATI Mobility 
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Radeon HD 3470 grafikkort med 256MB RAM. På ena datorn användes 

enbart tangentbord och mus som inmatningsmetod, på den andra en 

kombination av tangentbord och mus och handkontroll/joystick. 

 

De tre individuella utvärderingarna genomfördes enskilt av författarna och 

efter utvärderingarna gjordes en jämförelse av resultaten. Det här är något 

som rekommenderas av Jakob Nielsen själv (Sharp, Rogers & Preece, 2007). 

Efter det så genomfördes en analys av utvärderingarna. De fullständiga 

utvärderingarna kan hittas i Bilaga 1.  

 

Validitet 

Som nämnts så utfördes alla utvärderingar helt enskilt. Jämförelse av erhållna 

resultat påbörjades först efter det att alla utvärderingar var klara. Anledningen 

till att tre spel valdes istället för ett var för att försöka uppnå en bredd i genres 

och därmed högre kvalitet på utvärderingarna. Under litteraturstudierna hade 

kunskap erhållits om att det kan skilja i hur olika genres kan spelas på mobila 

plattformar. Att välja tre olika genres gjordes också för att öka reliabiliteten 

på de problemområden som skulle komma att hittas. 

 

I efterhand så upptäcktes att spelen är utgivna av samma utgivare. Men 

eftersom spridningen på spelen är så hög i form av de helt olika genrerna och 

med tanke på de olika metoder som använts för att styra spelen som vi 

upptäckte i utvärderingarna, så är det svårt att se att detta faktum skulle 

påverka validiteten i någon högre grad.  

 

3.2.3 Enkät 

Enkät valdes som metod för att tydligare belysa vilka problemområden som 

fanns inom migreringar av spel. Även användartest hade kunnat användas, 

men det skulle vara svårt för författarna att hitta tillräckligt med avancerade 

användare för att genomföra sådana tester. (Med ‖avancerade användare‖ 

menas här någon som äger en iPhone eller iPod Touch och helst även har 

använt den för att bl.a. spela spel). Däremot fanns kännedom om flera 

webbplatser där avancerade användare kunde nås och därför valdes enkät 

istället för användartest. 

 

Urval 

Enkät riktades mot avancerade användare, vilket ansågs passande eftersom 

arbetssättet är kvalitativt och målet är att få djupa svar från användarna. Vilka 

som fick svara avgränsades också genom att ställa kraven på att respondenten 
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var tvungen att ha en iPhone eller iPod touch och ibland använda den för att 

spela på. Ett strategiskt urval gjordes därmed. 

 

Genomförande 

Enkäten lades ut på diverse forum, bland annat på iPhone specifika forum. 

För att få ytterligare spridning skickades även enkäten ut till samtliga 

studenter på Interaktionsdesign programmet på Linnéuniversitet. Enkäten 

gjordes helt elektroniskt och Google Docs användes som verktyg för att 

publicera den. 

 

Enkäten gjordes tillgänglig på följande platser: 

Alla interaktionsdesingstudenter på Linnéuniversitetet (via e-post) 

 

Internetforum:  

Gamereactor (http://www.gamereactor.se/forum/),  

Gameplayer (http://gameplayer.se/forum.php?forum_id=63),  

Mobilforum (http://mobilforum.mkf.se/forum_tree.aspx?id=14),  

iPhonepyssel (http://forum.iphonepyssel.se/viewforum.php?f=3), 

iPhoneguiden (http://iphoneguiden.se/forum/forumdisplay.php?5-

Allm%E4nt),  

MacWorld (http://forum.macworld.se/forum/143-iphone/),  

iPhoneinfo (http://www.iphoneinfo.se/forum/allt-om-iphone/), 

Hamsterpaj (http://www.hamsterpaj.net/diskussionsforum/spel/). 

 

På vissa frågor användes Likert-skalor. Dessa utformades så att respondenten 

var tvungen att ta ställning, dvs. med jämnt antal svarsalternativ. Enkäten låg 

ute i cirka en vecka. Därefter sammanställdes svaren. Efter några dagar hade 

över 60 svar kommit in och till slut, när enkäten stängdes, så hade 73 svar 

erhållits. 

 

 

Validitet 

Webbplatserna som valdes för att publicera enkäten valdes utefter 

författarnas egna kunskaper om hur avancerade användare kan nås och 

genom att leta upp iPhone forum där det med största sannolikhet håller till 

avancerade användare av iPhone. För just detta ändamål användes ingen 

modell eller specifik teori, utan författarnas egen kunskap och omdöme 

användes. 

 

Ett litet orosmoln fanns som nämndes tidigare om hur många som faktiskt 

skulle svara på enkäten. Men detta visade sig som sagt inte vara något 

problem och det visar på att kanalerna för att publicera enkäten fungerade 
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mycket bra och de tänkta respondenterna nåddes. Även djupet och kvaliteten 

på förslagen som erhölls i enkäten visar på att den eftersökta kvaliteten 

nåddes. Flera liknande svar mottogs från många olika personer. Att flera 

personer svarade samma saker tyder också på hög relaibilitet hos svaren. 

 

3.2.4 Intervju 

Intervju valdes som metod för att få ytterligare djup i vilka problem som 

finns vid migrering.  

 

Urval 

I motsats till enkäten så riktades intervjuerna inte mot ‖vanliga‖ användare, 

utan mot utvecklare. Intervjupersonerna var tvungna att ha sysslat med 

utveckling eller ha djupare erfarenhet av programmering, design, djupare 

användning av iPhone eller liknande till mobiltelefoner för att vara aktuella 

för intervju. 

 

Genomförande 

Tre intervjuer genomfördes. De två första intervjuerna genomfördes på 

distans över Skype och tog cirka en timme var. Intervjuerna spelades in 

digitalt. Både personerna tillfrågades om det var godtagbart för dem att bli 

inspelade, både svarade ja. En intervju genomfördes även skriftligt, dvs. att 

frågorna skickades ut och besvarades via e-post till en utvecklare på ett 

mjukvaruutvecklingsföretag.  

 

Validitet 

Författarna är medvetna om att antalet personer som intervjuades endast är tre 

och att detta kan påverka validiteten. En av intervjupersonerna har ingen 

konkret erfarenhet av just iPhone utveckling, utan istället Android utveckling, 

men svaren anses ändå relevanta eftersom han har jobbat i över sju år med 

mobilspelsutveckling. Utvecklarna som tillfrågades har gett mycket liknande 

svar, vilket tyder på en hög reliabilitet. 

 

3.3 Analysmodeller 

För att analysera och utvärdera det insamlade materialet användes en narrativ 

analys, innehållsanalys av dokument och analys av de kvantitativa och 

kvalitativa resultaten av enkäten. Information som är kvantitativt bearbetad 

används i många empiriska utredningsarbeten som ett verktyg för att ordna, 

beskriva, bearbeta och analysera data. Det finns bl.a. en typ av statistik 
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nämligen deskriptiv statistik som används för att beskriva det insamlade 

materialet i siffror och på så sätt belysa problemområdet (Patel & Davidson, 

2003, refererad i Gekson & Selcuk, 2010). Rainer Nyberg (2000) menar att 

all forskning egentligen undersöker kvalitet. Det är dock ändå möjligt att 

skilja mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmodeller. När det gäller 

kvalitativa ansatser så försökte vi tolka och förstå fenomen genom kvalitativ 

analys av textmaterial som erhållits genom dokumentstudier, intervjuer och 

fritt formulerade enkätsvar. För att göra tolkningen av kvalitativ data mera 

tillförlitlig så har det erhållna materialet lästs igenom enskilt och oberoende 

av varandra. Genom diskussion med varandra så har gemensamma slutsatser 

dragits. Den kvantitativa ansatsen ledde till att det insamlade resultatet av 

enkätsvaren omformades till siffror och procentuella mängder för att sedan 

visualiseras som diagram med hjälp av GoogleDocs webbapplikation och 

därefter analyseras statistiskt och tolkas. 
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4 Resultat och analys 
Här presenteras resultat från var och en av de fyra metoderna tillsammans 

med en efterföljande analys.  

4.1 Litteraturstudier 

När det gäller iPhone så nämner Jakob Nielsen bristen på taktil feedback och 

den lilla skärmen som problem. Men han nämner också fördelar som ökad 

mobilitet och minskade kostnader (Nielsen, 2009 refererad i Tossel et al, 

2010). Hamed K & Kamer Y. (2010) konstaterar också att de små skärmarna 

är ett problem. Något som har upptäckts genomgående från tidigare forskning 

är också att användare har problem med att trycka på knappar på små 

pekskärmar och att knappar ofta är för små. När det gäller hur väl lämpade 

pekskärmar är för spel så pekar forskningen åt att det faktiskt inte är särskilt 

bra lämpat (på det sätt det är implementerat i mobiltelefoner). Den forskning 

som gjorts visar på att personer som spelar på iPhone presterar betydligt 

sämre än om samma spel spelas på en konsol (eller PC) som är gjord för 

spelande. 

 

Problem med att fingrar täcker skärmen och att knappar är för små är några 

av problemen som har upptäckts. Och i flera tester har bärbara plattformar 

som är designade för spel fått bättre resultat i tester än iPhone. Intressant är 

också att personerna i dessa tester föredrog fysiska knappar, även på 

Nintendo DS, en bärbar konsol som har både fysiska knappar och pekskärm. 

Generellt i forskning och studier så kan ett mönster ses i att pekskärmar i sig 

och iPhone i synnerhet inte egentligen verkar vara något bra sätt att styra spel 

på. Detta är kanske inte så konstigt egentligen, eftersom iPhone inte är någon 

renodlad plattform för spel, utan en avancerad telefon, som har utvecklats till 

att bli något ‖allt-i-allo‖, något som också Nielsen är inne på. 

 

Något man inte får glömma bort är att iPhone så klart öppnar många nya 

dörrar. Accelereometer, gyro, mobiliteten och även pekskärmen erbjuder helt 

nya inmatningsmetoder som inte fanns bara för några år sen och som inte 

finns till vanliga PC datorer (men dock i viss mån till konsoler). 

 

Men problemen med små skärmar framför allt, och även att pekskärmar inte 

verkar vara någon bra teknik för spelkontroll gör det till en utmaning vid 

migrering. Eftersom forskningsfrågan i denna uppsats berör hur ett spel 

migreras på bästa sätt från stora skärmar till mindre mobila pekskärmar så 

blir dessa problem en springande punkt för oss att forska om. 

 

I de litteraturstudier som genomförts så blir det tydligt att det som är svårast 

att utvärdera inte är kontroller (där traditionell användbarhetsforskning kan 
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tillämpas), utan det är spelbarheten. Detta blir en springande punkt i denna 

uppsats, eftersom ett av grundmålen med att migrera ett spel torde vara att 

just få användaren att uppleva samma spelbarhet, att användaren ska kunna 

ha samma nöje med att spela spelet oavsett om det är på en PC/konsol eller 

en iPhone.  

 

En förutsättning för bra spelbarhet är dock att en bra användbarhet har 

uppnåtts. Här kommer spelkontroller in i bilden, där iPhone har en del 

uppenbara problem. Liten skärm, brist på taktil feedback osv. har redan 

nämnts. När tester har utförts där iPhone har testats mot bärbara konsoler så 

har resultaten varit nedslående. Detta har ofta att göra med att 

inmatningsmetoderna inte fungerar speciellt bra på iPhone. Pekskärm som 

inmatningsenhet fungerar betydligt sämre än vad många trodde. Att utarbeta 

en bra layout av skärmen, skapa ett bra gränssnitt, och använda 

inmatningsenheterna på bästa sätt för att därigenom nå bra spelbarhet blir 

alltså också en springande punkt. Det är här den verkliga designmässiga 

utmaningen ligger.  

 

Så vilka slutsatser går att dra från litteraturstudierna? En slutsats som går att 

dra är att det behövs betydligt mer forskning om spelbarhet och spelkontroll, 

då det finns mycket lite forskning genomfört om dessa områden. Flera olika 

definitioner av spelbarhet finns också, vilket kan ha orsakat problem. Det 

verkar som att ordet ‖spelbarhet‖ ibland används med olika innebörd i olika 

artiklar och att det faktiskt verkar råda viss förvirring, eller i alla fall, skilda 

meningar om vad spelbarhet egentligen är.  

 

En slutsats som går att är dra att flera artiklar, och även Nielsen, gör en 

uppdelning i hur man kan utvärdera spel. Det beskrivs mer eller mindre i två 

delar: användbarhet/spelkontroll och spelbarhet.  

 

Som vi ser det så är spelbarhet när en spelare utför interaktioner, handlingar 

eller val i ett spel, ibland med eller mot artificiella eller mänskliga entiteter i 

spelet, baserat på de regler, mål, och svårighetsgrad som finns i spelet. 

Förutsättningar för spelbarhet är att spelaren förstår hur spelet kan spelas och 

att det inte finns problem i användbarhet, dvs. kontroll och gränssnitt. Finns 

det problem i användbarheten så påverkar det spelbarheten negativt. 
 

4.2 Heuristisk utvärdering  

4.2.1 Need for Speed: Shift 

Resultaten från de heuristiska utvärderingarna är att iPhone versionen av 

Need for Speed: Shift har en bra synlighet och grafik. Bilar och intstrument 



   
 

37 (111) 
 

syns tydligt och spelet lyckas att visa mycket information trots den lilla 

skärmstorleken. Bilen accelererar själv hela tiden och man styr/svänger 

genom att använda accelerometern i mobilen, dvs. man lutar mobilen åt 

vänster eller höger för att svänga. Det minskar rejält mängden knappar på 

skärmen, man har mer plats på skärmen och det minskar användning av 

tryckningar med fingrarna på skärmen, man täcker inte vyn. Att använda 

accelerometern för att styra simulerar också användningen av ratten som 

skapar bättre immersion i racingspelet. Accelerometern som 

inmatningsmetod fungerar relativt bra och det går därmed att välja hur 

mycket man vill svänga. Vrids telefonen mer så svänger bilen mer. Det kan 

dock bli svårt att se skärmen om telefonen vrids för mycket. Man bromsar 

genom att trycka varsomhelst på skärmen så man kan göra det snabbt och 

man behöver inte vara noggrann eftersom man inte behöver söka och träffa 

en specifik knapp för att göra det. Spelet är konsekvent när det gäller stil och 

menyer. Spelet ger bra feedback. I menyerna får man visuell feedback när 

man trycker på knappar genom att den tryckta knappen ‖lyser‖ när man 

trycker på den och håller och att man då får en ‖texttitel‖ till knappen. Man 

kan hålla fingret på skärmen och förflytta sig mellan knapparna medan man 

håller för att få se deras ‖texttitlar‖ vilket smidigt ersätter en vanlig 

hoverfunktion. När man då släpper fingret från knappen på skärmen så blir 

knappen aktiverad och man förs vidare till det valda alternativet. Spelet har 

tydliga mål. Spelaren har kontroll, även om en utvärderare tycker att spelet 

gör för mycket själv. Spelet är relativt enkelt. Spelet stagnerar inte. Vyerna 

som kan väljas ger en bra överblick. 

 

Utvärderingarna av PC versionerna av Need for Speed: Shift gav liknande 

resultat. Spelet är ingen simulator, men har ändå en lagom utmanade 

spelmekanik. Mappningen av kontroller på tangentbordet följer konventioner 

men en av utvärderarna ställer frågan om det inte går att göra mappningen 

bättre. All information som behövs för att köra ges på skärmen plus lite till. 

En av utvärderarna betonar att avsaknaden av analog kontroll gör att det 

endast går att svänga 100% åt vänster eller 100% åt höger eftersom 

piltangenterna används för att styra bilen. 

 

4.2.2 FIFA11 

FIFA 11 på iPhone utvärderades härnäst. Spelet beröms för grafiken och 

ljudeffekterna som lyckas skapa en bra matchstämningen. Man kan inse att 

alla de ljudeffekter som kompletterar spelet har en stor betydelse speciellt då 

man saknar andra typer av feedback som taktil feedback när man trycker på 

knappar på pekskärmen. Man har inte samma feedback på pekskärmen som 

på andra kontroller eftersom man inte känner om man har en knapp under 

fingret eller inte, speciellt när man byter och rör fingret från en knapp till en 
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annan. Så man vet inte om man är på rätt knapp eller om man alls är på någon 

knapp. Samma sak gäller audiofeedback som man ibland får när man trycker 

på knapparna i spelets menyer. Spelet är konsekvent men viss svårighet 

upptäcks när laguppställningen ska ändras. Ikonerna är något för små, vilket 

kan skapa en del problem. Dock anser en av utvärderarna att det känns 

intuitivt att byta ut spelare genom att ‖dra‖ in eller ut dem på pekskärmen.  

 

Visuell layout under matcher och menyer är allmänhet välgjorda och 

anpassade för den lilla skärmen. Spelet styrs genom ett simulerat styrkors. 

Stora problem med styrningen av spelarna upplevdes genom detta sätt att 

styra spelarna. Det är svårt att byta spelare och att tackla. Det finns risk att 

fingrarna täcker skärmen. En sak till som skiljer iPhone versionen av spelet 

från t.ex. PC versionen är att man kan ‖tappa‖/röra direkt på skärmen på en 

specifik fotbollsspelare för att passa just till honom (eller trycka på planen för 

att någon spelare ska springa dit utan boll) utan att använda 

funktionsknapparna i nedre delen av skärmen. Det förändrar karaktären av 

spelet en aning. Risken finns dock att man då täcker en för stor del av 

skärmen med fingret och det försämrar synligheten. Och man måste ändå föra 

fingret tillbaka till knapparna och använda de för att skjuta bollen. Man måste 

också använda knapparna när man spelar i försvaret för ‖sliding‖ och tackling 

(att trycka direkt på skärmen på spelarna byter den ‖aktiva‖ spelaren i 

försvaret). Det är besvärligt. Utöver detta saknar vissa termer förklaringar i 

spelet. 

 

Något som upptäcks vid utvärderingen av PC versionen är att den verkar vara 

designad för att spelas med handkontroll då alla menyer innehåller knappar 

som ser ut att vara ämnade för en handkontroll. Att spela med tangentbordet 

upplevs som mycket svårt av båda utvärderare. Det är svårt att skjuta, och 

känsligheten upplevs som dålig. Båda utvärderarna reagerar på att det är svårt 

att springa diagonalt med tangetbord. Kontrollen blir dock betydligt bättre om 

spelet spelas med en handkontroll. Det går inte att mappa knappar inne i 

spelet utan detta måste göras i Windows konfigurationshanteraren. 

 

4.2.3 Sim City 

Det sista spelet som testades var Sim City 4 (eller Sim City Deluxe som 

iPhone versionen heter). iPhone versionen upplevdes ha relativt otydligt 

grafik. Knapparna har en bra kontrast och synlighet. Ikoner används vid vissa 

underval och en av utvärderarna tycker att det är svårt att förstå vad dessa gör 

men spelet simulerar en hover funktion, genom att fingret hålls ner på samma 

plats i någon sekund för att försöka ge spelaren hjälp. En liten text visas då 

som visar vad knappen gör. När man trycker på knappen så ändrar den färg 

för en kort stund men dessutom utstrålar den cirkelformade linjer (som på 
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radarn) vilket indikerar att knappen är tryckt. Det är mycket bra feedback 

som ersätter bra ljudfeedback vid tryckning av knappar. Om man till exempel 

skulle täcka knappen med fingret vid tryckningen och inte tydligt se att den 

byter färg så ser man ändå att den utstrålar cirklar. Mycket bra teknik att 

använda vid feedback på pekskärmar.  

 

All information som behövs för att spela visas men mycket information har 

gömts i menyer. Spelet upplevs inte ha tydliga mål. Att byta vy kan vara 

omständigt. Det är svårt att bygga något, göra anläggningar på terrängen så 

att de blir i rätt storlek och i rätt position och det är svårt att modifiera dem. 

Allt är litet och man måste dra med fingret på skärmen för att dra ut, förstora 

och minska objekt/platser eller tappa/klicka i vissa punkter. Allt detta är 

besvärligt eftersom man täcker med fingret det som man modifierar och det 

är svårt att göra det noggrant och så som man vill. Sim City på iPhone är ett 

exempel på hur man inte ska designa kontrollen i spelet då man täcker viktiga 

delar av skärmen där man faktiskt använder funktion och är i 

modifieringsläge. Dvs. man täcker något och ser inte det samtidigt som man 

modifierar det. 

 

PC versionen, Sim City 4, anses vara mer komplex än iPhone versionen. Att 

styra med framför allt mus känns mycket intuitivt. Information för att spela 

visas alltid på skärmen. Virtuella ‖simmar‖ kan placeras ut i staden för att ge 

mer feedback på vilka resultat spelarens handlingar får. Det går att mappa 

snabbkommanden för att styra spelet via tangentbordet, men ingen av 

utvärderarna anser att det behövs då styrning med muspekaren fungerar bra. 

Vyerna ser bättre ut än i iPhone versionen och ger en bättre överblick. 

 

4.2.4 Analys 

Efter de heuristiska utvärderingarna av iPhone spel anser utvärderare att 

Need for Speed: Shift var det bästa, mest lyckade konverterade spelet som 

ger bäst spelupplevelse och spelglädje och kännetecknas av bäst 

spelanvändbarhet av alla de tre utvärderade iPhone versionerna av spel. 

