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SAMMANFATTNING 

Användbara gränssnitt är en viktig del hos digitala spel 

oberoende av om de styrs med traditionella hjälpmedel som 

mus och tangentbord eller om de styrs med kroppens 

rörelser. I denna studie undersöks hur användargränssnittet 

hos ett rörelsestyrt spel kan designas för att uppnå 

användbarhet. Detta genom att applicera en 

användarfokuserad metod där enkätundersökningar och 

observationer av spelare genomförs. Även en förenklad 

version av en heuristisk utvärdering genomförs i slutet av 

arbetet vars resultat tyder på att spelet då uppnår 

användbarhet till en viss nivå. Tydligt framgår att studier 

som berör användbarhet i traditionella spel i många fall 

även går att applicera på rörelsestyrda spel men att inte alla 

viktiga punkter täcks. 

INLEDNING 

Motivering  

Användbarhet är ett uttryck som används flitigt inom 

design av olika system, hemsidor men såväl av digitala 

spel. Alla dessa tre har något gemensamt, en mänsklig 

användare som ska förstå och kunna använda produkten 

utan för stor ansträngning. Digitala spel är en typ av 

produkt som många använder för att de vill, inte för att de 

måste och då är det viktigt att skapa något som spelaren vill 

återkomma till. Det är då viktigt att det inte är onödigt svårt 

att utföra uppgifter eller förstå hur spelet ska spelas. Detta 

leder vidare till behovet av att skapa en positiv 

spelupplevelse vilket ett användbart gränssnitt kan bidra 

till. Detta kan härledas ur Pinelle, Wong och Stachs arbete 

[17] där de anser att en gränssnittsdesign som inte designas 

för att vara användbar kan störa arbetet mot det 

huvudsakliga målet; att skapa en övertygande upplevelse 

för spelaren. Vidare nämner de att detta kan leda till att 

spelets totala kvalité och framgång kan påverkas negativt. 

Författarna inriktar sig däremot inte på rörelsestyrda spel 

vilket är fokus i detta arbete men då ett rörelsestyrt spel 

fortfarande berörs av gränssnittsdesign är det applicerbart 

även hos denna typ av spel.  

 

Mycket av den forskning som berör digitala spel behandlar 

spel som styrs med traditionella hjälpmedel, exempelvis 

mus, tangentbord eller handkontroll. Forskning kring 

rörelsestyrda spel existerar också men inte i samma 

utsträckning och fokus tycks i många fall ligga på 

rörelsestyrningen och hur spelaren uppfattar denna. Hara 

och Ovaska har exempelvis tagit fram ett antal riktlinjer [6] 

för rörelsestyrda spel där stort fokus ligger på detta. Det 

finns alltså utrymme att utforska området vidare för att ta 

reda på hur ett rörelsestyrt spel kan designas för att uppnå 

användbarhet med tydligare fokus på gränssnittsdesign. 

 
Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur ett 

användargränssnitt hos ett rörelsestyrt spel kan designas 

och implementeras för att göra det användbart för spelaren. 

Målet är att även kunna dra slutsatser kring huruvida 

litteratur som berör spel som styrs på traditionella vis även 

kan appliceras på spel med rörelsestyrning.  

Frågeställning 

Hur kan användargränssnittet hos ett rörelsestyrt spel 

designas för att uppnå användbarhet? 

Avgränsningar  

En avgränsning som gjorts är val av målgrupp för 

testtillfällena, detta då förbestämda tillställningar har 

nyttjats för att utföra studierna. Mer information om 

tillfällena finns i metod på sida 3.  

Ytterligare avgränsningar som gjorts gäller den tid som 

lagts på skapandet av grafiska komponenter. Fokus ligger 

på programmering i implementationsfasen vilket gör att det 

inte finns lika mycket tid att lägga på grafiken.  

BAKGRUND 

I arbetet ska ett redan existerande spel vidareutvecklas, 

spelet heter för närvarande ”Tree Bugs” och utvecklas på 

institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet. 

Spelet är ett webbaserat spel byggt med JavaScript där 

spelaren ska mosa insekter med hjälp av kroppsrörelser 

framför en webbkamera. Spelaren ska även undvika 

vattendroppar som dyker upp under spelets gång. Spelets 

mål är att klara banor och samla träd för att skapa en egen 

skog, träden samlas in genom att spelaren får poäng för 

insekterna som mosas.  

Spelet har sedan tidigare inget konkret användargränssnitt, 

inga menyer existerar utan spelet körs om och om men 

varierar mellan olika banor. Det som finns implementerat 

är en räknare för spelarens poäng och tidigare rekord. 

Flertalet personer arbetar på spelet vilket gör att nya delar 

och ny spelmekanik dyker upp allt eftersom vilket gör att 

en tydlig kravspecifikation inte tas fram innan arbetets 

start, dock finns det ett antal punkter som ska täckas i 

arbetet. De delar som ska implementeras är följande: 

 en interaktionsvy 

 spelinstruktioner för nya spelare 

 inkapsling av viktig information 

 återkoppling för händelser i användargränssnittet 
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TEORI 

I denna del beskrivs viktiga begrepp och verktyg som 

används i arbetet, även en mer djupgående genomgång av 

rörelsestyrda spel ges. 

 
Rörelsestyrda spel 

Människor har spelat dator- och tv-spel i många år, ett av 

de första digitala spel som många känner till är Pong som 

släpptes redan 1972 [3]. Digitala spel har varit en del av 

människors liv i över 40 år och i takt med att tekniken 

utvecklats har även spelen blivit mer avancerade. 

Det traditionella sättet att styra digitala spel på har varit 

med hjälp av muspekare och tangentbord eller med en 

handhållen kontroll. Under de senaste tio åren har dock en 

ny typ av spel dykt upp där spelaren får möjlighet att styra 

med hjälp av kroppens rörelser. Exempelvis släpptes 

Nintendos plattform Wii (2006) där spelaren kunde styra 

med hjälp av en handhållen kontroll som reagerar på 

rörelse. Allt fler plattformar där rörelsestyrning är möjlig 

har dykt upp på marknaden, flera exempel på sådana är 

Playstations Move (2010) och Microsofts Kinect (2010).  

