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SAMMANFATTNING

Inom vissa typer av tv- och datorspel, t.ex. rollspel, sportspel, äventyrsspel eller livssimulatorer, 
är det vanligt att spelaren själv får utforma sin karaktär (den användaren spelar som i spelet) 
i varierande utsträckning. Det kan handla om att kunna skriva in sitt eget namn eller välja färg 
på sin tröja, ända till att kunna justera de minsta utav ansiktsdrag och välja mellan flera olika 
personlighetsval, fysiska egenskaper och speciella förmågor. Det gränssnitt i vilket detta sker plats 
kallar för karaktärseditor. 

Ett urval av kommersiellt framgångsrika, etablerade, tv- och datorspel valdes ut och deras 
karaktärseditorer granskades. Först genom en konkurrent- och greneanalys. Denna analys 
ger en bild över vilka komponenter karaktärseditorerna består av, vad deras syfte är och vad 
komponenterna i sin tur består av. Man får ett resultat i tabellform som visar vilka komponenter de 
olika editorerna har gemensamt, vilka som skiljer sig åt samt hur de löst ett givet problem. Sedan 
användes heuristisk analys för att igen gå igenom karaktärseditorerna men den här gången rikta 
fokus mot användbarheten. Det betyder att funktionaliteten testas emot ett antal kriterier som 
alla innebär ett mer behagligt användande. Genom detta får man fram brister och moment som 
skapar frustration i systemen så att man i en omdesignprocess kan åtgärda dem. Dessa analyser 
som förstudie gav en god grund att stå på för en omdesignprocess. Slutsatserna som drogs av den 
inledande analysfasen ställdes även upp i punktform som tumregler. Dessa tumregler är grund till 
generell god design inom ett gränssnitt och kan användas av utformare av system. De är en del av 
resultatet av det här arbetet och ligger till grund för den andra delen av resultatet.

Vidarearbetandet inleddes med en Design Space Analys där man väger olika desiglösningar på 
ett visst problem emot varandra likt en argumentationsprocess. Majoriteten av dessa designval 
rörde sig om Design Mönster (design patterns), vilket är olika, konventionella, redan exiterande 
designlösningar för t.ex. navigering, input från användaren och layout. När komponenterna 
som skulle användas stod klart så inleddes en skissningsprocess, först en brainstormande och 
experimenterande fas och sedan en avsmalnande och strukturerande fas. Skissarbetet mynnade 
ut i en Wireframe vilket är en modell med så mycket visuella uttryck som möjligt bortskalade för 
att man endast skall se till funktionaliteten. På denna Wireframe utfördes sedan användartester. 
Användarna skulle lösa vissa uppgifter i karaktärseditorn. Deras framgång bedömdes och 
sammanställdes sedan. Resultaten från användartesterna visade att det fortfarande fanns vissa 
otydligheter i systemet samt att vissa element borde tänkas om. Dessa förändringar åtgärdades 
och ledde slutligen till slutprodukten, en prototyp som visar en applicering av det färdiga systemet 
utformat efter tumreglerna.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

År 2010 så såldes 154 miljoner konsolspel och 36,4 miljoner datorspel världen över (Education 
databse online, 2011). Det beräknas att 64% av de amerikanska hushållen spelar tv- och datorspel. 
Den största målgruppen åldersmässigt är 18-49 år, som håller 49% av den totala marknaden. 
Åldrarna under 18 år och över 50 år håller 26% respektive 25% av den resterande marknaden. 
Genomsnittsåldern bland spelare ligger på 32 år. Den snabbast växande konsumentgruppen är 
mellan åldrarna 25-34 år, som har det största antalet spelare som spelat mindre än två år. De 
delar första platsen bland antal spelare som spelat längre än två år med 12-17 åringar. 40% av alla 
spelintresserade är kvinnor. 80% av dessa kvinnor äger en Nintendo Wii istället för en annan konsol 
medan 41% av männen äger en Wii istället för en annan konsol. Men den bäst säljande konsolen 
någonsin är Sony Playstation 2, som sålde 138 miljoner exemplar. (Education databse online, 2011)

Inom vissa typer av spel, t.ex. rollspel(Dragen Age: Origins), sportspel(Fight Night Round 4) , 
äventyrsspel(Fallout 3) eller livssimulatorer(The Sims 3), är det vanligt att spelaren själv får 
utforma sin karaktär i varierande utsträckning. Det kan handla om allt från att kunna skriva in sitt 
eget namn eller välja färg på sin tröja, till att kunna justera minsta ansiktsdrag och välja mellan flera 
olika personlighetsval, fysiska egenskaper och speciella förmågor. Av dessa karaktärseditorer finns 
det lika många variationer som det finns speldesigners. Vid första anblick kan de se väldigt visuellt 
tilltalande ut och tyckas bete sig snarlikt. Men vid användandet av systemet är det ofta frågetecken 
kring hur saker fungerar och är tänkta att fungera, som kommer upp. Designlösningar kan associera 
till ett visst konventionellt användningssätt men visa sig vara tänkt att användas på ett annat 
sätt(T.ex. sliders som andänds till annat än justera en graderad skala). Dessa små hinder på vägen 
kan skapa en något obekväm användarupplevelse och drar således ner känslan av spelets helhet. 
Detta sprider sig som ringar på vattnet och sänker den positiva upplevelsen av både spelstudio 
samt utgivare och försämrar därför användarnas varumärkeslojalitet på lång sikt. En motsatt, 
genomgående positiv upplevelse av karaktärseditorn kan påverka hela spelupplevesen positivt.

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att ta fram en för både utvecklare och användare lättanvänd karaktärseditor. 
Arbetet ska vara väl förankrat, med analysmodeller för redan existerande karaktärseditorer och 
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användartestning. Utöver detta ska även punktlista med viktiga riktlinjer, guidelines, utformas för 
utvecklaren, så denne lättare kan hitta rätt i designarbetet och undvika fallgropar.

För att underlätta och förbättra utformandet av dessa karaktärseditorer för speldesignern 
krävdes det först att man fann lärdomar om hur den egentliga utformningen av dessa bör gå 
till så att man sedan kunde strukturera lärdomarna som guidelines - arbetet blev att ta reda på 
hur en karaktärseditor bör designas för att sedan kunna delge den kunskapen. För ett optimalt 
arbete behöver alltså användarens behov fastställas innan man kan utforma nyttiga riktlinjer för 
designern.

I korthet är syftet att ta reda på brister och möjligheter för förbättring inom existerande editorer 
och sedan skåda hur man skulle, om det går, förbättra dessa. För att kunna komma med riktlinjer 
och råd till speldesigners angående utformandet av karaktärseditorer krävs först att kunskapen 
om hur man skapar en, för användaren, behaglig interaktionsupplevelse anhålls. Guidelinesen är 
slutprodukten, kunskapen som fås,  efter designprocessen.

Förmågan att anpassa och själv utforma sin spelkaraktär är en viktig komponent i många spel. Det 
är därför viktigt att det kan göras enkelt och funktionellt. Det finns idag interaktionsdesignmässiga 
brister i karaktärseditorer för spel varför denna studie är relevant.

Frågeställningarna lyder då:

Hur gör man en bra karktärseditor?
-Vad är normen i karaktärseditorer och vilka komponenter ingår i denna?
-Vilka brister kan man finna i dagens karaktärseditorer?
-Hur skulle man i så fall kunna förbättra dessa karaktärseditorer?

1.3. Metoder för att uppfylla syftet

Nedan följer den metodik som krävs för att uppfylla tidigare nämnda syften och frågeställningar. 
Metodiken är beskriven i kronologisk ordning och förklarar varför de olika stegen är beroende av 
varandra.

Fastställa syftet med analysen:

Det första som bör göras i analysen är att fastställa dess egna syfte, för att på så vis kunna utröna 
vilka olika designproblem som bör jämföras. I det här fallet handlar det om att undersöka valda 
designmönster och lösningar för navigation och interaktion inom karaktärseditorn som är utav 
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intresse och inte det grafiska temat. Man bör hela tiden ha i åtanke vad det är meningen att 
användaren skall kunna göra inom designytan, i det här fallet är det att skapa en karaktär, både 
utseendemässigt och dess egenskaper.

Undersökningsmetoder:

Innan man vad som ska undersökas måste man veta hur det ska undersökas. De 
undersökningsmetoder som används har valts för att de kompletterar varandra och ger en tydlig 
bild över hela situationen vad gäller användarvänlighet. Konkurrens- och genreanalys visar hur 
normen inom karaktärseditorer ser ut. Deras uppbyggnad, funktionalitet och element analyseras 
samt inom vilka ramar dessa befinner sig utan att lägga fokus på funktionaliteten. Medan Heuristisk 
analys istället undersöker endast funktionaliteten inom dessa element. 

Kunskapen från dessa undersökningar agerar sedan som underlag för en designprocess för att 
ta fram en ny karaktärseditor. Designprocessen fortskrider likt en argumentationsprocess enligt 
Design Space Analys genom att man ser vilket designmönster som uppfyller flest på förhand 
uppställda kriterier.

För att tydliggöra syftet med var och en av dessa metodval har extra klargörande lagts in under 
varje metods förklaring.

Spelurval:

När man vet hur man ska analysera behöver man relevanta alster att genomföra analysen på. Den 
designlösning som kommer ur arbetet ska vara av sådan karaktär att det lätt kan modifieras för 
att passa flera olika spelgenrer. Det gäller alltså att hitta en gångbar struktur som kan fungera i 
många olika sammanhang, med olika utseenden och variabler. Designalstrets mål är att kunna 
tillfredsställa en mer datorspelsvan målgrupps krav på djup och möjlighet att skräddarsy sin egen 
karaktär utan att alienera mindre vana spelare. För att få en tillräcklig bredd på resultaten av de 
olika existerande editorer som undersöks så krävs det att urvalen tas från spel som ingår i vitt olika 
genrer och riktar sig mot olika målgrupper. 

Heuristisk analys:

För att ta reda på ett gränssnitts kvalitéer måste man först ta fram ett relevant ramverk för vad god 
design är. Metodiken för heuristisk analys gör att man djupdyker längre in i problemen och kan 
analysera dem i “flera varv”, ur flera aspekter vilket i sin tur gör att man får en mer komplett bild 
över det som behöver förbättras i ett gränssnitt. Den informationen är den viktigaste man tar med 
sig till själva utformandet av den egna karaktärseditorn.
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Syfte med metodval:
Syftet med denna analys är att upptäcka hur väl de olika karaktärseditorerna uppfyller de nio 
olika designkriterierna för behaglig användning, för att på så vis ta reda på vilka steg, delar och 
komponenter som vållar problem eller inte till fullo uppfyller en användares önskemål. Dessa 
problem skall sedan utforskas eller lösas genom vidare designprocesser så att lärdomarna sedan 
kan delges i guideline-form.

Design Space Analys:

När man har en ungefärlig bild över god design behöver man en analysmodell för att kunna 
analysera olika designlösningar mot varandra. En metodik som kommer genomsyra hela 
designprocessen är den som beskriver DSA med dess argumentationslika förfarande för vilka 
designbeslut som tas. Det här gör att man hela tiden måste förankra sina beslut med starka 
argument och tydliga syften. 

Syfte med metodval:
För en optimal designprocess vad gäller interaktionsdesign och design överlag krävs att man fattar 
välgrundade beslut med en tydlig och logisk argumentationsprocess där personliga värderingar 
och åsikter hålls till ett minimun. DSA-modellen bildar ett bra ramverk för detta syfte och fungerar 
tillsammans med ovanstående analysmetodik på ett för arbetets syfte optimalt sätt. Konkurrent- 
och genreanalys samt Heuristisk analys belyser problemen i en given situation och DSA bidrar med 
att ta fram lösningar på dessa.

Designmönster:

För att kunna benämna och referera till olika desinglösningar behöver man använda sig av 
designmönster. Olika designmönster presenterar möjliga lösningar på olika designproblem, men 
innehåller inga regler över vilka som är mer rätt än andra, detta är helt kontextbaserat. Genom DSA 
argumenterande teknik genom att väga de olika attributen mot varandra såväl som med designerns 
omdöme så kommer man logiskt fram till den mest lämpade lösningen.

Syfte med metodval:
Syftet med att använda redan existerande designmönster är att de redan är beprövade 
lösningsmetoder på designproblem och i stor utsträckning är konventionella och välkända. Detta 
underlättar för designern eftersom denne antingen känner till mönstret sedan innan, eller så kan 
det med enkelhet slås upp i relevant litteratur.
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Skiss:

Innan man kan designa sin slutfärdiga lösning behöver man med hjälp av DSA och designmönster, 
skissa fram sitt alster. Det är viktigt att komma ihåg att se på skissarbetet som en process i vilken 
man syftar att hitta den bästa lösningen för designen. Därför ska man tillåtas ta ut svängarna 
lite mer i skissandets början för att sedan konvergera och raffinera arbetet för en mer komplett 
produkt. 

Syfte med metodval:
Syftet med skissning är att utan stor resursåtgång kunna testa olika varianter och lösningar från 
implementerandet av den information som man samlat in på förhand. Skissarbetet tillsammans 
är vad som tillsammans med DSA-argumentationen, med tillhörande designmönster bildar 
designfasens viktigaste grundpelare. Man testar man sig fram mellan olika lösningar och graderar 
dem enligt ett på förhand uppställt betygsystem.

Wireframe: 

För användartester och presentation behövs en visuell bild över gränssnittet. En Wireframe är en 
representation för struktur, hierarki, funktionalitet och innehållets placering, där t.ex. varje ark 
kan vara en vy ur karaktärseditorn. Gestaltningen bör hållas så minimalistisk som möjligt för att 
funktionerna tydligt skall kunna överskådas separat från det visuella uttrycket.

Syfte med metodval:
Syftet med en wireframe är att bygga upp en visuell bild av ett gränssnitt för att därigenom kunna 
presentera sina designlösningar på ett lättförståeligt sätt. Detta är mycket lämpligt vid till exempel 
användartester.

Användartest: 

För att analysera sina gjorda val med designlösningar och -mönster används användartester som 
analys. Användartester görs för att på ett bra sätt förankra designarbetet hos användaren. Dessa 
görs med fördel i ett avskalat gränssnitt (i det här arbetets fall i Wireframes) för att användaren 
i en så liten utsträckning som möjligt ska bli distraherad av grafiska detaljer, färger eller bilder. 
Användartester utförs för att kunna undersöka och skåda hur en tänkt användare ur en tänkt 
målgrupp uppfattar och tar till sig ett system. Det kan kompletteras med frågor och kommentarer 
för att få en bredare bild över hur väl interaktionen fungerar.

Syfte med metodval:
Syftet med skissning är att utan stor resursåtgång kunna testa olika varianter och lösningar från 
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implementerandet av den information som man samlat in på förhand. Skissarbetet tillsammans 
är vad som tillsammans med DSA-argumentationen, med tillhörande designmönster bildar 
designfasens viktigaste grundpelare. Man testar man sig fram mellan olika lösningar och graderar 
dem enligt ett på förhand uppställt betygsystem.

Prototyp:

Prototyp kallas gränssnittet i den form det får efter att användartester har utförts och eventuell 
omdesign tagit plats och fastslagna grafiska guidelines efterföljts. Det har även grafiska effekter så 
som färg, form och en grafisk riktlinje för en potentiell applicering.

Syfte med metodval:
Syftet med en prototyp är att gestalta de lösningar och guidelines i en på förhand uttänkt, även om 
hypotetisk, situation så att en potentiell reell situation och applicering skall kunna uppfattas.

Slutsats:

Slutsatsen bör vara relevanta lärdomar om hur karaktärseditorer ter sig såväl gemensamt som 
individuellt. Dessa lärdomar bör ge förståelse, över vad som är norm och vad som sticker ut från 
denna norm, angående tänkande inom editorsformgivning. Den kunskapen kommer sedan agera 
som underlag för skapandet av en egen, ny karaktärseditor.

Det är också viktigt att komma ihåg att inte enbart ta med sig det som varit dåligt med sagda 
editorer till själva designsteget. För att veta vad som gör ett gränssnitt dåligt måste man också veta 
vad som gör det bra. Därför gäller det att lägga minst lika mycket energi på att definiera ett systems 
bättre delar som dess sämre.