Litteraturstudierna visar på att den lilla skärmstorleken försämrar spelandet, 

dock har utvecklarna av Need for Speed: Shift lyckats relativt väl med att 

utföra spelet så att bilar och intstrument syns tydligt och spelet lyckas visa 

mycket information trots den lilla skärmstorleken, bland annat tack vare rejäl 

minskning av mängder knappar på skärmen. Detta har däremot inte lyckats 

lika bra i FIFA 11 på iPhone där den lilla skärmstorleken försämrar 

översikten av fotbollsplanen, händelser på den och mändgen fotbollspelare, 

deras uppställning, rörelser osv. I det här fallet försämras också synligheten 

av styrspaken och kontrollknappar som finns på skärmen och spelarens 

fingrar som måste ligga på dem. I Need for Speed: Shift styr man med 
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accelerometern genom att luta mobilen och dessutom accelererar bilen själv 

så man slipper samma problem som i FIFA 11 och skärmen känns inte lika 

liten. Problemet med den lilla skärmstorleken har också uppmärksammats i 

Sim City Deluxe där flera, djupa menyer och många knappar och ikoner visas 

förutom översikten av staden som man ‖bygger‖ och planerar. Som nämnts 

så visar litteraturstudierna på att den lilla skärmstorleken försämrar spelandet 

och detta bekräftas i de heuristiska utvärderingarna, men utvärderingarna av 

Need for Speed: Shift visar att man i större del kan övervinna eller minska 

problem med skärmstorleken om man anpassar spelet bra till en sådan enhet 

som iPhone och dess egenskaper.  

 

När det gäller Jakob Nielsens påstående att bristen på taktil feedback 

försämrar användbarheten så bekräftas det mest i utvärderingarna av FIFA 11 

på iPhone där man försökte kopiera kontrollerna från konsolversionen av 

FIFA 11 rakt av och man simulerade styrspaken och knapparna på skärmen. 

På grund av att man inte känner av kontrollerna på skärmen så glider 

fingrarna ofta av från ‖kontrollern‖ och man är osäker på om man är exakt på 

den. Precisionen försämras rejält, speciellt när man styr med styrspaken och 

man inte känner hur mycket man har lutat den. Man känner inte heller om 

man har tryckt knappen eller inte. Det var mindre problem i Need for Speed: 

Shift där man styr med accelerometern och i Sim City Deluxe där man har 

använt tydlig visuell feedback istället för taktil feedback vid påtryckning av 

knappar.  

 

När det gäller utvärderingsprinciper om tillgänglighet och mobilitet, att spelet 

och spelbarheten borde vara designade så att det inte blir jobbigt att avbryta 

spelet efter en kort stund och komma tillbaka till det, så har utvecklarna av 

Need for Speed löst det problemet genom att bl.a. göra mindre och kortare 

racingbanor. Men samtidigt har de designat visuellt bra och överskådliga 

menyer med statistik, spelarens framgångar och mål så det är lätt att återfinna 

sig i spelet i nästa korta session och man oroar sig inte för att avbryta spelet 

när som helst. Liknande gäller FIFA 11 där man kan spela relativt korta 

matcher eller avbryta under matchen och sedan komma tillbaka till spelet. 

Synligt status av spelet samt tabeller, statistik osv. i menyer underlättar 

återkomsten till spelet. Det är kanske lite sämre när det gäller Sim City 

Deluxe där man förmodligen önskar sig mycket längre stunder med spelet 

men det går ändå att avbryta spelet när som helst och sedan komma tillbaka 

till det möjligtvis bland annat eftersom det inte finns någon tydlig narrativ 

berättelse i Sim City och man ser i stort sätt på skärmen det som man har 

åstadkommit tidigare. Men våra erfarenheter av att spela andra spel på iPhone 

tyder på att de flesta utvecklare designar spel på iPhone med hänsyn till 

principen om tillgänglighet och att det är en av de viktigaste principerna. 
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4.3 Enkätundersökning 

Totalt deltog 73 respondenter i undersökningen. Enkäten var endast avsedd 

för iPhone/iPod Touch användare som använder iPhone/iPod Touch för att 

spela. 62 % av respondenterna spelar spel varje dag, 20% varannan dag och 

18% en gång i veckan (se Figur 2). Alla respondenter spelar alltså spel minst 

en gång i veckan så slutsatsen kan dras att enkäten har nått användare som 

spelar ofta, vilket var ett av målen med enkäten.  

 

 
Figur 2: Hur ofta spelar du spel?  

 

Dessutom anser 53% av respondenterna sig vara mycket avancerade 

iPhone/iPod Touch användare och 27% av respondenterna anser sig vara 

avancerade iPhone/iPod Touch användare (se Figur 3). Man kan alltså säga 

att nästan alla respondenter är mycket bekanta med iPhone/iPod Touch och är 

erfarna när det gäller dess användning. 

 

 
Figur 3: Hur avancerade iPhone/iPod Touch användare anser du dig vara?  

 

Detta styrks ytterligare med svar på frågan om hur länge respondenterna har 

haft iPhone/iPod Touch eller hur länge sedan de har börjat använda 

iPhone/iPod Touch. 29% svarade på den frågan: ‖3 år eller mer‖ och 38% 

svarade ‖1-2 år‖. Bara cirka en tredjedel svarade att de har haft iPhone/iPod 

Touch i mindre än 1 år (se Figur 4).  
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Figur 4: Hur länge har du haft iPhone/iPod Touch eller hur länge sedan har du börjat 

använda iPhone/iPod Touch? 

 

Svarens statistik på frågan hur länge respondenterna har spelat på sin 

iPhone/iPod Touch är nästan identiska med svaren på föregående fråga (se 

Figur 5). Det betyder att nästan alla (med några enstaka undantag) har använt 

sin iPhone/iPod Touch för att spela spel ungefär från början av dess 

användning. Resultat av alla dessa frågor tyder på att validiteten av enkäten 

är hög vilket självklart är bra för enkäten och för hela arbetet och uppsatsen. 

 

 
Figur 5: Hur länge har du spelat spel på din iPhone/iPod Touch?  

 

På frågan: ‖vilken plattform brukar du spela på mest‖ kunde respondenterna 

välja och markera fler än ett av de angivna alternativen eller svara ‖annan‖ 

och ange svaret själva. Det har visat sig att nästan alla respondenter också 

spelar på någon annan (eller i vissa fall två till tre andra) spelplattform 

förutom iPhone/iPod Touch (se Figur 6). Det betyder att de är bekanta med 

olika sätt att spela med olika skärmförutsättningar och med andra 

inmatningsmetoder osv. Det är inte utan betydelse och är viktigt i samband 

med några kommande frågor. Förutom iPhone/iPod Touch spelar 

respondenterna mest på PC (MAC ingår i denna kategori också). Sedan 

spelar många på Xbox 360 och Playstation 3. Som ‖annan‖ har man bland 

annat svarat iPad som liksom iPhone/iPod Touch också är utrustad med 

pekskärm fast i större format. Minst svar (bara några enstaka, marginellt) har 

de bärbara konsolerna PSP och Nintendo DS fått.  
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Figur 6: Vilken plattform brukar du spela på mest?   

 

Förutom att spela med touchscreen (man har inte ett annat val på iPhone 

förutom komplettering av accelerometern och gyro) så brukar respondenterna 

oftast spela med tangentbord och mus eller med handkontroll eller fysiska 

knappar på något sätt. Rörelsekänsliga kontroller (som Wii-kontroller eller 

PlayStation Move) eller styrning med kroppen genom rörelser (som Xbox 

Kinect) är inte alls populära bland respondenterna (se Figur 7).  

 

 
Figur 7: Hur brukar du spela?   

 

Det som respondenterna tycker minst om med att spela på iPhone/iPod Touch 

är: priserna på spelen, spelkvaliteten och utbudet (se Figur 8). Antalet svar på 

dessa tre alternativ är nästan jämlika. Många pekar också på pekskärmen. 

Minst klagar man här på accelerometern och gyroscopen. Det är också 

intressant att som ‖annat‖ (där man kunde själv skriva in svaret) påpekar man 

bland annat: avsaknad av fysiska kontroller, att många spel inte känns 

färdigutvecklade och man klagar på digitala spakar och styrkors i spelen. 

Någon har dessutom sagt att stora tillverkare (till exempel Electronic Arts) 

gör dåliga licensspel på iPhone. Det är intressant eftersom det oftast är just 

konverteringar/migreringar av spel från ‖stora‖ konsoler och/eller PC och det 

berör ju också denna uppsatsens forskningsfråga.  
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Figur 8: Vad tycker du minst om med att spela på iPhone/iPod Touch?  

 

Det som respondenterna tycker mest om med att spela på iPhone/iPod Touch 

är: utbudet, pekskärmen, spelkvaliteten, priserna på spelen och 

accelerometern (se Figur 9).  

 

 
Figur 9: Vad tycker du mest om med att spela på iPhone/iPod Touch?  

 

Vidare tyckte respondenterna att det största problemet med att spela på 

iPhone/iPod Touch är det faktum att skärmen är för liten (med tillhörande 

problem att det kan vara svårt att se viss information etc.). Det andra största 

problemet enligt respondenterna är det faktum att spelen är för korta (se Figur 

10).   

 

 
Figur 10: Vilket är det största problemet/problemen med att spela på iPhone/iPod Touch 

enligt dig?  
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4.3.1 Favoritspel och varför med mera 

Det är inputmetoderna (t.ex. pekskärmen, accelerometern, gyro) för att styra 

spelen som är på tredje plats i frågan om vad som är det största problemet 

med att spela spel på iPhone. Dessa ger inte spelaren tillräcklig kontroll. Och 

det kan ju vara mer besvärligt när det gäller större, mer komplicerade spel, till 

exempel konverterade från ‖stora‖ konsoler och PC. Det är just en av 

respondenterna som under svaret ‖annat‖ (där man själv kunde skriva sitt 

svar) påpekar att det inte finns något bra FPS (First Person Shooter – en 

genre som härstammar från och som är populär på och typiskt för PC) på 

iPhone och att utvecklare måste hitta nya sätt att styra på på iPhone. En annan 

respondent tillägger att när spelet har digitalt styrkors eller analoga spakar så 

blir det riktigt onödigt svårt med snabba reflexer. Här ser vi återigen att ett 

försök att direkt kopiera fysiska inmatningsenheter till peksärm inte ger bra 

effekt. På frågan om man tycker om att spela spel med touchskärm på 

iPhone/iPod Touch svarar nästan alla att de antingen gillar det mycket eller 

att de gillar det (se Figur 11). Här kan det återigen konstateras att pekskärm 

är en viktig del av iPhone och användarna tycker allmänt om att enheten har 

en sådan funktion fast kanske utvecklarna borde utnyttja den på ett bättre sätt 

när de designar sina spel.  

 

 
Figur 11: Vad anser du om att spela spel med touchskärm på iPhone/iPod Touch?   

 

Annars så gillar de flesta respondenter också att styra spel med 

accelerometern (se Figur 12). På frågan om vilket är respondenternas 

favoritspel på iPhone/iPod Touch och varför har man flest antal gånger nämnt 

sådana spel som: Angry Birds, Tiny Wings, Cut the Rope, Plants vs. 

Zombies, Infinity Blade, Doodle Jump, Fruit Ninja, Real Racing och andra.  

 

 
Figur 12: Vad anser du om att styra spel med en accelerometer på iPhone/iPod Touch?  

 

Om Angry Birds säger man till exempel att det är ett enkelt och roligt spel, 

att det är lättstyrt, kontrollen är perfekt utformade för iPhone och spelet är 

lämpligt att spela under korta pauser. Det är ‖totalt underbart simpelt!‖ vilket 
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man anser som en stor fördel. Man anser dock att även om man tycker om att 

spela i korta sessioner så tycker man samtidigt att det är bra att spelet inte är 

så kort och att det tillhandahåller lagom svår och lång speltid. Som sagt står 

korta sessioner inte i motsats med önskan om en bra längd av spelet eftersom 

om spelet är bra så vill man ha många sådana korta sessioner och umgås med 

spelet under en längre tidsperiod. 

 

Liknande fördelar uppmärksammar man när det gäller Tiny Wings och Cut 

the Rope. Man uppskattar att man kan starta och avbryta spelen var som helst 

och när som helst, att spelen är simpla men samtidigt ändå roliga att spela och 

underhållande. Det är inte minst viktigt att just de två spelen utnyttjar och 

använder pekskärmens egenskaper på ett bra sätt och att man känner direkt 

att de är utformade specifikt för iPhone. När respondenterna pratar om andra 

spel säger de bland annat att fördelarna är att man kan spela både korta och 

långa stunder. Det finns användare som trots allt vill och tycker om att sitta 

och spela längre stunder i lugn och ro. Så spelen ska vara simpla men de ska 

ha en originell spelidé och engagerande och underhållande spelbarhet med 

bra spelkänsla och styrning som inte står i vägen och är intuitiv.   

 

I respondenternas svar på den frågan upprepas också ofta att bra grafik är 

viktigt. Här menar man dock inte att det ska vara jätteavancerad grafik utan 

snygg, tilltalande grafik med en unik stil och väl utförande. Grafiken ska vara 

anpassad till en liten skärm och därmed vara tydlig och behöver inte gå så 

djupt när det gäller detaljer. Grafiska element ska vara väl synliga och inte 

irritera ogönen. En av respondenterna påpekar dessutom att racingspel är bra 

att spela på Iphone eftersom man har en stor, interaktiv känsla. Detta 

stämmer överens med våra utvärderingar av racingspelet Need for Speed: 

Shift som har bevisat att styra en bil i ett spel genom att luta mobilen åt sidor 

(tack vare accelerometern) vilket simulerar bilratten är bekvämt, fungerar bra 

och fördjupar immersion i spelet.  

 

Respondenterna har angett många olika speltitlar och motiveringar på frågan 

vilket är det sämsta spelet som de har spelat på iPhone/iPod Touch och 

varför. Det upprepar sig flera gånger att det finns många spel på iPhone som 

är tråkiga och inte roliga. Det som är kanske mest intressant för oss här är att 

man igen påpekar och klagar på dåliga kontroller som inte är bra anpassade 

för plattformen. Respondenterna säger bland annat att vissa spel är 

‖klumpiga‖ och att det finns många fina spel som dock har dåliga kontroller 

vilket gör spelen ej spelbara. Dålig design och styrning diskvalificerar ofta 

spelet som spelbart. Det är viktigt med bra kontroller och användarna blir 

irriterade att spelen inte utnyttjar enhetens fördelar och egenskaper. Man vill 

inte slösa tid och krafter på att kämpa mot styrningen. Annars har man i vissa 

fall klagat på grafik eller på att spelet var för enkelt eller för svårt.  
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4.3.2 Frågor om mobilt eller stationärt med mera 

Frågan om respondenterna föredrar mest att spela spel på sin iPhone/iPod 

Touch eller på stationära plattformar som t.ex. PC eller konsol och varför gav 

intressanta svar. Åsikter och preferenser var delade här. Och man väljer här 

plattformen av helt olika anledningar. Det är kanske därför så många 

respondenter spelar på olika plattformar samtidigt (som bevisats tidigare i 

enkäten). Plattformerna kompletterar varandra och används nämligen till 

olika saker eller på olika sätt och under olika omständigheter, ibland har man 

olika behov. Av de som spelar spel på iPhone, men som trots allt föredrar PC 

eller ‖stor konsol‖, säger bl.a. att det är lättare att spela på PC eller ‖stor 

konsol‖, att det finns bättre spelbarhet och att man får bättre spelupplevelse. 

Spelen är ‖större‖, med mycket mer utvecklade handlingar, bättre grafik, ljud 

och kontroll med mer exakt precision. Dessutom är skärmen större vilket 

anses vara en stor fördel. Utbudet av spel med bättre kvalitet är också större.  

 

För att summera så kan man säga att det är slående att så många påpekar så 

mycket att kontrollen, kontrollerna och sättet att styra är så mycket bättre och 

lättare på stationära plattformar. Det upprepar sig om och om igen och både 

PC och konsoler anses vara bättre än iPhone i denna aspekt.  

 

Däremot de som föredrar att spela spel på sin iPhone/iPod Touch motiverar 

sitt val i stort sätt på ett annat sätt. Här ser man tydligt att förutom att man 

tycker att det är roligt att spela på iPhone/iPod Touch så är mobiliteten, 

tillgängligheten, bärbarheten och enkelheten av enheten det som är viktigt. 

Man kan spela var som helst eftersom man alltid har enheten till hands, man 

kan starta eller avbryta spelandet snabbt och utan problem, man kan spela 

korta sessioner även om man bara har 5 lediga minuter.  

 

Men det finns också mer balanserade svar på den frågan. Och vissa säger att 

de spelar både på iPhone/iPod Touch och på PC eller konsol och att det beror 

på hur mycket tid man har just vid angivet tillfälle eller att det beror på spelet 

och på vilken spelupplevelse man har lust till just i denna stund. Vissa 

användare föredrar dessutom att spela de ‖större‖ spelen på till exempel PC 

och använda iPhone endast till att spela de ‖små‖, enkla spel. Man anser att 

vissa spel lämpar sig bättre till PC eller stor konsol än till iPhone och 

tvärtom. 

 

4.3.3 Frågor om andra plattformar, migrerade spel med mera 

På frågan: ‖Har du någon gång spelat ett spel på din iPhone/iPod Touch som 

också finns på en annan plattform (t.ex. Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox 

360 eller PC)?‖ (dvs. ett spel som var konverterad/migrerad) svarar de flesta 

respondenterna som svarade på denna fråga att de har spelat ett sådant spel 

och i många fall har de spelat mer än bara ett sådant spel (flera gånger 
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upprepas här spelen som vi har utvärderat: FIFA11, Need for Speed och Sim 

City). I och med detta har de någon erfarenhet av sådana spel vilket är viktigt 

för vår nästa fråga som nämligen lyder: ‖vad anser du är de största 

fördelarna/nackdelarna med spel som finns på både iPhone/iPod Touch 

respektive PC/konsol?‖ dvs. sådana spel som var konverterade/migrerade. 

Respondenterna säger bland annat att den största fördelen är att om man 

spelat spelet länge på datorn så blir man glad om man också hittar det på sin 

iPhone/iPod Touch. Största nackdelen är att tillverkaren oftast satsar mer på 

en plattform än den andra så iPhone versionen av samma spel kan oftast vara 

en mycket begränsad och underutvecklad version av spel från ‖stora 

plattformar‖. Dessutom anser man att vissa spelgenre lämpar sig bättre till att 

migrera till iPhone och att spelföretag lyckas bättre med att migrera vissa 

spelgenre mer än med andra. 

  

Respondenterna påpekar bland annat att spel migrerade till iPhone 

kännetecknas av sämre kvalitet, enklare spelbarhet och fattigare 

spelupplevelse i jämförelse med deras PC- eller konsolversioner. Man säger 

bland annat att man inte kan göra lika mycket i spelen som på till exempel 

konsol eller PC och att iPhone versioner är nergraderade versioner av 

konsol/PC versioner. Med migrering av spelet gynnar man portabiliteten men 

man förlorar på spelbarheten, kvaliteten och längden av spelet vid jämförelse 

av iPhone versionen med PC/konsol versionen. 

 

Man klagar dessutom på att spelen ofta inte anpassas till den mindre 

skärmstorleken vid migreringar från PC eller konsol. Respondenterna säger 

bland annat att dålig anpassning till skärmstorleken kan förstöra 

spelupplevelsen.  

 

Återigen, även i svaren på den här frågan, klagar många mycket på dåliga 

kontroller (problemet som ständigt återkommer) som ofta inte är riktigt 

genomtänkta och anpassade till spelbarheten på den nya, mindre plattformen 

vid migreringar från PC eller konsol. Respondenterna säger bland annat att 

nackdelen är att vissa migrerade spel från början inte är skapade för en 

plattform som iPhone vilket resulterar i relativt dåliga kontroller. Känslan och 

kvaliteten försvinner och precisionen är sämre och man måste tänka olika när 

man utvecklar för konsol och iPhone. När utvecklarna konverterar spelet till 

iPhone så måste de anpassa spelet efter tryckskärmen och det sker ofta att 

PC/konsol versionerna måste nedskäras mycket för att anpassas till krav som 

pekskärmen medför.  

 

4.3.4 Förbättringsförslag med mera 

Resultaten av många klagomål på kontrollen är många svar på frågan: ‖Vad 

tror du skulle kunna göras för att förbättra spelupplevelsen på iPhone/iPod 
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Touch?‖ där flera respondenter önskar en lösning på dålig kontroll på 

iPhone/iPod Touch. Man föreslår bland annat: styrknappar, större skärm, 

bättre kontroller i vissa spel, ett officiellt tillbehör från Apple som ger fysiska 

kontroller så att man lämnar hela skärmen till att utnyttjas till "spelet" och 

slipper ha en massa kontroller som täcker halva skärmen, utöka utbudet och 

jobba mer med användandet av alla input metoder, att de som tar fram spelen 

testar kontrollernas funktioner bättre innan de släpper spelen.  

 

Dessutom vore det bra om spelen inte drar massor med batteri i onödan. 

Annars så vill man ha bättre spelkvalitet och spelupplevelse. Här finns det två 

fronter. Den ena vill ha enkla, men smarta spel som bygger på intressanta, 

originella idéer och som inte nödvändigtvis kräver avancerad teknik, medan 

den andra skulle vilja ha större, långa och avancerade spel som kan jämföras 

med de från spelkonsoler och PC. Men som vi såg tidigare så kan problemen 

i båda fall verka vara design av kontroller och gränssnittet och dess 

utformning på en liten pekskärm i relation till spelbarheten.  

 

4.3.5 Analys 

Svaren och förslagen tyder på att fysiska knappar önskas. Vissa respondenter 

ger till och med förslag och önskar en fysisk enhet med fysiska knappar som 

kan kopplas till iPhone just för att knappar efterfrågas så mycket, trots att det 

kommer att påverka mobiliteten. Detta styrker Jakob Nielsens påstående att 

bristen på taktil feedback försämrar användbarheten. Det styrker också 

tidigare resultat som visar på att pekskärmar har sämre spelbarhet än om 

spelet spelas med fysiska knappar. 

 

Vidare svarade också flera respondenter att den lilla skärmstorleken också 

försämrar spelandet, något som litteraturstudierna också har visat på. Detta 

var det som flest respondenter klagade på och att detta är ett stort problem 

stämmer helt med nuvarande teori.  

 

Flera respondenter svarar också att ett stort problem är att spelen är för korta. 

Det här är intressant eftersom litteraturstudierna visar på att mobiltelefoner 

ofta används t.ex. under ‖korta pauser‖ (Koivisto & Korhonen, 2006). 