Hara och Ovaska [6] är några av de författare som berör 

rörelsestyrda spel i sitt arbete; genom att analysera 256 

spelrecensioner av spel tillhörande Playstations Move och 

Microsofts Kinect har de funnit problematiska områden 

som de sedan utgår ifrån för att kunna skapa en heuristik 

med fokus på rörelsestyrda spel. Ett exempel på ett vanligt 

förekommande problem som Hara och Ovaskas nämner i 

sin studie [6] är att det i många av de undersökta spelen 

saknades instruktioner för hur spelen skulle spelas och hur 

rörelser skulle ske vilket lämnade spelaren ensam att testa 

sig fram. Dock har de i sin heuristik en föreslagen lösning 

på detta som innebär att spelutvecklarna bör implementera 

instruktioner för rörelser men även för eventuell rytm [6].  

Även Mueller och Isbister [10] har tagit fram riktlinjer för 

rörelsestyrda spel men med mycket tyngd på hur spel ska 

hantera rörelser. Något som däremot kan nämnas är 

författarnas exempel på alternativ återkoppling, de menar 

att fokus inte bara bör ligga på skärmen utan återkoppling 

kan även ges med ljud och eventuella handkontroller. Detta 

berör däremot inte användargränssnittets design vilket 

även är fallet med övriga riktlinjer författarna presenterar.  

Det är tydligt att det inte genomförts lika mycket forskning 

kring gränssnittsdesign hos rörelsestyrda spel som hos 

traditionella. Detta kanske beror på att de designprinciper 

som är framtagna för traditionella spel redan är 

applicerbara på rörelsestyrda spel eller så har inte ämnet 

fått särskilt stort fokus ännu då det fortfarande är relativt 

nytt inom den digitala spelkulturen.  

Användbarhet och heuristiker 
För att ge en bild av vad användbarhet innebär presenteras 

en definition av användbarhet nedan.  

“Extent to which a system, product or service can be used 

by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use.” [11] 

Översättning: “Den utsträckning i vilken en specificerad 

användare kan använda en produkt för att uppnå specifika 

mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.“ [1] 

 

Användbarhet är viktigt i alla typer av system, om ett 

system inte är användbart finns risken att en uppgift tar 

onödigt lång tid, att irritation uppstår eller att användaren 

väljer att använda ett annat system. Exempelvis nämner 

Jacob Nielsen att användare av hemsidor inte tar sig tid att 

lära sig ett gränssnitt utan istället är det mer vanligt att 

användaren lämnar hemsidan när det blir svårt [14]. 

Användbarhet är viktigt även för spel, Pinelle m.fl. 

definierar användbarhet hos spel som följande: ”the degree 

to which a player is able to learn, control, and understand a 

game.” [17], uppfylls inte detta kan det påverka spelets 

framgång och kvalité negativt [17]. Viktigt är även att spel 

vanligtvis kopplas till underhållning, exempelvis nämner 

Federoff att spel köps av egen fri vilja enbart för 

underhållning [5]. Om spelet har användbarhetsproblem 

som leder till frustration eller andra negativa upplevelser 

finns risken att spelaren inte tycker att spelet är 

underhållande.   

För att upptäcka användbarhetsproblem hos system kan 

heuristik skapad för detta användas. En heuristik är en 

grupp av tumregler som kan användas vid utvärdering av 

ett system. Nielsen har bland annat tagit fram heuristik [12] 

för användbarhet vid gränssnittsdesign. Nielsens heuristik 

är inte skapad specifikt för digitala spel men han nämner 

dock punkter som är relevanta även vid speldesign, 

exempelvis vikten av återkoppling till användaren. 

Nielsens heuristik används i många arbeten, exempelvis 

undersöker Federoff [5] om heuristiken kan vara hjälpsam 

vid utvärdering av användbarhet i spel. Där kommer hon 

fram till att de flesta av Nielsens heuristiker kunde vara till 

hjälp vid analys av ett spels gränssnitt. Det går tydligt att 

se hur Nielsens arbete dyker upp i flertal studier av spel och 

dess design [4, 5, 6, 8].  

Koeffel m.fl. [8] har tagit fram en sammanställd heuristik 

som består av 29 punkter samlade från ett antal existerande 

heuristiker. Där finns exempelvis arbeten av Federoff [5] 

och Pinelle m.fl. [17] med. I den framtagna 

sammanställningen av punkter är det tydligt att olika 

författare behandlar liknande problemområden vilket tyder 

på att dessa kan ses som signifikanta. Koeffel m.fl. har 

dock inte valt ut dessa 29 punkter enbart med användbarhet 

i åtanke, även den totala användarupplevelsen ska täckas 

av heuristiken. Pinelle m.fl. fokuserar däremot enbart på 

användbarhet i framtagandet av deras heuristik [17]. Även 

Desurvire m.fl [4] har ett antal punkter i sin heuristik som 

tydligt behandlar enbart användbarhet.  

Det går att se kopplingar mellan heuristik framtagen för 

traditionella spel och arbeten som gjorts med fokus på 
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rörelsestyrda spel. Exempelvis är återkoppling något som 

tas upp, enligt Hara och Ovaska [6] är det viktigt att 

spelarens handlingar genererar återkoppling direkt vilket 

även ingår i punkterna för användbarhet i heuristiken från 

Desurvire m.fl. [4]. Implementation av någon typ av 

guidning eller hjälp för att instruera spelaren om nya 

moment eller hur rörelser ska utföras ansågs även vara 

viktigt i både traditionella och rörelsestyrda spel [4, 6, 17].  

Något som inte läggs tyngd på i vald litteratur [4, 5, 6, 8, 

10, 17] är positionering av grafiska element, det vill säga 

hur gränssnittskomponenter bör placeras på bästa sätt. 

Detta är möjligtvis ännu mer viktigt i ett rörelsestyrt spel 

där felplacerade element kan leda till att spelaren lätt 

kommer åt saker av misstag.  

Gränssnitt 

Uttrycket gränssnitt används mycket i arbetet, en definition 

av gränssnitt är följande: ”i tekniska sammanhang en 

väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två 

system eller enheter.” [15]. Detta leder vidare till något 

som kallas grafiskt användargränssnitt som är en ”grafisk 

kontaktyta mellan användare och program eller dator” [16], 

det vill säga de grafiska komponenter som användaren 

möts av vid interaktion med exempelvis ett system. Ett 

grafiskt användargränssnitt är alltså en typ av gränssnitt, i 

arbetet används dock bara ordet användargränssnitt. 