1.4. Avgränsning

Testerna i denna vetenskapliga process kommer att struktureras enligt följande. Tanken med 
karaktärseditorn är att den skall nå en så universal nivå att den är direkt anpassningsbar på både 
PC och tv-spelskonsol (som i denna studie representeras av Playstation 3) med endast förändringar 
för kontrollschemat. Analys och genomgångar har utförts på spel för både Playstation 3 och PC 
för att hitta deras gemensamma punkter samt vad som skiljer dem åt, för att därigenom hitta 
vilka kriterier och krav det finns för att en och samma karaktärseditor skall vara brukbar på 
båda systemen. Både PC och Playstation 3 har hafts i åtanke vid Design Space Analys, skissning 
och vidare utformande av karaktärseditorn. Playstation 3 är den konsol som studien utgått från 
i tv-spelsväg men tanken är att gränssnittslösningen ska vara applicerbar på samtliga relevanta 
system så som Nintendo Wii och Xbox360. För dessa utvecklas dock inga egna designlösningar eller 
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riktlinjer, detta endast för redundansmässiga skäl. De spel som har testats till Playstation 3 finns 
även i princip exakt samma version till Xbox 360. Även handkontrollerna för de båda konstolerna 
har i stort sett samma knappar och navigering inom systemet sker exakt likadant. Nintendo Wii 
styrs med hjälp av ett slags pekdon som kan jämföras med PC:s mus.

Spelen som arbetet ska röra sig kring behöver hålla en viss nivå av komplexitet, både i den 
informationsinsamlande undersökningsfasen samt i den fas där arbetets slutresultat skall 
appliceras på ett spel. De behöver åtminstone ha behov av att ställa in viss bakgrundsdata, viss 
utseendedata och vissa frivalda egenskaper eller förmågor. Med färre eller enklare inställningar än 
det så skulle en interaktionsdesignprocess av denna magnitud inte vara nödvändig. 

Spelen som undersökninen analyserar kommer från genrer som är olika varandra men där det ofta 
förekommer karaktärseditorer som en del av spelupplevelsen. Därför håller deras karaktärseditorer 
en nivå hög nog för att vara värd att undersökas. Dessutom bildas en bred grund att stå på tack vare 
att dessa genrer är vitt åtskilda och kräver olika funktionalitet. 

Användarurval

Den skall även gå att applicera på flera olika sorters spel med väldigt enkla förändringar. Därför är 
det viktigt att användarurvalet är från flera målgrupper, från avancerad datoranvändare till mer 
ovana representanter, för att på så vis kunna stämma av och se till att det är genomgående god 
design oavsett användarbakgrund.

1.5. Definitioner
Karaktärseditor - En editor, oftast förekommande i spel, där en användare kan skapa en egen 
karaktär. Detta innefattar oftast att ställa in utseende, egenskaper och namnge denna karaktär.

Äventyrsspel - Äventyrsspel är en övergripande genre inom dator- och TV-spel, ofta med stort fokus 
på berättandet och inlevelsen i den porträtterade omvärlden.

Egenskapsdata - Ofta betecknat ”skills” i spel, är de egenskaper(styrka, intelligens osv.) som karak-
tären har, som användaren kan ställa in. Dessa variabler kommer ofta att spela in hur spelaren kan 
lösa olika situationer i själva spelet, beroende på om denne är stark, smart eller slug osv.

Utseendedata - Den vy i en karaktärseditor där en avändare kan ställa in sin karaktärs utseende i 
varierande grad. Det kan röra sig om ansiktsdrag, klädval eller utrustning.
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Metadata/Bakgrundsdata - Är de variabler användaren kan ställa in som har med karaktärens bak-
grund att göra, dessa varibaler behöver inte alltid komma att spela roll på själva spelmekaniken. 
Utan är istället t.ex. namn, härkomst och ålder. Det skänker snarare ett djup till karaktären för att 
göra den mer verklighetstrogen.

Perks - Är oftast olika tillägg eller specialförmågor, utöver “skills”, som använaren brukar kunna ge 
till sina karaktärer i spel. Dessa kommer både som poängutdelningar eller som bibblioteksurval och 
ger en större möjlighet till att skräddasy karaktären.

1080-upplösning - Är det antal pixlar en viss upplösning har på höjden, i det här fallet 1080 stycken. 
Det är även det som kallas full HD upplösning. En gammaldags CRT-tv har jämförelsevis 480 pixlar 
på höjden.

Analysarbete - Är den analys av existerande karaktärseditorer samt teoriinslamling som ingår i 
förarbetet och ligger till grund för vidarearbetet.

Resultat - Är det arbete som produceras tack vare förarbetet. Det är skiss grundat på slutsatser från 
förarbetet samt vidarearbetande på denna.

Biblioteksval  -  En meny som är ofta kollapsande där flera val presenteras. Dessa har ofta en visuell 
representation istället för bara text för lättare igenkänning och mindre minnesbelastning. Bibli-
oteksval innebär ofta flervariablesval som i princip agerar som mindre pre-sets.

Pre-sets - Ett eller flera på förhand gjorda val och inställningar som sedan appliceras i efterhand. 

1.6. Arbetsfördelning.
Tillsammans undersöktes vilka möjliga analysmodeller och vetenskapliga angreppssätt det 
fanns att välja mellan när man skall utföra en studie av det här slaget. I samråd genom diskus-
sion beslutades  även vilka av dessa potentiella analysmodeller som slutgiltligen skulle användas. 
Ibland krävdes det att man testade ett angreppssätt och undersökte preliminära resultat före det 
kunde  avgöra om angreppssättet var gångbart eller ej. Sedan delades det faktiska analysarbetet 
upp, antingen att  togs en analys var eller om det var en omfattande större analys så delades istället 
undersökningsområdena upp. Resultaten gicks igenom tillsammans, viss korskontroll av varandras 
resultat genomfördes också.

Designarbetet gick till på liknande sätt. Först inleddes det med gemensam diskussion och skiss för 
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att sedan övergå till individuellt arbete. De individuella resultaten presenterades, jämfördes och 
kontrollerades sedan gemensamt och förslag på ändringar eller godkännande togs sedan tillsam-
mans. Även fast stora delar av arbetet utfördes individuellt så var det ändå under konstant diskus-
sion och kontrollerande mellan båda parter så att arbetsflödet var riktat åt samma håll.

Arbetet med skapandet av text  utfördes av två personer men arbetsfördelningen har inte delats upp 
i någon större grad än angående detaljer. Texten producerades i Google-Docs där båda parter sam-
tidigt och parallellt kunde skriva i samma dokument. T.ex. om olika analysmetoder skulle beskrivas, 
så delades arbetsbördan upp så att man skrev om varannan metod. Sedan läste båda parter igenom 
varandras stycken och rättade parallellt under diskussion. På så vis kunde ett liknande språk hållas 
igenom hela arbetet, det märks inte när en person har skrivit en del och den andra personen en an-
nan del. Således vore det omöjligt och onödigt att försöka ta reda på exakt vem som har skrivit vad. 
Efter flera genomarbetningar av texten har resultatet blivit än mer gemensamt. Alla konstnärliga 
uttryck och beslutsfattande av designval har tagits och utförts tillsammans. 
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2. Teori

2.1. Teori för input

2.1.1. Konkurrentanalys

Det grundläggande tillvägagångssättet vid en konkurrensanalys är rada upp konkurrenter sida vid 
sida och sedan ställa upp deras olika designval och -lösningar på utvalda punkter. Detta är ett ärligt 
jämförelsesystem efter som det isolerar ett element och eller en lösning i taget. Således närmas en 
enda punkt i taget utan påverkan av kringvarande kontext. Olika lösningar på ett problem betyder 
inte nödvändigtvis att en lösning är antingen rätt eller fel, utan det kan betyda att en lösning är mer 
innovativ än en annan eller att det ännu inte etablerats en branschstandard. Arvola, Lundberg och 
Holmlid (2010) beskriver det som ett bra verktyg för att fastställa generella riktningar inom design 
utan att nödvändigtvis definiera designlösningen.

2.1.2. Så genomförs konkurrentanalys

1.Identifiera och beskriv syftet bakom analysen.

Först väljs konkurrenterna som skall granskas ut, sedan väljer man vilka av deras gemensamma 
element som skall jämföras. Det svåra med att genomföra en konkurrensanalys är att veta vilka 
element som skall jämföras och sedan efter vilka kriterier man bedömer dessa. Ett tydligt syfte är 
viktigt för att dessa ska bli relevanta.

2. Skapa ett ramverk för jämförelse.

En tvådimensionsjämförelse överskådas lättast i en tabell där konkurrenterna ställs sida vid sida 
i en topprad och sedan placeras elementen ut i en kolumn längst till vänster. Således bildas rutor 
för varje element i en kolumn under varje konkurrent. Designelementen kan vara specifika (Hur 
fungerar namngivelse eller avbrytfunktion?) eller mer generella(Är det tab-meny eller wizard-
lösning?). Är dock spektrumet för brett tenderar det att bli svårt att dra slutsatser av resultatet. 
Därför kan man ha olika prioritetutgångspunkter för att specificera jämförelsen mer efter den 
information man önskar. Man kan antingen sortera efter specifika jämförelsekriterier och ställa 
konkurrenterna sida vid sida. Genom detta blir det överskådligt att finna det mest optimerade 
resultatet utefter ett önskemål. Den andra lösningen är att strukturera efter konkurrenterna 
skilt för sig, där samtliga har en egen sektion som beskriver jämförelsekriterierna och ger varje 
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konkurrent en egen profil. Det systemet ger en bra inblick i själva användarupplevelsen men gör det 
svårare för sida-vid-sidajämförelser.

3. Samla och presentera data.

När tabellen är uppställd så fyller analytikern i respektive informationsruta. Syftet är att finna 
mönster i likheter och olikheter på diverse lösningar. Därför är det viktigt att ställa frågorna så att 
svaren blir i en mätbar form. Man kan ställa frågorna så att svaren blir ”ja/nej”, ”har/har inte”. Då 
blir skillnader tydliga och mönstren blir lätta men mer finkänsliga skillnader går förlorade. För att 
få reda på mer nyanserade svar kan man implementera poängbedömning, stjärnor eller procent. 
Men först måste man isf fastställa vad respektive betyg innebär och kräver.

4.Dokumentera slutsatser.

Man vet i det här steget hur ens resultat ska dokumenteras. Om syftet är tydligt bör även 
jämförelsekriterierna och informationen man behöver vara det. Således ska resultatet presenteras 
i inriktning med att besvara syftet. Det viktiga är att nivån på information man letat efter stämmer 
överens med det.

2.1.3. Genreanalys

Jämförelser av konkurrensfaktorer(skillnader) indelat i genreindelning, dvs. objekt som är lika 
varande angående t.ex. färg, form eller syfte kan kallas en genre. En vanlig indelningsform när 
det kommer till genreanalys är att dela upp det efter; form, innehåll och syfte. Genreteori menar 
även att återkommande form (t.ex en räkning på posten) och återkommande interaktion(hur 
man får räkningen och hur den betalas) hjälper användaren att förstå syftet bakom den. Dessa 
återkommande faktorer hjälper oss även att placera förväntningar på form, innehåll, syfte bakom 
interaktionen och dess användare (räkningen bär med sig att mottagaren är betalningsansvarig och 
att avsändaren är företaget bakom använd tjänst).

Genreindelning är viktigt i människans alldagliga samvaro. Det hjälper oss att generalisera i 
vardagliga situationer och gör det lättare att bedöma vilken situation vi är i och vad man kan 
förvänta sig av den, enligt Arvola, Lundberg och Holmlid (2010). Detta betyder inte nödvändigtvis 
att ett resultat som står ut i en indelning är ett felaktigt resultat. En oväntad företeelse i en 
annars förväntad situation får oss att tolka om situationen och vara tvungna att skapa nya 
förväntningar. En avstickare från normen får oss uppfatta genren annorlunda när reglerna för 
den har skrivits om. Dessa avstickare från genren kan komma att skapa sub-genrer. Genreanalys 
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kan såtillvida kategoriseras efter genrer och sub-genrer. Genreanalys kan hjälpa oss att förstå 
varför vissa exempel har nått större succé än andra, t.ex. genom att man jämför de mest lyckade 
genrealternativen mot de mindre lyckade alternativen. Även om form, innehåll och syfte är den 
vanligaste indelningen att jämföra i genreanalys går det även att skräddarsy detta om det behövs. 
T.ex. Syfte, innehåll, positionering och form. Eller visuellt uttryck, mellanvideosekvens, gränssnitt, 
takt och kontroller -  i frågan om ett datorspel.

2.1.4. Så genomförs genreanalys

1.Ställ upp innehållet, vilka element innehållet består av och vad elementen innehåller.

Rada upp de vanligaste elementen inom genren som undersöks (inom editorer – vad måste en 
editor innehålla för att uppfylla sin roll?). Varje designelement kan i sin tur brytas ner till sina egna 
beståndsdelar. Skåda efter olika namngivning på samma funktion, skillnader inom organisering av 
dessa element, se om vissa element måste förekomma tillsammans.

2. Identifiera syftet bakom hela produkten och syftet av varje element.

Leta efter vilken roll den (karaktärseditorn) uppfyller, om den har delvis någon annan funktion och 
om den kanske tillhör en subgenre. Undersök om den träffar det användarna vill att den ska göra.

3.Identifiera formen hos produkten och dess element.

Beskriv rörelse, yta, tid, utseende, textur, och ljud ingår alla i formen, uttrycket, hos designlösningar.

Ytan innebär form, form på objekt och objektens placering. Det innefattar även undersidor 
och strukturer såväl som virtuella rum. Rörelse innefattar all interaktion, vad händer när man 
interagerar med vissa element. Hur måste användaren flytta sig för att genomföra interaktionen. 
Vilka element är statiska och vilka ändrar sig dynamiskt oberoende av användarens inverkan. De 
kan vara passiva, interaktiva, reaktiva eller proaktiva. Utseende hjälper användaren att först ett 
objekt och vad dess reaktion kommer att vara när interaktion sker och hur man bör interagera 
med dem. Utseendet kan presentera möjligheter som vittnar om vilken interaktion de kräver (ett 
dörrhandtag ser ut att kunna dras i ett tryckas på). Utseendet kan även innehålla känsloladdade 
budskap. Textur fungerar liknande som utseende. Det vittnar om ett objekts karaktäristik. Ljud 
tillhandahåller känslor, kan fånga uppmärksamhet och skapar stämning.

4.Identifiera drag som alla konkurrenter delar och skillnader mellan produkterna.

Produkterna ställs sida vid sida och jämförs efter lik- och olikheter i form, innehåll och syfte i varje 
produkt. Undersök vilka av dessa är grundläggande för användaren ska anse att det tillhör den 
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specifika genren, vad som användaren måste veta om för att kunna använda en produkt i denna 
genre, vad betyder skillnaderna dessa produkter sinsemellan, hur uppfattas de olika, hur används 
de olika. Fråga även om någon av dessa variationer fungerar bättre i en viss kontext än en annan.

2.1.5. Konkurrentanalys kontra Genreanalys

Dessa modeller används för att bedöma, utvärdera och jämföra redan existerande, konkurrerande 
designlösningar. Den genrespecifika genomgången genererar, enligt Arvola, Lundberg och Holmlid 
(2010), till viss del mer detaljerade resultat än att analysera konkurrensfaktorerna, men den är 
istället svårare att förstå sig på. Om så önskas så kan den genrespecifika analysen integreras i den 
konkurrentjämförande. Det är vanligt förekommande att personer som utför grafisk formgivning 
granskar, söker inspiration i och överskådar designlösningar i redan existerande, konkurrerande 
formgivningar. Genom detta granskar man designprinciper, -mönster och återkommande teman för 
att få en bild av designlandskapet.

2.1.6. Komplettering och integrering av de båda tillvägagångssätten

Arvola, Lundberg och Holmlid (2010) presenterar även en modell för hur dessa två tillvägagångssätt 
kan komplettera varandra och integreras. Detta bidrar med en kontext och ett syfte till 
Genreanalysen som annars är svårgreppad och svår att få ut precis data ur.

1.Identifiera och beskriv syftet av analysen (steg 1 konkurrensanalys), beskriv även vilken uppgift 
användaren har framför sig, vad skall den uträtta.