Enkätsvaren tyder dock på att spelarna ser den korta totala speltiden hos 

iPhone spel som något negativt. Flera av svaren visar också det faktum att 

spelen har förenklats, dvs. att t.ex. svårighetsnivån sänkts på iPhone 

versionerna, uppfattas som något negativt. 

 

Även om mobiltelefoners lilla skärmstorlek ‖med tillhörande problem‖ var 

det respondenterna klagade på mest, så var det förvånansvärt få som klagade 
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direkt på gränssnittsproblem, något som det har skrivits relativt mycket teori 

om och som också redogjorts för tidigare. 

 

Nästan alla svarade att de har spelat på sin iPhone. Det styrker antagandena 

att iPhone inte bara är en mobiltelefon för att ringa med (och att iPod Touch 

inte endast är en musikspelare) utan att de också är en 

spelplattform/spelenhet, om inte som ett av de viktigaste 

användningsområdena så i alla fall vid sidan om de viktigaste funktionerna. 

Detta stämmer med den teori som visar på att mobiltelefoner används för allt 

fler ändamål.  

 

En annan viktig sak som har nämnts i enkäten är att spelet och spelbarheten 

borde vara designade så att det inte blir jobbigt att avbryta spelet efter en kort 

stund och komma tillbaka till det, ibland kanske nästa dag. Användarna 

uppskattar det i och med att de flesta av dem spelar i korta moment när de till 

exempel har paus i en annan sak som de utför, eller när de väntar på någon 

eller på en buss osv. Detta styrker flera av de utvärderingsprinciper om 

tillgänglighet som redogjorts för tidigare, och som även användes för de 

heuristiska utvärderingarna i denna uppsats. 

 

En övervägande majoritet svarade i enkäten att de gillar att det går att spela 

under korta sessioner. Detta resultat tyder på att det är bäst att designa spel 

som passar att spela både under korta stunder och långa sessioner och där det 

är spelaren själv som bestämmer hur länge hon vill spela men spelet ska 

möjliggöra och underlätta ett sådant val, vilket ligger helt i överstämmelse 

med befintlig teori, bland annat utvärderingsprincipen som användes i denna 

uppsats om mobilitet.  

 

4.4 Intervju 

4.4.1 Daniel Toll (har flera års erfarenhet inom mobilspelsutveckling) 

På de första frågorna som ställs om mobila pekskärmar så betonar Daniel 

Toll att den största fördelen är att man kan ha med sig mobiltelefonen på 

många ställen, t.ex. på bussen. Han menar att man vill spela på en stor 

plattform eftersom man då får bättre ljud, bild, fler saker på skärmen osv. 

men när det gäller kontroll så är mobiltelefoner med pekskärm en ganska 

begränsad plattform. Han säger att den största nackdelen med mobila 

pekskärmar är ‖indatasättet‖ och att t.ex. virtuella knappar inte fungerar bra. 

Daniel Toll säger också att det finns en problematik med att fingrar täcker 

skärmen och att han själv har gjort designförändringar på grund av detta i 

spel. Fler problem nämns som att det inte finns någon ‖mouse over‖ effekt. 

Han säger att han tycker att det har kommit några ‖portningar‖, migrerade 
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spel, som är ‖halvdana i spelbarhet‖. Han säger att man ofta kan bli besviken 

om man har spelat ett spel på PC och sen spelar en migrerad version på 

iPhone. 

 

På frågan om varför utvecklare misslyckas med att skapa bättre kontroller till 

exempel så nämner Daniel Toll budgeten som tänkbar förklaring bland annat. 

Han säger att produkten inte hinner testas eftersom den ska ut för snabbt på 

marknaden. Han menar att han själv gjorde en liknande migrering för några 

år sen från PC till Xbox där skillnaden i kontroll där PC använder mus och 

Xbox en handkontroll utgjorde en utmaning. Men det måste hanteras 

annorlunda genom att anpassa spelet på ett utforskande sätt vilket tar tid och 

kostar pengar.      
 

På frågan om varför folk tycker att spel är dyra på iPhone trots att priserna är 

mycket lägre än vad t.ex. konsolspel kostar, så tror han att det har att göra 

med att folk är vana att få mycket gratis nu för tiden. Han säger också att det 

är naturligt att vissa spel inte kommer att fungera väl på en mobil plattform 

eftersom förutsättningarna är så annorlunda. 

 

Han säger att en stor skillnad med att spela mobilt är kortare spelsessioner. På 

frågan om ett stort komplicerat spel skulle gå att göra på mobiltelefon så 

säger Daniel Toll att han mer tror på att ‖samma spel fungerar på multipla 

plattformar‖ t.ex. att man kan fortsätta med ett quest i WoW på 

mobiltelefonen.  

 

Det viktigaste vid migrering säger Daniel Toll är spelbarheten. Är det kul? Är 

det tillräckligt testat? Hur kontrolleras spelet? Grafik och ljud spelar mindre 

roll. På frågan om en liten fysisk enhet skulle kunna hjälpa så anser Daniel 

Toll att det är viktigare att ‖finjustera kontroller och välja rätt typ av spel för 

plattformen än att klicka fast en analog stick‖. Han är även orolig över att 

den fysiska kontrollern inte skulle bli omtyckt när den väl infördes. 

 

Vilka genres passar? Daniel Toll nämner WoW och Civilization 5 (som är 

strategispel) som spel som kan vara svårt att få att kännas ‖smidigt‖ och 

fungera ‖GUI mässigt‖ på mobila plattformar. Skärmstoleken har en klar 

påverkan på detta, det avgör hur många GUI komponenter som får plats. Han 

tror att förenklingar i sig dock inte behöver ha med det att göra utan att ‖man 

siktar på casual marknaden‖. Dock så nämner han att han har gjort 

designmässiga förändringar på grund av skärmstorleken pga. av svårigheten i 

att presentera mycket information. 

 

När det gäller användartester så säger Daniel Toll att han själv användartestar 

mycket och att de släpper beta versioner på communities men att 

formaliserade tester oftast görs först mot slutet. Han anser att det är en 
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svaghet eftersom de som testar då ofta är passionerade spelare, vilket inte 

alltid är den tänkta slutkunden som man gör casualspel till. Därför menar han 

att det är bra att även vanliga personer testar spelet så tidigt som möjligt. Han 

betonar också vikten av kontroll och säger att han inte börjar med något 

grafiskt innan han har fått kontroller och spelsätt att fungera, ett flyt i spelet. 

Först görs alltså en prototyp för att testa kontrollerna och sedan kan man 

börja tänka på spelets innehåll. 

 

4.4.2 Shams Jorjani (producent på Paradox Interactive) 

Intervjun börjar med några frågor om Appstore och prissättningen. Shams 

Jorjani säger att det är lätt att släppa spel på Appstore och att de kan sätta 

priser och uppdatera själva. Att släppa fysiska spel i handeln är mycket dyrt 

säger Shams Jorjani. Konsolspel däremot är mycket dyrare. Shams Jorjani 

förklarar kort hur det går till att släppa spel via Microsoft, bland annat att 

mycket pengar måste läggas ut dag ett och att det tar 30-60 dagar innan 

utvecklaren eller förläggaren får några pengar. Han säger också att Sony är 

något lättare att jobba med. 

 

När det gäller utvecklingskostnaden för PC- och iPhonespel så säger Shams 

Jorjani att iPhone/iPadspel ligger på mellan en femtedel till hälften av 

produktionskostnaderna för ett vanligt PC spel. Priserna på Appstore 

diskuteras och Shams Jorjani ser inte de låga priserna som något problem. 

Han ser inte detta som ett problem ur ett förläggarperspektiv utan snarare om 

hur man prissätter och vilken sorts produkt och metod för särskiljning från 

övriga som används. Den största fördelen med att spela på iPhone är enligt 

Shams Jorjani tillgängligheten. Den största nackdelen är kontrollen. Han 

säger att den största nackdelen är inputen eftersom den används till spel som 

behöver en annan sorts input.  

 

Shams Jorjani tycker dock att utvecklare börjar lära sig på allvar nu och 

använda fördelarna mer än 2007 - 2010. På frågan om hur fördelarna med 

iPhone kan uttnyttjas mer så nämner Shams Jorjani companionprodukter dvs. 

komplementspel. Han nämner en WoW applikation som exempel på vad det 

skulle kunna vara.  Man kan samla pengar och guld i WoW applikationen på 

t.ex. bussen och i skolan för att sedan spela vidare när man kommer hem. 

Han anser att ‖det bästa är om det är ett komplement till den riktiga PC 

spelupplevelsen‖. 

 

På frågan om precision är iPhones största problem så svarar Shams Jorjani att 

det handlar om precision ‖beroende på vad det är för typ av spel‖. Han menar 

att det finns många spel ‖där touchinputen ger större precision och mer 

analog spelupplevelse‖ och där kan man själv välja hur man rör karaktären 
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med fingerdragningar. Ibland är det bättre med touchkontroll men när man 

försöker anpassa t.ex. en NES kontroll till en iPhone så kan resultatet bli 

dåligt.  

 

Shams Jorjani tror inte att utvecklare användartestar tillräckligt mycket och 

att ingen gör det, men förr eller senare måste man släppa ut spelet. Därför har 

man inte råd att testa mer. Han menar att man dock bör testa mer i alla fall i 

designfasen eftersom det kan bli viktigt och nyttigt för projektet. 

 
På frågan om hur mycket de testar på hans företag så säger Shams Jorjani att 

det varierar väldigt mycket. Ibland får en person utanför utvecklingsteamet 

titta på spelet innan det släpps medan i andra fall kan ett spel ligga ute i 

betafasen i sex månader och då får tiotusentals spela spelet innan det släpps. 

Fokustester görs dock väldigt sällan eftersom det är mycket tidskrävande.  

 

När det gäller skillnader i att spela på PC och på iPhone nämner Shams 

Jorjani multi-player aspekten. Han säger att chanserna att spelaren slutar 

spela av olika anledningar (t.ex. blir störd) är mycket högre på iPhone än på 

PC och att de måste designa så att systemet klarar det. Han nämner också 

skärmstorleken som en skillnad och menar att det påverkar väldigt mycket 

och tar iPad som exempel. Allt är nämligen roligare och bättre på iPad än på 

iPhone eftersom 95% av skillnaden mellan de är skärmytan enligt Jorjani. 

 

De största problemen vid migreringar säger Shams Jorjani är att antalet 

inputsätt är kraftigt begränsat på en handkontroll och ännu mer begränsat på 

en pekskärm jämfört med PC. På frågan om vad de skulle förändra om de 

skulle migrera ett av deras spel till iPhone säger Shams Jorjani att man med 

Magica beslutade tidigt att det är omöjligt att översätta det direkt till iPad. 

Det blir inte samma upplevelse och man skulle tappa mycket av det orginala 

spelet. Istället menar Shams Jorjani att de började tänka i andra ändan. Man 

kan utveckla ett helt annat spel som utspelar sig i Magica världen men med 

liknande spelmekanik som dock bygger på ett annorlunda control scheme 

som är lämpligt för just den plattformen. Det tankesättet menar Jorjani att de 

har till allting. 

 

På frågan om detta inte borde bli dyrt så säger han att man ändå inte kan 

använda det man har rakt av vid en migrering. Man kan inte använda mycket 

av det som man har gjort till PC versionen på iPhone versionen, i alla fall inte 

i exakt form. Så det är ofta lika bra att börja från början istället för att 

återanvända direkt. Han menar även att det lönar sig att tänka på detta sätt 

eftersom resultatet blir bättre.  
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Han nämnde att han tror att Apple kommer att presentera en liten fysisk enhet 

snart, liknande det som respondenterna i enkäten föreslog. Att en sådan enhet 

kan försämra mobiliteten ser inte Shams Jorjani som något problem, han 

säger att det är en liten ‖trade-off‖. På frågan om han tror att fler 

användartester hade kunnat avhjälpa de användbarhetsproblem som många 

upplever i iPhonespel är Shams Jorjani tveksam eftersom användartester kan 

utföras vid slutet av produktionen. Medan detta är ett beslut som måste fattas 

tidigt. När man inser att kontrollerna är för dåliga så har man säkerligen 

kommit så långt i utvecklingen av spelet att det är för sent att göra något åt 

saken. 

 

4.4.3 Dan Gärdenfors (Senior Concept Designer RIM - tidigare TAT) 

Den här intervjun besvarades skriftligt så vi kunde inte ställa spontana frågor, 

därför är denna intevju något kortare än de andra. 

 

Dan Gärdenfors ser det som en fördel med skärmstorleken eftersom man då 

måste tänka till och få fram en smart layout för att inte slösa med pixlar. Han 

nämner det samtidigt som en nackdel, att det inte finns tillräckligt med plats, 

det tar lång tid att optimera innehållet. Den största fördelen med att spela på 

iPhone är tillgängligheten enligt Dan Gärdenfors. Han menar att spel är 

enkla, ofta korta och att det är ‖snabb men koncentrerad förströelse när det 

är bra‖. Nackdelar med spel säger han är att de blir ‖kraftigt förenklade‖ och 

att fingrar skymmer sikten. 

 

Han säger att sättet att vända skärmstorleken till sin fördel ligger i att 

förenkla spelkoncepten. Man kan inte porta stora komplexa spel. På frågan 

om varför utvecklare ofta misslyckas med kontroller på iPhone (som enkäten 

visade) svarar Dan Gärdenfors att ‖de som klagar på dåliga kontroller 

troligen är fast i en gammal inputparadigm där de förväntar sig spel med 

flera knappar osv.‖. Han nämner realtids racing, fightning, FPS osv. som 

genres med spelkoncept där fysiska knappar förväntas. Han säger att om man 

hade frågat om spel som är designade för pekskärmar, t.ex. Angry Birds, så 

blir förmodligen inte svaret att kontrollerna är dåliga. 

 

Som de största skillnaderna mellan smartphones och stora stationära 

plattformar nämner Dan Gärdenfors bland annat avsaknaden av ‖mouse over 

och highlight beteende på touchscreen‖. Han säger vidare att smartphones 

har fler sensorer som t.ex. motion sensors, multitouch, mic (blow) input osv. 

som kan användas till spel.   

 

Vid migrering säger Dan Gärdenfors att en ‖ny speldesign som utnyttjar 

plattformens fördelar (t.ex. tilt kontroll, multitouch, fysiksimulering)‖ är att 

föredra. När frågan om fysisk kontrollenhet nämns så tycker han att nya Sony 
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Xperia Play är ett bra exempel ‖om man vill spela den sortens spel‖. På 

frågan om fysiska kontroller verkligen behövs så säger Dan Gärdenfors att 

‖det är en ny plattform och nytt kundsegment‖ och att man inte kan förvänta 

sig att alla olika spel som har gjorts hittills ska kunna gå att spela på 

smartphones. 

 

4.4.4 Analys 

Det mest slående med intervjuerna är att alla nämner hur bra en migrering av 

ett spel blir hänger mycket på vilken typ av spel och genre det är. Detta 

styrker det som har antytts i teorin att olika genres passar olika bra på mobila 

plattformar med pekskärm. Att användartester är viktigt och kanske bör 

användas mer styrks av en av intervjuerna. Detta styrker teorierna om 

användartesters betydelse. 

 

Alla de intervjuade personerna tycker att en av de största fördelarna med att 

spela spel på en smartphone är tillgängligheten och mobiliteten och att man 

kan spela korta sessioner var man än är, till exempel: på bussen, 

busshållplatsen, när man har paus på jobbet osv. Det bekräftas också av 

enkätsvaren och styrker ytterligare de teorier som berördes tidigare under 

analys av enkätundersökning. Återigen får vi bekräftelse på det som 

litteraturstudierna har visat, nämligen att mobiltelefoner ofta används under 

‖korta pauser‖, och bekräftelse på utvärderingsprinciper om tillgänglighet 

och mobilitet. Allt detta är viktigt och måste tas hänsyn till vid design och 

utveckling av spel. Som en av de intervjuade säger så blir det ‖snabb men 

koncentrerad förströelse‖ när spelet är bra designat. 
 

Som redogjordes för tidigare så var mobiltelefoners lilla skärmstorlek ‖med 

tillhörande problem‖ det som respondenterna i enkäten klagade mest på. 

Dock var det få som klagade direkt på gränssnittsproblem, något som det har 

skrivits relativt mycket teori om och som också redogjorts för tidigare. De 

intervjuade kommer dock inte bara på den lilla skärmstorleken som ett 

problem, utan kommer också in på just ämnen som gränssnittets design. En 

av de intervjuade som jobbar just med design och utveckling av gränssnitt för 

smarttelefoner säger till exempel att nackdelen med en liten skärm kan vara 

att man inte får tillräckligt med plats och att det är tidskrävande att optimera 

innehåll så att det blir tillräckligt stort, ‖bra layoutat, går att se och trycka 

på‖. Men han inser också att det kan vara en fördel eftersom man då måste 

tänka till och få fram en smart layout för att inte slösa med pixlar. Så det kan 

vara inspirerande och det kan ‖kräva‖ att designa och göra bra, minimalistiskt 

och funktionellt gränssnitt som ska fungera problemfritt på en liten skärm.  

 

De intervjuade påpekar att det inte är den bästa idén att migrera/konvertera 

spel från PC/konsol rakt av till iPhone. Man bör tänka till och ‖skala bort 
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features från PC spel om man alls ska försöka porta till smartphone‖. En 

‖helt ny speldesign som utnyttjar plattformens fördelar (t.ex. tilt kontroll, 

multitouch, fysiksimulering)‖ är att föredra. 

 

Som nämnts tidigare i uppsatsen så finns det mycket lite eller ingen forskning 

gjord om kontroll, inmatningsmetoder, dess möjligheter och dess påverkan på 

spelbarhet (Zaman, Natapov & Teather, 2010), men det kan antas att dessa 

citat pekar på att den mobila plattformens egenskaper, t.ex. den lilla 

skärmstorleken, bör tas i beaktande vid speldesign. Som nämnts tidigare så 

finns det i alla fall forskning som säger att den lilla skärmstorleken skapar 

problem (och möjligheter) och intervjuerna och förslagen kan således ses 

som en reaktion på, bland annat, detta faktum. Därmed styrks slutsatsen att, 

bland annat, den lilla skärmstorleken gör att annorlunda speldesign behövs. 

 

Som nämnts tidigare så har Jakob Nielsens uttryckt att bristen på taktil 

feedback försämrar användbarheten. Detta bekräftas i stort sätt i genomförda 

intervjuer. Intervjuerna styrker tidigare resultat som visar på att pekskärmar 

har sämre spelbarhet än om spelet spelas med fysiska knappar.  
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5 Diskussion 
I början av denna uppsats presenterades en forskningsfråga för uppsatsen som 

vi skulle vilja börja med att besvara. Frågan var: 

 

Vilka designprinciper gäller vid migrering för spel från stora skärmar 

(utan pekskärm) till Apples iPhone?  

 

Det finns flera områden som kan förbättra kvaliteten på migrerade spel från 

stationära plattformar till iPhone. De viktigaste har, enligt våra resultat, att 

göra med kontrollen av spelen. Styrkors, styrspak och fysiska knappar bör 

inte simuleras på pekskärmen. Spelen bör anpassas för iPhones egenskaper, 

att försöka göra spelen kontrollmässigt lika stationära versioner ger inget bra 

resultat. Kompensation för precisionsförlust jämfört med stationär version, 

t.ex. genom extra hjälpmedel, bör ges beroende på genre. De migrerade 

mobila versionerna måste användartestas. Spelen bör inte förkortas för 

mycket jämfört med stationära versioner. Accelerometer bör användas mer, 

den är en underskattad inmatningsmetod. 

 

De resultat vi har fått fram tyder på att det inte är spelbarhet (i den definition 

som vi angav tidigare, dvs. spelbarhet (gameplay) som ett mer generellt, 

övergripande begrepp som t.ex. Koivisto & Korhonen (2006) använder) som 

är det stora problemet i migrerade, mobila spel till iPhone. De flesta 

migrerade spel efterliknar sina stationära versioner när det handlar om t.ex. 

tydliga mål, att spelet är konsekvent, att spelaren blir belönad och att 

belöningar är meningsfulla osv. Mycket få respondenter nämnde någonting 

om detta i vår enkätundersökning. Våra resultat styrker också delvis den teori 

som säger att pekskärm som inmatningsenhet till spel inte är särkilt bra 

generellt sett. 

 

De stora skillnaderna mellan migrerade spel till iPhone och stationära spel 

ligger i spelanvändbarheten (game usability) tillsammans med 

inmatningsmetoderna som finns tillgängliga och hur spelet använder dessa 

och hur spelen anpassas till iPhone och dess egenskaper vid en migrering. 

 

5.1  Genres 

Enkäterna och intervjuerna tyder på att det finns vissa skillnader mellan 

genres. Vissa genres är lättare att anpassa för mobila plattformar än andra. 

Utvärderingarna och intervjuerna tyder på att spelanvändbarheten hos ett 

stationärt spel är lättare att bevara vid migreringar till iPhone hos bilspel. Det 

vi har fått fram är att bilspel kan gå att migrera relativt bra, alltså att 

spelkänslan behålls, bland annat tack vare accelerometern som simulerar 
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bilratten och som är relativt bra på att framstå som ett naturligt och intuitivt 

sätt att kontrollera ett virtuellt fordon på. Utvärderingarna tyder dock på att 

precision förloras men att spelbarheten ändå kan bevaras relativt bra i bilspel. 

Det är något som också nämndes i intervjuerna. 

 

I enkäten nämndes många spel på frågan om vilka som var deras favoritspel. 

Det är dock kanske inte så viktigt här vilka exakta speltitlar man har nämnt 

utan vilken motivering som man har skrivit till sitt val. Varför är just de 

spelen så omtyckta? De flesta av dessa spel är enkla spel med bra kontroller 

fast de är baserade på bra, fångande ideér som kräver reflex men också leker 

med vårt intellekt och utnyttjar iPhones egenskaper (pekskärm, accelerator, 

skärmstorlek) på ett bra sätt som lyfter spelet ännu mer istället för att 

begränsa det. Dessa egenskaper blir ofta i själva verket en viktig del av 

spelmekaniken och spelbarheten och är en viktig del av spelidén. Till 

exempel är det inte samma och lika spännande spelupplevelse att spela Angry 

Birds på PC som på iPhone i och med att man på PC inte har en pekskärm 

vilket spelar stor roll just när det gäller det spelet. Detta visar på att det finns 

möjligheter som kan utnyttjas och inte bara problem vid migreringar av spel 

till en mobil plattform med pekskärm. 