Utvecklingsverktyg 

Det programmeringsspråk som används för att utveckla 

användargränssnittet i spelet är JavaScript vilket är ett 

språk som vanligtvis används vid webutveckling av olika 

slag. Koden som produceras kommer att versionshanteras 

med hjälp av det webbaserade systemet Gitlab. 

Spelets rörelsehantering kommer inte att beröras i arbetet i 

någon större utsträckning. Den del som kommer att 

implementeras är möjlighet för webbkameran att fånga 

rörelser gjorda över egengjorda knappar i 

användargränssnittet då detta inte är implementerat ännu. 

Det ramverk som redan används i spelet och som även 

kommer att användas vid utvecklingen av 

användargränssnittet är Phaser. Phaser är ett JavaScript-

ramverk för HTML-spel, med hjälp av Phaser går det 

exempelvis att ladda in bilder, arbeta med animationer, 

timers och andra viktiga element.  

Den grafiska programvara som kommer att användas är 

Adobes Photoshop och Illustrator. Dessa kommer att 

användas för att ta fram skisser och den grafik som sedan 

implementeras i spelet.  

METOD 

Metoden som används har stort fokus på användarens 

uppfattning av spelet och liknas den användar-fokuserad 

design som Koeffel m.fl. [8] tar upp i sitt arbete. De 

beskriver användar-fokuserad design som en 

prototypdriven mjukvaruutvecklingsprocess där 

användaren har en roll. I detta arbete genomförs dock inte 

testning på prototyper, istället görs tester direkt på spelet.  

Metoden består av två iterationer där olika delar av 

gränssnittet har skissats upp, implementerats, analyserats 

och sedan vidareutvecklats med hjälp av återkoppling från 

användare via enkätundersökningar och observationer. 

Även en tredje iteration genomfördes där spelet 

utvärderades med häjlp av en förenklad heuristisk 

utvärdering där heuristik från Pinelle m.fl. [17] och 

Desurvire m.fl. [4] användes. Valet att använda två 

heuristiker gjordes för att skapa möjlighet att dra tydligare 

slutsatser och stärka resultaten efter sista iterationen.  

Iteration ett och två 
Utveckling 

Utvecklingstiden av iterationerna bestod av ett första steg 

där snabba skisser gjordes på papper, efter detta skapades 

ett antal digitala prototyper i Photoshop och Illustrator. 

Dessa prototyper presenterades för beställare av arbetet 

och korrigerades för att sedan användas som grafik i spelet. 

Sedan implementerades grafik och funktionalitet i spelet 

med JavaScript. 

Enkätundersökning med PSSUQ 

Iteration ett och två utvärderades med hjälp av 

enkätundersökningar som utgår ifrån PSSUQ, Post-study 

System Usability Questionnaire version 3 [18]. PSSUQ 

utvecklades från början på IBM för att utvärdera 

användares uppfattning om hur nöjda de var med ett system 

eller applikation [9] den version som används i detta arbete 

är anpassad för att rikta sig till spel och innehåller enbart 

12 frågor. Översättningen och anpassningen är gjord av 

Mathias Nordvall på Linköpings Universitet. Den 

anpassade enkäten finns tillgänglig som bilaga på sida 11. 

Valet av enkät låg mellan SUS, System Usability Scale [2] 

och PSSUQ, PSSUQ valdes då den berörde gränssnitt i 

större utsträckning och även för att versionen som 

användes var anpassad till spel. 

Enkätundersökningarna utfördes vid totalt tre olika 

testdagar, vid testtillfället fick respondenten först spela 

spelet och sedan besvara enkäten. Två av testdagarna 

tillhörde iteration ett då det under den första testdagen 

tydligt märktes att det var oklart hur spelet styrdes så 

återkoppling gällande detta lades till inför den andra dagen. 

Den tredje testdagen tillhörde iteration två och utfördes 

cirka två månader senare. 

Under iteration ett svarade totalt tio gymnasiestudenter på 

enkäten, 5 under dag ett och resterande 5 under dag 2. 

Gruppen bestod av både kvinnor och män i åldrarna 16 till 

18. Under iteration två besvarades enkäten av 11 deltagare 

från Tekniksprånget i åldrarna 18 till och med 21, även där 

både kvinnor och män. 

Observationer 

Fältobservationer beskrivs av Holzinger [7] som en 

testmetod där observationer görs på plats hos användaren, 

under observationerna ligger fokus på stora 
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användbarhetsproblem som är uppenbara första gången de 

observeras. Observationerna dokumenteras vanligtvis med 

anteckningar skrivna av observatören som håller sig i 

bakgrunden [7]. I detta arbete utfördes observationer under 

tiden studenterna testade spelet dock var användarna 

inbjudna till universitetet för att få testa spelet då det inte 

var ett system som redan används på andra platser som 

skulle testas. Observationerna genomfördes genom att 

iaktta respondenterna och lyssna på eventuella 

kommentarer som kortfattat antecknades. Med hjälp av 

enkätsvaren och observationerna förbättrades sedan 

designen i de olika iterationerna. Nedan följer en tabell 

med vilka element som testades i vilken iteration.  

Tabell 1 – Beskrivning av vad som testats i vilken iteration 

 

Slutlig iteration  

Resultatet av utvecklingen under denna iteration testades 

inte på användare, istället utfördes en förenklad version av 

en heuristisk utvärdering på spelet. Enligt Jacob Nielsen 

utförs vanligtvis en heuristisk utvärdering genom att en 

mindre grupp personer granskar ett systems gränssnitt 

utifrån en heuristik bestående av användbarhetsprinciper 

[13]. Detta för att upptäcka eventuell problematik. I detta 

arbete görs detta men enbart av författaren till arbetet och 

med målet att ta reda på om spelet kan anses vara 

användbart eller inte. Två heuristiker skapade av Pinelle 

m.fl. [17] och Desurvires m.fl. [4] användes för 

utvärderingen. Dock var inte alla punkter relevanta för 

gränssnittsdesign så dessa togs inte med i analysen. Även 

värt att notera är att enbart punkterna från delen gällande 

användbarhet ur heuristiken från Desurvire m.fl. användes. 