2. Ställ upp konkurrenttalbellen genom att ställa de olika alternativen sida vid sida och analysera 
deras form, innehåll och syfte;
 a. Granska produkternas innehåll, vilka element de innehåller och vad innehållet består          
 av. (steg 1 genreanalys.)
 b. Identifiera syftet med produkten och vad elementens syfte är. (steg 2 genreanalys)
 c. Beskriv formen på produkten och dess element. (steg 3 genreanalys)
 d. identifiera skillnader och likheter mellan produkterna. (steg 4 genreanalys)

3. Samla och presentera data.

4. Presentera slutsats.
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2.1.7. Heuristisk analys

Enligt Lewis och Reiman (1993) handlar heuristik om tumregler som kan ligga till grund för, 
och vägleda designbeslut. En heuristisk analysmodell utgår ifrån ett antal bestämda tumregler, 
guidelines, vilka man utvärderar designen ifrån. Proceduren går i korthet ut på att man först låter 
flera personer analysera designen enskilt för att identifiera de eventuella problem som finns. Sedan 
sammanställer man gemensamt resultatet i en lista. På så vis kan man enligt Lewis och Reiman 
identifiera fler problem än om utvärderingen endast utförts av en person.

För interaktiva gränssnitt har Nielsen och Molich (1990) tagit fram en lista på nio användbara 
tumregler man bör använda sig av vid en heuristisk analys. Dessa tumregler slår fast följande:

1. Använd enkel och naturlig dialog: Man skall utforma systemet med ett minimalistiskt utgångsläge, 
ingen överflödig information skall finnas eftersom all extra information förminskar tydligheten

2. Tala användarens språk:  Språket skall vara anpassat efter verkligheten (användaren) inte enligt 
designerns termer och interaktionen skall ske på ett sätt som för användaren är naturligt.

3. Minimera användarens minnesbelastning: Den mängd information som användaren är tvungen att 
komma ihåg skall hållas till ett minimum, det kan göras genom att de olika valen användaren kan 
göra hålls visuella under hela den tid som användaren skall välja.

4. Var konsekvent: Momenten ska vara konsekvent utformade så att om användaren har lärt sig en 
sekvens tidigare i systemet så skall den även gå att appliceras senare i systemet. Användaren skall 
inte behöva lära sig hur systemet fungerar för varje ny vy.

5.Förse med feedback:  Systemet skall alltid på ett naturligt, icke irrelevant eller slumpmässigt sätt 
ge feedback till användarna om vad det är som pågår just nu.

6. Förse med tydliga utgångar: Användare går ofta i misstag in på saker, eller ångrar i misstag saker. 
Därför måste det alltid finnas tydligt markerade knappar för att avbryta en handling utan omständi-
gheter. Det är även fördelaktigt om man kan ångra sin ångring.

7. Förse med genvägar: Genvägar för att snabba på användandet skall finnas. För mer rutinerade 
användare bör även genvägar, osynliga för novisanvändaren finnas, som t.ex. kortkommandostöd.
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8. Använd informativa felmeddelanden:  Om felmeddelande krävs så håll informationen konstruktiv 
och direkt, använd bara text - ingen kod. Beskriv kortfattat problemet och tillhandahåll en lösning.

9. Förebygg fel: Håll felmeddelanden till ett minimun genom att tänka om där ett felmeddelande 
kanske behövs. Utforma så att det inte kan uppstå ett fel i momentet.

För att få en så tydlig bild som möjligt av varje funktion och dess påverkan på funktionaliteten så 
går man igenom systemet, en gång för varje tumregel och granskar hur varje element uppfyller 
detta krav. För att avgöra i vilken ordning problempunkterna bör åtgärdas kan det vara bra att 
använda sig av en klassificeringsskala. Problempunkterna i denna analys är kategoriserade enligt 
Five point scale of severity hämtade från Nielsen och Mach (1994).

Five point scale of severity:

0. Jag håller inte med om att detta utgör ett problem för användbarheten
1. Kosmetiskt problem - behöver fixas om extra tid tillgängliggörs inom projektet
2. Mindre problem för användbarheten - åtgärd bör ges låg prioritet
3. Större problem för användbarheten - viktigt att åtgärda innan produkten släpps
4. Katastrof för användbarheten - absolut nödvändigt att åtgärda innan produkten släpps

2.2. Teori för resultat
 
2.2.1. Design Space Analys

MacLean, Bellotti och Shum (1993) säger att Design Space Analys innebär att man använder QOC-
beteckningen för att bedöma desigrymden. Denna består av: Frågor(Questions) vilket belyser 
ett specifikt designproblem, Val(Options) som tillhandahåller möjliga lösningar (Answers) på 
problemet och kriterier (Criteria) vilket är utvärderingar och jämförelser lösningarna emellan som 
antingen argumenterar för eller emot dem angående lämplighet. På så vis växer designlösningarna 
fram likt en intern argumentationsprocess. DSA-processen resulterar även i en produkt som andra 
designers kan titta på och förstå varför designlösningarna ser ut så som de gör.

Bilden visar förhållandet mellan de olika komponenterna. Det förvalda designproblemet 
blir första frågan Q (t.ex. hur visar vi när en vän loggar in i ett spelet). Sedan följer de olika 
lösningsalternativen O (t.ex. En informationsruta dyker upp i skärmens högra hörn, eller att ett mail 
skickas till ens inkorg). Vissa lösningsalternativ för även med sig följdfrågor som tar reda på detaljer 
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kring den lösningen (t.ex. om ett mail skall skickas till ens inkorg, skall det dyka upp en symbol på 
skärmen att det har skickats ett mail till ens inkorg?). 
Sedan radar man upp kriterierna som antingen argumenterar för (heldragen linje) alternativet eller 
emot det(streckad linje).

MacLean, Bellotti och Shum (1993) anser att DSA bidrar med ett ramverk för designen och 
underlättar på så vis designprocessen men att det öppnar för att även implementera andra 
teoretiska designspaceverktyg.

2.2.2. Design Mönster

För att ett gränssnitt skall kännas lätt och bekvämt att använda så krävs det enligt Tidwell (2005) 
att funktionerna i gränssnittet skall kännas bekanta(konventionella). På så vis kan man dra nytta 
av de resonemang och lösningar som tidigare designers gjort i andra gränssnitt och applicera dem 
i sitt eget. Det är på detta sätt designmönster fungerar. De grundar sig i givna designproblem och 
förser designern med potentiella lösningar på detta. De kategoriserar många av dessa komponenter 
och katalogiserar dem så att de kan återanvändas i en på förhand uttänkt kontext. Det finns olika 
nivåer på designmönster: Övergripande sådana som layout- och strukturella lösningar samt även 
på detaljnivå som t.ex. navigation med musen. Designmönster presenterar möjliga lösningar 

Design Space Analys
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på designproblem, men innehåller inga regler, vilket mönster som skall appliceras är upp till 
designerns omdöme. I följande referat beskrivs i generella ordalag hur man ska resonera vad gäller 
design och val av designmönster i ett gränssnitts olika delar. (Tidwell, 2005)

Se till användaren

Som utformare av system hävdar Tidwell att det är av högsta vikt att se till användarna, och 
använda sig av designmönster anpassade för deras vanor och behov. Ett system som tar detta i 
beaktande hjälper även användarna att nå sina mål mycket mer effektivt än system som inte gör 
det. Genomgående är trygghet och frihet av stor vikt för att ett system skall kännas bra och bekvämt 
att använda. Man skall t.ex. kunna ångra och ändra sina val när man vill och avsluta sin pågående 
process när som helst. Tidwell fortsätter med att uppgifter inom systemet skall kunna tas i den 
ordning som användaren vill och att alla funktioner skall fungera på samma, logiska sätt i hela 
systemet.

Innehållsstruktur

När det kommer till hur man strukturerar upp den all information som ska presenteras i 
gränssnittet är det viktigt att till en början dela in all data så abstrakt som möjligt. Tänker man 
tidigt på hur informationen ska presenteras snarare än hur den ska struktureras är det lätt att man 
låser sig till en viss designlösning utan att ha utforskat andra alternativ. De flesta applikationer 
organiserar datan efter objekt, handlingar, ämneskategorier eller verktyg.

Navigation

Vad gäller navigation inom en applikation så ska man betrakta den som ett “nödvändigt ont”. Själva 
navigationen i sig får aldrig bli ett ändamål för gränssnittet utan man bör hela tiden prioritera 
användarens snabba och logiska väg genom applikationen. En användare vill ha verktyg och 
länkningar som hon använder ofta nära till hands samtidigt som funktioner som inte används lika 
ofta bör gömmas undan lite mer. Vidare bör man underlätta navigationen för användaren genom 
tydliga skyltar och etiketter, dels för vart man ska men också för var man är i applikationen. Man 
bör också följa de standarder och normer som finns gällande för var vanliga knappar och verktyg 
finns placerade.

Organisera ytan

Sidlayout handlar enligt Tidwell om att manipulera användaren på så sätt att denne naturligt 
förstår innebörden, ordningen och den avsedda interaktionen på en sida. Det finns fem olika layout-
tekniker för att förstärka detta varav tre är reella tekniker och de två andra är hur man använder 
sig av de tre första. Den första och mest uppenbara är visuell hierarki, vilket helt enkelt innebär 
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att det som är störst drar mest uppmärksamhet till sig och därför är viktigast. Tidwell visar att det 
kan appliceras genom att t.ex. göra rubriker i en större font, placera objekt i det naturligt viktigaste 
övre vänstra hörnet eller använda stora vita utrymmen runt om för att förstärka objektet. Nästa 
steg är att tänka på visuellt flöde, användaren läser naturligt från vänster till höger och uppifrån 
och ner. Så det bästa flödet uppfylls om dessa vanor förstärks. Sista steget är att tydligt gruppera 
objekten så att användaren förstår vad som hör ihop. Detta görs genom att placera liknande objekt 
vid varandra, om saker har samma färg, form och storlek så kommer de även att associeras med 
varandra. Det samma gäller kontinuitet, om objekt linjerar med varandra så upplevs de som på 
samma hierarkiska nivå. För att knyta ihop det hela är det viktigt att allt går under samma visuella 
ramverk menar Tidwell. Samma grundlayout, färg och stilistiska element gör att alla undersidor 
ändå känns som inom samma system.

Utföra handlingar

När man utför handlingar i ett visst gränssnitt så görs det genom vissa element. Som 
exempel kan knappar, menyer, verktygsfält och länkar nämnas. Utöver dessa finns det mer 
“osynliga” kommandon som användaren förväntar sig inom vissa applikationer. Dubbelklick, 
snabbkommandon och drag-and-drop-funktionalitet är alla exempel på sådana kommandon. 
För element som utför saker åt användaren i applikationen gäller det att utforma dem så att hon 
verkligen ser vad i gränssnittet som är klickbart och vad som är statiskt. För att göra detta kan man 
till exempel ge dessa element en pseudo-3D-effekt så att de står ut från övriga designen.

Visa komplex data

När man behöver göra komplex data lättförståelig så finns det en rad olika tillvägagångssätt för 
att göra det grafiskt. Det gäller att hitta den optimala lösningen för just sitt syfte för att underlätta 
förståelsen hos användaren av den annars svåröverskådliga informationen. Information kan 
sorteras sekvensiellt linjärt men också i mer komplexa system så som tabulära eller hierarkiska. 
Vidare måste man vara tydlig med vilken information som är relaterad till vilken. Detta kan man 
bland annat göra genom att ge den liknande utseende i fråga om färgval, textur, position, vridning, 
storlek och form.
   
Få informationen från användaren

Tidwell säger att man alltid i någon form kommer att behöva få information ifrån användaren när 
man har utformat ett system. Detta kan ses som det något av det lättaste att lösa rent tekniskt, men 
kan om använt fel kännas väldigt obekvämt. Det är viktigt att man frågar efter rätt information 
på rätt sätt och tillhandahåller rätt verktyg för användaren att svara på det med. Man måste 
förklara för användaren varför den här informationen behövs och i vilken form den skall ges. Om 
formuläret är långt så bör det bifogas en förklaring till varför det är nödvändigt för användaren 
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att gå igenom alla steg. Hur det sedan görs är helt kontextbaserat. Något man bör tänka på, enligt 
Tidwell är att det användaren vet inte är jämförbart med det denne minns. Så svarsalternativ är 
bra att använda om det är ett tillfälle där textfält kan ersättas. Om svaren ter sig visuellt, så som 
bilder eller färg så är illustrerade val något man kan använda. Ett logiskt och korrekt formaterat, 
om så krävs(t.ex. med datum), förinställt svar kan ge en god hänvisning till vad för svar som kan 
anges. Det finns ett brett urval av svarsformulärstyper att tillgå, man bör tänka på att vilket man 
väljer även skapar förväntningar på vad som efterfrågas. Man kan beakta följande kategorier av 
svarsformulärsalternativ: Kontroller för att välja ett av två alternativ, Kontroller för att välja ett av 
få alternativ, Kontroller för att välja ett av många alternativ, Kontroller för att välja flera alternativ 
i valfri ordning och Kontroller för att välja ett numeriskt värde i ett bestämt omfång. Om dessa 
designmönster används korrekt bör irritation och frågor hos användaren under användandet hållas 
till minimum.

2.2.3 Skiss
Skissteknik



26

Buxton (2007) redogör för vikten av, och nyttan med skissarbete. Han menar att man alltid ska 
börja med skisser på ett antal koncept och idéer för att sedan konvergera skisserna till mer och mer 
raffinerade produkter. 
Det är viktigt att veta att skisser ska göras snabbt, utan noggrannare mätningar. Det är inga 
slutgiltiga förslag, utan snarare förslag på koncept, öppna att arbeta vidare på. Utöver skisser 
kan man avbilda produkter med hjälp av minnesteckningar, presentationsteckningar, tekniska 
teckningar och deskriptiva teckningar.

När man skissar som upplevelsedesigner är det viktigt att komma ihåg att man inte bara ritar 
en produkt utan även att interaktionen med användaren måste fås ner på papper. Vidare är den 
färdiga skissen underordnad den process som krävdes för att få fram den. I designarbetet är det 
viktigt att lära sig att komma på idéer, såväl som att förkasta dem. I varje iteration under processen 
(exploratory, clarification och resolution) bör man börja med att utveckla det koncept som finns för 
att sedan snäva av det inför nästa fas.

Skisser ska kunna ses av alla inblandade under en längre tidsperiod, man ska aldrig  fatta beslut 
grundade på sitt första intryck. I designprocessen arbetar man alltid med produktens tänkta 
omgivning i åtanke. Inte bara omgivningen den kommer användas i, utan även marknads- och 
saluföras. Buxton (2007) hävdar ytterligare att det är en nödvändighet att ha en klar bild även över 
framtidens förutsättningar.

2.2.4. Wireframes

Saffer (2007) beskriver wireframes som ett antal dokument som visar struktur, hierarki, 
funktionalitet och innehåll. Wireframes används för att strukturera upp funktionerna och dess 
placering hos ett system med endast grundläggande grafiskt uttryck. Detta för att särställa 
användbarheten och funktionaliteten ifrån visuella distraktioner. Förutom själva wireframen så är 
det även vanligt att det bifogas tillägg med förklaringar och kommentarer angående utformning 
samt övrig metadata.

Wireframes kan enligt Saffer användas på flera sätt. Antingen som en övergripande vy som omfattar 
hela den visuella ytan eller så kan man särställa specifika funktioner som en enda funktion. Det 
viktiga är att det avsedda innehållet, dess funktioner samt medlet att nå eller navigera dessa två är 
med. Således skall en mall för funktionen skapas samt dess kontroller (knappar, menyer, sliders) 
implementeras. För att funktionaliteten skall förstås är det viktigt att den avsedda feedbacken också 
representeras (i-kryssad check-box, korrekt felmeddelande eller möjlighet till att avbryta)
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Kommentarer i en wireframe används oftast för att utomstående skall kunna ta till sig designerns 
wireframe ensam och ändå förstå den lika väl. Men det kan vara lika viktigt för designern själv att 
föra kommentarer. När en funktion skall förklaras är det viktigt att även förklara varför den ter sig 
som den gör, en noggrann med kortfattad förklaring är det mest optimerade. Saffer ger förslag på 
tre funktioner som är viktiga att förklara; kontroller, vad händer när en knapp blir påtryckt och vad 
påverkas av en viss slider? Föränderliga funktioner; gör en funktion att en annan sätts ur spel, hur 
tar det sig uttryck (blir ett icke valbart val genomskinligt)? Begränsningar som t.ex längsta möjliga 
namn/lösenord bör även förtydligas.