 

Från enkäterna fick vi också fram ett något underligt resultat. Liknande svar 

gavs på både vilka fördelar och nackdelar som finns med att spela på iPhone, 

t.ex. priserna på spelen och pekskärmen. Varför finns samma svar bland de 

minst och de mest omtyckta? Förklaringen kan vara att det finns både 

positiva och negativa aspekter med dessa områden. Vi kan anta att det till 

exempel å ena sidan är bra att utbudet är stort, att det finns mycket att välja 

mellan och det finns säkert något för alla. Men å andra sidan känns det ibland 

överflödigt och det kan bli svårt att hitta det som verkligen är värt att köpa 

och spela bland många sämre titlar med dålig spelkvalitet (på en av frågorna 

säger en av respondenterna: ‖jag tycker om de spel som jag har hittat, men 

jag tycker att det är svårt att hitta rätt bland alla olika spel i iTunes-store‖). 

AppStore rekommenderar dessutom bara de mest populära titlarna så det kan 

vara svårt att uppmärksamma de andra titlarna och därmed kan utbudet 

kännas dåligt för vissa användare.  

 

När det gäller pekskärmen så kan det vara både en fördel och en nackdel för 

spelandet (på iPhone i det här fallet) och mycket beror på hur den blir 

uttnyttjad och använd i spelen. Mycket beror just på hur spelbarheten och 

gränssnittet är designat gentemot pekskärmen och dess egenskaper. Vissa 

spel gör det mycket sämre än andra och skapar irritation hos användarna 

p.g.a. dåliga kontroller och inmatningsmetoder som inte är utformade 

speciellt bra för pekskärmar. Andra utvecklare utnyttjar pekskärmen till sin 

fördel och gör dess egenskaper till kärnan av en spännande och intuitiv 
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spelupplevelse i deras spel. Så det gäller att hitta på nya, anpassade och bra 

inmatnings- och kontrollmetoder för vissa spelgenres och kanske mest för 

spel som just migreras direkt från ‖stora konsoler‖ och PC. Att pekskärmen 

kan vara orsaken till irritation är en sak men att den är en attraktiv feature och 

en av de viktigaste sakerna som urskiljer mobiltelefoner från de ‖stora 

konsolerna‖ och PC är en annan sak. Pekskärmen är viktig men sättet att 

utnyttja den måste förbättras om man vill migrera spel med framgång.  

 

5.2  Extra hjälpmedel för att kompensera precisionsförlust 

Fotbollsspel (eller möjligtvis sportspel i allmänhet), och 

action/äventyr/plattformspel verkar inte vara lika väl lämpade, bland annat 

eftersom de kräver snabb precisionsstyrning och de sätt att kontrollera spelen 

som utvecklarna använder inmatningsenheterna på gör att precision förloras. 

Att helt bevara den precision som finns på en PC eller konsol om 

handkontroll används kan dock bli svårt att uppnå. Att precision förloras 

verkar gälla i princip alla genres, även i ett bilspel som Need for Speed: Shift, 

som ändå kan anses vara ett bra exempel i att bevara spelanvändbarheten. 

Upplägg och stil liknar den stationära versionen.  

 

Den stora skillnaden ligger i inmatningsenheten, som i Need for Speed: Shifts 

fall är accelerometern. Den fungerar relativt bra men den fungerar ändå 

betydligt sämre än en handkontroll med analoga spakar och knappar. Bristen 

på taktil, haptisk feedback och precision blir uppenbar. Dock har utvecklarna 

tänkt på detta och kompenserat för det genom att erbjuda passande 

hjälpmedel som automatisk gas, bromshjälp osv.  

 

Att kompensera för precisionförlust vid migreringar till mobila plattformar, 

med olika extra hjälpmedel för kontroll i spel beroende på genre, kan vara 

viktigt och kan öka den upplevda spelbarheten. 

 

5.3  Externa fysiska enheter, rätt väg att gå? 

I den genomförda enkäten svarade några respondenter att en extern enhet 

med fysiska knappar som kan kopplas till iPhone hade kunnat förbättra 

spelupplevelsen. Det borde ju lösa problemen med taktil feedback. Även om 

ett externt tillbehör med fysiska knappar skulle lösa problemet med taktil 

feedback så skulle det samtidigt skapa mobilitetsproblem. Mobiltelefonen blir 

inte lika mobil längre, och därmed inte lika tillgänglig. Och just 

tillgängligheten och mobiliteten är det som både litteraturstudierna, enkäterna 

och intervjuerna vittnar om är några av de absolut största fördelarna med att 

spela spel på en mobiltelefon. 

 



   
 

60 (111) 
 

Så är det rätt väg att gå? Nej, inte enligt våra resultat. Resultaten tyder 

faktiskt på något helt annat. Intervjuerna tyder på att förslag som dessa 

snarare är en reaktion på de för dåligt testade spelen som finns tillgängliga på 

iPhone och som inte har utnyttjat de nya möjligheter som faktiskt ges på ett 

bra sätt. Många av de kontrollproblem som finns hade också kunnat 

upptäckas i utvecklingen men det sker inte eftersom ‖man måste få ut 

produkten för snabbt‖ som Daniel Toll sa i intervjun. 

 

Det verkar inte som att användartester används särskilt mycket hos utvecklare 

av mobila spel. Daniel Toll nämnde det själv som en eventuell svaghet i 

utvecklingen och från litteraturstudierna vet vi att användartester är mycket 

viktiga eftersom att utvecklarna inte är användarna. (Eitan, 2008).  

 

Det här verkar vara ett större problem för mobila spel än vad som kanske 

tidigare har trotts. Flera av de problem som finns hos mobila spel som har 

upptäckts i våra heuristiska utvärderingar och i enkätsvaren borde ha kunnat 

upptäckts och åtgärdats även av utvecklarna som utvecklade spelen vi 

testade. Det finns alternativa sätt att kontrollera spelen som inte har använts. I 

intervjun med Daniel Toll som genomfördes så verkar det som att det stora 

problemet ligger i att utvecklarna inte satsar tillräckligt med pengar, inte har 

tillräckligt med resurser eller att utvecklarna inte får tillräckligt med tid.  

 

5.4  Migrera inte rakt av, minska GUI komponenter 

Spelen som vi har testat är utvecklade av Electronic Arts, ett av världens 

största spelföretag. Även om den heuristiska utvärderingen visade att Need 

for Speed: Shift fungerar relativt väl på iPhone, så gör Sim City Deluxe och 

FIFA11 det definitivt inte jämfört med de stationära versionerna. Och FIFA 

spelen är en av världens mest sålda spelserier. Så varför har då iPhone 

versionen så dålig kontroll? Finns det verkligen inget bra sätt att styra ett 

fotbollsspel med på iPhone? Hänger det bara på inmatningsenheterna hos 

iPhone, med brist på precison och taktil feedback, som gör att många spel 

upplevs som ‖dåliga‖ på iPhone?  

 

Nej. Den upplevda dåliga användbarheten hos migrerade mobila spel, som 

enkätundersökningen visar på, handlar i mångt och mycket om att 

utvecklarna inte har lyckats se möjligheterna med de nya 

inmatningsmetoderna och/eller inte har anpassat spelen tillräckligt mycket för 

att använda dessa på ett bra sätt eller att spelen har testats alldeles för lite. 

Enkäterna och även litteraturstudierna pekar på att pekskärmar inte är väl 

lämpade för spel, oavsett om det är på en mobiltelefon eller portabel konsol. 

Därför bör alternativa inmatningsmetoder till pekskärm användas mer, som 

t.ex. accelerometer eller till och med mikrofon. Görs detta så kan t.ex. GUI 
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komponenter minskas då inte lika många menyer behövs. Ett exempel på ett 

minimalistiskt iPhonespel GUI är iPhone versionen av Mirror’s Edge som 

inte har synliga knappar, ikoner eller indikatörer ‖på‖ skärmen. Detta är 

viktigt eftersom respondenterna, och även teorin, visar tydligt att 

skärmstorleken är ett problem. Det kan konstateras att det måste vara bättre 

anpassat och designat mer specifikt för en liten skärm, mer minimalistiskt. 

 

5.5  Accelerometer 

Accelerometer har flera fördelar. Styrs spelet med hjälp av denna 

inmatningsenhet så minskar behovet av visuella indikatorer på skärmen. I ett 

spel som FIFA11 så används ett virtuellt styrkors konstant nere i vänstra 

hörnet som används för att springa, tillsammans med simulerade ‖knappar‖ i 

det högra hörnet. Våra heuristiska undersökningar visar på att simuleringar av 

fysiska kontroller på pekskärm kraftigt försämrar spelanvändbarheten. 

 

Ett alternativt sätt är att använda accelerometer för att styra spelaren och vart 

denne ska springa. Precisionen blir sämre, men förmodligen bättre än att 

simulera styrkors. En annan fördel med accelerometer är att problemet med 

att fingrar täcker skärmen när man trycker på den i stort sett försvinner. Våra 

heuristiska utvärderingar visade tydligt att fingrar som täcker skärmen kan 

vara ett problem, t.ex. när man ‖hoovrar‖ i Sim City Deluxe. Problemet är 

som sagt betydligt mindre i Need for Speed: Shift. Enda gången fingrarna 

täcker skärmen något när man kör, är när man bromsar eller använder nitro. 

 

Även Sim City Deluxe hade kunnat använda accelerometern mer, t.ex. för att 

ta fram vissa ofta använda menyer. Det hade förbättrat spelanvändbarheten. 

Som det är nu så måste man klicka sig igenom flera menyer för att 

manipulera enkla saker. Sim City Deluxe blir också ett bevis för vår tidigare 

nämnda kritik mot för lite användartester. När en zon ska dras så blir bristen 

på precision mycket uppenbar. Det är mycket svårt att dra en zon med 

pekskärmen, vet vi från den heuristiska utvärderingen. Ännu en gång har man 

försökt simulera hur det görs på en stationär plattform på ett slaviskt sätt med 

dåliga resultat. Hade spelet användartestats ordentligt så borde ett fel som 

detta ha upptäckts och åtgärdats relativt lätt. 

 

Enkätsvaren tyder också på att accelerometer är en relativt bra kontrollmetod, 

då många sa att de gillar den. En blandning och bra balans i användningen av 

pekskärmsfunktioner och accelerometern i samma spel kan verka vara en bra 

lösning som utnyttjar alla funktioner av enheten och varierar spelupplevelsen. 

 

Det finns ont om tid och resurser ibland. Att stationära versioner simuleras 

kan också ha att göra med att vissa spelare inte vågar pröva något nytt utan 
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förväntar sig samma kontroll som på en stationär plattform. Det kan också 

naturligtvis vara så att utvecklarna inte har resurser att testa spelen ordentligt. 

 

Som nämndes tidigare så är alla våra testade spel utgivna av Electronic Arts. 

Om något företag borde ha tillgång till QA testning (Quality Assurance) så är 

det just Electronic Arts. Varför har inte mer tid lagts på att göra iPhone 

versionerna av i alla fall FIFA och Sim City bättre? 

 

Det här kan hänga ihop med prisbilden på iPhone spel. Trots att iPhone spel 

som säljs på AppStore ligger långt under stationära spel i pris, så nämnde 

ändå många personer i enkätundersökningen priset som en negativ aspekt 

med iPhone spel. Enligt våra intervjuer så kan detta ha att göra med att folk 

idag är vana att få saker gratis. Användare är inte redo att betala, vilket 

indirekt kan leda till att migrerade spel inte testas ordentligt för att hålla priset 

nere. Vill iPhone ägare ha bättre spel så måste man vara beredd att betala 

mer. Men uppenbarligen är det inte så, och det styrker det faktum att 

stationära konsoler, och även portabla konsoler nog kommer att fortsätta 

finnas länge till. Detta antagande styrker även intevjuerna. Samtidigt visar 

detta konstaterande på att migreringar från stationära plattformar till iPhone 

(och andra mobila plattformar) nog därför är något vi också kommer att få se 

en lång tid framöver. 

 

5.6  Användartester 

Vi vill också påpeka att den andra intervjun som genomfördes med en 

utvecklare från Paradox Interactive pekar på något annorlunda resultat. Han 

sa att det kan vara svårt att användartesta ett spel tidigt i utvecklingen då 

spelet inte är tillräckligt ‖klart‖ för att upptäcka kontrollproblem. Kanske kan 

då ett liknande spel testas med liknande inmatningsenheter? Eller eventuellt 

så kan en mycket enkel prototyp tas fram som enbart testar hur ett eventuellt 

gränssnitt i spelet fungerar med valda inmatningsenheter? Eller kanske kan 

en beta version skickas ut tidigt som bara är inriktad på kontrollerna och hur 

inmatningsenheterna används? Våra empiriska undersökningar visar mycket 

tydligt på att det är kontrollen som är det största problemet med mobila spel, 

tillsammans med den lilla skärmen. Att då få feedback från en utomstående 

spelare/användare eller expert tidigt i utvecklingen om eventuella brister i 

spelanvändbarheten tror vi är viktigt för att göra nödvändiga förändringar och 

upptäcka fel tidigt i utvecklingen för att fel inte skall fortplanta sig till större 

spelanvändbarhetsproblem senare i utvecklingen. Generellt anser vi att mer 

vikt bör läggas på kontrollen och spelanvändbarheten tidigare i 

spelutvecklingen. Ett spel kan vara världens bästa spel men är 

spelanvändbarheten så dålig att det bara leder till frustration för spelarna så är 

det ingen som kommer att spela klart det, än mindre betala någon större 
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summa för det. Som litteraturstudierna visar så är spelanvändbarheten en del 

som måste uppfyllas för att det större målet, spelbarhet (gameplay) ska 

uppnås. 

 

5.7  Förenklingar och spelens längd 

I enkäterna upptäcktes också att många klagade på att mobila spel hade 

förenklats för mycket. Att detta kom fram kan ha att göra med målgruppen 

för enkäten, som är avancerade användare. Men att spelen har förenklats 

mycket märks också från våra heuristiska utvärderingar. Eftersom 

inmatningsmetoderna på iPhone skiljer sig från stationära plattformar, 

framför allt när det gäller precision så kan en viss förenkling av spelen 

behövas ibland beroende på genre. Men för mycket förenkling kan tolkas 

negativts av mer avancerade användare. Det är inte bara ‖casual‖ spelare som 

spelar spel på iPhone. Respondenterna i vår enkät spelar stationära spel 

hemma men också mobila spel på sin iPhone.  

 

Enkätsvaren visar också på att respondenterna tycker att spelen är för korta. 

Vad är förklaringen? Som påpekats tidigare så vill spelarna inte betala 

mycket för spel på en mobilplattform. Att skapa kortare spel eftersom 

spelarna på iPhone spelar i korta sessioner verkar inte vara en bra förklaring 

eftersom man ju ändå kan spela ett mycket långt spel i flera korta sessioner, 

man kan avbryta spelet efter till exempel 15 minuter och sedan komma 

tillbaka till det nästa dag. Utmaningen vid utvecklingen av långa spel blir att 

designa spelet på så sätt att de korta 15 minuterssessionerna blir värdefulla 

och roliga, att spelupplevelsen inte försämras för mycket av att man ofta 

avbryter spelet och att det blir önskvärt och meningsfullt att komma tillbaka 

till spelet för kommande korta sessioner. Men man kan inte blunda för det att 

en del av användarna vill ha ‖stora‖ spel (som finns på ‖stora konsoler‖ och 

PC) också på iPhone i de långa, ‖stora‖, omfattande versionerna. Det verkar 

som att man då måste hitta en balans mellan iPhones egenskaper och 

kompliceringen av de ‖stora‖ spelen. Frågan är också om iPhone användarna 

är benägna att betala mycket högre pris för sådana spel på en mobiltelefon 

eftersom de ju inte kan kosta bara sju kronor som de små spelen på AppStore. 

Och här spelar också gränssnittets kvalitet, inmatningsmetoderna och 

spelbarheten en stor roll.  Förklaringen till varför utvecklare inte gör längre 

spel kan förmodligen ligga i att utvecklare försöker pressa priserna eftersom 

priserna är så låga, som nämnts tidigare. 

 

5.8  Djupare förändringar och kontroll 

Något som tydligt kan ses i intervjuerna är att djupare förändringar behövs i 

speldesign vid migreringar. För utnyttja egenskaperna och de fördelar som 
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iPhone (och andra mobila plattformar) har eller kan ha, så behövs djupare 

förändringar i spelmekanik, kontroller osv. I en intervju nämndes till och med 

en uppmaning att det är lika bra att göra om spelet från början, fast i samma 

värld eller med samma tema som den stationära versionen. Vi frågade då om 

inte kostnaden för det kan bli ett problem, men svaret blev att det kan bli 

minst lika dyrt om migreringen görs på vanligt sätt eftersom så mycket 

behöver förändras ändå. Eftersom alla tre intervjuer tyder på att djupare 

förändringar behövs av upplägg, hur spelet styrs etc. så tolkar vi detta som att 

försök att migrera PC eller konsol kontroller och mappning rätt av till iPhone 

bör undvikas. Om möjligt så bör spelet designas om på ett djupare plan vid en 

migrering.  

 

Framförallt kontroll bör absolut inte kopieras från de stationära plattformarna 

rätt av. Istället bör företag sätta sig ner och ta fram kontroller på nytt enbart 

för den mobila version, om möjligt eller till och med göra om spelet från 

början, fast denna gång bara för den mobila plattformen. Det ökar chansen 

för bra spelanvändbarhet vilket i sin tur ökar chansen för bra gameplay 

(spelbarhet). Ett exempel på ett spel där detta verkar ha gjorts i vissa 

avseenden i alla fall är ett av spelen som vi testade, iPhone versionen av Need 

for Speed: Shift. Även om det går att känna igen spelet och det övergripande 

upplägget liknar den stationära versionen, så har vissa nya banor lagts till och 

vissa tagits bort och vissa extra hjälpmedel har lagts till för att göra det lättare 

att spela spelet på iPhone. Resultatet är relativt bra. 

 

Så är det då möjligt att helt bevara en spelupplevelse vid en migrering från en 

stationär plattform till iPhone? Nej, det är det inte. De heuristiska 

utvärderingarna visar att spelet Need for Speed: Shift på iPhone faktiskt 

kommer en bit på vägen i att bevara spelbarheten från PC versionen. Spelas 

PC versionen med tangentbord så kan till och med iPhone versionen sägas ha 

likvärdig eller till och med bättre kontroll än PC versionen. Spelas PC 

versionen med handkontroll (eller på konsol som nästan alltid har någon form 

av handkontroll) så blir skillnaden dock stor i användbarhet igen, till de 

stationära plattformernas fördel. Hårdvarubegränsningarna kommer att göra 

det svårt att få en lika bra upplevd spelbarhet och användbarhet som på 

stationära plattformar. De stationära plattformarna kommer, som vi ser det, 

även i fortsättningen att ha ett övertag i spelanvändbarhet. Dessa slutsatser 

styrks också av intervjuerna och enkäterna. 

 

Utvecklare bör ibland också, beroende på genre, tänka över om spelet 

överhuvudtaget passar att migrera till iPhone eller en annan bärbar plattform 

med liten pekskärm. Våra intervjuer tyder på att de mobila versionerna i vissa 

fall kan passa bättre som komplement till den stationära versionen, snarare än 

ett ‖eget‖ spel, t.ex. att man kan fortsätta ett quest i WoW på mobiltelefonen. 
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Men våra empiriska undersökningar tyder också på att det går att kraftigt 

förbättra spelanvändbarheten och således också spelbarheten hos migrerade 

mobila spel. Nyckeln till det ligger i att anpassa spelen bättre utefter de 

förutsättningar som iPhones inmatningsmetoder och egenskaper ger, framför 

allt när det gäller kontrollen av spelen som i sin tur är beroende av hur 

inmatningsenheterna används. 

 

Att kopiera och försöka simulera fysiska kontroller på en pekskärm är ett bra 

recept på dålig användbarhet, enligt våra resultat. För en bra migrering så 

måste tid och kraft läggas på att anpassa spelen för iPhones egenskaper. 

Många problem kan också gå att avvänja genom användartester. 

 

5.9  Feedback 

Sätten att ge feedback på som iPhone ändå har, måste utnyttjas bättre. Varför 

används inte vibratorn mer? Inga av de testade spelen använder den. Vi 

uppmanar utvecklare att börja använda vibratorn i telefoner för att ge bättre 

feedback till spelare. Våra resultat visar att feedback är ett av de största 

problemen på iPhone för spel och all extra feedback som kan ges borde ges 

eftersom iPhone saknar fysiska knappar att använda som inmatningsenhet i 

spel och därmed taktil feedback. Att använda vibratorn skulle t.ex. ge 

välbehövlig haptisk feedback. Andra alternativa inmatningsenheter borde 

övervägas också i större utsträckning, som mikrofon, även om detta kan ge 

problem utomhus. 

 

5.10 Metodreflektion 

De metoder som valdes syftade till att nå djupare kunskap vilket därmed 

mestadels var kvalitativa metoder. Vi är glada över att de problemområden 

som upptäckts med hjälp av de valda metoderna, litteraturstudier, heuristisk 

utvärdering, enkät och intervju har givit liknande resultat, där i princip 

samma problemområden har hittats i alla metoderna (problem kontroll och 

spelanvändbarhet, skärmstorleken m.m.). Som nämndes tidigare i uppsatsen 

så hade användartester kunnat användas som ett komplement för att upptäcka 

problemområden och lösningar på dessa, men det fanns det inte tid för och 

eftersom feedback om problemområden och till och med förslag på lösningar 

redan mottagits från användare i enkäten på de öppna frågorna så tror vi inte 

att användartester hade gjort att så många fler problemområden upptäcktes. 