Utvalda punkter 

Nedan presenteras de utvalda punkterna från heuristiken 

framtagen av Pinelle m.fl [17], detaljerad beskrivning av 

varje punkt i heuristiken finns bifogad som bilaga på sida 

11. Siffran inom parentes refererar till den faktiska 

numreringen i heuristiken [4, 17]. 

1. (1) Provide consistent responses to the user’s 

actions.  

2. (4) Provide unobstructed views that are 

appropriate for the user’s current actions.  

3. (8) Provide users with information on game 

status.  

4. (9) Provide instructions, training, and help.   

5. (10) Provide visual representations that are easy 

to interpret and that minimize the need for 

micromanagement.  

Nedan presenteras de punkter som valts ut ur heuristiken 

skapad av Desurvire m.fl [4]. 

1. (1) Provide immediate feedback for user actions. 

2. (3) The Player experiences the user interface as 

consistent (in control, color, typography, and 

dialog design) but the game play is varied.  

3. (4) The Player should experience the menu as a 

part of the game.  

4. (5) Upon initially turning the game on the Player 

has enough information to get started to play.  

5. (6) Players should be given context sensitive help 

while playing so that they do not get stuck or have 

to rely on a manual.  

6. (8) Players do not need to use a manual to play 

game.  

7. (9) The interface should be as non-intrusive to the 

Player as possible.  

8. (10) Make the menu layers well-organized and 

minimalist to the extent the menu options are 

intuitive.  

9. (11) Get the player involved quickly and easily 

with tutorials and/or progressive or adjustable 

difficulty levels.  

10. (12) Art should be recognizable to player, and 

speak to its function. 

Då inte alla punkter var relevanta för design av 

användargränssnitt valdes de som inte berörde detta bort. 

Punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 har valts bort ur heuristiken från 

Pinelle m.fl. [17]. Punkt 5 är borttagen då inget icke-

spelbart innehåll finns. Punkterna 2 och 7 har tagits bort ur 

heuristiken från Desurvires m.fl. [4]. Detta då punkt 2 inte 

är relevant för spelet i dess nuvarande stadie, spelet är ännu 

inte kopplat till en specifik användare utan varje gång 

spelet stängs ned startas det om. Punkt 7 berör ljudet vilket 

inte täcks i detta arbete, fokus ligger istället på det grafiska 

delarna i användargränssnittet.  

Utvärdering 

Utvärderingen gick till så att spelet spelades i cirka 20 

minuter per heuristik, då spelet inte är så stort räckte en 

kortare tid. Under den tiden analyserades spelet med fokus 

på de punkter som valts ut. Antingen uppnår spelets 

gränssnitt punkten delvis, helt eller inte alls vilket skrevs 

ned tillsammans med en förklaring till varför. Efter analys 

med båda heuristiker sammanställdes svaren så att en 

slutsats kunde dras gällande användargränssnittets 

användbarhet. 

Iteration Element 

Ett Interaktionsvyn 

Instruktioner version 1 

Två Återkoppling i gränssnittet 

Inkapsling av viktig information 

Omstrukturerad interaktionsvy 

(Instruktionerna var fortfarande under 

vidareutveckling och testades inte under 

detta tillfälle) 
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RESULTAT 

Resultatet har delats in i tre sektioner, en för varje iteration 

för att på tydligast vis presentera resultatet. 

Implementation första iterationen  

Den första iterationen bestod till stor del av utveckling för 

att ta fram interaktionsvyn och spelinstruktioner. Kod 

skriven i JavaScript och grafiska komponenter utformade i 

Illustrator och Photoshop skapades för detta ändamål.  

Interaktionsvyn 

Interaktionsvyn visas i denna version när en spelare har 

förlorat på en bana; vyns olika val representeras av 

knappliknande element innehållande bilder, dessa 

kompletteras även med en kortare text för att det tydligt ska 

framgå vilket val som leder till vilken händelse. 

Positionering av knapparna togs fram med hjälp av den 

egna uppfattningen, detta genom att prova olika positioner. 

I traditionella digitala spel kan en spelare föra muspekaren 

över knappar utan att något händer, så är dock inte fallet 

med rörelsestyrda spel; här måste spelaren istället använda 

en rörelse som kan medföra att spelaren råkar komma åt 

andra val på vägen till det faktiska valet. Därför var det 

viktigt att knapparna var tillräckligt stora och att de var 

tillräckligt separerade från varandra.  

Interaktionsvyn togs fram med återkoppling i åtanke, när 

spelaren gör en rörelse framför en knapp aktiveras den inte 

direkt, istället ökar menyvalet i storlek ett antal gånger så 

att spelaren får möjlighet att avbryta valet om rörelsen var 

ett misstag. Genom att storleken ökar får spelaren även 

återkoppling på att något händer vilket gör det mer tydligt 

att rörelsen som görs har betydelse.  

Instruktioner 

Den första versionen innehöll texter och pilar för att visa 

och beskriva något för spelaren i en bana. Bakgrunden 

mörkades även ner för att lägga fokus på det som var 

viktigt. 

I ett andra steg som gjordes mellan testdagarna under 

iteration ett togs pilarna bort, texten behölls men kortades 

ner till ett fåtal ord och även en animerad hand lades till för 

att tydliggöra att spelet styrdes med rörelser. För att visa 

för spelaren vad den inte bör göra så används ett tydligt rött 

kryss kombinerat med text. 

Utvärdering första iterationen 

Nedan presenteras de resultat som genererats av 

enkätundersökningarna under iteration ett.  

Observationer 

Flertalet spelare gick fram till datorn och klickade med 

muspekaren istället för att använda rörelser. Frågan ”Hur 

gör man?” ställdes av några av spelarna.  

Figur 1 – Interaktionsvyn 

Figur 2 – Instruktioner 

 

 

Figur 3 – Resultat av undersökning med PSSUQ  
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Figur 4 – Resultat av undersökning med PSSUQ  
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Att instruktionerna inte var tillräckligt tydliga i sin 

beskrivning av den färgindikator som visade vilken insekt 

som gick att mosa märktes även. Många spelare hade svårt 

att förstå varför vissa insekter inte kunde mosas och de 

förlorade på grund av detta vid ett flertal tillfällen vilket 

ledde till frustration hos vissa. Kommentarer gällande 

instruktionerna var i övrigt positiva, många spelare sa att 

instruktionerna hjälpte dem att förstå hur spelet skulle 

spelas, att det utan dem skulle bli svårt att förstå. Däremot 

var det inte alla som läste dem under det första testtillfället 

utan viftade bort dem direkt. 