2.2.5. Prototyp

Innan en produkt kan lanseras så menar Saffer (2007) att ett nödvändigt steg är skapandet av en 
prototyp. En prototyp är en sammanställning och ihopkoppling av det som arbetet har tagit fram 
hittills och är resultatet av ens designanalyser. Det är som en fingervisning av det färdiga systemet. 
Här testas ens funktioner och lösningar, här får man reda på vad som fungerar i realiteten eller om 
något behöver struktureras om.

Pappersprototyper är den snabbaste och enklaste varianten av att demonstrera och testa ett 
system. Varje pappersark representerar en vy, eller skärmdump, i systemet, kan t.ex vara en sida 
i en browser. När användaren “klickar sig” igenom ens system så har man ett nytt ark man vänder 
fram för att representera varje undersida. Saffer menar att fördelen med en pappersprototyp är att 
både testsubjeketet och testövervakaren kan skriva direkt på prototypen t.ex. att en viss funktion 
skulle göra sig bättre på ett annat ställe eller liknande.

2.3.Teori för testning

När man har sin färdiga prototyp redo för testning så ska man enligt Saffer(2007)  testa på sin 
avsedda målgrupp i sin avsedda användningsmiljö. Saffer berättar vidare att det är viktigt att under 
testet föra en dialog med personerna som testar systemet. På så vis får man lättare reda på om det 
är en viss punkt eller funktion i ens prototyp som de ofta hakar upp sig på. Egentligen kan det även 
vara en fördel om någon annan än själva designern är den som leder testerna eftersom designern 
kan ta åt sig av negativ kritik och därför ställa sig defensivt till kritiken. Designern kan, enligt Saffer, 
även bli för egenkär och försöka leda testpersonen mot rätt mål bara för att få ett mer positivt 
utslag på testen. Därför är det viktigt att den som leder testerna håller sig väldigt neutral under hela 
testgenomgången.
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2.4. Validitet

Validitet måste värderas annorlunda när det som i det här fallet rör sig om en kvalitativ 
undersökning och inte en kvantitativ. Detta eftersom det inte ligger något värde i att försöka 
bedöma tillförlitligheten i siffror av en kvalitativ undersökning. Utan det gäller snarare istället 
att försöka berätta och påvisa att undersökningen har skett noggrant, systematiskt och 
hederligt (Gunnarsson, 2002). Därför har detta begrepp ändrats för att mer innefatta hur väl 
de observationer man gjort överensstämmer med den teori man utvecklat och presenterat 
(Bryman, 2008). Man har även delat upp den i en intern- och en extern validitet där den senare 
nämda validiteten behandlar i vilken utsträckning resultaten kan återskapas i andra miljöer 
och situationer. I en kvalitativ undersökning är det inte upp till undersökaren att ha åsikter 
om undersökningen, generaliserbarhet och möjligheter till att återskapa den, utan skall endast 
presentera tillvägagångssättet samt resultatet i slutändan. Så är det sedan upp till läsaren att 
uppskatta generaliserbarheten.

För att bevisa att utföraren av underökningen överhuvudtaget kan uppfattas som valid så krävs 
att denne redogör för sin egen insikt (utbildning, bakgrund och egna erfarenheter) i ämnet. 
Undersökaren måste även beskriva datainsamlingen, både för input och output skett, i detalj, samt 
även hur användarna för testning valts ut. Även vad som direkt är grundat på resultat och fakta och 
vad som är undersökarens tolkningar (Gunnarsson, 2002).

2.5. Reliabilitet

Huruvida ett arbete kan replikeras av andra utförare bedöms enligt reliabilitet. Det svårt att uppnå 
ett högt mått av detta i kvalitativa undersökningar eftersom de är beroende av sin sociala miljö 
och sina sociala betingelser vid ett givet tillfälle (Bryman, 2008). Begreppet innefattar också om 
medlemmarna i forskarlaget är överens om hur resultatet ska tolkas, om forskarna har förmåga att 
tolka data korrekt, om forskarna har erfarenheter som gör deras bedömningar skeva och på vilken 
nivå kvaliteten av forskarnas handledning ligger (vem handleder forskarna och vad är dennes 
renommé).
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3. Metod

Undersökningen hade som utgångspunkt att genom diverse undersökningsmetoder kunna särställa 
funktionaliteten ifrån det visuella uttrycket inom karaktärseditorer ifrån flera etablerade och 
erkända dator- och tvspel och sedan granska dessa funktioner. Likheter och skillnader jämfördes 
de olika karaktärseditorerna emellan, för att på så vis få ut vilka designlösningar de anammade för 
att nå fram till målet(en skapad karaktär som användaren spelar med i spelet). Sedan utvärderades 
dessa designlösningar med fokus på användarupplevelsen. Syftet var att sedan kunna jämföra 
dem med alternativa designlösningar för att på så vis kunna få fram de genomgående lämpligaste 
lösningarna, och skapa en mer optimerad karaktärseditor, ur ett funktionalitetsperspektiv. Samt 
även tillämpa dessa lösningar på diverse prototyper för att visa hur dessa lösningar fungerar 
applicerat i ett spel. För att slutligen beskriva tankesättet av tillämpningarna,  delge lärdomarna, 
i guidelineform - så att speldesigners skall kunna ta del av dessa och använda dem i deras eget 

utformande.

3.1. Metodik och angreppssätt

Då upplägget för arbetet ser ut som det gör med mycket arbiträra gränsdragningar och tankegångar 
har en hermeneutisk ansats valts som grundläggande metodik. Detta eftersom en positivistisk 
ansats kräver mycket och pålitliga data att bygga arbetet på (Bryman, 2008). Något som inte finns 
för ett så pass subjektivt ämne som detta. Med ett hermeneutiskt angreppssätt finns mycket större 
utrymme för fria tolkningar för socialt beteende och mänskliga tankesätt. Angreppssättet var från 
början ett sätt att tolka texter, delvis genom ett social-historiskt moment och delvis genom ett 
formellt moment (Bryman, 2008). Detta innebär att man analyserar och tolkar utifrån det samhälle 
som texten är skriven för samt att man analyserar struktur och konvention i innehållet.

För studien innebär detta att forskarna sätter upp generella tumregler för god design som alla 
innebär en njutbar, problemfri upplevelse för användaren. Om något element i designen strider 
mot dessa tumregler så sätts ett betyg från 0 till 5 över hur stort problem det i åtanke upplevs som, 
detta enligt heuristisk analys. Denna analys utförs av två eller flera personer, istället för endast en 
forskare. De resultat respektive forskare har kommit fram till jämförs sedan med de andras. Då får 
man en mer överskådlig bild av problemen, ifall de uppfattas lika av samtliga.

Denna undersökning har inte som syfte att kvantitativt mäta data över karaktärseditorers 
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användbarhet, istället söker den att generellt finna vilka designmönster som är att föredra 
inom vissa möjliga situtioner när man utformar dem. Information över användbarhet fås lättast 
genom kvalitativa prototyptester, där speltestarna kan övervakas av forskarna och ge direkt 
muntlig feedback till forskarna. Små detaljer, tankar, ologiskheter och övriga hinder kan direkt 
kommuniceras och uttryckas av speltestarna. Dessa små nyanser skulle lida risk att falla bort om 
man hade samma mål med en kvantitativ undersökning, där t.ex. ett enkätsystem nyttjades.

3.1.1. Tillvägagångssätt

Här följer en presentation av det tänkta tillvägagångssättet bakom studien. Den kommer 
kronologiskt att ske i samma ordning som utförandet presenteras. Resultatet av sagda stadium 
presenteras i en separat empirisektion.

3.1.2. Urval av editorer

- Dragon Age: Origins. (testades på PC)

 Det är ett fantastyrollspel som är utvecklat av Bioware och publicerat av Electronic Arts, Inc. Det 
släpptes 2009 till både PC, Xbox360 och Playstation3. Det går ut på att man först skapar sig en 
egen en karaktär (ger sig själv en ras så som alv, människa, dvärg osv.) och ett utseende. Sedan 
tilldelar man denne karaktär en serie attribut för att gestalta och identifiera karaktären utefter 
användarens önskemål, inom spelets ramar. Därefter blir ens skapade karaktär huvudpersonen i 
en rollspelsberättelse. Spelet testades på PC. Åldersgränsen på spelet är 18 år i Tyskland, USA och 
Storbritannien. Men Australien har satt den till 15 år. Det riktar sig därför mot en lite äldre, mognare 
och vanare publik. I urvalet representerar Dragon Age: Origins en halv-van till van användare.

- Fallout 3. (testades på PC)

Det är ett postapokalyptiskt action-rollspel som är utvecklat av Bethseda Softworks och publicerat 
av Bethseda Softworks och ZeniMax Media. Det släpptes 2008 till både PC, Xbox360 och Playstation 
3. Spelet testades på PC. Åldersgränsen ligger i majoritet på 18år, med undantag för Australien 
som har från 15 år. Tonen på spelet, innehållet och den strategiska förmåga spelmomenten kräver 
vittnar om att det är riktat mot en dator- och spelvan publik. Så den målgruppen representerar 
spelet även i urvalet.

- Fight Night Round 4. (testades på PS3)

Det är ett renodlat sportspel som endast handlar om boxning. Spelet är Utvecklat av EA Canada 
och publicerat av EA Sports som är ett dottervarumärke till Electronic Arts, inc. Det släpptes 
2009 till Xbox360 och Playstation 3. Man kan spela med 48 licenserade, aktiva eller historiska, 
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boxningsprofiler. Men man kan även skapa sin egen karaktär och spela med den istället. När man 
skapar sin karaktär så ställer man först in dess utseende genom allt från längd, vikt, muskel-/
kroppsfettprocent till ansiktsstruktur, frisyr och hårfärg. Sedan får man ange hur boxarens 
färdigheter fördelas (snabb kontra stark kontra stryktålig), även klädval och ringbeteende är 
valbart. Åldersgränsen är satt till ”Teen” eftersom boxning får räknas till de mer brutala sporterna. 
Spelet riktar sig mot en huvudsakligen sportintresserad publik men innehåller ändå en ganska 
krävande karaktärseditor i många steg. I urvalet representerar FNR4 en halv-van användare.

- The Sims 3. (testades på PC)

Det är en strategisk livssimulator som är utvecklat av The Sims Studio och publicerat av Electronic 
Arts, inc. Det släpptes 2009 till PC och Mac OS, 2010 till Xbox360, Playstation3, Nintendo DS, 
Nintendo 3DS. Senare har det även släppts till mobiltelefoner som kör iOs, BadaOs, Windows Phone 
7,WebOs, Android, Symbian 3 och Nokia Ngage-plattformar. Spelet går ut på att man skapar en eller 
flera personer (Sim/-ar), som tillsammans utgör ett hushåll. Sedan simulerar man deras liv genom 
att styra dem i sin tillvaro (Bygga ett hem, gå i skola, skaffa ett arbete, färdigheter, möjligheter, 
förmågor samt interagera med andra simmar) Spelets åldersgräns är från 12 år så det krävs att 
både spelet och dess karaktärseditor är väldigt pedagogisk men samtidigt har tillräcklig bredd för 
att kunna räcka i en livsstilssimulator. I urvalet representerar den en ovan till halv-van användare.

3.2. Metod för analys

Nedan följer metodgenomgång för insamlande av data ifrån de granskade existerande editorerna. 
Detta för att få en förståelse för deras lösningar när det gäller designmönster samt vad som 
genrerna har gemensamt eller skiljer dem åt.

3.2.1. Konkurrentanalys integrerat med Genreanalys

I teorikapitlet presenterade en modell för hur konkurrent- och genreanalys kan implementera och 
komplettera varandra. Detta för att ge ett syfte och kontext till en annars svårgreppad och oprecis 
genreanalys. Den sammanslagningen är den valda metoden. 

Syftet med utförandet genom denna sammanslagna analys är att kunna skåda likheter 
och skillnader karaktärseditorerna emellan på ett strukturerat sätt. Både angående 
funktionalitetslösningar på olika designproblem, ifall det finns branshnormer och huruvida målet 
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med en karaktärseditor uppfattas lika av flera speldesigners.

Ramverk för jämförelse.

Jämförelsen gör sig bäst genom en tvådimensionsjämförelse, dvs att de olika spelen ställs upp i en 
topprad i en tabell. Sedan ställs designelementen/designproblemen i en kolumn längst till vänster. 
I de rutor som då bildas under varje konkurrent så specificeras deras respektive lösning. Sedan 
skall editorernas innehåll granskas, vilka element de innehåller och hur innehållet är formgivet. 
Identifiera syftet med de individuella stegen i editorn och vad syftet är bakom elementen för 
navigering. Sedan bör formen på designlösnignarna, de olika editorerna emellan, jämföras (rörelse, 
yta, tid, utseende, textur, och ljud ingår alla i formen, uttrycket). Slutligen bör man identifiera 
skillnader och likheter mellan editorerna, det är den datan man slutligen vill åt.

Samla data.

Svaren gör sig tydligast i Ja/Nej form, eller i liknande form där endast två svarsalternativ är möjliga. 
Det för att få en överskådlig bild om samtliga editorer har något gemensamt eller om det indikerar 
på att det finns spelgenrespecifika lösningar.

3.2.2. Heuristisk analys

Som komplement till föregående analysmetod skall även en heuristisk analys genomföras på de 
angivna systemen. Anledningen till att den här analysen följer den kombinerade konkurrent- och 
genreanalysen är att man utifrån de uppkomna problemen i förra steget gällande editorerna ska 
bygga sin analys tillsammans med de nio tumreglerna för heuristisk analys. Dessa ska tillsammans 
med eventuell egen heuristik bilda de formulerade guidelines som denna studie dels ska resultera 
i. Därför är det viktigt att analysresultaten blir så tydligt formulerade som möjligt samt även 
graderade summativt enligt Five point scale of severity per heurestik.

3.3. Metod för resultat
Nedan följer beskrivningar kring den metodik med vilken utformarna kommer att designa sin egen 
karaktärseditorlösning.
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3.3.1. Design Space Analys (DSA)

Det gäller att finna argument för sin lösning; argument för såväl som emot en viss lösning utgör 
båda bra underlag att fatta beslut ifrån. På det sättet kan man på ett enklare sätt sålla mellan alla 
Options och välja det mest optimala alternativet för syftet. Enligt den argumentationsprocess som 
DSA-modellen innebär ska de designproblem som kan tänkas dyka upp formuleras. De tänkbara 
lösningarna på dessa problem ska värderas och jämföras.

3.3.2. Design Mönster

Designmönstren(patterns) kommer att implementeras som Options inom DSA. Alltså de olika 
mönstren(designlösningar) kommer att vägas mot varandra med de integrerade för- och nackdelar 
(Criteria) som de besitter. 

3.3.3. Skiss

På den metodik som anammats här ovan i DSA och Design Mönster ska skissarbetet förläggas.  
Resultatet av dessa bidrar med vilka element (designmönster) som skissarbetet skall försöka att 
utforska och implementera. I det här stadiet måste även de på förhand uppsatta målen havas i 
åtanke så att man inte förlorar någon av grundstenarna för arbetet.