Att mycket liknande resultat uppnåddes från alla metoder pekar på att rätt 

metoder valdes för uppsatsen och det visar på hög reliabilitet.  

 



   
 

66 (111) 
 

Eftersom vi använde ett kvalitativt upplägg i denna uppsats så fanns alltid 

risken för subjektivitet närvarande. Vi försökte att begränsa eventuell 

subjektivitet genom att alltid fråga testpersoner, intervjupersoner osv. om vi 

t.ex. har uppfattat deras svar korrekt och att vara ytterst noga med att försöka 

undvika att vi påverkar resultaten.  
 

5.11 Slutsatser 

 Våra undersökningar tyder på att accelerometern är underskattad som 

inmatningsmetod och bör användas mer.  

 

 Alla försök att simulera fysiska knappar, styrkors och/eller styrspak 

på en liten pekskärm bör undvikas.  

 

 Spelen bör inte göras för korta, detta kommer att upplevas som 

negativt av användarna. 

 

 Alla sätt att öka feedback bör tas eftersom bristen på feedback, 

framför allt taktil feedback, är ett av de största 

användbarhetsproblemen med mobiltelefoner. Vibratorn bör användas 

om möjligt. 

  

 Kompensera för precisionsförlust med extra hjälpmedel i spelet, 

beroende på genre. 

 

 Utnyttja den lilla pekskärmens fördelar och egenskaper på bättre sätt 

och använd de nya inmatningmöjligheterna för att t.ex. försöka 

minska GUI komponenter. 

 

 Att migrera ett stationärt spel exakt som det är på PC eller konsol bör 

undvikas. Om möjligt så bör den mobila versionen utvecklas 

oberoende av den stationära (men utspelar sig i samma värld etc. 

beroende på genre).  

 

 Viss förenkling av spelen kan behövas beroende på genre, men 

förenkla inte för mycket. Det kan skrämma bort mer avancerade 

användare. Det är inte bara ‖casual‖ spelare som spelar på iPhone. 

 

5.12 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen och undersökningarna var avgränsade till små pekskärmar och i 

synnerhet till spel på iPhone. Det kan vara mycket intressant att göra en 

liknande undersökning fast gällande spel på pekplattor som är lite större än 
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mobiltelefoner som till exempel Apples iPad. Här skulle man kunna jämföra 

inte bara spelversioner mellan stora stationära plattformar och iPad men 

också versioner av samma spel på iPhone och iPad. Skiljer de sig i någon 

aspekt? På vilket sätt osv.? Som Shams Jorjani från Paradox Interactive sade i 

en intervju med oss: att en av de största, om inte den största, skillnaden 

mellan iPhone och iPad är pekskärmsstorleken. Allt annat är likadant. Men 

just det att pekskärmsstorleken är lite större ger andra förutsättningar och 

förändrar sätten att designa spel.  

 

Det kan dessutom vara intressant och användbart att undersöka nya eller 

alternativa sätt att kontrollera, styra spelet. Ett av sådana alternativa sätt 

skulle kanske vara en mikrofon som ju finns i varje mobiltelefon? Att 

undersöka hur man skulle kunna använda mikrofonen och röstkommandon i 

spel på iPhone eller smartphones kan vara intressant. Om det skulle vara bra 

eller inte och varför? Ett annat alternativt sätt att styra är gyroskopen som 

finns i iPhone 4 och som används ibland i First Person Shooters spel till 

exempel för att vrida/rotera spelarens ‖huvud‖ och därmed orientera sig i 

miljön och ändra vyn. Hur kan man använda gyroskopen i FPS och andra 

spel på ett bra sätt? Fungerar det bra? Är spelarna nöjda med det sättet att 

spela, eller känns det helt onaturligt och obekvämt?  

 

På en av frågorna i enkäten har många respondenter svarat att de skulle vilja 

ha en extra, fysisk kontroller som man skulle kunna ansluta till sin iPhone 

eller iPod Touch. Kanske är det värt att undersöka hur det fungerar med 

fysiska knappar på en konkurrerande smartphone, nämligen Sony Ericsson 

Xperia Play som också används för spel och som har en utskjutbar fysisk 

kontroller som liknar styrkors och knappar på bärbara spelkonsoler som till 

exempel Sony PlayStation Portable. Är det en bra idé att ha sådana fysiska 

spelkontroller i en smartphone? Försämrar det inte mobilanvändningen och 

mobiliteten? Vill användarna ha det så? 

 

En av sakerna som är karaktäristiska just för mobila plattformar är att man 

använder dem i olika situationer, olika miljöer, förutsättningar och 

förhållanden. I undersökningarna har den problematiken berörts lite genom 

att en punkt i spelutvärderingarna användes som säger: ‖The game 

accomodates with the surroundings.‖ Dvs. spelet bör vara designat med 

hänsyn till omgivningen. Det är mycket intressant och det skulle man kunna 

undersöka mycket mer noggrant och djupare. Till exempel kan man ställa sig 

frågan: hur man utformar knappar, vilken kontrast och färger bör man 

använda i menyerna och under gameplayen för att kunna spela bra och se bra 

det som finns på skärmen när man spelar utomhus? Kanske kan det ha 

samband med grafisk design också? Hur är det att spela utan audio utomhus 

och vilken feedback får man då och är det tillräcklig feedback när man saknar 
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audiofeedbacken? Det har berörts lite i uppsatsen men man skulle kunna 

fokusera endast på det.  

 

Ett annat viktigt område när det gäller spel är känslor. När det gäller 

migration av spel, finns det en skillnad i att skapa immersion i mobilspel och 

PC/konsolspel? Vilka faktorer är de viktigaste och avgörande? En av 

utvärderingsprinciperna som användes i uppsatsen löd ‖the players can 

express themselves.‖ Därmed kan man också ställa frågan på vilket sätt kan 

spelaren uttrycka sig själv i spelet? Hur gör man detta i mobilspel i 

jämförelse med PC/konsolspel? Hur ska man designa spel för att uppfylla 

detta krav på ett utförligt sätt? 

 

En annan intressant sak som togs upp kort i diskussionen, och som Shams 

Jorjani från Paradox Interactive nämnde i intervjun med oss, är hur man kan 

skapa ett bra ‖expansionsspel‖ (‖companion product‖ eller 

‖komplementerade spel‖) på iPhone som blir ett mindre komplement till 

PC/konsolspel. Hur bör man designa och utveckla sådana ‖companion 

products‖? Vad är viktigt då? Hur stor eller liten bör en sådan produkt vara? 

 

Det kan dessutom vara intressant att undersöka multiplayer i spel på iPhone. 

Här måste man designa med mycket stor ‖drop out rate‖ i åtanke, större än i 

PC och konsol fallen (vilket Shams Jorjani också har påpekat). Dvs. spelaren 

kan ofta vara tvungen att avbryta spelet när som helst och hoppa av 

multiplayer session. Hur förändrar det multiplayer spelet för andra då? Hur 

bör man designa en sådan multiplayer upplevelse på iPhone? Man kan också 

ställa frågan om hur man kan och bör designa multiplayer spel mellan iPhone 

och PC/konsol där en spelare spelar via iPhone och en annan spelare spelar 

samma multiplayer spel med honom fast från PC eller konsol? Hur ska man 

designa dessa två versioner av samma spel på så annorlunda plattformar så att 

de samspelar på ett bra sätt och så att spelupplevelsen blir tillfredställande för 

båda versioners spelare? 

 

Till sist så finns det områden som ligger lite längre bort från kärnan av den 

här uppsatsen men som inte är mindre viktiga, till exempel ergonomin vid 

spelandet på smartphones. Det kan vara intressant för någon utanför vårt 

ämnesområde att undersöka hur länge man spelar på smartphone innan 

muskler, armarna, händer gör ont? Vilken position bör man exakt inta? Kan 

det påverka spelutveckling på smartphones, spelens längd, sättet att styra, att 

designa för korta sessioner osv.? Eller kan det påverka utformandet av 

produktens ergonomi även när andra sysslor utförs än att spela spel? 

 

Till sist vill vi påpeka att slutsatserna, eller designprinciperna, som har tagits 

fram i denna uppsats inte har användartestats. De bygger på våra empiriska 
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undersökningar, men har inte testats i faktisk spelutveckling än. Att testa 

dessa, dess påverkan på speldesign, effekter när det gäller spelanvändbarhet 

osv., i vidare forskning skulle kunna vara mycket intressant. 
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Bilaga 1 – Heuristisk utvärdering 

Kristoffer_FIFA11_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

Ljudet används på ett bra sätt. Ingen musik används, men kommentatorer och 

andra effekter höjer stämningen. Färgernas kontrast är mediumhög, men inte 

så hög att färgerna upplevs som för ‖starka‖. Ställningen i matcherna visas 

alltid i text. Ljud används inte som enda feedback. Det kombineras alltid med 

något grafiskt. 

 

GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

Layouten är minimalistisk. Ställningen i matchen visas tillsammans med 

lagens logotyper. Val som kan göras av spelaren när denna har bollen 

respektive inte har bollen, visas till höger. Högst upp till höger i bilden visas 

en pausikon som tar fram pausmenyn. Till vänster i bilden finns ett virtuellt 

styrkors. Dock uppfattas allt detta som minimalistiskt eftersom det inte tar 

speciellt mycket plats på skärmen. Man lyckas alltså förmedla relativt mycket 

information på liten yta.  

 

Det går även att ställa in i spelet så att styrkorset visas dynamiskt, dvs. att 

styrkorset inte syns grafiskt förrän man trycker på den del av skärmen där 

man vet är. Detta förutsätter ju så klart att man vet var styrkorset brukar vara. 

Denna funktion är dock inte standard, utan måste ställas in manuellt. (Har 

man inte ändrat något så syns styrkorset grafiskt på samma plats hela tiden). 

Det går också att ställa in så att ännu mer information visas på skärmen, t.ex. 

en ‖radarbild‖ över planen tillsammans med var varje spelare befinner sig. 

Även när denna radarbild är framme skymmer den inte händelseförloppet 

nämnvärt. 

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Ljud går att ändra i spelet (med spelets UI). Ljudet går även att ändra med 

iPhones egna knappar på sidan. Då visas nuvarande ljudvolym kort på 

skärmen. 

 

GU4. Indicators are visible 

Indikatorer för att spela syns alltid. T.ex. stykors och val som går att göra för 

tillfället. Styrkorset går att dölja som nämnts innan, men det måste göras 

manuellt. Less is more principen följs relativt väl. Om en av dina spelare fått 

ett gult kort (en varning) så visas ett gult kort över den spelarens huvud. 

Korten har en lagom storlek och ses relativt lätt från vanligt tittavstånd. 

Ibland visas även små meddelanden över deras huvud om speciella förmågor 

just den spelaren har, t.ex. ‖Tap 2 times for special skill‖.  
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GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Menyerna är allt som oftast logiska. När man väljer lag visas vilken liga laget 

är högst upp och själva lagets namn med tillhörande specifikationer. Varje 

val har oftast en egen skärm. Innan match kan man välja stadium, strategi, 

boll och annat. Att ge ett eget alternativ åt att välja vilken boll man ska spela 

med på denna skärm känns aningen överflödigt. Totalt visas fyra alternativ på 

denna skärm samtidigt som valda lag visas ovanför dessa val. Detta kan göra 

att användaren tror att de val som står under respektive lag hör tillsammans 

med just det laget, trots att det inte är så. 

 

Det finns två knappar/ikoner som alltid dyker upp på samma ställen. Bakåt 

(nere till vänster) och bekräfta (nere till höger). I Team Management kan man 

byta laguppställning genom att ‖dra‖ spelare (eller i praktiken deras nummer) 

in på planen. Släpper man fingret med spelarens nummer över ett nummer 

(spelare) som redan finns på planen så ersätts denne. Man kan alltså möblera 

om och modifiera laguppställningen med fingrarna. Vilken spelare som har 

vilket nummer visas till höger i en lista. 

 

Det går även att ändra vem som skall ta frisparkar etc. Här visas också 

nummer tillsammans med två pilar runtom som gör att man kan byta vem 

som ska ta vilka sparkar (frisparkar, straffsparkar osv.). Dessa knappar är 

dock små och kan vara svåra att trycka på. 

 

Generellt ges inga beskrivningar eller förklaringar om uttryck. T.ex. så kan 

man i inställningar ändra något som heter ‖Total fotballer‖ men vad detta 

innebär förklaras inte. 

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Alla menyval markeras med en färg när man trycker på dem. En grafisk 

feedback ges alltså. Spelet följer de råd som ges för det mesta. Är en spelare 

offside så syns det genom att en liten offside flagga visas över den spelarens 

huvud. Trots att han är offside så kan användaren, om han vill välja att passa 

till honom. Det resulterar så klar i en avblåsning, men det är bra att feedback 

ges om spelarnas status på detta sätt och att användaren själv kan välja vad 

som ska göras. Användaren har alltså kontroll. Taktil feedback saknas som på 

alla andra iPhone spel. 

Spelet är oftast responsivt. Det hackar till eller rycker till ibland, men inte så 

ofta. Ibland passar inte spelaren när man trycker på pekskärmen, men det kan 

ha med att göra att man har trycker på fel ställe, eller för länge eller mjukt. 

 

MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. 
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MO2. The game accomodates with the surroundings 

Det går att justera volym I spelet. Dock frågar inte spelet vilken volym man 

vill använda innan börjar spela utan utgår från iPhones volym. Spelet 

respekterar ‖silent mode‖ om det är påslaget på mobiltelefonen. Dvs. är det 

tysta läget på, så hörs inget ljud från spelet. 

 

MO3. Interruptions are handled reasonably 

Ja. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Det finns inget uttalat mål. Man kan spela i en Cup eller Liga. Men där finns 

heller inget explicit mål, t.ex. att man måste vinna (även om det är 

underförstått att det är målet för de flesta användare att vinna). 

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Ja. Spelar Cup eller Liga kan man se efter varje match vilken plats i Ligan 

eller Cupen som man har. 

 

GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 

Ja. 

 

GP4. The player is in control 

Ja. Som tidigare nämnts så kan användaren välja att utföra åtgärder som inte 

alltid följer fotbollsreglerna (reglerna som gäller för detta spel), men då ger 

spelet en förvarning om det. 

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Ja. Utmaningen är lagom svår. Tre olika svårigheter finns. Pace är lagom. 3 

minuters matcher är standard vilket är lagom. Detta går att ändra. 

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Ja. 

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 

Finns ingen story. Man kan spela i Ligor eller Cuper. 

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Inte direkt. 

 

GP9. The players can express themselves 

Nej, inte explicit. Man kan så klart välja hur man spela (t.ex. om man 

konstant vill använda tacklingar). 
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GP10. The game supports different playing styles 

Ja. Både strategiskt och spelmässigt. Går att ha olika spelformationer osv. 

 

GP11. The game does not stagnate 

Spelet stagnerar inte. 

 

GP12. The game is consistent 

Ja. Det finns inga direkta avvikelser.  

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 

Ja. Varje fotbollsspelare kan göra olika saker. Vissa spelare har speciella 

förmågor osv. 

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

Hade ej möjlighet att spela ingenom alla tänkbara Cuper och Ligor, men det 

förefaller som att vunna priser inte förloras. 

 

Maciej_FIFA11_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

Generellt är 3D grafiken som används i spelet visuellt tilltalande och ser 

förvånansvärt bra ut för en mobil plattform. Det är bra att kunna spela 

fotbollsspel i grafisk 3D miljö och det känns naturligt och bekvämt att spela 

just fotboll och sportspel i 3D grafik. Man har lyckats med att skapa en 

tillfredställande 3D matchmiljö under spelandet. 3D gameplay grafik stödjer 

gameplay och man ser tydligt var fotbollsspelarna befinner sig, vart de 

springer, vilka manövrer de gör, var bollen finns och vart den följer och i 

vilken riktning. Animationen av fotbollsspelarna är bra och stödjer gameplay 

på ett bra sätt. Problemet finns dock när flera av fotbollsspelarna befinner sig 

på samma plats, för nära varandra vilket kan skapa problem med att orientera 

sig i spelet och styra spelet så som man vill på en liten 3,5´´ mobilskärm. Allt 

är mindre på en sådan skärm och det kan orsaka problem med tydligheten och 

med precisionen av spelarens drag och planeringen av steg.  

 

När det gäller det grafiska gränssnittet av menyerna så är det konsekvent 

genom hela spelet. Knapparna är oftast tillräckligt stora förutom kanske när 

man ska ändra vissa inställningar i spelets optioner. Det negativa undantaget 

är också skärmen där man kan ändra start 11 uppställningen i ‖Team 

management‖ skärmen. Där kan man till exempel inte trycka/hålla på det 

stora fältet med spelarens namn och dra de till en plats som man vill till en 

pole som symboliserar fotbollsplanen bredvid. Istället måste man göra det 

med små cirkelformade ikoner med spelarens nummer vilket inte är så 

bekvämt. Dessa ikoner är lite för små för fingrarna och man ser ju inte de 
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under fingret. I menyerna får man ibland kort visuell feedback när man 

trycker på knappar genom att den tryckta knappen ‖lyser‖ under en halv 

sekund innan man förs vidare för att indikera att man har tryckt just på den 

knappen. I andra fall så finns det också menyknappar där man ‖slajdar‖ 

mellan 2 alternativ. 

 

Styrnings joysticken och de 3 funktionknappar som finns på skärmen när man 

spelar en match har man gjort lite transparenta så att det inte ser ut som att de 

täcker för stor del av matchens skärm och så att man har en illusion av att de 

inte gör det. Dessutom är de i neutral, ljusgrå färg som inte tar för mycket 

uppmärksamhet. På det sättet tar de inte för mycket av spelarens 

uppmärksamhet från det som händer på den övriga delen av skärmen, 

nämligen från det som händer på fotbollsplanen där spelandet pågår (det som 

ju är det väsentliga). Joysticken är placerad i den nedre vänstra hörnan av 

skärmen och de 3 funktionknapparna i den nedre högra hörnan av skärmen så 

de är placerade på ett bra avstånd ifrån varandra vilket eliminerar 

slumpmässiga förväxlingar och tryckningar på knapparna istället för 

joysticken och tvärtom. En sådan placering gör också att det är någorlunda 

lätt och bekvämt att hålla mobilen och styra med båda tummarna.  

 

3D kamera vy kan ändras i speloptioner så det kan anpassas för spelarens 

bekvämlighet och underlätta gameplay. 

  

Om skärmen skakar och rör sig under särskilda förhållanden så kan det 

försvåra spelbarheten eftersom det är ett ‖aktionsspel‖ och hur man rör och 

styr fotbollsspelarna är viktigt för ett lyckat resultat av spelandet.  

 

Audio är viktigt för att framkalla känslor och öka immersion. Det finns 

emotionella sportkommentarer från matchkommentatorer som kommenterar 

‖live‖ vad som händer på skärmen. Man hör dessutom hejande och 

reagerande fans som reagerar ‖live‖ på det som händer under matchen. Det är 

ett sätt att ge feedback och skapa immersion. Ett annat sätt att ge audio 

feedback är ljud av det som händer på fotbollsplanen. Man hör lämpliga ljud 

när man tacklar, passar och skjuter, man hör domaren som visslar. Problem 

finns när man spelar under speciella förhållanden i offentlig miljö och i vissa 

omgivningar där man inte kan höra ljud. Mobiltelefonen dvs. hårdvaran 

tillåter att lätt och enkelt dämpa ljudet med en ‖fysisk‖ knapp på 

mobiltelefonen.  Man kan dessutom stänga av hela ljudet eller vissa delar av 

audio (musik, kommentarer, sfx) i spelets optionsmeny. Men då saknar man 

all denna audiofeedbacken. Då kan man inse att alla de ljudeffekter som 

kompletterar spelet har en stor betydelse speciellt då man saknar andra typer 

av feedback som taktil feedback när man trycker på knappar på pekskärmen. 

Man har inte samma feedback på pekskärmen som på andra kontroller 
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eftersom man inte känner om man har en knapp under fingret eller inte, 

speciellt när man byter och rör fingret från en knapp till en annan. Så man vet 

inte om man är på rätt knapp eller om man alls är på någon knapp. Samma 

sak gäller audiofeedback som man ibland får när man trycker på knapparna i 

spelets menyer.  

 

Att kontrollera volymen är allmänt lätt med två ‖fysiska‖ + och – knappar 

som finns på telefonen. Musiklåtar spelas i spelmenyerna medan de stängs av 

under gameplayen för att inte störa och för att ge plats för andra sorters ljud 

under spelandet av matcher.  

 

När det gäller att spela under olika ljusförhållanden så kan det vara besvärligt 

att spela FIFA utomhus. Vid soligt väder kan det vara svårt att se detaljerat 

vad som händer på skärmen. Det är mörkt på skärmen och gräsets mörkgröna 

färg dominerar. När det gäller fotbollsspelarna så beror det mycket på vilken 

färg deras dräkter har. Ljusare (vita) dräkter kontrasterar bättre med det 

mörkgröna gräset och fotbollsspelarna syns bättre då. Men något lag måste 

ändå ha mörkare dräkter för att man ska kunna urskilja fotbollsspelarna i de 

två lag som spelar så att man inte blandar ihop dem med varandra.  

 

GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

När det gäller menyernas layout så är den generellt bra. Man får inte för 

mycket information på en gång och informationsstrukturen är bra planerad 

och fördelad i undermenyerna så man skiftar mellan ‖skärmarna‖ för att få 

den information som är relevant. På det sättet är informationen inte 

överflödig på en liten skärm och den informationsmängd som man får på en 

gång minskas. Vid enstaka fall får man scrolla ner med fingret (t.ex. när man 

tittar på ligatabellen eller statistiken av fotbollsspelarna). 

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Spelets gränssnitt använder inte enhetens gränssnitt eller enhetens funktioner. 

Spelet använder fullskärmsläge och gömmer telefonens andra funktioner. 

Undantaget är när spelet söker wifi eller bluetooth anslutning när man vill 

spela i multiplayer mode och då dyker iPhones widget upp vilket inte är 

konsekvent med spelets gränssnitt. 