Implementation andra iterationen 

Under den andra iterationen skedde en del ändringar, både 

grafiskt och programmatiskt. Tidigare delar omarbetades 

och nya delar lades till.  

Interaktionsvyn 

Då inte funktionalitet för alla val i vyn fanns tillgänglig 

togs ett beslut att flytta bort alla delar bortsett från play-

knappen. Detta resulterade i att grafiken omarbetades och 

annan information kunde visas för spelaren. I den nya 

versionen har spelarens poäng, hur många träd som samlats 

in och även information om nästa bana synliggjorts. Den 

huvudsakliga färgen som valdes var en beige färg, övrig 

information valdes att visas i andra starkare färger för att 

synas tydligt mot den neutrala bakgrunden.  

Knappar 

Ett antal knappar tillkom under den andra iterationen, inte 

bara rörelsestyrda utan även traditionella knappar styrda 

med muspekare. Rörelsestyrda knappar är stora, turkosa 

och ger spelaren feedback i form av att de ökar i storlek 

tills knappen aktiveras. De vanliga knapparna är små, 

bruna och statiska i sin storlek. De ger dock spelaren 

feedback på annat vis genom att muspekarens ikon ändras 

till en hand när spelaren drar muspekaren över knappen.  

Informationsinkapsling 

Något som också tillkom var inkapsling av den information 

som visas för spelaren under en banas gång. Element som 

liknar bitar av trä ramar in all viktig information som krävs 

för att spela, det vill säga poäng, träd, vattendroppar och 

tid. Genom att ha denna inkapsling skapades separation 

från det spelbara i banan, tidigare var det möjligt att tro att 

räknaren för vattendroppar var en droppe som ingick i 

banan vilket kunde skapa förvirring. 

Timer 

I denna iteration tillkom tidtagning, spelaren har 60 

sekunder att klara varje bana. För att tydliggöra detta 

implementerades en timer i form av en visuell klocka.  

Instruktioner 

Instruktionerna omarbetades även något visuellt och även 

programmatiskt så att de alltid beter sig likadant oavsett 

hur bra spelarens dator är. Detta genom att använda ett 

händelsebaserat tillvägagångssätt istället för ett som 

baseras på tid.  

Då spelmekaniken ändrades något var inte alla 

instruktioner längre relevanta, sådana togs bort. Dock då 

det framgick under iteration ett att instruktioner var viktiga 

för att en spelare enkelt skulle kunna sätta sig in i spelet 

fick grundinstruktioner vara kvar. Denna version av 

instruktionerna testades dock inte då det inte var 

färdigskapade vid testtillfället. 

Utvärdering andra iterationen 
Nedan presenteras de resultat som genererats av 

enkätundersökningarna under iteration två. 

Observationer 
Det som tydligt framgick var att det var många som hade 

problem att förstå vattendropparnas funktion och att dessa 

inte skulle tas vilket ledde till att spelarna tog dessa av 

misstag.  Att det var olika speltyper på olika banor verkade 

inte framgå heller. I övrigt tycktes det mesta vara tydligt. 

Implementation slutlig iteration 

Spelöversikt 
Under den slutliga iterationen tillkom en kapitelmeny och 

en meny som visar alla banor för valt kapitel. Med fokus 

på återkoppling bearbetades dessa menyer under denna 

iteration. Målet var att ge spelaren möjlighet att enkelt få 

översikt över spelet och den egna progressionen. 

I kapitelmenyn kan spelaren se vilka kapitel som är 

upplåsta med hjälp av färgerna; brunt för låst och grönt för 

upplåst. För att visa hur många träd som samlats in i varje 

kapitel lades träd-ikoner till vid kapitlen.  

Menyn som visas när spelaren klickat sig in på ett kapitel 

består av cirkulära knappar i olika färger som följer en väg 

och bildar en spelvärld. Ett gult ljus har lagts till för att visa 

vilka banor som spelaren låst upp. Knapparna för banorna 

styrs med muspekaren och är därför små och statiska i sin 

storlek, däremot har de inte den bruna färg som övriga 

traditionella knappar har i spelet. Detta då färgen visar 

vilken speltyp banan har, exempelvis är rosa ”No mercy” 

Figur 5 - Resultat av undersökning med PSSUQ 
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där spelaren enbart har en vattendroppe. I övrigt ger dessa 

knappar samma feedback, det vill säga att muspekarens 

ikon visas som en hand istället för den vanliga 

muspekarikonen.  

För att spelaren ska slippa gå in i banan för att se antal 

insamlade träd syns detta ovanför banans knapp om 

spelaren har klarat den. 

Interaktionsvyn 

Några små förändringar gjordes på interaktionsvyn under 

den sista iterationen. Information om vilken speltyp nästa 

bana har finns med genom att de cirkulära knapparna som 

används i menyn med banor återanvänds även i 

interaktionsvyn, detta för att spelaren ska kunna göra en 

koppling till färgerna i menyerna. För att tydliggöra hur 

många träd som samlats in efter att spelaren klarat en bana 

lyses träden upp gradvis. Beroende på vilken säsong det är 

för tillfället i spelet så syns löv eller snö som faller ner över 

menyn i några sekunder.  

Utvärdering slutlig iteration 

Resultatet av de analyser som gjorts med hjälp av punkter 

ur heuristik från Pinelle m.fl. [17] och Desurvire m.fl. [4] 

presenteras nedan. De alternativ som kunde appliceras var 

uppnås, uppnås delvis eller uppnås inte. Resultat av analys 

med hjälp av heuristik från Pinelle m.fl. [17] presenteras 

först.  

Punkt 1 

Uppnås delvis. Relevant för denna punkt är knappar. De 

flesta knapparna gör det de ska, de leder spelaren till rätt 

händelse och ikonerna på knapparna är tydligt kopplade till 

den faktiska händelsen. Dock är inte funktionalitet för 

inställningsknappen implementerad vilket gör att inget 

händer när spelaren klickar på knappen. Någon typ av 

återkoppling borde ges här. 

Punkt 2 

Uppnås. Spelets vyer är tydliga och uppdelade så att viktig 

information är lättåtkomlig och förvirring kring vad som 

tillhör aktuell bana eller användargränssnittet undviks. 