3.3.4. Wireframes

Efter att skissarbetet är fullbordat så skall wireframes skapas. Det är representationer för struktur, 
hierarki, funktionalitet och innehållets placering, där t.ex. varje ark kan vara en vy ur editorn. 
Gestaltningen bör hållas så minimalistisk som möjligt för att funktionerna tydligt skall kunna 
överskådas separat från det visuella uttrycket. Detta även för att användartesterna utförs på 
wireframesen. Så det är viktigt att inga grafiska detaljer, färger eller bilder stör eller missleder 
användaren från de bakomliggande funktionerna. Eftersom wireframes är statiska så kan 
kommentarer vid designmönstren vara bra som förklarar diverse feedback från klick med musen 
eller övrig påverkan på systemet.
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3.3.5. Användartester

Användartesterna utförs på wireframesen för att hålla den visuella distraktionen till ett minimum. 
Det kommer att genomföras enligt följande. Testsubjeketet kommer att introduceras till 
karaktärseditorns första vy, där presenterar testövervakarna situationen angående målet med en 
karaktärseditor. Sedan presenteras testsubjektet med en specifik uppgift i taget, vilket kommer 
att röra sig om att nå vissa specifika mål genom interaktion med editorn. Testubjektets förståelse 
för hur denne skall gå tillväga för att lösa uppgiften, tiden det tar att lösa uppgiften samt misstag 
testaren gör på vägen kommer att dokumenteras. Dessa dokument kan sedan ligga som underlag för 
möjlig omdesign. Uppgifterna som skall lösas kommer inledningsvis att presenteras i den ordning 
som en ordinär användning av editorn innebär. Slutligen kommer även vissa uppgifter presenteras 
som kräver att användaren går tillbaka och redigerar redan specificerade val för att kontrollera 
systemet överskådlighet och användbarhet.

De wireframes man utformat utifrån analys- och skissarbetet valideras med hjälp av utomstående 
användare ur olika urvalsgrupper. Detta för att se till att det önskade syftet vad gäller interaktion 
och funktionalitet uppfylls och att designlösningarna är gångbara för alla.

3.3.6. Prototyp

När ramverket för gränssnittet är fastslaget, utformat och testat är det dags för det sista steget 
i designprocessen. En prototyp ska utformas som har som uppgift att representera alla de 
designval som gjorts under processen i en lite mer kontextuellt korrekt situation. Här ska skisser 
och wireframes gestaltas på ett lite mer grafiskt sätt vilket gör att man får en tydligare bild hur 
den framtagna lösningen skulle se ut i verkligheten. En prototyp ska utformas för att visa hur 
gränssnittet kan appliceras på ett fiktivt spel. Man klär alltså in grundstommen i en mer grafiskt 
representativ klädsel för att underlätta förståelsen av användandet kring karaktärseditorn.
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4. Empiri
4.1. Empiri för input

4.1.1. Konkurrentanalys integrerat med genreanalys

Syftet av analysen och vilken uppgift användaren har framför sig:

Det handlar om att undersöka valda designmönster och lösningar för navigation och interaktion 
inom karaktärseditorn som är utav intresse. Man bör hela tiden ha i åtanke vad det är meningen 
att användaren skall kunna göra inom designytan, i det här fallet är det att skapa en karaktär, både 
utseendemässigt och dess egenskaper.

Jämförelse av form, innehåll och syfte:

Rent uppläggsmässigt finns det många likheter mellan editorerna för hur man valt att organisera 
innehållet. Det mesta styrs med hjälp av reglage och knappar med vilka man antingen ökar eller 
minskar en variabel inom karaktärens utseende-, bakgrunds- och egenskapsdata. Vid modifiering 
av utseendedata är bilden alltid uppdelad i två, där dessa reglage och knappar utgör den ena halvan 
och där själva karaktärens aktuella utseende (ofta i närbild) utgör den andra.  Det här är också fallet 
i de flesta andra vyer, så som de för bakgrunds- och egenskapsdata med skillnaden att reglagen 
inte påverkar karaktärens utseende och karaktärsgestaltningen är således mer allmänt betonad 
i helkroppsutsnitt. I samtliga testade karaktärseditorer är bakgrund, utseende och egenskaper 
uppdelade i separata steg och i alla dessa spel förutom Fallout 3, kan man som användare göra 
dem i valfri ordning. Förutom just själva utseendemodifieringen av karaktären påverkar också val 
av bakgrund karaktärens utseende i alla fall utom Fight Night Round 4. I det spelet förändras dock 
utseendet beroende på vilka egenskaper karaktären innehar, till skillnad från övriga spel.

Vad gäller bakgrundsval så måste alla göras i en viss ordning i alla spel utom The Sims 3. Det är 
också enda spelet som blandar mellan användarmodifierbara variabler och bibliotekssparade 
sådana. I resten av spelen styrs detta endast av bibliotekslösningen och inget av dessa attribut kan 
ändras av användaren.

Vidare kan alla utseendeval göras i valfri ordning i samtliga spel via fliksystem i alla utom Fallout 
3, där allt ryms inom en vy. Fliksystemet är vertikalt i Dragon Age: Origins och The Sims 3 för 
utseendedata. I Dragon Age: Origins och Fallout 3 styr man alla utseendeval med hjälv av knappar 
och reglage medan man i de två andra kombinerar detta tillvägagångssätt med bibliotekslösningar. I 
The Sims 3 kan dessutom de bibliotekshämtade variablerna modifieras ytterligare av användaren.
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För egenskapsdata ställs allt in via reglage i Dragon Age: Origins och Fallout 3 medan man i Fight 
Night Round 4 får välja mellan ett sådant tillvägagångssätt eller att hämta ur bibliotek. I The 
Sims 3 å andra sidan styrs samtliga egenskapsdata med biblioteksfunktion. Dessa kan dock inte 
modifieras av användaren. I samma spel kan man heller inte välja i vilken ordning man vill göra 
egenskapsvalen, till skillnad från övriga testade system.

I Dragon Age: Origins samt The Sims 3 kan man också låta spelet slumpa fram en färdig karaktär att 
spela med. Det finns även färdiga, fördesignade karaktärer i det sistnämnda spelet tillsammans med 
Fight Night Round 4.
 
Data:
(se bilaga 1. Exceldokument)

Slutsats:

I det stora hela är samtliga karaktärseditorer, trots att de är valda från vitt skilda områden, 
i slutänden ganska lika varandra. Detta har antagligen att göra med att karaktärseditorer i 
framgångsrika spel har bildat en viss norm för hur användare förväntar sig att de skall se ut. 
Vidare så handlar spelskapande idag i mångt och mycket om försäljningssiffror. Om ett väldigt 
framgångsrikt visst spel har implementerat ett visst upplägg, eller om ens eget upplägg har visat sig 
vara framgångsrikt, så är det oerhört svårt att internt (för ledning och ägare) rättfärdiga varför ett 
alternativt upplägg vore att föredra. Dessa två faktorer tillsammans bidrar till varför det är ett så 
homogent undersökningsresultat när man analyserar karaktärseditorer.

Sen varierar innehållets upplägg, även om strukturen är den samma, utefter spelets avsikt. The 
Sims 3 är en livssimulator däranvändaren skall kunna göra “sig själv” eller den karaktär vars liv den 
vill simulera. Således är möjligheten till att kunna djupdyka i detaljerna och ställa in minsta detalj 
viktig eftersom ens emotionella investering i spelet blir desto högre. Precis i motsats till Fight Night: 
Round 4 som är ett sportspel där boxarens liv utanför tävlings- träningsmomenten inte är av någon 
relevans. Därför är det tillräckligt med en biblioteksfunktion där användaren ganska enkelt kan ge 
sin boxingskaraktär ett förflutet.

Djupet på valfriheten skall matcha spelets ändamål. Vilken känsla hos karaktären skall man trycka 
på hårdast för att det skall passa bäst in med vad spelet går ut på. De egenskaper och den data som 
är mest framträdande och mest implementerat i gameplayet gör sig även bäst som den data som 
användaren kan ställa in på djupast detaljnivå.
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4.1.2. Heuristisk Analys

Nedan följer de resultat som uppnåtts efter analys enligt Nielsen och Molichs nio olika 
jämförelsepunkter och värderas enligt Nielsen och Machs “Five point scale of severity”.  Märk 
väl att poängen är utdelat enligt poäng per tumregel(summativt), inte poäng per individuellt 
problem(formativt).

1. Använd enkel och naturlig dialog

Dragon Age: Origins
Editorn är strukturerad med en tydlig hierarki vad gäller huvudrubrik, underrubrik och övrigt 
innehåll. Det är hela tiden tydligt var i processen man är och hur man tar sig vidare.

Scale of severity-nivå: 0

Fallout 3 (bild 1)
En annorlunda strukturerad editor som stegvis presenteras för användaren i spelets början. Innan 
man ger sig ut i den riktiga spelvärlden får man dock revidera alla sina val om man vill i en mer 
komplett editor. För att styrka den känsla Fallout-världen vill förmedla har man försett editorn med 

ett estetiskt passande yttre, vilket gjort att användbarheten hamnat i andra hand. Det syns tydligast 
i den vy där man förändrar karaktärens utseende där alla val måste göras i en viss sekvens (man 

Bild 1

(Bethesda Software 2008)
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anländer i andra steget av fyra) och man kan inte gå tillbaka till huvudvyn förrän man gjort alla steg.
Scale of severity-nivå: 2

Fight Night Round 4
Ett väl strukturerat gränssnitt, avskalat från distraherande element med tydliga förklaringstexter. 
Den text som rullar i nederkanten (bild 2)av skärmen som förkunnar vilken låt som spelas i 
bakgrunden samt sportresultat för veckan, kan av ovana användare uppfattas som störande. Indelat 
efter ett horisontell fliksystem med lättförståeliga ikoner för varje kategori. Följer i övrigt alla 
konventioner för karaktärseditorer i allmänhet och EA-utvecklade sådana i synnerhet.

Scale of severity-nivå: 1

The Sims 3
I sitt grundutförande ett enkelt och tydligt gränssnitt som är indelat efter ett vertikalt fliksystem där 
varje kategorival har försetts med ikoner. Tyvärr är det inte alltid tydligt var ett specifikt val döljer 
sig, varför det är vanligt att man måste klicka runt en stund innan man hittar rätt. Inställningen 
för ögonbryn finns t.ex. under “Hair”-menyn och inte under “Head” vilket kan skapa förvirring 
för många. Gränssnittet ger även ett ganska rörigt intryck med mycket knappar i olika färger och 
former som pressats ihop kring bara en liten del utav skärmytan. (Bild 3)

Scale of severity-nivå: 3

Bild2

(EA-Sports 2009)
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2. Tala användarens språk

Dragon Age: Origins
Inom rollspelsvärlden finns det sedan länge en lång rad olika fastslagna termer som också återfinns 
i den här editorn. Det är dock inget avancerat språk och till varje val finns det en förklarande text 
om vad det valet förändrar hos sin karaktär.

Scale of severity-nivå: 0

Fallout 3
Editorn är uppbyggd kring en viss Fallout-terminologi som man måste vara bekant med för att 
förstå och ta till sig gränssnittet direkt. Är man inte det krävs det av användaren att man klickar sig 
runt i vyerna för att förstå deras innebörd. Som tur är finns det bara fyra kategorier (“Name”, “Race/
sex”, “S.P.E.C.I.A.L”. och “Tag skills”) så det tar inte allt för lång tid innan man kommer underfund 
med vad varje val gör. “Race/sex” är en dålig titel på ett kategorival som innefattar allt som har med 
utseende att göra.

Scale of severity-nivå: 2

Bild 3

(Electronic Arts 2009)
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Fight Night Round 4
Den här editorn är utformad kring en grundläggande men ganska omfattande boxningsterminologi. 
Är man ovan vid det får man dock oftast en förklarande text till valen samt viss feedback från 
visualiseringen utav ens boxare när förändringar görs. Det här sker dock inte vid varje val. Det är i 
synnerhet under “Stats”-vyn som den typen av feedback saknas. Vad är det t.ex. för skillnad mellan 
“Chin-stats” och “Head toughness-stats”(bild 4)?

Scale of severity-nivå: 2

The Sims 3
Editorn har försetts med ett väldigt enkelt språk och tydliga färgindikatorer för att tillgodose sin 
relativt unga målgrupp. Det finns alltid “mouse-over”-funktioner till dessa knappar men det hindrar 
tyvärr inte det röriga förstaintrycket.

Bild 4

(EA-Sports 2009)
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Scale of severity-nivå: 1

3. Minimera användarens minnesbelastning

Dragon Age: Origins
Under karaktärsskapandet i det här spelet krävs inte mycket i minnesbelastning hos användaren. 
Det enda forskarna önskar vore att ge bättre feedback om vilka val i första steget (bild 5)
som påverkar vad och hur i tredje steget. Man väljer “background” först och det sätter sedan 
begränsningar för vilka val som går att välja i “skills”-steget som kommer längre fram utan att 
förklara hur dessa val interagerar.

Scale of severity-nivå: 1

Fallout 3
I vardera utav de fyra kategorivalen (förutom inom “Race/sex”) finns det endast en vy, dessa 
kategorier har heller inget egentligt samband varför minnesbelastningen får anses som låg för 
användaren. I “Race/sex” ingår fyra sekvensiella steg men alla val som görs där representeras i den 
visuella gestaltningen av karaktären som är statiskt placerad till vänster i bild. Inom “Tag skills” 
finns 13 möjliga val att göra, vilket är i mesta laget.

Bild 5

(Electronic Arts 2009)
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Scale of severity-nivå: 1

Fight Night Round 4
I val av huvudform på sin karaktär får man 87 olika varianter att bläddra igenom. Det måste 
anses som alldeles för mycket för användaren(bild 6). Dessutom har man i “Ratings”-menyn 
14 olika kategorier att fördela en viss summa poäng inom vilket också kräver onödigt mycket 
minnesbelastning. Editorn underlättar dock denna belastning i “Boxing style”-vyn där man också 
ser sin karaktärs “Ratings”-vy och hur ens val i den ena påverkar den andra.

Scale of severity-nivå: 2

The Sims 3
Inom nästan varje val i editorn presenteras användaren inför en massiv mängd olika alternativ som 
i regel inte är indelade efter något sorts sorteringssystem. Detta gör att man som användare måste 
spendera mycket tid i editorn för att skapa sin önskade karaktär. Detta eftersom det tar lång tid 
att hitta rätt val och extra lång tid att byta mellan flera olika möjliga val eftersom användaren inte 
minns var föregående val var beläget samt vilka val som redan har gjorts.

Scale of severity-nivå: 2

4. Var konsekvent

Dragon Age: Origins
Väldigt konsekvent editor vad gäller input från användaren. Endast radioknappar och sliders 
används för karaktärsskapandet och man lär sig snabbt hur gränssnittets olika delar fungerar tack 

Bild 6

(EA-Sports 2009)
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vare detta.

Scale of severity-nivå: 0

Fallout 3
För den här editorn är “Name”, “S.P.E.C.I.A.L.” och “Tag skills” konsekvent utformade med liknande 
knappar och övrig design. Vad gäller “Race/sex”-vyn är den helt annorlunda utformad och det är 
mycket svårare att förstå var i processen man befinner sig, hur man kan ta sig därifrån och när man 
är klar.

Scale of severity-nivå: 2

Fight Night Round 4
Här visas det tydligt för varje val man gör, vilken knapp som ska användas på handkontrollen. Dock 
placeras inte indikatorn för pilknappar och “kryss”-knappen inte inom samma kolumn vilket anses 
vara inkonsekvent. Kläder och klädval har alla olika många inställningar men dessa anpassas på 
liknande sätt rakt igenom editorn.

Scale of severity-nivå: 1

The Sims 3
För varje moment i fliksystemet i sidomenyn presenteras användaren av lika utformade undersidor, 
vad gäller utseende och placering av knappar och information. När användaren lärt sig hantera en 
sådan undersida kan hon således navigera genom hela systemet obehindrat.

Scale of severity-nivå: 0

5. Förse med feedback

Dragon Age: Origins
Editorn ger användaren visuell feedback i fråga om förändring av utseendevariabler. Inom 
“Background”-steget syns det tydligt vilken radioknapp som är aktiverad och vilka val som görs 
möjliga (och omöjliga) för nästa val. Detta skänker användaren en klarare känsla av sammanhang.

Scale of severity-nivå: 0
Fallout 3
Det ges tillräckligt med feedback inom “S.P.E.C.I.A.L.”- och “Tag skills”-vyerna i form av siffror som 
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förändras i markörens närhet när man trycker “+” eller “-”. Dock väldigt otydligt i “Race/sex”-vyn 
om i vilken ordning de fyra stegen tas och varför.