 

GU4. Indicators are visible 

Generellt är all nödvändig information för att spela synlig och tillgänglig för 

spelaren med t.ex. indikatorer osv. Man ser dock inte indikatoren med 

telefonens batterinivå. Det saknas också ‖power bar‖ när målvakten gör 

utspark från sitt straffområde. I andra fall finns det ‖power bar‖ indikator 

över spelarens huvud när man t.ex. passar bollen – ju längre man trycker på 

knappen desto hårdare och längre passar man bollen.  
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GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Spelmenyerna är logiskt organiserade och navigationen orsakar inte stora 

problem. Man kan starta spelet från spelets huvudmeny. Och för att fortsätta 

en avbruten match behöver man inte alls gå igenom menyerna. På iPhone kan 

man snabbt trycka på "hemknappen" (den runda, svarta, nere, under skärmen) 

och man kommer ur spelet direkt under gameplay direkt till iPhones 

hemskärm med ikoner (utan att komma tillbaka till spelets meny, och utan att 

sedan trycka  på "quit game" osv.). Så det händer på en sekund att man kan 

byta läge och direkt börja  göra något annat. Sedan kan man komma tillbaka 

direkt in i spelet bara genom att klicka på spelets ikon och man kommer 

direkt till sitt "pågående" spel utan att trycka på "load game" osv. Detta 

tillåter till exempel kortare spelsessioner men det är inte så frustrerande att 

avbryta och återuppta spelandet och det blir inte så frustrerande och 

besvärligt att man gör det.  

 

Under spelandet av matchen försökte man kopiera navigationen från 

konsolversionen av FIFA med joystick och funktionknappar som syns på 

skärmen istället för att ha det på gamepad som i konsolversionen. Att 

navigera med den ‖digitala/virtuella‖ joysticken på iPhone är dock ganska 

besvärligt och obekvämt och inte så noggrant i och med att det är svårt att 

snabbt ändra den riktning i vilken fotbollsspelaren ska springa. Ibland ‖åker‖ 

fingret helt ut ur joysticken och fotbollsspelaren stannar på plats. Det är också 

svårt att göra ‖sprint‖ genom att luta joysticken till joystickens gränser i 

någon riktning. Sådan navigering är besvärlig speciellt i ett sådant ‖aktion‖ 

inriktat sportspel som FIFA där man måste agera mycket snabbt och vara 

noggran. En sak till som skiljer iPhone versionen av spelet från t.ex. PC 

versionen är att man kan ‖tappa‖/röra direkt på skärmen på en specifik 

fotbollsspelare för att passa just till honom (eller trycka på planen för att 

någon spelare ska springa dit utan boll) utan att använda funktionsknapparna 

i nedre delen av skärmen. Det förändrar karaktären av spelet en aning. Risken 

finns dock att man då täcker en för stor del av skärmen med fingret och det 

försämrar synligheten. Och man måste ändå föra fingret tillbaka till 

knapparna och använda de för att skjuta bollen. Man måste också använda 

knapparna när man spelar i försvaret för ‖sliding‖ och tackling (att trycka 

direkt på skärmen på spelarna byter den ‖aktiva‖ spelaren i försvaret). Det är 

besvärligt. 

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Jag har skrivit om det innan. Men man kan tillägga här att vissa knappar i 

menyerna ibland inte alltid fungerar/reagerar när man trycker på de och man 

vet inte vad som händer då (om man ska vänta osv.) 
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MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. Jag har skrivit om det innan. 

  

MO2. The game accomodates with the surroundings 

??? 

 

MO3. Interruptions are handled reasonably 

Man kan pausa när som helst, avbryta spelandet och komma tillbaka och 

starta igen. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Ja. 

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Ja. 

 

GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 

Ja. 

 

GP4. The player is in control 

Ja. 

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Ja, om man inte kämpar mot ―styrningen‖  

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Ja, om man spelar på easy difficulty level från början eller anpassar difficulty 

level till sig själv. 

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 

Ingen story här. Men man kan spela i olika fotbollsligor eller cups. 

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Om man inte tycker om sport- eller fotbollsspel så kan det kännas repetitivt 

och tråkigt. 

 

GP9. The players can express themselves 

??? 

 

GP10. The game supports different playing styles 

Ja. Olika fotbollsspelsstilar eller taktiker. 

 

GP11. The game does not stagnate 
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Ja. Dynamiska matcher med olika aktioner och händelser varje gång man 

spelar, med olika lag, uppställningar och fotbollsspelare. Situationen i 

ligor/cups ändras osv.  

 

GP12. The game is consistent 

Ja. 

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 

Olika fotbollsspelare och olika lag har olika kvalitéer, spelstilar, färdigheter 

och skickligheter. 

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

??? 

 

Kristoffer_NFSShift_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

Kontrasten är inte speciellt hög, men ser visuellt bra ut och är konsekvent. 

Både musik och ljudeffekter används. Volymen går att justera i spelet på tre 

olika sätt; Master, Game Music och SFX. Att justera ljudet via iPhones egna 

funktioner går också bra och spelet respekterar mute funktionen, dvs. är mute 

på så kommer inte något ljud alls från spelet. Feedback på motorvarv ges via 

ljudet men också via varvmätaren uppe till höger. 

 

GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

Layouten visar all nödvändig information på ett bra sätt. Förhållandevis 

mycket information visas på liten plats utan att det ser rörigt ut. Efter ett lopp 

visas hur många poäng som har erhållits i kategorierna Precision, Driver 

Profile och Aggression och mycket annat presenteras effektivt trots den lilla 

skärmytan. När man kör, så växlas positionangivelsen och distans i % 

omväxlande med varandra med någon sekunds mellanrum.  

 

Nitro, liten karta över den del av banan man är på just nu, kurvor man har 

klarat perfekt, hastighet, varvräknare, tid, poäng och vad får poäng för, 

nuvarande växel, t.ex. att man håller rätt spår visas konstant på skärmen. 

Även en ikon för att byta kameravinkel visas konstant. Man har lyckats få 

med mycket information på mycket liten plats utan att störa 

händelseförloppet. 

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Ja. Ljud går att justera i spelet med spelets gränssnitt. 

 

GU4. Indicators are visible 
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All information som behövs för att köra visas. Innan loppen visas en skärm 

med kontrollerna så att man vet hur man ska köra. Denna skärm visas också 

tills användaren själv väljer att gå vidare (genom att trycka till någonstans på 

skärmen). 

 

GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Olika menyer ordnas under ikoner som relativt bra förklarar vad som går att 

ändra om man klickar på dem. Feedback ges på alla val man gör genom att 

färgen ändras på ikonerna. Varje menyval har en egen skärm. Det viktigaste 

valet, att köra ett lopp, har en särskild lite markering i huvudmenyn. Att köra 

har en ikon som är en svart-vit rutig målflagga som signalerar väl vad som 

den betyder. 

 

För att pausa spelet så ‖drar‖ man två fingrar lodrätt över skärmen. Rörelsen 

liknar som att göra två lodrätta streck: ‖||‖ Detta är också vara en vedertagen 

symbol för ‖pause‖ i videobandspelare, videokameror etc. 

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Ibland känns det som att spelet laggar, eller rycker och man måste ibland 

trycka på ett val flera gånger i menyn innan något händer. Om man bromsar 

(dvs. trycker någonstans på skärmen förutom på nitro ikonen) i spelet så visas 

en liten bromspedal på skärmen som feedback. Trycker man på nitro ikonen 

(som ger bilen extra hästkrafter) så skakar ikonen något för att visa att det 

händer något. Detta fungerar bra. Man har försökt lösa problemet med taktil 

feedback genom att låta bilen gasa själv, det användaren gör att bromsa och 

eventuellt växla. 

 

MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. Introduktionsskärmen tar några sekunder och spelet laddar snabbt. 

 

MO2. The game accomodates with the surroundings 

Det går att justera volym både i spelet och med iPhones egen volymfunktion. 

 

MO3. Interruptions are handled reasonably 

Ja, via iPhones funktioner. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Ja. Det finns flera mål som att låsa upp nya bilar, få poäng, bemästra kurvor 

etc. 

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Det är mycket lätt att se resultat. Varv, varvtid, poäng etc. visas på skärmen 

när man kör och efter loppet visas hur många poäng man har fått osv. 
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GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 

Ja. Nya bilar låses upp etc. vilket känns meningsfullt. Dessutom får man extra 

poäng om man kör på ett bra sätt, t.ex. tar kurvor på rätt sätt och varje lopp 

bedöms med stjärnor efteråt. Pengar får man efter varje lopp vilket kan 

användas för att köpa nya bilar eller uppgradera de man redan har. 

 

GP4. The player is in control 

Det går inte att gasa själv, bilen gör det åt användaren. Bilen bromsar också 

själv om man använder standardinställningar. Bilen växlar automatiskt också. 

Ändrar man svårighetsnivån till Professional bromsar bilen inte själv, men 

gasar fortfarande själv. Ändrar man till Expert så måste man också växla 

själv (vilket görs genom att dra fingret upp eller ner på skärmen). 

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Utmaningen känns lagom svårt, och svårigheten kan ändras. Spelet har ett 

mycket bra och progressivt upplägg. 

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Första intrycket är bra. Detaljerad grafik och bilar för att vara ett spel på en 

bärbar plattform. Snabba laddtider. Menyer är lätta att förstå. 

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 

Ingen uttalad story, men underförstått handlar om att börja smått och arbeta 

sig mot toppen. 

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Det finns inga tråkiga uppgifter. 

 

GP9. The players can express themselves 

Det kan man göra genom att modifiera sina bilar. 

 

GP10. The game supports different playing styles 

Ja, det går att köra på flera sätt, med olika hjälpmedel osv. 

 

GP11. The game does not stagnate 

Det stagnerar inte, spelet har ett progressivt upplägg. Nya banor och bilar 

låses upp allt eftersom.  

 

GP12. The game is consistent 

Ja. 

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 
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Ja. Samma bil kan användas till olika lopp och det går att uppgradera dem 

vilket förändrar deras prestanda.  

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

Nej. 

 

Maciej_NFSShift_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

Generellt är 3D grafiken som används i spelet visuellt tilltalande och ser 

förvånansvärt bra ut för en mobil plattform. Det är bra att kunna spela 

racingspel i grafisk 3D miljö och det känns naturligt och bekvämt att spela 

just NFS Shift i 3D grafik. Man har lyckats med att skapa en tillfredställande 

3D miljö under spelandet. 3D gameplay grafik stödjer gameplay och man ser 

tydligt racebanan, andra bilar som passerar oss eller finns framför oss och sin 

egen bil som spelaren styr. Spelarens bil finns alltid i centrum i mitten av 

skärmen och racebanans position och omgivning anpassas till spelarens 

bilposition så den är alltid synlig och dessutom täcker man inte den och den 

viktigaste delen (mitten) av skärmen även om man använder vissa funktioner 

genom att trycka på sidorna av skärmen med fingret/fingrarna. Bilen är stor 

och syns bra och man ser tydligt vad man gör med bilen och i vilken riktning 

man svänger, om man driftar, bromsar, accelererar snabbt eller om man går in 

i en kollision. Bilen accelererar själv hela tiden och man styr/svänger genom 

att använda accelerometern i mobilen, dvs. man lutar mobilen åt vänster eller 

höger för att svänga. Det minskar rejält knappar på skärmen, man har mer 

plats på skärmen och det minskar användning av tryckningar med fingrarna 

på skärmen, man täcker inte vyn. Att använda accelerometern för att styra 

simulerar också användningen av ratten som skapar bättre immersion i 

racingspelet. Man bromsar genom att trycka varsomhelst på skärmen så man 

kan göra det snabbt och man behöver inte vara noggrann eftersom man inte 

behöver söka och träffa en specifik knapp för att göra det. Dock måste man 

trycka på den nedre, högra delen av skärmen för att starta ‖nitro-acceleration‖ 

– dock har man gjort den cirkelformade knappen i röd färg så att den blir mer 

synlig och lätt att trycka på. Alla indikatorer och all nödvändig information är 

placerade i skärmens kanter och hörnor och är gjorda i tonade färger så de 

distraherar inte bl.a. då spelarens bil som sagt alltid finns i den nedre mitten 

av skärmen och är central. Det finns också en knapp som tillåter att byta vy 

(bakom bilen, framför bilen, i kokpiten osv.) som kan anpassas för spelarens 

bekvämlighet och efter spelarens preferenser. Racebanor och omgivningar är 

i tonade färger och de färgare och starkare bilar kontrasterar bra med banan 

och omgivningen. Samma sak gäller färgstarka, gula skyltar runt vägen och 

linjer på vägar samt färgstarka gröna och röda hjälplinjer/hjälppilar som finns 

på vägen och som underlättar körandet. Alla de elementen kontrasterar bra 
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med racebanan som är ännu viktigare när man spelar med mobilen utomhus.  

Tack vare detta går det bra att spela utomhus under olika förhållanden. 

Problemet finns bara när man kör in i tunnlar där det är lite för mörkt och 

synligheten försämras då när man spelar utomhus under andra 

ljusförhållanden. Det kan också orsaka problem om skärmen skakar och rör 

sig när man spelar under svåra förhållanden utomhus i och med att man styr 

ju med accelerometern genom att luta mobilen så det kan påverka styrningen. 

Det bör dock ändå inte vara ett mycket stort problem eftersom 

accelerometerstyrningen är så pass mjuk och smidig.  

 

När det gäller menyernas grafiska gränssnitt så är det konsekvent genom hela 

spelet och är snyggt designat i minimalistik anda. Det är tonat och gjort med 

färger som samspelar med gameplay-delen av spelet.  Knapparna är oftast 

tillräckligt stora och genomtänkta. Knapparna finns alltid i en snygg menybar 

som alltid finns i den nedre kanten av skärmen medan ‖tillbaka- och 

hemknappen‖ är placerade i skärmens övre vänstra hörna. I menyerna får 

man visuell feedback när man trycker på knappar genom att den tryckta 

knappen ‖lyser‖ när man trycker på den och håller och att man då får en 

‖texttitel‖ till knappen. Man kan hålla fingret på skärmen och förflytta sig 

mellan knapparna medan man håller för att få se deras ‖texttitlar‖ vilket 

smidigt ersätter en vanlig hoverfunktion. När man då släpper fingret från 

knappen på skärmen så blir knappen aktiverad och man förs vidare till det 

valda alternativet.   

 

Audio är viktigt för att framkalla känslor och öka immersion. Det finns alla 

möjliga billjud. När man spelar under speciella förhållanden i offentlig miljö 

och i vissa omgivningar där man inte kan höra ljud eller när man måste 

stänga av det så blir immersionen försämrad men man får ändå bra visuell 

feedback. Till exempel stoppljus lyser rött när man bromsar, man ser 

bromsspår på väggen när man svänger hårt osv. Man känner också vad som 

händer och hur man kör utefter hur bilen beter sig. Musiklåtar spelas både i 

spelmenyerna och under gameplayen. De är rätt dynamiska och passar ganska 

bra till racingspelet. Dock är de ganska få och de liknar varandra mycket så 

man blir ganska snabbt trött på de. Det är också tillgängligt att spela sina 

egna låtar från iPod under pågående spel vilket är en bra feature.  

 

GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

När det gäller menyernas layout så är den mycket bra. Man får inte för 

mycket information på en gång och informationsstrukturen är bra planerad 

och fördelad i undermenyerna så man skiftar mellan ‖skärmarna‖ för att få 

den information som är relevant. På det sättet är informationen inte 

överflödig på en liten skärm och den informationsmängd som man får på en 

gång minskas. Visualiseringarna av bilar, samt deras funktioner och 
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karaktäristiker är framställda på ett tydligt, överskadligt sätt. Spelarens 

resultat, framgångar och prestationer samt mål som återstår att uppnå är 

organiserade och framställda på ett tydligt och överskådligt sätt också. 

Förutom text, använder man enkla inkoner, stjärnsymboler, rutor osv. Det är 

lätt att orientera sig och göra val. 

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Spelets gränssnitt använder inte enhetens gränssnitt eller enhetens funktioner. 

Spelet använder fullskärmsläge och gömmer telefonens andra funktioner. Till 

och med i multiplayermode använder man sig inte av telefonens gränssnitt 

eller widgets.  

 

GU4. Indicators are visible 

Generellt är all nödvändig information för att spela synlig och tillgänglig för 

spelaren med t.ex. indikatorer osv. Man ser dock inte indikatoren med 

telefonens batterinivå. Det är dock svårt att komma underfund med hur man 

kan pausa spelet under gameplayen. Informationen om det dyker upp ibland 

när spelet laddas men det är lätt att hoppa över och inte märka. Man kan 

också hitta den informationen under hjälpen i menyerna men man kollar 

sällan där. Man pausar nämligen spelet genom att dra två fingrar samtidigt 

neråt på skärmen under pågående spel. Det skulle kanske påminna om ‖paus-

symbol‖ med två vertikala stolpar men det är ändå mycket svårt att hitta på 

själv.  

 

GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Spelmenyerna är logiskt organiserade och navigationen orsakar inte stora 

problem. Man kan starta spelet från spelets huvudmeny. Och för att fortsätta 

en avbruten match behöver man inte alls gå igenom menyerna. På iPhone kan 

man snabbt trycka på "hemknappen" (den runda, svarta, nere, under skärmen) 

och man kommer ur spelet direkt under gameplay direkt till iPhones 

hemskärm med ikoner (utan att komma tillbaka till spelets meny, och utan att 

sedan trycka  på "quit game" osv.). Så det händer på en sekund att man kan 

byta läge och direkt börja  göra något annat. Sedan kan man komma tillbaka 

direkt in i spelet bara genom att klicka på spelets ikon och man kommer 

direkt till sitt "pågående" spel utan att trycka på "load game" osv. Detta 

tillåter till exempel kortare spelsessioner men det är inte så frustrerande att 

avbryta och återuppta spelandet och det blir inte så frustrerande och 

besvärligt att man gör det.  

 

Under spelandet är styrningen med accelerometern som påminner om att 

styra med ratten faktiskt ganska intuitiv. Det är också bra att man inte 

behöver hålla gas-knappen hela tiden och att bilen gasar själv. På det sättet 

slipper man en knapp och navigationen blir enklare. Det är dock lite jobbigt 
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att drifta med bilen. Man ska snabbt, kraftigt och ögonblickligen luta 

telefonen. Det var svårt att komma på det, komma på hur spelets skapare 

exakt hade tänkt även när man spelar och går igenom tutorialen. Det var svårt 

att lära sig och dessutom fungerar det inte alltid som man vill.   

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Jag har skrivit om det innan. Feedbacken är bra.  

 

MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. Jag har skrivit om det innan. 

  

MO2. The game accomodates with the surroundings 

Jag har skrivit om det innan. 

 

MO3. Interruptions are handled reasonably 

Man kan pausa när som helst, avbryta spelandet och komma tillbaka och 

starta igen. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Ja. Man kör i olika tävlingar och varje lopp har sina egna, olika utmaningar 

som man ska klara för att tjäna pengar, få poäng, samla på achievement 

brickor, lösa upp nya etapper och nya bilar.   

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Ja. Man kan se all statistik, sina resultat och prestationer och vad det är som 

återstår att klara i spelet eller hur mycket det återstår för att låsa upp. 

 

GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 

Ja. Man får ―stjärnor‖, poäng, pengar osv. För pengarna kan man köpa nya 

bilar eller uppgraderingar till dem. När man får tillräckligt många stjärnor så 

låser man upp kommande racebanor och bilar som är tillgängliga att köpa. 

Med bättre eller uppgraderade bilar kan man prestera bättre eller klara svårare 

banor och utmaningar. 

 

GP4. The player is in control 

Ja. Spelaren bestämmer i stort sätt vilken av de tillgängliga banor som man 

vill köra på och i vilken ordning. Man kan välja en bil och uppgradera dess 

olika egenskaper hur man vill i mån av pengar som man har.  

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Ja, man kan säga att svårighetsgraden växer proportionellt till speltiden och 

klarade utmaningar. Men balansen är bra eftersom i och med allt svårare 

utmaningar kan man uppgradera och förbättra sin bil. Tempot är också bra 
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och varierande eftersom man har olika utmaningar med annorlunda karaktär 

och ibland är loppen längre och ibland kortare. Man kan också använda olika 

racingstrategier och satsa på hastigheten eller på noggrannheten av kontroll 

eller när och hur man ska använda nitro, vilka av bilens egenskaper som man 

ska uppdatera osv.  

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Ja, man börjar med en tutorial och första utmaningarna är lättare. Man kan 

också anpassa svårighetsgraden till sig själv. Det finns olika svårighetsgraden 

och hjälpmedel som underlättar att köra/styra bilen men man kan stänga av 

vissa eller alla av de om man vill spela som expert.  

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 

Ingen story här. Men man kan tänka sig att man är en nybörjar racingförare 

och att man blir alltmer erfaren, tjänar pengar, köper bättre bilar och låser upp 

svårare tävlingar i andra städer och klättrar upp i förarnas kierarki.  

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Utmaningar är varierande och attraktiva. Om man vinner en tävling så är det 

ändå andra tilläggsutmaningar på varje bana som man kan klara och tjäna 

poäng eller stjärnor. Det gör att man vill köra samma tävlingar och banor mer 

än bara en gång.  

 

GP9. The players can express themselves 

Det kan man genom att välja sin bil, uppgradera den enligt sina egna 

önskemål, eller anpassa dess utseende i flera varianter.   

 

GP10. The game supports different playing styles 

Ja. Se GP5. 

 

GP11. The game does not stagnate 

Ja. Se GP8. 

 

GP12. The game is consistent 

Ja. 

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 

Ja. Man kan uppgradera bilarna, deras olika egenskaper som påverkar hur 

bilen fungerar/kör på racebanan.  

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

??? Man förlorar inte poäng, pengar, stjärnor, achievement-brickor man har 

tjänat/vunnit. 
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Kristoffer_SimCityDeluxe_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

Kontrasten är relativt låg. Meny alternativen har dock något starkare kontrast. 