Punkt 3 

Uppnås. Spelet ger spelaren information gällande tid, träd, 

vattendroppar och poäng under spelets gång. På så vis 

slipper spelaren komma ihåg sådan information. Spelaren 

kan även se vart i spelvärlden denna är genom att se vilka 

banor som är upplåsta. Detta skulle dock kunna göras ännu 

mer tydligt genom att ha en karaktär eller liknande som står 

vid den bana spelaren är på.  

Punkt 4 

Uppnås delvis. Instruktioner finns för grunderna av spelet, 

dock dyker det upp nya element under spelets gång som 

skulle kunna förklaras mer tydligt. Ingen dokumentation 

riktat till spelaren existerar vilket gör den delen av punkten 

irrelevant.  

Punkt 5 

Uppnås. Viktig information är tydligt markerad genom 

inkapsling på en separat del av skärmen vilket gör det lätt 

för spelaren att hitta det den letar efter snabbt. I menyer 

finns viktig information tydligt markerad, exempelvis antal 

träd som samlats in på avklarade banor. 

Resultat av analys med hjälp av heuristik från Desurvire 

m.fl [4] presenteras nedan. 

Punkt 1 

Uppnås delvis. Återkoppling ges direkt vid interaktion med 

alla knappar utom inställningsknappen som ännu inte är 

implementerad. Återkopplingen som ges för att markera att 

en knapp är klickbar görs visuellt med ikoner och 

förändring av storlek på knappar. 

Punkt 2 

Uppnås delvis. Användargränssnittet använder samma 

färger, element med trätexturer och samma typografi. Dock 

ger menyn som visar banorna för valt kapitel känslan av att 

den inte riktigt passar in med övriga delar av gränssnittet.  

Punkt 3 

Uppnås delvis. Menyerna passar in med resterande grafik 

till viss del, de grafiska element skiljer sig lite i stil vilket 

skulle kunna förbättras. 

Punkt 4 

Uppnås. När spelet startas första gången får spelaren spela 

en bana med instruktioner för att lära sig grunderna. När 

dessa väl är inlärda bör det inte vara problematiskt att 

direkt kunna spela nästa gång spelet startas.   

Figur 6 – Översikt kapitel 8  

Figur 7 – Ny interaktionsvy 
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Punkt 5 

Uppnås delvis. Instruktioner ges i början av spelet, dock 

dyker nya typer av speltyper och fiender upp under spelets 

gång som kan vara svåra att förstå. Dessa skulle behövas 

beskrivas mer. 

Punkt 6 

Uppnås delvis. Spelet ger instruktioner för hur spelet ska 

spelas, dock som nämnt i punkt 5 så behövs vissa delar av 

spelet beskrivas mer. En manual behövs troligen inte utan 

fler instruktioner och beskrivningar i spelet skulle lösa 

detta. 

Punkt 7 

Uppnås. Gränssnittet är inte påträngande utan har neutrala 

färger och enkel design med fokus på att ge spelaren den 

information som behövs.  

Punkt 8 

Uppnås. Menyerna har få lager och minsta möjliga 

information visas vilket gör det tydligt att se vad som är 

vad. I alla menyer finns få val som kan göras vilket gör det 

enkelt att välja rätt. 

Punkt 9 

Uppnås. Spelaren introduceras till spelet med en 

instruktionsbana istället för att slängas in spelet utan hjälp. 

Detta gör det enklare att komma igång och fortsätta spela 

spelet. 

Punkt 10 

Uppnås delvis. Nästan all grafik som används i 

användargränssnittet är tydlig med vad den ska föreställa. 

Knapparna i kapitelmenyn och menyn för valt kapitel 

skulle kunna göras mer lika faktiska knappar då det är lite 

otydligt för tillfället. 

Sammanställning 

Nedan presenteras en sammanställning av analysens 

resultat. 

Tabell 2 - Sammanställt resultat av utvärdering 

 

DISKUSSION 

Resultat första iterationen 

Enkätundersökningarna gav över lag positiva resultat och 

visade inte på några tydliga problem hos spelet. Dock gav 

observationerna mer insyn i hur spelets gränssnitt 

uppfattades av spelarna.  

Analys av enkätsvar  

Något som går att se i resultatet från testdag två är en 

återspegling av Pinelle, Wong och Stachs åsikt [17] 

gällande hur ett gränssnitt som inte uppnår användbarhet 

kan påverka spelets totala kvalité. Ett antal fyror och 

femmor dyker upp på fråga nio ”Jag var nöjd med spelets 

gränssnitt” och då sjunker även svaren på fråga tolv ”Jag 

är överlag nöjd med spelet” från enbart sjuor under testdag 

ett till sexor och några sjuor vid tillfälle två.  Det var inga 

extrema skillnader men det ger en indikation på att 

användargränssnittet behövde förbättras. Dock var det 

svårt att se exakt vad som behövde åtgärdas enbart utifrån 

enkätsvaren.  

Analys av observationer 

Observationerna som gjordes gav en stark indikation på att 

instruktionerna hjälpte spelaren att förstå hur spelet skulle 

spelas vid båda testtillfällena i iteration ett. Att många 

spelare gick fram till datorn och klickade med muspekaren 

istället för att använda rörelser under det första testtillfället 

tyder dock på att spelarna hade svårt att förstå att rörelser 

skulle användas. Många spelare är troligtvis vana vid de 

traditionella sättet att styra ett spel, med tangentbord och 

mus eller med en handkontroll, det är alltså ett invant 

beteende som ska bytas ut mot något annat.  

Det framgick att det inte var tydligt nog att rörelser skulle 

användas, speciellt i menyn där det är viktigt att få spelaren 

att förstå att även den kan styras med rörelser. Under 

testdag två då den animerade handen hade lagts till tycktes 

det vara avsevärt lättare för spelarna att förstå att rörelser 

skulle användas.  

Texterna hade även kortats ner i denna version vilket 

gjorde att fler verkade läsa instruktionerna. Stora block 

med text undveks vilket enligt heuristiken från Koffel m.fl. 