Scale of severity-nivå: 2

Fight Night Round 4
Allt vad gäller både utseende och boxningsstil ger användaren visuell feedback hos gestaltningen av 
boxaren. När man t.ex. byter “Stance” inom “Boxing style”-vyn så ser man tydligt hur boxaren byter 
ställning. Dessutom ser man i det här läget boxarens “Ratings” från “Ratings”-vyn och hur dessa 
förändras med ens val. Själva “Ratings”-vyn förser dock användaren med sämst feedback då det ofta 
är svårt att avgöra skillnaden mellan olika poängfördelningar och vad varje kategorival betyder. 
Vidare är det förklarande textfält som finns i editorns övriga delar bortplockat i den vyn.

Scale of severity-nivå: 2

The Sims 3
Karaktären som skapas är hela tiden synlig och förser användaren med realtidsenlig feedback; 
varesig det gäller förändring i utseende eller beteende och klädsel. Dessutom ges tydliga indikatorer 
för vad man klickat på i menyerna.

Scale of severity-nivå: 0

6. Förse med tydliga utgångar

Dragon Age: Origins
Det finns inga tydligt markerade utgångar överhuvudtaget. Vill man lämna editorn måste man backa 
ur hela processen med hjälp av “Back”-knappar. Dessa knappar är dock alltid benämnda “Back” 
varför det är svårt för nya användare att veta när man går bakåt i editorn och när man lämnar den 
fullständigt (med efterföljande laddningstider).

Scale of severity-nivå: 2

Fallout 3
Det finns en tydlig “Done”-knapp inom varje kategori förutom i “Race/sex”-vyn. Där måste man 
gå igenom alla tillhörande fyra steg innan man kan återgå till huvudvyn. Dessutom får man ett 
illavarslande meddelande som frågar om man verkligen vill spela som den skapade karaktären. 
Detta får ovana användare att tro att man hoppar ur editorn helt och att man således missar det här 
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vitala steget för spelupplevelsen.

Scale of severity-nivå: 2

Fight Night Round 4
Genom hela processen syns en tydlig “Done”-knapp i bildens nedre kant. Det är dock otydligt 
vad den gör och man vet inte som användare förrän man använt den (tre ytterligare menyval 
dyker upp). “Cirkel”-knappen som är konventionellt vanligast att använda för att gå ur menyer på 
Playstation gör i den här menyn ingenting. Upplägget förvirrar alltså potentiellt både vana och ovan 
tv-spelsanvändare.

Scale of severity-nivå: 2

The Sims 3
Stora kryss och bockar används för att symbolisera “Avbryt” och “Färdig”. Dessa används konsekvent 
och är lätta för alla att förstå. Dock göms avslutningsknappen för hela spelet under en liten rund 
knapp med tre prickar på, något som kan verka ologiskt för nya, oerfarna användare av systemet.

Scale of severity-nivå: 1

7. Förse med genvägar

Dragon Age: Origins
Det finns i gränssnittet två genvägar. Den ena benämns som “Presets” och leder användaren in 
i en meny för karaktärer som utformats på förhand. Den andra, “Quick play” tar spelaren direkt 
in i spelet med en slumpmässigt vald karaktär. Dessa båda dyker upp först efter man gjort alla 
bakgrundsval i första steget.

Scale of severity-nivå: 0

Fallout 3
De enda genvägar som finns här återfinns inom “Race/sex”-vyn och ger användaren möjlighet 
att antingen slumpa fram ett utseende med “Random” eller att bläddra i en meny för på förhand 
utformade karaktärer genom “Presets”.

Scale of severity-nivå: 0
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Fight Night Round 4
I bild syns hela tiden knappgenvägar användaren kan använda för “Help”, “Done” och “Undo 
changes”. Dessa har alltså en egen knapp på kontrollen tillskriven sig vilken också symboliseras 
bredvid texten. Som det nämndes tidigare är det otydligt för exakt vad dessa knappar gör och ovana 
användare dras antagligen från att använda dem.

Scale of severity-nivå: 2

The Sims 3
Har genvägar i form av förskapade karaktärer. Har dessutom stöd för konventionsenliga 
kortkommandon för PC, så som Ctrl+Z för att ångra val man gjort.

Scale of severity-nivå: 0

8. Använd informativa felmeddelanden

Dragon Age: Origins
Inga felmeddelanden påträffades.

Fallout 3
Inga felmeddelanden påträffades.

Fight Night Round 4
Inga felmeddelanden påträffades.

The Sims 3
Inga felmeddelanden påträffades.

9. Förebygg fel

Dragon Age: Origins
Om man går bakåt i karaktärseditorns steg med “Back”-knappen så är det ingenting som säger till 
när man nått det sista steget, bakåtfunktionen fungerar dock fortfarande så användaren kommer 
plötsligt tillbaka till spelets första meny och det skapar stor frustration.

Scale of severity-nivå: 3
Fallout 3
Indikerar för användaren att denne är på väg ut ur editorn och in i själva spelet när man i själva 
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verket tas till editorns huvudskärm. Indikationen kommer inte då man verkligen lämnar editorn 
heller vilket skapar stor förvirring.

Scale of severity-nivå: 3

Fight Night Round 4
Förser användaren med frågerutor om man verkligen vill spara eller förkasta sitt alster.

Scale of severity-nivå: 0

The Sims 3
Förser användaren med frågerutor både om man verkligen vill gå ur spelet, ladda en karaktär eller 
börja spela.

Scale of severity-nivå: 0

4.1.3. Slutsats

Samtliga testade spel har sina tydliga styrkor och svagheter vad gäller deras karaktärseditorer. 
Vissa har rent strukturella brister medan andra har mer allvarliga brister i fråga om funktionalitet 
och funktion. Det är viktigt att ta med sig alla dessa erfarenheter till designfasen för en så komplett 
slutprodukt som möjligt.

Tre av de fyra testade spelen följer en enkel och naturlig dialog vilket inbefriar den första av de nio 
punkterna. Det gäller att vara tydlig vad gäller hierarki och övrig struktur för att göra det så enkelt 
som möjligt för användaren. Dels för att användaren ska förstå och ta till sig varje given skärm i 
systemet men också för att hon ska förstå systemet som helhet. Använder man sig av ikoner för 
olika val så bör dessa utformas så att så många som möjligt kan förstå dessa på så kort tid som 
möjligt. Det gäller också att i viss mån försöka följa de konventioner som finns för var och hur olika 
data och modifierare ska placeras.

Vad gäller att tala användarens språk (punkt två) så gäller det att använda så enkelt språk 
som möjligt för att inte alienera användare. Har man egen terminologi för sitt spel som måste 
inkorporeras i karaktärseditorn så bör innebörden av denna beskrivas på ett tydligt sätt för 
användaren. Detta bör göras helst med mer än ord; t.ex. så kan karaktärsgestaltningen göra gester 
och agera enligt de val som görs för att ytterligare stärka innebörden.
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För att minimera användarens minnesbelastning (punkt tre) så bör designern minimera antalet 
val man kan göra i varje vy för en enklare överblick. Ska man fördela en viss summa poäng inom 
olika kategorier så gäller det att alltid visa återstoden av poängen för användaren, skrollar man 
genom kategorierna bör alltså summan ha en fixerad plats på skärmen. Vidare så bör man även här 
att försöka minimera antalet kategorier i så stor mån som möjligt. Tvingas man ha väldigt många 
alternativ inom någon kategori i editorn så bör dessa struktureras på något logiskt vis för användaren.

Man ska vara konsekvent (punkt fyra) med hur man tar input från användaren. Blir användaren 
van med att addera färdigheter med hjälp knapptryck i en vy vill hon inte dra i en slider för samma 
funktionalitet i nästa. Det skapar förvirring och användaren blir osäker på funktionaliteten i onödan. 
Informationsrutor och liknande bör enligt samma förfarande utformas och placeras enligt ett på 
förhand fastslaget mönster. Som designer bör man också tänka på att
benämna saker och ting på samma vis genom hela systemet.

Vidare så bör man vara givmild med feedback (punkt fem) för att öka användarbarheten i editorn. 
Kombinerat auditiv och visuell feedback med olika, kompletterande iterationer ger bäst resultat. Om 
man t.ex. ökar en viss förmåga hos karaktären så bör användaren få respons genom att höra något 
slags klickljud samtidigt som en siffra ökar och slidern flyttas. Dessutom så bör användaren se på hur 
karaktärsgestaltningen agerar eller förändras och ta feedback därifrån också.

Punkt sex förkunnar om att ge användaren tydliga utgångar. Detta görs genom att placera “Bakåt”- 
och “Avsluta”-knappar på tydligt markerade platser och ge dem en fixerad position rakt igenom hela 
editorn. Enligt konventionen är dessa platser i något av de nedre hörnen varför det är en god idé att 
placera dem där. På tv-spelskonsoler är det viktigt att följa de konventioner som förtäljer vilken knapp 
som oftast går ur en meny eller ångrar ett val man gjort. Gör man inte det måste man vara väldigt 
tydlig med hur man istället gör för dessa funktioner.

Den sjunde punkten handlar om att ge användaren genvägar. Inom karaktärseditorer finns det inte 
mycket funktionalitet som drar fördel av att göras till genvägar. Det som är tydligt är dock att man bör 
förse användaren med möjlighet att välja en förvald karaktär samt att kunna slumpa fram en. På PC är 
det en god idé att impementera funktionalitet för kortkommandon så som t.ex. Ctrl+Z för att ångra val 
eller TAB för att växla mellan val.
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4.1.4. Guidelines

Efter genomförd Konkurrens- och genreanalys på fyra spel från branschens toppskikt så 
har en generell bild av karaktärseditorer fåtts. Märkväl att denna analys endast gav en bild 
av hur branschnormen bygger upp sina karaktärseditorer, vilka element som förekommer 
och i vilken ordning samt hur dessa kan kontrolleras - men inte lägger några värderingar på 
funktionalitet eller användaranpassning. Efter detta följde en Heuristisk analys. Denna undersökte 
användaranpassningen, användarvänligheten, utifrån ett antal kriterier. Med dessa kunde vanligt 
förekommande störelsemoment, inkonsekvenser och omständigheter finnas. Genom dessa två 
analyser så kunde forskarna ta med sig de bästa faktorerna från respektive editor, veta vilka 
faktorer som behöver ses över med extra omtanke i utformningen av editorer samt även vad som 
bör undvikas. Dessa vetskaper och slutsatser delges som en sammanställning i form av en lista. 
Denna lista kommer att hållas i åtanke vid skiss och framställning av prototypeditorn, samt vid 
användandet av DSA för val av det mest passande designmönstret.

Dessa lärdomar togs ur konkurrent- och genreanalysen. Resultaten finns även bilagan.

- Håll utseende, bakgrunds- och egenskapssdata i skilda steg. På så vis upplever användaren att det 
är “en sak i taget”, endast sammanhörande och logiskt sammanläkande inställningar åt gången.

- Även om karaktärseditorn har respektive steg i uttänkt ordning så kanske användaren vill börja 
med en annan del än den första, då skall detta vara möjligt. Det är även viktigt att användaren kan 
gå fram och tillbaka mellan stegen utan att de föregående inställningarna nollställs. 
- Är även ett av Tidwells designmönster.

-En visuell representation av karaktären, bredvid menyerna gör det både lättare för användaren 
att förstå vad exakt det är ett reglage påverakar genom att i realtid se förändringen. Det avlastar 
även kravet på användaren att minnas vad den har gjort hittills. Denna karaktär bör, med visuell 
eller auditiv feedback, påvisa när förändring skett för att ytterligare förtydliga för, och försäkra 
användaren om interaktionen. Man ska som användare också kunna snurra och zooma på 
representationen av karaktären för ytterligare feedback; man får möjligheten att själv syna sina 
utseendeval. 
- Är även ett av Tidwells designmönster.

-Vissa användare kanske inte är intresserade av att gå igenom hela karaktärseditorupplevelsen, 
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eller redan har gjort det, och i sådana fall bara vill hoppa in i ett spel kvickt. Därför kan det vara bra 
att han en “slumpa karaktärknapp” som slumpmässigt ställer in alla variabler. Är användaren inte 
nöjd med dessa slumpmässiga inställningar kan denne finjustera dessa inställningar ytterligare 
eller slumpa igen.
- Är även ett av Tidwells designmönster.

-Ordningen för respektive kategori bör vara följande: bakgrundsdata, utseendedata, egenskapsdata. 
Samtliga testade system följde den ordningen och lösningen bedöms därför som konventionsenlig. 
Respektive datakategori kan delas in i flera vyer men ska inte frångå huvudgrupperingen.

-Som förstagångsanvändare, speciellt om spelets ordval är enligt en viss genre (t.ex. sport- 
eller fantasyterminologi), kan det vara svårt att veta vad en viss variabel betyder eller innebär 
spelmekantiskt. För att lindra negativa överraskningar och upplevelser som leder till frustration 
samt öka förståelsen för spelmekaniken så är det viktigt att det finns hjälptexter som förklarar 
respektive inställningsmöjlighet. Antingen genom en konstant “hjälpruta” som fylls i med 
tillhörande förklaring när användaren tryckt på variabeln eller ett tooltip (ruta med information 
som dyker upp när användaren för musen över objektet) som dyker upp. 
- Är även ett av Tidwells designmönster.

Följande lärdomar kom fram som valt designmönster tack vare DSA. Med utgångspunkt i konkurrent- 
och genreanalys samt den heuristiska analysen.

-Designspråket bör även hållas konsekvent vad gäller utseende, funktioner och responser. När 
användaren då väl lärt sig hur en meny (reglage och respons) fungerar så behöver denne inte lära 
sig ett nytt system till nästa vy, utan det tidigare arbetssättet går även att applicera i detta steg.

-Ifall formgivaren bestämmer sig för att använda grafiska konnoteringar på menyflikarna istället för 
ord så är det viktigt att dessa är, för användarna, ändamålsenliga och tydliga så användaren förstår 
vad för information som finns under fliken, utan att behöva klicka för att se efter. 
-Kom även fram i användartestningen.

-Stöd för konventionella genvägar, speciellt Crtl+Z (vilket är snabbkommandot för att ångra) och 
TAB (vilket växlar mellan klickbara steg i menyer) då detta, osynligt, gör upplevelsen snabbare för 
erfarna användare men inte är något distraktionsmoment för noviser.

-Visuella representationer, som samtliga är synliga samtidigt, är överlag bra för komplicerade 
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fleralternativsval. Detta avlastar både kravet på att minnas dem utantill samt att konnotationen 
(symbolen) denoterar (generalisering av samtliga av bildens betydelser) vad valet innebär. 

-En användare kan vilja, och måste då ha möjlighet till, att närsomhelst avsluta upplevelsen. Därför 
måste en konstant “Exit”-knapp finnas, tydligt markerad. 

-För att lindra misstag och på så vis undvika frustration så gör det sig bäst att implementera ett “är 
du säker på att ...” meddelande som användaren måste godkänna eller neka. Efter “Färdig”, “Avsluta” 
och “Nollställ inställningar”.

-Det är fördelaktigt att hålla designytan så ren som möjligt, endast relevant information bör finnas. 
Då blir uppgiften som krävs av användaren tydligare och lättare. Utformaren skall alltid ifrågasätta 
knappar och reglage som inte direkt tillhör karaktärsediterandet, ifall de möjligvis skulle kunna 
placeras någon annanstans, i en dold meny eller i ett eget steg. 

4.2. Empiri för output

4.2.1. Design Space Analys och skiss

På följande sidor presenteras genomgången av Design Space Analys och dess bidrag i skissarbetet. 
Där designmönster och -lösningar presenteras samt argumenten för varför just ett specifikt 
designbeslut togs. Detta utvalda besluts skissades sedan på i diverse olika steg.
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Q: Questions
O: Options
C: Criteria

Layout
QOC 1.

QOC 2.

QOC 3.

QOC 4.

Skiss 1.
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Skiss 1 och 2 användes som hjälpmedel i början vid framtagningen 
av Questions och Options till Design Space Analysen. Här radas de 
grundläggande frågorna upp, så som hur designytan skall uppdelas och 
sedan formges. Detta stadium grundades på konventioner och lärdomar 
som upptäcktes i konkurrent- och genreanalysen och genom den 
heuristiska genomgången. I åtanke togs även hur karaktärseditorn behöver 
se ut för att fungera så bra som möjligt även på konsol men ändå se likadan 
ut som på dator. 