Feedback ges i en textremsa nere i bild. Där kan man även se om spelet är 

pausat eller inte. Feedback om spelarens progression i spelet ges i form av 

text och siffror om befolkning, balans, datum och efterfrågan. 

 

iPhone ljudet går alltid att justera. Ljud är inte det enda sättet att ge feedback. 

Grafiken är konsikvent. Både musik och ljudeffekter används. Även grafiska 

effekter används. T.ex. faller små löv ‖över‖ skärmen om det är höst. Rena 

ljudeffekter används dock sparsamt, oftast hörs bara musiken. 

 

GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

Man har använt en stil där relativt mycket information döljs. Endast det allra 

viktigaste visas på skärmen. Ingen text används i menyn som nästan alltid 

ligger till vänster (där ‖verktygen‖ som går att använda ligger). Ikonerna där 

kan eventuellt vara svåra att förstå för nybörjare. Det kan vara svårt att veta 

vilka underalterntiv som döljer sig under varje ikon. I Settings är dessutom 

ikonerna ganska små. Däremot har undermenyskärmarna som t.ex. Monthly 

Income menyer som är anpassade för små skärmar. Max sex rader med 

information visas på varje sida. 

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Fullskärm används. iPhones egna gränssnitt används endast för volym. 

Nätverksanslutningen syns inte i spelet. 

 

GU4. Indicators are visible 

Den viktigaste statusen syns alltid. Balans, invånarantal, efterfrågan. 

Information som inte är kritisk är dold i menyer eller genom att använda info-

knappen som finns uppe i bild och har ett ‖i‖ som ikon.  

 

GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Olika funktioner är ordnade under olika ikoner. Ikonen har en bild som 

beskriver vilket område funktionen tillhör. Alla ikoner och information som 

visas är konsekvent när den visas och det går att klicka på allt på ‖kartan‖ för 

att få upp mer information. Men som nämnts så kan det vara svårt att förstå 

vad ikonerna betyder. Menydjuper är som mest ca. sex steg från spelskärmen, 

dvs. att man gå sex ‖steg‖ in i menyer, vilket är relativt mycket. Nytt spel går 

att starta i huvudmenyn. 
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Navigation över ‖kartan‖ görs med fingrarna. Inga speciella knappar finns för 

detta. Det fungerar relativt bra. 

 

Det kan dock vara mycket svårt att förstå vad vissa underval, som visas efter 

att man har klickat på en ikon i menyn till vänster, betyder. En text 

tillsammans med ikonen hade varit bättre. Eller att ett klick på ikonen 

förklarar vad den gör, innan den utförs. För att en så enkel sak som att vrida 

betrakningsvinkeln ska kunna utföras så måste man öppna en liten ikon i 

menyn till vänster och trycka på två pilar som då dyker upp. 

 

Menyer, t.ex. Monthly Income, som har öppnats täcker hela skärmen. 

Underval som visas efter att man har tryckt på en ikon i menyn till vänster 

täcker inte hela skärmen.  

 

Det finns inga permanenta navigationsknappar, pekskärm används för 

navigationen. 

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Ingen direkt feedback ges på förändringar i menyer, varken med ljud eller 

grafik. Trycker man på en ikon i menyn till vänster visar den en annan färg 

som feedback. Ljud används inte som feedback. 

 

MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. Det kan startas snabbt. Ska man avsluta inifrån spelet så måste två menyer 

öppnas. Efter det avslutas spelet på under en sekund. 

 

MO2. The game accomodates with the surroundings 

Nej. Finns ingen automatiskt volym eller liknande och spelet har egentligen 

inga funktioner för att anpassa sig efter omgivningen. 

 

MO3. Interruptions are handled reasonably 

Ja, via iPhones funktioner. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Ja, spelet ger tydliga mål. Väljs ett scenario ges tydliga mål. Det går också att 

spela fritt utan något tydligt mål.  

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Det enda som kan ses tydligt är balansen, invånarantalet och datum. Klickar 

man på ‖i‖ knappen så kan man se vilka mål som finns, om man spelar ett 

scenario, och om dom är uppnådda. Det går inte att jämföra resultat. 

 

GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 
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Meddelanden visas som nyheter. Dessa är gröna om dem är positiva. Om 

man klarar ett scenario med mål så får man se ett grattismeddelande, t.ex. ‖att 

staden nu är en skönhet‖. Ett sådant meddelande är den enda belöning man 

får. 

 

GP4. The player is in control 

Spelaren har kontroll för det mesta. Vissa händelser som strejker kan starta 

utan spelarens vetskap, men kommer då upp som nyhet. Att navigera över 

staden med fingrarna via pekskärmen är oftast enkelt. Men ibland rör sig 

kameran som man vill, t.ex. när man ska göra nya zoner eller bygga nya 

byggnader. Det är lätt hänt att trycka fel ibland om något underval är framme, 

t.ex. att man råkar trycka på undervalet istället för på det man tänkte. 

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Ja. Inga direkta problem här. Kanske aningen för lätt. Något långsamt, men 

det går att öka tidsåtgången. 

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Något överväldigande första intryck. Många olika ikoner. En tutorial behövs, 

det kan vara svårt för nybörjare utan tutorial om man inte har spelat tidigare 

spel. 

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 

Det närmaste i Sim City Deluxe är scenarion. Målen känns meningsfulla och 

gameplay stöder målen. 

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Det finns en del tråkiga uppgifter. Att hålla koll på skatter i spelet är roligt, 

men att ständigt behöva klicka sig igenom tre menyer för att komma till rätt 

skärm är inte roligt och kan lätt bli upprepande. Vissa funktioner har lagts till 

för att göra spelandet lättare som t.ex. Powerline Automation, vilket gör att 

man inte behöver dra elledningar över hela ‖kartan‖ och Auo-Budget, som 

automatiskt sköter stadens budget. Att sköta budgeten är dock en del av 

spelet, så personligen tycker jag egentligen att detta tar bort en del av det som 

gör spelet speciellt. Men med tanke på att detta är en mobil plattform så 

underlättar det dock spelandet en del i och med att man behöver använda 

färre menyer. 

 

GP9. The players can express themselves 

Nej. 

 

GP10. The game supports different playing styles 
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Ja det går. Skatter och andra kommunala förmåner (eller avsaknaden av dem) 

för invånarna, gör att användaren kan välja stil på sitt ledarskap. Det är dock 

inte möjligt för användaren att anpassa kontroller. 

 

GP11. The game does not stagnate 

Det kan hända under vissa perioder när man lyckas väl.  Då kan det finnas 

perioder då inget speciellt händer utan spelet bara ‖rullar på‖ av sig självt och 

man skulle kunna säga att det har stagnerat. 

 

GP12. The game is consistent 

Ja, spelet är jämt. Det finns få kraftiga avvikelser under spelets gång. De 

större förändringar som kan ske är en del av spelet, som t.ex. olika 

naturkatastrofer. 

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 

Ja. T.ex. vanliga vägar kan byggas om till motorvägar. 

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

Oftast förlorar man inte ‖ägodelar‖. Byggnader som kan ha låsts upp och som 

du byggt ‖själv‖, t.ex. ett kärnkraftverk, kan förstöras pga. dåligt underhåll, 

men att hålla ett öga på underhåll och dylikt är en del av spelet. 

 

Maciej_SimCityDeluxe_iPhone_utvärdering 

GU1. Audio-visual representation supports the game 

2D grafiken som används i spelet är inte särskilt visuellt tilltalande och alltför 

otydlig för ögat. Även om man zoomar in så ser det inte så bra ut speciellt på 

en så liten skärm. Man försökte kanske efterlikna grafiken från PC versionen 

alltför mycket. Man borde dock kanske göra grafiska element ännu mer 

symboliska och i begränsad, mer tydlig färgskala. Objekt borde vara mer 

symboliska och försöka efterlikna riktiga, verkliga objekt mindre. Nu är det 

lite så någonstans i mitten mellan symboliskt och verkligt och man liksom 

sitter grensle över staketet. Ännu mer enkelt och minimalistiskt borde det 

vara. När det gäller samspelet mellan grafiken och kontrollen/styrningen av 

spelet så fungerar det inte så bra. Det är ganska svårt att bygga något, göra 

anläggningar på terrängen så att de blir i rätt storlek och i rätt position och det 

är svårt att modifiera de. Allt är ganska smått och man måste dra med fingret 

på skärmen för att dra ut, förstora och minska objekt/platser eller tappa/klicka 

i vissa punkter. Allt detta är besvärligt eftersom man täcker med fingret det 

som man modifierar och det är svårt att göra det noggrant och så som man 

vill. Sim City på iPhone är ett exempel på hur man inte ska designa 

kontrollen i spelet då man täcker viktiga delar av skärmen där man faktiskt 

använder funktion och är i modifieringsläge. Dvs. man täcker något och ser 
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inte det samtidigt som man modifierar det. Det finns också vissa funktioner 

som saknas eller som man inte kan göra eller som orsakar annorlunda 

effekter än man tror. Till exempel när man lägger zoner på terrängen och man 

börjar göra det så kan man inte flytta vyn på skärmen genom att dra med 

fingret eftersom man är i utläggningsläge och genom att dra med fingret 

lägger man en zonkvadrat på terrängen. Men man vill ändå kunna scrolla vyn 

på skärmen när man gör det för att se, ha bättre insikt och kunna planera 

direkt utan att gå ur detta läge och komma tillbaka. När man spelar utomhus 

ser staden ännu mer otydlig ut och allt blandas ihop.  

 

När det gäller menyernas och in-game knappars grafiska gränssnitt så är det 

en annan historia. Allt är konsekvent genom hela spelet och är snyggt 

designat i minimalistik anda. Konsekvent blandning av tydlig grön och gul 

färg i gränssnittet ser bra ut, skapar inte förvirring och syns bra i annorlunda, 

utomhus ljusförhållanden. Dessutom finns knapparna alltid i kanterna av 

skärmen vilket är en bra placering och bara när man är i aktivt läge och 

placerar och drar ut till exempel zonerna så har man knappar i samma färger i 

mitten av skärmen. Alla knappar är också tillräckligt stora för att synas bra 

och tryckas på med fingret. Det gör att knapp-gränssnittet är mycket bra för 

en så pass liten skärm och är ‖innehållsrik‖ och tillräckligt utvecklad, men 

samtidigt inte för komplicerad. När man trycker på knappen så ändrar den 

färg för en kort stund men dessutom utstrålar den cirkelformade linjer (som 

på radarn) vilket indikerar att knappen är tryckt. Det är mycket bra feedback 

som ersätter bra ljudfeedback vid tryckning av knappar. Om man skulle till 

exempel täcka knappen med fingret vid tryckningen och inte tydligt se att den 

byter färg så ser man ändå att den utstrålar cirklar. Mycket bra teknik att 

använda vid feedback på pekskärmar tycker jag. Annars finns det också 

‖hover‖-funktion. När man håller fingret på knappen en kort stund så dyker 

det upp en texttitel av knappen i den övre kanten av skärmen. Frågan är om 

det inte borde dyka upp vid knappen, vid anknytning till knappen eftersom 

det är där man har sin uppmärksamhet då. Men det var kanske tänkt att inte 

täcka till exempel den centrala delen av skärmen med texten och skärmen är 

så pass liten att man uppmärksammar texten i den övre kanten av skärmen 

ändå.  

 

Audio är ganska marginell i spelet. Man hör ljudeffekter när man till exempel 

lägger nya byggnader men den visuella feedbacken är så pass bra i spelet att 

man skulle kunna spela ljudlöst i utomhusförhållanden tror jag. Det finns 

monoton musik som spelas om och om igen under spelet och man tröttnar 

ganska snabbt på den. Lyckligtvis är det också tillgängligt att spela sina egna 

låtar från iPod under pågående spel vilket är en bra feature som tydligen 

används ofta i vissa iPhone spel. 
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GU2. Screen layout is efficient and visually pleasing 

När det gäller menyernas layout så är den mycket bra som jag har beskrivit 

innan. Informationsstrukturen är bra planerad och fina och tydliga knappar 

och deras bra placering orsakar inte problem. När man får textinformation så 

är den komprimerad fint till det viktigaste, den är inte för lång på en gång och 

framställt på så sätt att man läser den och får till sig snabbt. Ibland skiftar 

man mellan några ‖skärm‖ med korta textavsnitt istället för att få för mycket 

på en gång. Och för att till exempel byta procentuell nivå på skattenivån så 

ställer man det genom att slajda med ett skjutreglage istället för att skriva in 

värdet.  

 

GU3. Device UI and game UI are used for their own purposes 

Spelets gränssnitt använder inte enhetens gränssnitt eller enhetens funktioner. 

Spelet använder fullskärmsläge och gömmer telefonens andra funktioner.  

 

GU4. Indicators are visible 

Generellt är all nödvändig information för att spela synlig och tillgänglig för 

spelaren. Man ser dock inte indikatoren med telefonens batterinivå.  

 

GU6. Navigation is consistent, logical, and minimalist 

Spelmenyerna är logiskt organiserade och navigationen orsakar inte stora 

problem. Man kan starta spelet från spelets huvudmeny. Och för att fortsätta 

ett avbruten spel behöver man inte alls gå igenom menyerna. På iPhone kan 

man snabbt trycka på "hemknappen" (den runda, svarta, nere, under skärmen) 

och man kommer ur spelet direkt under gameplay direkt till iPhones 

hemskärm med ikoner (utan att komma tillbaka till spelets meny, och utan att 

sedan trycka  på "quit game" osv.). Så det händer på en sekund att man kan 

byta läge och direkt börja göra något annat. Sedan kan man komma tillbaka 

direkt in i spelet bara genom att klicka på spelets ikon och man kommer 

direkt till sitt "pågående" spel utan att trycka på "load game" osv. Detta 

tillåter till exempel kortare spelsessioner men det är inte så frustrerande att 

avbryta och återuppta spelandet och det blir inte så frustrerande och 

besvärligt att man gör det.  

 

GU9. The game gives feedback on the player’s actions 

Jag har skrivit om det innan. Feedbacken är bra.  

 

MO1. The game and play sessions can be started quickly 

Ja. Jag har skrivit om det innan. 

  

MO2. The game accomodates with the surroundings 

Jag har skrivit om det innan. 
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MO3. Interruptions are handled reasonably 

Man kan pausa när som helst, avbryta spelandet och komma tillbaka och 

starta igen. 

 

GP1. The game provides clear goals or supports player created goals 

Ja, om man spelar i scenario mode. Det är lite svårare om man startar normalt 

spel och om man inte är tidigare bekant med spelet så kan det vara svårt vad 

det faktiska målet är med spelet. Tutorial är separerat från det ‖normala‖ 

spelet så det borde kanske vara så att man börjar det vanliga, riktiga spelet 

med en ‖inbyggd‖ tutorial och sedan efter att klara alla mål i tutorialen 

förtsätter man spela vidare på det som man gjort. Speciellt om man har lagt 

mycket tid och krafter på att bygga vissa grejer i tutorialen och sedan måste 

man bara bortkasta det och börja om i riktiga spelet.  

 

GP2. The player sees the progress in the game and can compare results 

Ja. Man kan se all statistik, sina resultat och prestationer. Dock ser man inte 

vad det är som återstår att klara i spelet eftersom spelet i stort sätt har en 

öppen karaktär och slutas inte (??? – förutom kanske i scenario mode???) 

 

GP3. The players are rewarded and rewards are meaningful 

Ja. Om man presterar bra så får man bättre förutsättningar i spelet och bättre 

förutsättningar att spela vidare och utveckla staden. Staden växer, har mer 

invånare, man har mer pengar och tillfredsställelse av utvecklingen av staden. 

 

GP4. The player is in control 

I stort sätt ja. Speciellt när det gäller sätt att kontrollera spelet. Dock har man 

indirekt kontroll på hur måmga invånare man har och hur framgångsrik 

staden är men det ingår ju i spelets utmaningar. Man har inte kontroll över 

naturliga företeelser men det ingår också i spelets utmaningar så det är inte 

nackdelar utan helt tvärtom. 

 

GP5. Challenge, strategy, and pace are in balance 

Ja. Man kan säga att ju större staden blir desto svårare blir utmaningen att 

styra den. Dessutom kan man använda olika strategier när det gäller att styra 

och utveckla staden och satsa på olika, viktiga stadens funktioner. 

 

GP6. The first-time experience is encouraging 

Ja, man börjar med att utveckla och styra staden från grunden (förutom i 

scenario mode). Man kan också anpassa svårighetsgraden till sig själv. Man 

kan också spela tutorial innan man börjar spela ‖på riktigt‖. 

 

GP7. The game story supports the gameplay and is meaningful 
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Själva stadens utveckling och dess historia som skapas framför våra ögon är 

samtidigt ‖game storyn‖. Så man kan säga att gameplayen och storyn 

genomsyras.  

 

GP8. There are no repetitive or boring tasks 

Utmaningar är varierande och attraktiva. Olika problem skapas framför oss i 

real time och de baseras i stort sätt på våra tidigare beslut och vårt sätt att 

spela.  

 

GP9. The players can express themselves 

Spelaren kan uttrycka sig själv genom att bygga och styra staden som han 

själv skapar och hur han gör det beror på hans beslut. Man kan säga att allt är 

spelarens skapelse.   

 

GP10. The game supports different playing styles 

Ja. Se GP5. 

 

GP11. The game does not stagnate 

Ja. Se GP8. 

GP12. The game is consistent 

Ja. 

 

GP13. The game uses orthogonal unit differentiation 

Njaaa... Till exempel olika kraftverk som ger olika mängder ström?  

 

GP14. The player does not lose any hard-won possessions 

Lyckan kan vända om man gör dåliga beslut men det är en fördel och inte en 

nackdel i det här spelet.  

 

Kristoffer_FIFA11_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Att spela spelet med tangentbord är svårt. Det känns inte alltid som att man 

har full kontroll över spelaren. Mappningen är generellt konsekvent. När 

spelet start så visas game settings, (eller konfigurations applikationen). Där 

kan man se mappningen på tangentbord. Dock visas också mappningen för en 

Xbox 360 kontroll jämte. Jag antar att dem försöker slå två flugor i en smäll, 

men resultatet blir förvirrande. Även i menyerna visas knappar som tillhör 

Xbox 360 handkontrollen trots att man spelar med tangentbord vilket gör 

saker och ting ännu mer förvirrande. 

 

I spelet beter sig motståndare precis som man förväntar sig.  
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2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Det finns flera inställningar för bild, ljud och grafik. Spelet går att anpassa så 

att det även går att spela på något äldre datorer utan problem. När det gäller 

svårighet så är det en av de första valen man får göra. Ett antal 

svårighetsnivåer visas. Spellängden på matcherna går att justera inför 

matcherna, tillsammans med andra inställningar. 

 

3. Provide predictable and reasonable behavior for computer controlled 

units. 

Datorn kontrollerar andra medlemmar i laget på ett relativt bra sätt. Vilken 

spelare som är markerad och som styrs av spelaren för tillfället väljs 

automatiskt och ofta görs det bra. Det går också att byta spelare manuellt. 

 

4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Vyerna passar bra, standardvyn ger en bra obehindrad vy av 

händelseförloppet. Vid t.ex. straffar ges en annan vy för att ge en bättre 

överblick. 

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Det finns en video i början som alltid visas som inte går att hoppas förbi. 

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 

Mappningen är inte direkt intuitiv om man spelar med tangentbord. Att skjuta 

knappen är mellanslag är något i alla fall lite logiskt eftersom det är den 

största tangenten och därmed indirekt kan tänkas vara en viktig tangent, 

något som används ofta, och detta vet utvecklarna om. Alla andra knappar är 

inte direkt intuitiva om man aldrig har spelat ett fotbolls spel på PC tidigare, 

men de följer konventioner. 

 

7. Provide controls that are easy to manage, and that have an 

appropriate level of sensitivity and responsiveness. 

Känsligheten med tangentbord är inte särskilt bra. Det är svårt att springa 

diagonalt med tangenterna. Det känns som att spelet nästan helt är gjort för 

att spelas med handkontroll. Spelet reagerar dock snabbt på kommandon. 

 

8. Provide users with information on game status. 

Informationen som presenteras är bra. Radarbild över planen visas, ställning, 

vilka lag som spelar osv. Den viktiga informationen visas alltid. Mer 

detaljerad information finns i menyerna. Även information om spelarnas 

trötthet visas. 
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9. Provide instructions, training, and help. 

Det finns flera sätt att bli bättre på, t.ex. interaktiv träning, träning som startas 

innan varje match osv. 

 

10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Team mangement är relativt enkelt att hantera med tangentbord och mus. Det 

går riktigt smidigt faktiskt att göra byten, byta strategi osv. Markerade val har 

annan färg osv. som gör att man vet vad man gör. Menyerna är dock inte 

direkt självförklarande och det handlar mycket om att pröva sig fram för att 

se vad som går att göra. (Det är egentligen tragiskt hur lite det har hänt just på 

denna fronten sen FIFA96…) 

 

 

Maciej_FIFA11_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Spelet reagerar på användarens handlingar på ett förutsägbart sätt. 

Grundläggande mekanik, spelets fysik, fotbollspelarnas rörelser, och 

motståndarens beteende är lämpliga för den situation som användaren står 

inför. Spelet tillhandahåller konsekvent inmatnings mappning så att 

användarens insatser alltid leder till det förväntade resultatet. 

 

2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Problemet är att man inte kan anpassa/ändra grafiska inställningar i spelet. 

Man måste kommar ur spelet, starta konfigurations applikation i Windows 

och ändra dessa inställningarna där och sedan starta om spelet. Man kan 

ändra svårighetsgraden i spelet samt anpassa vissa inställningar. När man 

börjar spelet för första gången så blir man tillfrågad på vilken nivå man är 

som datafotbollsspelare och man kan välja mellan några alternativ utefter 

vilka spelets svårighetsgrad anpassas.  

 

3. Provide predictable and reasonable behaviour for computer controlled 

units. 