är viktigt [8]. Värt att nämna dock är att många spelare 

enbart spelade med en hand, skulle handanimationen i 

instruktionerna istället göras på ett sätt som visar att inte 

bara en hand kan användas skulle detta kanske ändra 

spelarens sätt att spela. Hara och Ovaska har i sin heuristik 

[6] med en punkt gällande instruktioner om rytm och 

rörelsemönster. Detta skulle eventuellt kunnat 

implementeras här för att få spelare att förstå att kroppen 

kan röras på flera sätt. 

Resultat andra iterationen 

Analys av enkätsvar  

De resultat som sticker ut till störst del från 

enkätundersökningen i iteration två är frågorna 5, 6, 7 och 

8 där respondenter svarat med en del låga siffror och där 

även många ”vet ej”-svar dyker upp. Frågorna 6, 7 och 8 

berör alla information, hur information visas, hur uppgifter 

ska utföras med hjälp av den information som finns i spelet. 

På fråga 3, som berör hur säker spelaren kände sig på hur 

spelet skulle spelas, går det att se att hälften av svaren 

ligger under den nedre gränsen 5 vilket tyder på att något 

inte står riktigt rätt till. Jämfört med de resultat som togs 

fram i iteration ett har värdet på svaren på dessa frågor 

Svar Antal analys 1 Antal analys 2 

Uppnås inte 0 0 

Uppnås delvis 2 6 

Uppnås 3 4 
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sjunkit vilket kan kopplas till att instruktionerna fanns med 

vid första tillfället men inte vid det andra. Både Pinelle mfl. 

[17] och Desurvire m.fl. [4] tar upp vikten av instruktioner 

vilket tycks återspeglas i resultatet av iteration två.  

Analys av observationer 

Varför vattendropparnas funktion verkade otydlig för vissa 

spelare kan möjligtvis förklaras av att instruktionerna inte 

fanns med vid detta testtillfälle. Under första iterationen 

framgick inga oklarheter gällande vattendropparna och då 

fanns instruktionerna med i spelet.  

Slutlig iteration 

Alla valda punkter från båda heuristiker [4, 17] finns 

implementerade i spelet på något vis. Då 7 av totalt 15 

punkter uppnås och 8 punkter uppnås delvis tyder detta på 

att spelets gränssnitt uppnår användbarhet till viss mån. 

Metod 

Metoden som använts var lämplig för att besvara 

frågeställningen. Med utgångspunkt från tidigare forskning 

kring användbarhet och återkoppling i form av 

observationer och enkätsvar från spelare går det att dra en 

slutsats om att spelet tycks uppnå användbarhet men dock 

inte i vilken utsträckning. Det är tolkningsbart om alla 

punkter ur heuristiken behöver uppnås helt för att ett spel 

ska anses vara användbart eller om det anses vara 

användbart så länge någon punkt inte uppnås alls. 

Förbättringar 

Det finns delar som skulle kunna förbättrats i metoden. 

Enkäten hade kunnat anpassas ytterligare innan 

användning. Det relativt höga antalet svar med ”Vet ej” 

som uppstod på fråga 9 skulle kunna vara en biprodukt av 

att många respondenter inte förstod ordet ”gränssnitt”. En 

respondent undrade vad ordet ”gränssnitt” betydde vilket 

gör att denna koppling görs. Om detta var fallet så kan det 

ha påverkat resultatet av enkätundersökningarna. Även 

fråga 5 hade möjligtvis kunnat tas bort då den inte var 

relevant för spelet då det inte är möjligt att åtgärda misstag.  

För att kunna dra tydligare slutsatser kring de data som 

samlats in med hjälp av enkätundersökningarna hade ett 

större antal respondenter varit till fördel. Det är möjligt att 

se vissa kopplingar och viss problematik i resultaten men 

det är svårt att dra mer generella slutsatser. Det som gav 

mest nytta från testtillfällena var i slutändan 

observationerna. 

Den utvärdering som görs med hjälp av tidigare heuristik 

[4, 17] skulle styrkas av att utföras av någon som inte spelat 

spelet eller varit med och utvecklat det. Exempelvis blir 

analys av ”Upon initially turning the game on the Player 

has enough information to get started to play.” [4] svår då 

personen som utför analysen redan kan spela spelet. Svaren 

till vissa punkter i heuristiken påverkas nog även beroende 

på personliga preferenser. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara” The interface should be as non-intrusive to the 

Player as possible” [4]. Vad som uppfattas som 

påträngande är antagligen personligt i många fall.  

Slutligen, större fokus hade kunnat läggas på att analysera 

användargränssnitt hos redan existerande rörelsestyrda 

spel. I och med att det inte finns en stor mängd forskning 

kring ämnet hade det kunnat vara ytterligare ett steg mot 

ett användbart användargränssnitt. 

Replikerbarhet 

Studien går att återupprepa genom att utgå från den enkät 

som använts i arbetet och de valda punkterna från 

existerande heuristik framtagen av Pinelle m.fl. [17] och 

Desurvire m.fl. [4]. Utvecklingsprocessen har beskrivits i 

resultatkapitlet och det går med hjälp av bilder att följa 

designens utveckling under arbetet. Detta bör bidra till att 

en liknande studie kan genomföras. 

Reliabilitet 

Om samma metod används för att göra om studien bör 

liknande resultat uppnås, dock kan enkätsvaren påverkas 

av olika faktorer, exempelvis hur mycket tid respondenten 

har vid testtillfället. För att undvika denna typ av påverkan 

hade det lämpat sig bättre med en session där spelet kunde 

testas, enkäten kunde fyllas i och en intervju hade kunnat 

genomföras. Detta hade kunnat öka reliabiliteten hos 

metoden. Den utvärdering som genomförts i den slutliga 

iterationen kan resultera i varierande resultat då som 

tidigare nämnt är vissa svar mer en personlig åsikt än fakta.  

Validitet 

Enkäten som används är inte specifikt skapad för att 

kontrollera användbarhet i ett spel, snarare hur nöjda 

spelare uppfattar sig vara med spelet [9]. Detta gör att 

enkätsvaren inte exakt mäter användbarhet. I den definition 

[11, 1] av användbarhet som presenteras i arbetet nämns 

dock att ett av målen är att användaren ska kunna använda 

en produkt och uppnå specifika mål med tillfredsställelse 

vilket till viss del kan kopplas till enkätens syfte. Dock är 

de valda punkterna från heuristikerna [4, 17] skapade för 

att utvärdera användbarhet i gränssnitt. 