QOC 1 behandlar skärmens uppdelning. Ifall den skulle vara uppdelad 
med en horisontell linje, Dvs. ha menyn under mittuppdelningen och då 
ha den visuella representationen av karaktären under denna linje. Eller 
om ytan skulle delas upp med en vertikal linje, Dvs. ha menyn på ena sidan 
av skärmen och då ha den karaktärsgestaltningen på den andra sidan. 
En vertikal uppdelning blev det som valdes p.g.a argumenten listat i DSA. 
Detta skissades och testades ytterligare i Skiss 1. Denna karaktär kommer 
att ändras dynamiskt, på de punkter som tillåter, allt eftersom inställningar 
görs i karaktärseditorn. 

I QOC 2 undersöks på vilken sida av skärmen menyn respektive 
karaktärsgestaltningen skall befinna sig. Menyn till vänster betyder att 
man följer konventionen och menyn hamnar i fokus. Dessutom kommer 
undermenyerna fram till höger om huvudmenyn, vilket innebär att vidare 
val utvecklas i den naturliga läsrikningen.

För att menyn skall kunna fungera i samstämmighet med Playtstation 3s 
handkontroll, och därigenom kunna se likadan ut på både konsol och PC, så 
valdes, i QOC 3, en toppmenystruktur. Trigger-knapparna (de fram på) på 
en handkontroll fungerar både väl och konventionellt som växlare mellan 
menysteg. Det är mera logiskt att knappar på höger och vänster sida om 
handkontrollen förflyttar användaren sidlänges igenom systemet snarare 
än upp och ner. 

QOC 5.

Skiss 2.
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Skiss 3 och 4 användes i ett tidigt stadium. 
Skiss 3 laborerade i vilka symboler 
(konnotationer) som kunde beteckna de 
respektive flikarna som alternativ till att 
skriva ut rubriken. Istället flyttades senare 
rubriken till att vara i respektive meny under 
varje flik. Skiss 4 är en tidig uppdelning av 
vad som kunde ingå i de olika vyerna. Både 
sidoflikar och toppmeny testades.

QOC 4 bygger vidare på menyns placering. Efter att det fastställs att menyn är belägen till vänster 
så beslöts det att undermenyerna skall komma fram till höger om sitt ursprung, med undermenyns 
härkomst fortfarande highlightad i huvudmenyn. Detta skissades på i Skiss 2. Skiss 2 avslutas med 
hur ytterligare information, t.ex. hjälp skall visas. Detta genomförs med en permanent info-ruta. 
Istället för att implementera tool-tip, som inte är genomförbart på Playstation3.

Skiss 3.

Skiss 4.
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5

Skiss 5 och 6 testar och jämför lösningar för var en undermeny skall dyka upp. Helt till höger om 
huvudmenyn, eller lite överlappande.

Skiss 5.

Skiss 6.
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Skiss 7 och 8 utforskar vidare 
placeringingen av objekt. Bl.a. 
navigeringsinstruktioner för konsol, 
bakåtknapp samt undermenyn för 
att välja perks.

I Skiss 9 och 10 undersöks hur 
undermenyer ska utformas 
och placeras. I Skiss 9 visas en 
undermeny innehållandes sliders för 
inställning av variabler medan Skiss 
10 visar hur en liknande undermeny 
kan presentera valmöjligheter i form 
av ett slags bibliotek.

Skiss 7.

Skiss 8.
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Skiss 9.

Skiss 10.
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Navigation och felmeddelanden

QOC 6.

QOC 7.

QOC 6 argumenterar för hur navigationen ska ske i gränssnittet. Ska allt innehåll presenteras i en 
vy i en lång lista enligt Scrollbar? Ska användaren tas genom systemets olika vyer i en förutbestämd 
sekvens? Ordnas innehållet enligt Hub and Spokes behöver användaren återvända till en huvudmeny 
varje gång användaren ska byta vy. Det tillvägagångssätt som valdes var Global Navigation som 
fungerar lite som en blandning av Hub an Spokes och Sequens Map; menyvalen är listade i en viss 
sekvens men i vilken ordning man väljer är upp till användaren.

QOC 7 undersöker hur felmeddelanden visas för användaren. Same Page Error visar meddelandet 
som en del i vyn medan Meddelanderutan dyker upp i ett nytt lager över huvudvyn. Utformar man 
editorns gränssnitt på ett optimalt vis så behövs dock inga felmeddelanden.

Skiss 12 provar diverse lösningar för hur navigationen ska ske. Bland annat testas hur den Globala 
navigationen ska ske (med eller utan kompletterande Next/Back-knappar), vad som ska visas i icke-
ifyllda input-fält samt i vilken ordning de olika vyerna ska presenteras.

I Skiss 13 testas hur man ska välja ursprung i en interaktiv kartvy. Funktionaliteten beskrivs och 
även hur vyn skulle fungera på tv-spelsplatform med dess annorlunda kontroll. Skiss 14 visar hur 
gränssnittet ska förse användaren med feedback gällande för var man markerar med sin navigatör 
(både på PC och tv-spel).
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Skiss 13.Skiss 12.

Skiss 14.



60

Input

Skiss 15 visar hur rullningslistvyn ska fungera där man väljer ursprung. När användaren navigerat 
in i den menyn visas ens aktiva val i en statiskt placerad list högst upp medan alternativen skrollas 
igenom med hjälp av mus (PC) eller kontroll (TV-spel).

Skiss 15.

QOC 7.

QOC 8.
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QOC 9.

QOC 10.

QOC 11.

QOC 10 testar möjligheter för hur användaren ska fördela poäng (till exempel för egenskaper) till 
en karaktär. Alternativen är antingen en horisontell Slider eller en Spinner. En Spinner visar endast 
med hjälp av siffror hur poängen fördelats (fördelningen sker med hjälp av +/--knappar eller 
liknande) medan en Slider är mer metaforisk i sin utformning och därför också mer lättöverskådlig 
för användaren. 

I QOC 11 undersöks om Slider även är en bra lösning för inställning av variabeldata. Det ställs mot 
finkänsliga +/--knappar i modellen men vinner på att även här vara mer lättöverskådlig och även 
mer snabbnavigerad.

QOC 7 visar argumentationen kring hur biblioteksvyn ska presenteras. En karusellösning (likt den i 
Fight Night Round 4) saknar överskådligheten och snabbheten i navigationen som en gallerilösning 
har, varför det senare alternativet föredrogs. QOC 8 undersöker om denna biblioteksvy är att 
föredra i val för pre-sets, framför designmönster med +/--pilar eller slider. Enligt argumentationen 
är den det och den valdes därför som lösning.

I QOC 9 presenteras interagerande sliders som lösning på hur individuella variabler angående 
karaktärens utseende eller egenskaper ska förhålla sig till varandra; om de dynamiskt ska flyttas 
efter varandra (till exempel för mer realistisk karaktär) eller om de inte alls interagerar med 
varandra. Det senare alternativet är mer lättförståeligt för användaren samt mer tillitlig och 
föredrogs alltså. 
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Skiss 16 och 17 användes för att ta fram vilka designmönster som skulle tas med i DSA samt 
hur de skulle ställas mot varandra i en QOC-situation. Tankarna grundar sig på konventioner 
inom karaktärseditorer och lärdomar upptäckta i spelen under de tidigare analyserna. B.la. hur 
anänvdaren ger input i vissa situationer. Som att ställa in numeriska värden med antingen slider, 
spinner eller input-ruta.

Skiss 16. Skiss 17.
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Gameplay-specifika
QOC 12.

QOC 13

QOC 14

QOC 15.

QOC 16

QOC 12 gav ett oavgjort resultat. Det är fråga om hur användaren ställer in hudfärg och det visade 
sig vara lika fördelaktigt att antingen ha en slider där endast en gradient kan ingå som att ha en 
drop-down meny med på förhand inställda biblioteksval. Biblioteksvalet valdes eftersom det redan 
förekommer på flera ställen inom karaktärseditorn och drar således fördel av enligheten.

I QOC 13 beslutades att en visuell symbol vore att föredra snarare än en konventionell kryssruta. 
Detta för interaktionsvänligheten i stora knappar samt associationslättheten med att se en bild 
istället för att läsa text.
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QOC 14 och 15 handlar om att komma fram till hur ålder bäst representeras i en spelmiljö. 
Slutsatsen är att i själva gameplayet så visas ålder endast genom karaktärens utseende eftersom det 
är den generella känslan av åldern som spelar roll inte själva siffran. Det är samma orsak som låg 
bakom beslutet att användaren endast behäver välja det bland förvalda steg, inte individuella årtal.

QOC 16 ställde upp ett flertal olika exempel på hur användaren kunde välja sin härkomst. Här valdes 
det alternativet som både hade en drop down chooser samt en kartvy. Under användartestningen 
kom det fram att minnesavlastningen som kartvyn bidrog med inte var nödvändig. Utan användarna 
valde härkomst genom att endast välja i listan utan att behöva se var respektive val befann sig på en 
världskarta. 

I stor del vägde argumenten för de alternativ som möjliggjorde att menyn i så stor utsträckning som 
möjligt skulle se likadant ut för både PC och konsol. Efter det prioriterades att minnesbelastningen 
skulle hållas så låg som möjligt för en behagligare - upplevt enklare - genomgång. Detta genom 
att visuella val presenterades snarare än endast verbala. Gärna genom möjlighet att se samtliga 
alternativ samtidigt, för bättre överskådlighet och mindre minnesbelastning. Angående 
felmeddelanden, som i princip endast kan uppnås genom ett icke ifyllt fält, ansågs felet som mindre 
alarmerande och behöver därför bara en markering vid fältet samt ackompanjerande text som talar 
om vad för åtgärd som krävs - snarare än att implmentera en egen varningsruta. 

Till användarinputen för variabler användes sliders. Detta eftersom själva sliderns position på axeln 
blir som en visuell representation (en metafor) av dess position i förhållande till dess minimi- och 
maxvärde. I övrigt prioriterades åter minnesavbelastning, överskådlighet lättförståelighet. 

4.2.2. Wireframes och Designmönster

På följande sidor följer den wireframe som utformades utav forskarna efter att förstudien med 
analysarbetet var klar. Med dessa modeller presenteras den första versionen av gränssnittet som 
även kommer fungera som prototyp i de nästkommande användartesterna i studien. Det var i 
första hand viktigt att dra nytta av de lärdomar som dragits från DSA-analysen samt de guidelines 
som sattes upp. Med detta i åtanke var det viktigt att under designarbetet utforma och benämna 
alla element så tydligt som möjligt. Det är också därför all grafik och liknande som inte rör det 
rent funktionella utformandet har utelämnats från denna wireframe. Det är endast funktionen i 
gränssnittet som kommer testas, därför bör inte testpersonerna förvillas av estetiska detaljer eller 
liknande. På följande sidor kommer relevant funktionalitet beskrivas med de designlösningar och 
designmönster som valts.
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4.2.3. Grundläggande utforming

Gränsnittet har i sin grundutformning delats in enligt ett fliksystem. Systemets designmönster 
kallas Tab navigation och är sådant slag att det fungerar både på PC- och TV-spelskonsolsbaserade 
spel och är även ett system som de flesta är vana vid använda. Detta då det är en väldigt 
konventionell lösning hämtad ur det vardagliga datoranvändandet där det är en vanlig beståndsdel. 
På vardera av dessa flikar placeras bakgrunds-, utseende och egenskapsdata, på samma vis som 
riktlinjerna säger. Man ska kunna dela upp dessa kategorier i fler underkategorier vid behov för att 
på så sätt dela upp datan över flera flikar. Utöver den navigering som sker via det direkta klickandet 
på flikarna finns även funktionalitet för att navigera mellan dem genom knappar i nedre delen 
av huvudrutan med “Back” och “Next”. Dessa är placerade i en hjälpruta (krävs enligt guidelines) 
som är tänkt  att redovisa relevant information om det som som är markerat (på tv-spel) eller det 
som markören vilar över (på PC). Under huvudrutan ryms en stor knapp för att ta användaren 
in i spelet och under denna placeras två knappar knappar för att ta användaren ur spelet eller 
tillbaka till huvudmenyn (enligt riktlinjerna statiskt placerade). Riktlinjerna fastslår även att vissa 
kortkommandon även bör stödjas varför PC-användaren förses med möjlighet att växla mellan 
inputfälten med tab-knappen och att bläddra inom respektive fält med piltangenterna. Dessutom 
kan användaren ångra sina senaste val med Ctrl+Z som kortkommando samt gå ur editorn till 
huvudmenyn med Esc-tangenten. En wireframe för tv-spelsbruk utformades aldrig men alla 
användbara navigationskommandon på kontrollen skulle där ges en statiskt placering på skärmen 
som stöd för användaren. Dessa guidelines fastslår även att en dynamisk karaktärsgestaltning bör 
finnas statiskt placerad i editorn. Denna är i gränssnittet placerad till höger och ger användaren 
direkt feedback på de val man gör i editorn. Denna kan modifieras i rotation av användaren genom 
att peka och dra i den (på PC) eller genom rörelse på höger styrspak (på tv-spelskonsol). Man kan 
också zooma på karaktärsgestaltningen med rullrörelse på musens skrollhjulet (på PC) eller genom 
tryckrörelse på högerspaken (till tv-spelskonsol). För dem utan skrollhjulsmus till PC finns även 
möjlighet till zoom via två knappar placerade vid karaktärens nedre hörn. Alla dessa element är 
statiskt placerade och ser lika ut genom hela gränssnittet.
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Bakgrundsdata

I bakgrundsfliken väljer man kön som första val (bild 1). Detta görs genom att markera någon 
av könvalen (två i det här fallet) som fungerar som Radio buttons  med ikoner för valen i dem 
(Illustrated chioces, QOC 13). Dessa förändras i utseende när de markeras för att förse användaren 
med feedback om att de är aktiva eller inaktiva. Alternativen benämns även textligt över respektive 
knapp. Efter detta fyller användaren i sin karaktärs namn i fritextrutor med Input prompt förifyllt 
åt användaren som ledtrådar(Skiss 16). I ursprungsvalet (Bild 2) presenteras användaren med 
en kombinerad skrollruta (Combo box) och kartvalsvy där användaren får välja alternativ genom 
att välja i skrollrutan eller via kartan(QOC 16). Dessa båda påverkar varandra på så sätt att att om 
användaren markerar en plats på kartan så markeras samma val i skrollrutan. Som sista val i den 
här vyn väljer användaren hudfärg till sin karaktär (Bild 3). Detta görs genom en Dropdown chooser 

som dyker upp till höger om huvudfönstret(QOC 12).

Bild 1
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Utseendedata

I utseendevalsfliken visas val för att 
välja bland förspecifiserade karaktärers 
utseende högst upp. Dessa väljs 
och bläddras emellan med hjälp av 
bibliotekslösningen (bild 4)(QOC 8). 
Den är utformad på samma sätt som 
föregående bibliotekslösning med 
skillnaden att det här finns utrymme för 
textuell beskrivning av varje val samt 
att det även finns ett återställningsval 
högst upp till vänster i rutan. Vidare finns 
möjlighet för användaren att slumpa 
fram en ny karaktär med slumpmässigt 
valda utseendeparametrar med knappen 
“Random”. En slumpa-knapp kan givetvis 
även implementeras även för bakgrund och egenskaper. Men i detta fall undersöktes detta inte 
vidare. Detta är ett av Guidelinesen som bygger sig på Tidwells designmönster som innebär en 
genväg igenom systemet. Genre- och konkurrensanalysen visar även att en sådan funktion är 
norm inom karaktärseditorer. Under “random” ges användaren möjlighet att ställa in sin karaktärs 
utseende på detaljnivå. Indelat efter övergripande kroppsdelar (i det här fallet “Body” och “Head”) 

Bild 2
Bild 3

Bild 4
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Bild 6

kan användaren ställa in parametrar för mer specifika kroppsdelar  genom att klicka på respektive 
knapp(Bild 5). När detta görs dyker en ruta upp liknande bibliotekslösningen, i detta fall med 
Sliders(QOC 11) som styr varje specifika kroppsdels inre karakärsdrag. För detaljarbete som rör 
mindre kroppsdelar, t.ex. ansiktet så zoomas det automatiskt in just där på karaktärsgestaltningen. 