Datorn hjälper genom att kontrollera användarens lagkamrater. De beter sig 

på ett förutsägbart sätt och gör det naturligt för sina lagpositioner och 

funktioner i laget. De rör sig bra på planen och intar bra positioner. Datorn 

styr också motståndsfotbollsspelarna och det sker också på ett bra och 

naturligt sätt. De reagerar på vad man gör och hur man spelar och man känner 

att i varje match spelar man med ett annorlunda lag som har sin egen taktik 

och olika spelare med sina egna färdigheter. Beteenden av alla fotbollsspelare 

som styrs av datorn är rimliga för situationer i spelet.  
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4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Vyerna av 3D gameplay miljö är bra och de kan ändras för att anpassas för 

individuella preferenser av användaren. Dessutom ändras vyn själv 

automatiskt när man har frispark, hörnan eller när målvakten gör en inspark. 

Vyn ändras då så att de blir lämpliga för de handlingar användaren utför i 

spelet, de stödjer den handlingen man utför, underlättar och gör det 

bekvämare och mer naturligt att utföra dem. 

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Spelet tillåter att hoppa över icke-spelbara moment med en enkel 

knapptryckning. Till exempel replay sekvenser eller sekvenser när domaren 

ger ett kort efter en faul, eller början av matchen när fotbollsspelarna kommer 

in på planen, truppen presenteras osv.  

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 

Spelet tillhandahåller intuitiv styrning när man spelar med gamepad. Det är 

lätt och intuitiv att styra forbollspelarna med joysticken och det känns 

‖mjukt‖ och gör att användaren kommer bra och djupt in i spelet. Det är 

också lätt och bekvämt att passa, skjuta osv. Det är dock lite sämre och 

mindre naturligt när man spelar FIFA med tangentbord. Man kan inte styra 

fotbollsspelaren så intuitivt, byta riktningen speciellt om man vill springa 

diagonalt eller vända spelaren i 360 grader. Det kan också vara mindre 

bekvämt att passa, skjuta osv. Man kan välja mellan några förutbestämda set 

av mappningar i spelet. För att tilldela knappar till funktioner från början och 

ändra allting/anpassa allt till sig själv måste man göra det i Windows i 

konfigurerings applikationen. Mappningen som är förbestämd från början är 

dock konsekvent med föregående versioner av FIFA från föregående år så det 

borde vara bekant för tidigare, mer erfarna FIFA spelare. 

 

7. Provide controls that are easy to manage and that have an appropriate 

level of sensitivity and responsiveness. 

Som sagt innan, styrningen är intuitiv, responsive och lagom känslig. 

Reaktionen sker direkt utan förseningar.  

 

8. Provide users with information on game status. 

Spelet tillhandahåller information om spelets status. Man ser matchens 

resultat och tid, får information av byte, vem som gjorde mål osv. Man ser 

spelarnas kondition, om de har fått gult kort, med vilken kraft man 

passar/skjuter osv. Under matchen finns det en radar‖ som visar var 

lagkamraterna och motståndarna befinner sig och hur de förflyttar sig. I 
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spelets menyer får man mängder av information gällande spelarnas status, 

lagets situation, transfers, statistik osv. 

 

9. Provide instructions, training, and help. 

Man kan spela tutorial, genomgå interaktiv träning och träna olika element av 

spelet och träna styrningen och lära sig hur man kontrollerar fotbollsspelarna.  

 

10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Det kan vara svårt att kontrollera och hantera vissa saker i menyerna i 

manager mode. Det kan vara svårt att veta vilka knappar som representerar 

vilka funktioner när man till exempel köper/säljer spelarna. Den visuella 

representationen av vissa aspekter i management menyerna kunde ha varit 

bättre så att man vet bättre direkt vad som betyder vad, vad man kan göra och 

på vilket sätt.  

 

Kristoffer_NFS Shift_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Spelet gör detta väl. Motståndarbilar beter sig som de förväntas göra, och kan 

väja om du t.ex. av någon anledning har stannat på banan. Spelet har utpekats 

som en simulator men bilarna beter sig inte direkt realistiskt men det 

förväntas inte heller. När en bil i verkligheten hade tappat greppet så 

simuleras inte detta. Man kan hålla betydligt högre hastighet i vissa kurvor än 

bilar gör i verkligheten. Spelet ger tendenser till att en bil är på väg att tappa 

greppet. Feedback på detta ges visuellt och via ljud, det går till exempel att se 

om bilen börjar ‖slingra‖ sig och det hörs på att motorvarvet går upp. Om 

spelaren då gör en countersteer dvs. att spelaren styr snabbt åt motsatt håll, så 

hävs överstyrningen (eller ‖sladden‖) oftast direkt. Oftast räcker det dock 

med att bara bromsa eller släppa gasen för att bilen skall återfå greppet (och 

att man ska kunna köra vidare utan att krascha). I verkligheten krävs det 

oftast mer än så, t.ex. kan motorns placering (fram eller i mitten eller bakom 

bakaxeln som i Porsche) kraftigt påverka dessa egenskaper. Även om bilarna 

är framhjuls, fyrhjuls, eller bakhjulsdrivna kan också kraftigt påverka. 

Viktförskjutning simuleras knappt alls och skillnaderna i kördynamik mellan 

bilar med olika motorplacering och drivning, är relativt små. 

 

Detta passar nybörjare eller spelare som föredrar arkadspel, och förväntas 

förmodligen också av dem, men ges någon utmaning åt hardcore spelare? 

Även med alla hjälpmedel av så är spelet betydligt mer förlåtande än vissa 

andra bilspel som t.ex. rFactor till PC eller Gran Turismo 5 till PlayStation 3.  
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Närmar man sig en kurva med alldeles för hög fart så kraschar man. Bilen 

skadas och delar lossnar. Dock så går det att spola tillbaka och göra om 

kurvor där man har kraschat. Detta är inte direkt realistiskt, men höjs 

svårighetsgraden så begränsas antalet gånger detta går att göra. 

 

Dock är ljud och modelleringarna av bilarna välgjorda och banorna är okej. 

Att ett spel är förlåtande behöver inte vara något negativt. Balansgång mellan 

vad som är för lätt och för svårt är svår. 

 

Inmatningsmappningen är konsekvent. Mus används för att göra val. 

Piltangerna används för att gasa och bromsa. Detta följer den standard som 

finns för de flesta bilspel på PC. Det går att använda handkontroll, ratt och 

gaspedal också. Ett flertal modeller stöds och mappningen kan ändras. 

 

2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Det finns flera inställningar för bild, ljud och grafik. Spelet passar dock inte 

äldre datorer särskilt bra, även om alla inställningar sänks så mycket det går. 

När det gäller svårighet så kan det justeras på flera sätt, t.ex. genom att stänga 

av rekommenderad linje. 

 

3. Provide predictable and reasonable behavior for computer controlled 

units. 

Som nämndes innan så är datorkontrollerade bilars AI relativt bra. Ibland 

kraschar dom in i dig bakifrån eller från sidan. Ofta kan detta dock bero på 

spelarens misstag. Men ibland händer det för ofta. 

 

4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Det finns tillräckligt med vyer för att ge en bra överblick. Vyn kan vara både 

inuti och utanför bilen. Vyerna går dock inte att anpassa.  

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Detta fungerar inte alltid av någon anledning. Om det är meningen eller ej vet 

jag inte. Feedback skulle kunna ges när man trycker på något under en scen 

som inte går att gå förbi t.ex. ‖this video cannot be skipped‖. 

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 

Generellt passar inte tangentbord och mus speciellt bra som inmatningsenhet 

för bilspel, på grund av bristen på analoga knappar. Detta problem försvinner 

dock om ratt eller handkontroll används. Spelet stöder en stor mängd rattar. 

Men hur fungerar det med tangentbord och mus? På grund av spelets 
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förlåtande karaktär så fungerar det ganska bra. Standardmappningen följer de 

konventioner som finns för bilspel på PC. 

 

7. Provide controls that are easy to manage, and that have an 

appropriate level of sensitivity and responsiveness. 

Att styra en bil med piltangenter är inte det mest naturliga sättet att styra en 

bil. Men det följer befintliga konventioner. Känsligheten är relativt väl 

anpassad för tangentbord. Dvs. trots att du spelaren bara kan svänga 100% åt 

vänster eller 100% åt höger, så kompenseras detta av spelet och vinkeln med 

vilken bilen svänger blir godtagbar. 

 

8. Provide users with information on game status. 

Mycket information ges på skärmen utan att det blir störande. Den generella 

layouten är bra och presenterar informationen på ett lättöverskådligt sätt. All 

information som behövs för att köra finns alltid tillgänglig (om man inte själv 

ändrar inställningarna i menyn). 

 

9. Provide instructions, training, and help. 

Det finns tips som visas innan loppen och i videor berättas om 

förutsättningarna. Rekommenderas körlinje finns också. Det finns dock ingen 

praktiskt hjälp om hur spelaren kan bli en bättre förare, inga tutorials eller 

lektioner. 

 

10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Det hanteras bra. Både bana, hastighetsmätare och mycket annat visas på ett 

lättöverskådligt sätt. Texten i menyer är tydliga. 

 

Maciej_NFS Shift_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Ärligt talat så spelar jag aldrig racing spel så jag har inte så mycket att säga 

om NFS Shift på PC . Jag tror att spelet reagerar på rätt sätt när jag 

svänger, accelererar eller bromsar. Samma sak gäller kollisiondetektion, 

spelets fysik, bilkörning osv. Dock har jag ingen erfarenhet här, jag är hel 

nybörjare i genren och jag kan inte säga om bilarna dvs. olika bilmärken och 

modeller beter sig på rätt sätt, avbildar körningsegenskaper från verkligheten, 

om körningsegenskaper skiljer sig mellan modeller så jag måste förlita mig 

här på Kristoffers kunskap och erfarenhet. Samma sak gäller motståndarnas 

beteenden. Det är en bra fråga om man kan göra bättre mappning i 

racingspelet på tangentbordet. Upp för att accelerera, ner för att bromsa, 

höger och vänsterpil för att svänga, spacebar för handbromsen och eventuellt 
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två knappar en över den andra för att byta växel när man spelar med manuel 

växellåda.  

 

2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Ja, man kan ändra video- och audioinställningar i spelet. Dessutom kan man 

ändra HUD under körningen. Man kan ändra svårighetsgraden genom att 

sätta på/stänga av olika hjälpmedel  så man kan anpassa svårighetsgraden på 

olika sätt till sina behov. När man börjar spela så kör man en testkörning och 

spelet anpassar svårighetsgraden/hjälpmedel utefter vår prestation och våra 

körkunskaper.  

 

3. Provide predictable and reasonable behaviour for computer controlled 

units. 

Som sagt innan så har jag ingen erfarenhet av racingspel så jag kan inte uttala 

mig om motståndarna beter sig på ett bra, passande, rimligt sätt. 

 

4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Man kan ändra vyn. Det finns en karta av racingbanan med position av alla 

bilar under loppet och deras distans gentemot varandra. 

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Ibland har det faktiskt inte fungerat för mig.  

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 

Jag har skrivit om det innan. 

 

7. Provide controls that are easy to manage and that have an appropriate 

level of sensitivity and responsiveness. 

Jag har skrivit om det innan. 

 

8. Provide users with information on game status. 

När man spelar med hela HUD:en på så får man mycket information under 

spelandet. I menyerna får man information om sin bil, sina prestationer, 

tillgängliga banor att spela osv.  

 

9. Provide instructions, training, and help. 

Man får meddelande med tips och beskrivningar på skärmen när spelet/loppet 

laddas. Dessutom har man en assisstent under hela spelet (i menyerna och 

strax före loppet) som pratar med oss, hjälper oss gå igenom spelet, berättar 

om nya lopp, om hur vi bör köra, vad som förväntas av oss, vad ska vi just 

göra osv.  
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10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Jag har tidigare skrivit om HUD:en under spelandet som är bra designat, med 

bra placeringar på skärmen och gjort i lite transparent grå färg. Visuella 

representationer i menyerna är bra, oftast stora och tydliga. Man får inte för 

mycket på skärmen på en gång så det blir inte plottrig.  

 

 

Kristoffer_SimCity_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Mappningen är intutiv och det är förhållandevis lätt att komma igång med 

tanke på djupet på spelet. Resultaten av ens handlingar är för det mesta 

logiska och kan förväntas. Stryps budgeten i stadens kärnkraftverk till ett 

absolut minimum, så ökar risken för nukleär katastrof. Skulle det hända så är 

spelaren, förhoppningsvis, medveten om det är ett resultat av dennes 

handlingar. Feedback fås konstant av nyheter. Positiva nyheter visas i grönt 

medan dåliga nyheter visas i rött. Nyheterna visas som att det egentligen är 

rådgivarna för de olika delarna av staden som antingen berömmer eller 

varnar. Detta ger ett personligt intryck. ‖Simmar‖, virtuella människor, kan 

placeras ut, och dessa kommer också tycka till om situationen i staden. Viss 

humor har lagts in i vissa kommentarer. ‖Nu har barnen vässat sin sista 

penna!‖ kommer upp om lärarna i staden har gått ut i strejk på grund av 

överfulla skolor… Spelet går till stor del ut på att spelaren får se resultat av 

dennes handlingar och den informationen presenteras väl. 

 

2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Allt detta går att göra relativt enkelt. Ändras vissa grafikinställningar så 

behöver spelet startas om dock. 

 

3. Provide predictable and reasonable behavior for computer controlled 

units. 

Datorn kontrollerar rådgivarna och deras förslag. De är för det mesta logiska 

och förutsägbara. 

 

4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Spelet ger en översiktsvy över staden som gör händelseförloppet lätt att följa. 

Det att zooma in och zooma ut. Menyerna och informationen som visas tar 

dock ganska mycket plats. Men den informationen är viktigt för spelet så jag 
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ser det inte som något negativt. Olika lager kan läggas på för att visa 

föroreningar i luft, vatten, elnät, vattenledningar etc. 

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Ja, det går. 

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 

Det går att mappa snabbkommandon men det känns inte som att dessa 

behövs, eftersom spelet funkar mycket väl med mus och sporadisk 

användning av tangentbordet. Menyval görs med vänster musknapp. Detta är 

enkelt att lära sig. Vissa ikoner som används kan vara svårare att veta vad de 

gör. Men även detta lär man sig relativt snabbt. Och håller man muspekaren 

stilla så visas en förklarande text. Att flytta vyn görs genom att hålla inne 

höger musknapp samtidigt som man rör musen. För att visa detaljerad 

information som t.ex. byggnader så måste alltid ett frågetecken markeras i 

menyn. Det här är något man ofta kan behöva använda och kunde gjorts på 

något annat sätt.  

 

7. Provide controls that are easy to manage, and that have an 

appropriate level of sensitivity and responsiveness. 

Det här spelet är inte lika beroende av känslighet i kontrollerna som många 

andra spel. Det är enkelt att syra med muspekaren. 

 

8. Provide users with information on game status. 

Mycket information ges på skärmen om invånarantal, balans osv. och 

mycket, mycket mer går att hitta i menyer. Feedback från rådgivare, simmar 

m.m. ger en bra överblick över progressionen. 

 

9. Provide instructions, training, and help. 

Det finns tutorials att använda som förklarar spelets grunder relativt snabbt. 

Rådgivarna föreslår alltid vad som kan göras, men det är alltid spelaren som 

får avgöra om det ska göras eller inte. T.ex. kan en rådgivare föreslå att 

missilanläggning ska byggas för att råda bot på budgetproblem, vilket det 

också oftast gör (det ger extra inkomster). Men det kan få andra indirekta 

konsekvenser, som att efterfrågan på bostäder sjunker pga. av att ingen vill 

bo nära en missilanläggning… Detta är avvägningar som spelaren alltid får 

göra själv, vilket inte är något negativt. 

 

10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Ibland överlappar vissa ikoner varandra, och ibland kan info rutor komma 

upp framför annat som man hellre vill se. Detta är dock inget större problem.  
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Maciej_SimCity_PC_utvärdering 

1. Provide consistent responses to the user’s actions. 

Jag är ingen erfaren Sim City eller allmänt sim-spel spelare men jag tror att 

spelet svarar på användarens handlingar på ett bra och konsekvent sätt. Man 

väljer olika saker från in-game menyerna och utför olika saker på liknande 

sätt (med liknande regler) så på det sättet är kontrollen och gränssnittet 

konsekventa. Resultaten av användarens handlingar är konsekventa, man 

förväntar sig vad man orsakar och konsekvenser av handlingarna är synliga. 

Simmarnas attityder och behov, rådgivarnas kommentarer och råd samt 

situationen i spelvärlden, situationen spelaren står inför förändras utefter 

spelarens tidigare handlingar. Mina tankar om iPhone versionen var att det 

var ett ganska komplicerat spel. Efter att ha spelat PC versionen kan jag säga 

att iPhone versionen var mycket förenklad i många aspekter. Så för en erfaren 

Sim City spelare från PC är kanske iPhone versionen inte för mycket 

komplicerad men istället lagom komplicerad? Frågan är hur många av PC 

Sim City spelarna som använder iPhone versionen eller skapas iPhone 

versionen endast för nya spelare som inte tidigare spelat Sim City alls? 

 

2. Allow users to customize video and audio settings, difficulty and game 

speed. 

Ja, man kan göra det.  

 

3. Provide predictable and reasonable behaviour for computer controlled 

units. 

Jag kan bara anta att det är bra i Sim City. 

 

4. Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current 

actions 

Bra isometrisk vy, man kan zooma in/ut och grafiken och miljön blir då mer 

detaljerad med rörliga element. Det ser bättre ut än i iPhone versionen. 

Dessutom kan man lägga till/ta bort olika element som visar till exempel 

stadens föroreningsnivå i olika delar av staden, underjordiska installationer 

osv.  

 

5. Allow users to skip non-playable and frequently repeated content. 

Hmm... Man kan trycka på knappen som orsakar att tiden och datum ändras 

snabbare, tempot blir högre om man inte vill vänta för länge för att se 

förändringarna och effekter av sina händelser.  

 

6. Provide intuitive and customizable input mappings. 
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Ärligt talat så vet jag inte om man får spela/styra Sim City med 

tangentbordets kortkommandon eller om det finns genvägar för att utföra 

vissa saker, starta funktioner osv. Jag har styrt med musen och jag tror inte att 

man då kan ändra inmatnings mappningen.  

 

7. Provide controls that are easy to manage and that have an appropriate 

level of sensitivity and responsiveness. 

Enkel styrning med mus - muspekare.  

 

8. Provide users with information on game status. 

Man får mycket information om spelets status genom statistik, tabeller, 

grafik, diagram, text, kartor som visar olika saker och företeelser, information 

från rådgivarna, nyhetspanelen osv. Vid hover funktion över knappar dyker 

det upp beskrivningar.  

 

9. Provide instructions, training, and help. 

Det finns hjälp och beskrivningar. Det finns enkel tutorial delad i olika 

aspekter som lär spelaren steg efter steg hur man ska interagera med spelets 

olika element. Under spelandet får man hjälp av rådgivarna som också 

förklarar problem och hjälper till att fatta beslut och hur man gör det rent 

gränssnittsmässigt. Man är inte lämnad ensam i skogen.  

 

10. Provide visual representations that are easy to interpret and that 

minimize the need for micromanagement. 

Som sagt kan man anpassa vyn genom till exempel att lägga till ett lager med 

ytterligare information. Det finns en karta som kan visa flera olika saker och 

företeelser. Ikonerna i in-game menyn skulle dock kunna vara lite mer 

tydligare och gjorda i lite bättre, minimalistisk stil. Det är också dåligt när 

‖hover-beskrivningen‖ råkar täcka nästa ikon och gömmer på det sättet ett 

annat alternativ som kan försämra våra beslutsmöjligheter.  

 

 

Bilaga 2 – Enkätfrågorna  

Vilka designprinciper gäller vid migrering av spel designade 

för stora skärmar till små pekskärmar? – enkät. 

OBS. Enkäten är endast avsedd för iPhone/iPod Touch användare 

som använder iPhone/iPod Touch för att spela.  

Totalt har 73 respondenter svarat på den elektroniska enkäten.  

1. Hur ofta spelar du spel? 
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2. Vilken plattform brukar du spela på mest? (Du kan fylla i flera 

alternativ). 

3. Hur brukar du spela? (Du kan fylla i flera alternativ) 

4. Hur avancerad iPhone/iPod Touch användare anser du dig vara? 

5. Hur länge har du haft iPhone/iPod Touch eller hur länge sedan har du 

börjat använda iPhone/iPod Touch? 

6. Hur länge har du spelat spel på din iPhone/iPod Touch?   

7. Vad tycker du minst om med att spela på iPhone/iPod Touch? 

8. Vad tycker du mest om med att spela på iPhone/iPod Touch? 

9. Vilket är det största problemet/problemen med att spela spel på 

iPhone/iPod Touch enligt dig? 

10. Vad anser du om att spela spel med touchskärm på iPhone/iPod 

Touch? 

11. Vad anser du om att styra spel med en accelerometer på iPhone/iPod 

Touch? (dvs. lutar du t.ex. telefonen åt vänster så rör sig t.ex. en boll 

åt vänster i spelet) 

12. Vilket är ditt favoritspel på iPhone/iPod Touch och varför? 

13. Vilket är det sämsta spelet som du har spelat på iPhone/iPod Touch 

och varför? 

14. Vad föredrar du mest: Att spela spel på din iPhone/iPod Touch eller 

på stationära plattformar som t.ex. PC eller konsol? Varför? 

15. Vissa spel konverteras idag från stationära plattformar till mobila 

plattformar som mobiltelefoner. Ett exempel är fotbollsspelet FIFA 11 

som går att köpa och spela både till en konsol hemma på tv:n, PC:n 

eller mobiltelefonen, t.ex. en iPhone. Har du någon gång spelat ett 

spel på din iPhone/iPod Touch som också finns på en annan plattform 

(t.ex. Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox 360 eller PC) och, 

eventuellt, vilka spel var det? 

16. Vid ja på föregående fråga, vad anser du är de största 

fördelarna/nackdelarna med spel som finns på både iPhone/iPod 

Touch respektive PC/konsol? 

17. Vad tror du skulle kunna göras för att förbättra spelupplevelsen på 

iPhone/iPod Touch? 
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