Källkritik 

De referenser som valts ut är noggrant utvalda, alla 

vetenskapliga arbeten är hämtade med hjälp av Google 

Scholar. Majoriteten av de arbeten valts har citerats av 

andra författare, det vill säga det finns fler författare som 

på något vis valt att diskutera dessa texter i sina egna 

arbeten. De webbkällor som använts har tagits från 

välkända webbsidor, Gamasutra exempelvis är en välkänd 

webbtidning där spelutvecklare kan publicera texter som 

berör spelvärlden. Även det internetbaserade 

uppslagsverket skapat av Nationalencyklopedin har 

använts. Sidan nngroup.com som refereras till skapades av 

Jakob Nielsen och Don Norman, båda välkända namn inom 

området användbarhet. Vissa referenser är några år gamla 

men innehållet är fortfarande relevant. 

Arbetet i ett vidare sammanhang 

Studien som genomfördes gav indikationer på att spelet 

uppnår användbarhet baserat på den heuristik som använts, 

dock har de undersökningar som genomförts inte varit av 

någon större omfattning. För att få mer detaljerad 
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information om vad som bör förbättras hos ett spel bör mer 

djupgående undersökningar genomföras, exempelvis där 

intervjuer tillkommer. Detta skulle eventuellt tydliggöra 

problematik som inte framgår av enkätundersökningarna. 

Den heuristiska utvärderingen som gjordes skulle även 

kunna utföras av fler personer för att få större förståelse för 

vad som kan förbättras hos spelets användargränssnitt.  

Det framkom i arbetet att vissa punkter som exempelvis 

positionering av element inte täcks av heuristiken vilket 

tycks vara viktigt för användbarhet i rörelsestyrda spel. 

Sådana punkter bör utforskas mer för att i framtiden kunna 

skapa heuristik som även berör problematik hos 

användargränssnitt hos rörelsestyrda spel. 

De etiska aspekter som är aktuella i arbetet är hur 

respondenters svar har hanterats, alla respondenter har 

besvarat enkäten anonymt men med information gällande 

ålder och kön. Dock kan ingen insamlad data kopplas till 

de respondenter som deltagit vid testtillfällena vilket även 

bör vara fallet vid framtida studier.  

SLUTSATS 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur ett gränssnitt hos 

ett rörelsestyrt spel kan designas för att uppnå 

användbarhet vilket till vis del går att svara på. Med hjälp 

av utvärderingar som ger återkoppling från användare och 

heuristik från forskning kring spelutveckling går det att ta 

fram en design som kan anses var användbar. Dock är det 

svårt att dra en mer generell slutsats om detta gäller för alla 

rörelsetyrda spel. Något som är värt att nämna är att den 

heuristik som använts för utvärdering av spelet är skapad 

för att användas på spel som styrs på mer traditionella vis, 

oavsett detta tycks det vara möjligt att analysera även 

rörelsestyrda spel på detta vis. Detta ger också indikationer 

på att det kan vara möjligt att använda sådan heuristik 

under utveckling av rörelsestyrda spel för att uppnå eller 

förbättra användbarhet i gränssnittet i tidigare stadier. 

Dock täcks inte vissa delar som är av större vikt i ett 

rörelsestyrt spel vilket tyder på att det finns rum för vidare 

arbete kring utveckling av användargränssnitt hos 

rörelsestyrda spel.  
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BILAGOR 

 

1. Detaljerad information om valda punkter från Pinelle, Wong och Stachs heuristik i ”Heuristic Evaluation for Games: 

Usability Principles for Video Game Design” [17] 

 

Provide consistent responses to the user’s actions. Games should respond to users’ actions in a predictable manner. 

Basic mechanics, such as hit detection, game physics, character movement, and enemy behavior, should all be 

appropriate for the situation that the user is facing. Games should also provide consistent input mappings so that users’ 

actions always lead to the expected outcome. 

 

Provide unobstructed views that are appropriate for the user’s current actions. Most games provide users with 

a visual representation (i.e. a “view”) of the virtual location that the user is currently occupying. The game should 

provide views that allow the user to have a clear, unobstructed view of the area, and of all visual information that is 

tied to the location. Views should also be designed so that they are appropriate for the activity that the user is carrying 

out in the game. For example, in a 3D game different camera angles may be needed for jumping sequences, for fighting 

sequences, and for small and large rooms. 

 

Provide users with information on game status. Users make decisions based on their knowledge of the current 

status of the game. Examples of common types of information that users need to track include the current status of 

their character (such as their health, armor status, and location in the game world), objectives, teammates, and enemies. 

Users should be provided with enough information to allow them to make proper decisions while playing the game. 

 

Provide instructions, training, and help. Many games are complex and have steep learning curves, making it 

challenging for users to gain mastery of game fundamentals. Users should have access to complete documentation on 

the game, including how to interpret visual representations and how to interact with game elements. When appropriate, 

users should be provided with interactive training to coach them through the basics. Further, default or recommended 

choices should be provided when users have to make decisions in complex games, and additional help should be 

accessible within the application. 

 

Provide visual representations that are easy to interpret and that minimize the need for micromanagement. 
Visual representations, such as radar views, maps, icons, and avatars, are frequently used to convey information about 

the current status of the game. Visual representations should be designed so that they are easy to interpret, so that they 

minimize clutter and occlusion, and so that users can differentiate important elements from irrelevant elements. 

Further, representations should be designed to minimize the need for micromanagement, where users are forced to 

interactively search through the representation to find needed elements. 

 

1. Frågor från anpassad version (anpassad och översatt av Mathias Nordvall på Linköpings Universitet) av PSSUQ 

version 3 [18]  

 

1. Jag är överlag nöjd med hur lätt det var att använda spelet 

2. Det var enkelt att använda spelet 

3. Jag kände mig säker på hur jag skulle spela spelet 

4. Det var enkelt att lära sig använda spelet 

5. Det var enkelt att åtgärda misstag 

6. Det var lätt att hitta informationen jag behövde 

7. Uppgifterna gick att utföra effektivt med informationen i spelet 

8. Informationen i spelet visades på ett tydligt sätt 

9. Jag var nöjd med spelets gränssnitt 

10. Jag gillade att använda spelets gränssnitt 

11. Spelets innehåll var vad jag förväntade mig 

12. Jag är överlag nöjd med spelet 

  



 

 

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 

inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens 

medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar 

av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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