Bild 5
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Egenskapsdata
I den tredje och sista fliken i gränssnittet 
ställer användaren in  färdigheter och fördelar. 
Karaktärens färdigheter ställs in med Sliders 

(bild 7) lika dem i utseendevyn. Skillnaden 
är att användaren här har en totalsumma 
poäng att fördela på respektive färdighet(QOC 
10). Man kan således inte ha maximal poäng 
inom varje kategori utan användaren måste 
kompromissa sig fram till ett slutresultat 
som känns tillfredsställande. Under 
färdighetsinställningarna ryms tomma rutor 
(i det här fallet fyra stycken) som är tänkta 
att innehålla användarens valda fördelar(Bild 
8). Dessa väljs genom en bibliotekslösning 
med liknande utformning som de tidigare beskrivna. Om användaren så önskar kan denne också 
återställa alla parametrar i den här vyn med en återställningsknapp (“Default”) som är placerad i 
nederkant av rutan. 

Bild 7

Bild 8
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Bild 8

Informationsrutor

För de tre statiskt placerade knapparna under huvudfönstret finns informationsrutor för var och 
en (bild 9). Andemeningen i samtliga är att förkunna användaren om att denne är på väg att lämna 
editorn och frågar om det är alldeles säkert att hon vill göra det. Man svarar med ”Ja”- och ”Nej”-
knapparna. Kryssknappen i hörnet är en konventionell stängningsknapp och är i praktiken också 
den en ”Nej”-knapp. Alla tre frågor är utformade på sådant sätt att ”Ja” alltid tar användaren ur 
gränssnittet och ”Nej” behåller henne i det. Detta är en av guidelinesen. Den grundar sig i ett av 
Tidwells designmönster och understöds av den heuristiska genomgången där det visade sig att 
avskanaden av dessa informationsrutor drar ner användarvänligheten.

Bild 9
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Bild 8

4.3. Användartester

De sex testsubjeketen introducerades till wireframen och fick reda på uppgiften. Vilket skulle vara 
att uppnå vissa specifika mål genom interaktion med karaktärseditorn . Testsubjekten var av olika 
dator- och tvspelsvana. Upplägget var att en av forskarna ledde testsubjektet igenom provet genom 
att ställa en uppgift i taget och interagera med testaren samtidigt som den andra forskaren skrev 
ner testsubjektets tid, tillvägagångssätt, resultat och övriga kommentarer. Forskarna styrde inte 
testsubjektet igenom uppgifterna utan sade endast uppgiften, t.ex. ”slumpa fram ett utseende till 
din karaktär.” ”och ändra sedan bredden på karaktärens näsa”. Vidare uppmanades testsubjektet att 
tänka högt under tiden så intrycken och förståelsen dokumenterades.

De övergripande resultaten ifrån användartesterna är att karaktärseditorn i det stora hela fungerar 
bra och oproblematiskt, men med vissa irritations- och förvirringsmoment. Dessa resultat bygger 
på en förstagångsupplevelse för testarna utan någon introduktion till själva editorn på förhand. 
Den enda introduktion som gavs på förhand var att berätta för användaren vad syftet med en 
karaktärseditor är och att testaren skall använda karaktärseditorn för att uppnå detta mål.

Det som de flesta användare ansåg som ologiskt var symbolen stjärnan, för fliken egenskaper. 
Den kändes som en flik för favoriter eller liknande. De tyckte att det vore mer logiskt med något 
som betecknar en egenskap t.ex en arm eller en hand. Detta var ett alternativ som räknades upp i 
skissprocessen och skall anammas i en omdesignprocess.

I valet av karaktärens ursprung så använde ingen av testarna att klicka i kartan. Detta kan bero på 
att det tänkta svarsalternativet redan syntes i drop-down listan och var således lättare att välja där 
istället, men det kan även bero på att det rådde osäkerhet hur kartvyn fungerade. Inget tyder på att 
denna kartvy tillför något, så den kommer att sållas bort i en omdesignprocess.

Användarna fann knappen för slumpa fram utseende för karaktär, men tyckte inte riktigt att 
utseendet och benämningen var logiskt. Med diskussion, sinsemellan och med testarna, så 
beslutades det att byta ut den knappen mot en bild som betecknar något som påminner om 
slumpmässighet, t.ex en tärning.

I guideKnapparna Back och Next användes minimalt av testarna, det skapade t.o.m även förvirring. 
Utan de klickade på  flikarna direkt istället eller använde tab-knappen. Således bedömdes de inte 
tillföra något och rekommenderas att tagas bort i en omdesignprocess.
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Bild 1

4.4. Prototyp

Under användartesterna på wireframes så påträffades en del problematik som krävde åtgärder. I 
denna prototyp har dessa punkter korrigerats. ”Back-” och ”next”-knapparna som var tänkta för 
navigering visade sig vara redundanta (Bild 1). Även om ingenting pekade på att de skulle tillföra 
någon problematik till användbarheten så var det ingenting som talade för att de skulle behövas 
heller och togs därför bort för att följa guidelinesen och hålla klottrigheten till ett minimum. 

Det samma gäller kartvyn för val av härkomst. I vissa spel där härkomsten kan komma att spela 
större roll eller på något sätt tillhör en gimmick kan det tänkas att den kan ingå eftersom den inte 
tillförde någon problematik eller missförstånd. Men eftersom denna prototyp hålls så generell som 
möjligt så togs det inte med. För att påvisa skalbarheten i systemet har Wireframen med bara tre 
flikar utökats till fem flikar. Utseendet har delats upp i två steg, en för det fysiska utseendet (Bild 
3) med tyngdpunkt på ansiktet, som betecknas av en ikon av ett huvud och en egen flik för kläder, 
accessoarer och liknande utsmyckningar. Den fliken betecknas av en ikon av en kostym. 

Även egenskapsdatan har delats upp i två steg. De fysiska egenskaperna har delats upp i ett steg där 
användaren med sliders (QOC 10) får fördela ett visst antal poäng över sina förmågor. Under detta 
finns även ett bibblioteksval där man får välja fyra speciella tilläggsval från ett urval istället. Den 

Bild 1
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Bild 1

femte fliken (Bild 2) är egenskapernas andra flik. Där presenteras igen flera bibblioteksval. Varje 
kroppsdel är bunden till en egen valmöjlighet där specefika urval presenteras för varje del. Detta 
kan appliceras för t.ex. uppgraderingsmöjligheter vid erhållandet av poäng eller liknande.
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Knappen för att slumpa fram ett utseende till karaktären var tidigare en knapp som hette ”Random”. 
Det var inte tydligt nog vad denna knapp gjorde så den ersattes med en bild av en tärning som lätt 
kopplas till slumpmässighet (Bild 3). Samt en ”Randomize”-text. Den placerades även lite särskilt för 
att den tydligare ska uppfattas och förstås.

Följande indikation (Bild 4) visas när musen 
hovrar över ett valbart element. Även en auditiv 
feedback bör ges. Denna ram förblir om valet 
klickas i för att påminna användaren om vad den 
valde.

På följande sätt, med drop down chooser 
(åt sidan) följt av en lista med ikoner och 
beskrivande test, kommer bibblioteksval att 
presenteras. Under användartesterna kom 
det fram att krysset och bocken även borde 
färgkodas för att göras tydligare vilket har 
implementerats ovan. (Bild 5)

Bild 3

Bild 2

Bild 4 Bild 5
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4.5. Studiens tillförlitlighet

Det är omöjligt att testa sig fram till en generell bild av en karaktärseditor. Detta för att det finns ett 
oöverskådligt antal olika editorer, de varierar beroende av spelgenren, om det är sport-, roll-, eller 
actionspel osv. Varje spelstudio har även sina egna lösningar på karaktärseditorer enligt hur de 
anser det passa bäst, samt att budget på produktionen såväl som målet med spelet spelar in. För att 
i så stor grad som möjligt motverka detta har ett brett urval av spel valts för denna undersökning. 
Det är representanter för sport- och äventyrsspel, livssimulatorer och spel för både  spelentusiaster 
såväl som en mer ovana spelare. Dock är urvalet arbiträrt och kan således ha resulterat i ett 
undermedvetet bekvämlighetsurval av forskarna. Men å andra sidan är alla dessa spel stora 
kommersiella succéer och att basera en analys på dem vore i så fall endast till fördel.

Analysen av editorerna har utförts efter grundlig metodik genom ett vetenskapligt tillvägagångssätt 
med två olika analysmodeller som influerar varandra. På så vis har påverkan av smak och 
förutfattade åsikter hos forskarna hållits till ett minimum. Samma objektiva tillvägagångssätt 
användes under designprocessen för utformandet av prototypen. Detta genom det sammanvävda 
nyttjandet av DSA och Designmönster, som för utvecklingen likt en argumentationsfas där 
förutsättningar vägs mot varandra så varje beslut har ett logiskt argument bakom sig. Tack vare 
dokumenterandet av denna fas möjliggörs en extern kontroll, steg för steg, av hur designbesluten 
tagits och andra designers kan då sätta sig in i, och ta till sig, arbetet själva och även bygga på det.

Det relativt ringa antalet speltestare kan påverka resultatet som den skapade prototypen får efter 
som det blir svårare att få en generell bild av de olika målgruppernas förmågor och föreliggande 
kunskaper. Därför gäller det att vara så nogrann man kan när det gäller att välja ut testpersoner; så 
att man får ett brett urval personer som alla kan anses representabla för sitt segment. Det samma 
gäller för forskarna sßom i det här fallet endast är två personer. Då är det viktigt med god kunskap i 
den teori som arbetet utgår ifrån samt att arbetet strikt håller sig till denna teori. Noggrannhet och 
försök till att vara objektivt inställda till resultaten av analyserna är essentiellt.

Bild 5
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5. Avslutning

5.1. Slutsatser

Genom diverse undersökningsmetoder och utvärderingar av existerande system så framkom det att 
det även finns brister i kommerisiellt framgångsrika spel. För att råda bot på detta sattes ett antal 
guidelines upp utifrån analysresultaten från Konkurrent- och Genreanalys, Heuristisk Analys och 
en Design Space Analys som ger riktlinjer för hur karaktärseditorgränssnitt bör utformas för en så 
bekväm användarupplevelse som möjligt.  
 
En wireframe utformades utifrån riktlinjerna och analysarbetet som en presentation av forskarnas 
lösning på designproblemet samt som platform för användartesterna. Användare valdes ut och 
kvalitativa testmetoder utfördes på dem. Sedan togs en prototyp fram, med viss revision från 
testresultaten, som presentation av gränssnittet i en mer reell spelkontext.

5.2. Diskussion och reflektion

Eftersom som varje moment som ingår i editorn måste knyta till spelets handling eller genre på 
något sätt för att överhuvudtaget göra sig själv relevant så är det svårt att skapa en generell mall-
editor utan att den blir ointressant. Men att skapa scenarion för en karaktärseditor som skall 
användas i undersökningssyfte gör att det istället blir svårt att göra en generalisering angånde 
karaktärseditorer i stort. Men genom att undersöka ett brett fält editorer som underlag för arbetet 
gav det en bild över de mest grundläggande gemensamma beståndsdelarna i dessa editorer. Detta 
genererade en föreståelse för en karaktärseditors uppbyggnad. Att sedan ta fram guidelines som 
tumregler vidarebyggnad, expansion och anpassning av systemet tillhandahåller verktygen för att 
det generella systemet skall kunna utvecklas vidare i en riktig situation med en specifik genre. 
 
Vidare var det svårt att i arbetets inledning bestämma vilket spel och vilken målgrupp att utforma 
gränssnittet för. Snöras arbetet av för hårt, mot ett smalt användningsområde och mot en smal 
målgrupp riskerar arbetet att tappa funktion och syfte. Valet att inte begränsa sig på det sättet stod 
sig därför självklart för att ta fram ett mer allmängiltigt resultat. Detta löstes på ett tillfredsställande 
sätt genom analys av ett brett spektra system och utformande av generella riktlinjer samt ett 
skalbart gränssnitt. Resultatet blev en grund att bygga karaktärseditorer på, oavsett genre och 
segment.
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Studien är av hermeneutisk karaktär och blir därför lätt vinklad utifrån forskarnas synvinkel. 
Dessutom är analysarbetet enbart grundat i vad forskarna observerat från sina egna tester och inte 
t.ex. i användartester av existerande system eller liknande. Spelen är endast valda utifrån forskarnas 
egna observationer rörande spelbranschen och baseras inte i existerande forskning. Vidare 
kan testskaran anses begränsad. Alla dessa faktorer anses dock ha vägts upp genom nogrannt 
val av analys- och designmetoder. De två analyserna kompletterade varandra på ett mycket 
tillfredsställande sätt och förankrade arbetet väl. Skissarbetet med designmönsterunderstödd DSA-
metodik visades sig också det vara ett givande system med dess ifrågasättande karaktär. I korthet 
så undersökte genre- och konkurrensanalysen hur situationen inom karaktärseditorer ser ut idag, 
den heuristiska analysen tog reda på för och nackdelar inom dessa editorer, dvs. vilka element man 
bör ta med sig till en omdesign och vilka steg som bör tänkas om. Sedan vägdes olika potentiella 
designlösningsalternativ(designmönster) emot varandra i en DSA-process. Slutsatserna från DSA 
är sedan det som det mer layoutmässiga arbetet bygger på. En designprocess i detta slag är till för 
att hålla designprocessen så fri som möjligt från personlig smak och hemmablindget. Forskarna 
bedöms därför ha observerat och utformat tillräcklig objektivt för att en studie av detta slag skall 
vara intressant.

5.3. Förslag till vidare studier

Ytterligare fördjupning i undersökningsprocessen skulle generera mer data i situationsanpassning 
för editorn. T.ex. korstestningar mellan PC- och Konsolanvändare och PC- och konsolanpassning av 
editorn samt även låta olika kunniga användare testa på båda systemet för att hitta en så optimerad 
version som möjligt. 
 
Vidare forskning skulle även kunna studera hur användare ser på karaktärseditorn som upplevelse 
rent generellt. Om de ser det som något som tillhör spelupplevelsen eller om de kanske är något de 
helst skulle vilja slippa. Dessutom skulle man kunna ta reda på hur mer drastiska åtgärder rörande 
karaktärseditorer skulle förändra användarupplevelsen. För det skulle man som forskare också 
kunna ta reda på vilka drastiska åtgärder som är gångbara. Skulle man kunna bädda in editorn 
som en mer naturlig del i övriga spelet? Kan man lösa det med en mer dynamiskt växande karaktär 
som utformas efter de val som spelaren gör under spelets gång? Ett mer allmänt angreppssätt med 
ifrågasättande av karaktärseditorn och dess funktion förespråkas således.
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Empiri:
Bilder från karaktärseditorer:

-Utvecklare: Bioware 2009, Dragon Age: Origins. Utgivare: Electronic Arts 
-Utvecklare: Electronic Arts 2009, The Sims 3. Utgivare: Electronic Arts
-Utvecklare: Bethesda Game Studios 2008, Fallout 3. Utgivare: Bethesda Softworks
-Utvecklare: EA Sports 2009, Fight Night Round 4. Utgivare: EA Sports
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Användartester av Wireframe.

- Skapa en karaktär av ditt kön.

- Skriv in ditt eget namn.

- Ställ in ursprunget Stockholm, Sverige.

- Ställ in din egen Hudfärg.

- Välj ett förvalt Utseende.

- Men ändra sedan bredden på karaktärens panna.

- Maximera din Styrka.

- Minimera din Vishet.

- Ge karaktären en (fördel)Perk.

- Slumpa fram ett Utseende.

- Ändra till en mörkare Hudfärg.

- Tryck på Avsluta till skrivbordet, men ångra dig.

- Spela spelet.

Tasks: Klarat? Kommentarer:

Testdatum: ___ ___ _____

Testperson: ________________ 
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Spel och karaktärseditorer.

Fight Night Round 4

(EA-Sports 2009)

(EA-Sports 2009)
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Dragon Age Origins

(Electronic Arts 2009)

(Electronic Arts 2009)
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The Sims 3

(Electronic Arts 2009)

(Electronic Arts 2009)
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The Sims 3 Fallout 3

(Bethesda Software 2008)

(Bethesda Software 2008)
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