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INLEDNING 
Användargränssnitt utgör skiljeväggen mellan en användare 

av ett system och systemet självt. I datorspel använder 

spelaren gränssnittet för att navigera i spelet, både i och 

utanför det egentliga spelläget. För att spelaren snabbt och 

enkelt ska komma igång med att spela ställs krav på 

interaktionsdesign och användbarhet hos gränssnittet. Det 

här examensarbetet undersöker hur gränssnitt i 2D-spel kan 

designas för att uppnå hög användbarhet genom naturliga 

gränssnittsflöden. Utvecklingsarbetet föregicks av en 

förstudie som tog fram designvärden och heuristiker att 

basera utvecklingsarbetet på. Resultatet utvärderades genom 

en användbarhetsutvärdering i två steg; observation av 

användare följt av en enkät som användarna svarade på.  

 

Motivering 
I den digitala spelvärlden är det lätt och relativt billigt att 

hoppa från spel till spel efter tycke och smak. Ett spel som 

vill försäkra sig om att behålla sina återkommande spelare 

behöver därför ha ett visst mått av användbarhet för att göra 

det lätt för spelaren att komma in i spelet och också vilja 

komma tillbaka igen. Designvärden som godtagbarhet, 

tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet är kopplade till 

användbarhet och de är alla relevanta för att tillfredsställa fler 

spelare och att få spelarna att spela mer. [1] 

Design av gränssnitt i ett spel är viktig för de fyra 

designvärdena nämnda ovan, och för att åstadkomma en hög 

användbarhet [2]. Vanligtvis möts spelare först av en meny 

för att navigera till själva spelläget. Då är det viktigt med 

enkelhet för att inte förvirra eller göra det onödigt svårt för 

spelaren att komma in i spelet och kunna börja spela. Väl 

inne i spelläget krävs det att spelaren får den information som 

behövs för att klara av spelet på ett sätt så att spelaren inte 

distraheras av för mycket information eller irriteras på grund 

av avsaknad av information.  

Relaterat till användbarhet och tillgänglighet är återkoppling 

från gränssnittet till spelaren. Återkopplingen ska visa för 

                                                           

 

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Tower_defense  

spelaren vilka konsekvenser den utförda handlingen får på 

ett tydligt sätt [3, p. 126].  

 

Syfte 
Det främsta syftet med det här arbetet är att undersöka om 

valda designvärden och heuristiker hjälper till att utveckla ett 

system till att uppnå användbarhet.  

 

Frågeställning 
Hur kan gränssnitt för ett HTML5-baserat webbspel 

utvecklas för att åstadkomma ett naturligt flöde och en hög 

användbarhet? 

 

BAKGRUND 
Arbetet grundar sig i vidareutveckling av spelet Tree Bugs. 

Det är ett rörelsebaserat 2D-spel utvecklat i forskningssyfte, 

på Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Tekniska 

högskolan Linköpings universitet (LiTH). Flera tidigare 

examensarbeten har arbetat med spelet och det har utvecklats 

på olika sätt i de olika arbetena. Flera andra examensarbeten 

med spelet som utvecklingsobjekt utförs parallellt med detta.  

Beställaren av utvecklingsarbetet vill i grunden identifiera 

brister i menyer och feedback som spelet ger till spelaren. 

Genom att hitta dessa brister och implementera lösningar för 

att åtgärda bristerna vill beställaren öka användbarheten och 

säkerställa en naturlig och enkel användarupplevelse. Det 

finns ingen kravspecifikation för utvecklingen utan det ingår 

i arbetet att utifrån brister som hittas sätta upp krav för att 

implementera lösningar som åtgärdar bristerna. 

 

Spelidé 
Spelet påminner om konceptet tower defense1, där en bas 

försvaras mot fiender genom försök att stoppa dem på sin väg 

mot basen. Basen i det här fallet är ett träd och målet är att få 

det att växa. Fiender i form av insekter vandrar mot trädet 

och när de når dit är spelomgången slut. Istället för att sätta 
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upp försvarsverk, i form av kanoner eller liknande enligt 

traditionellt tower defense, används datorns webbkamera för 

att fånga spelarens rörelser. Om rörelserna som spelaren gör 

överlappar med en insekt sätts insekten ur spel. Det finns 

också vattendroppar som likt insekterna ”vandrar” mot 

trädet. De får trädet att växa och spelaren kan, men får inte, 

förstöra för många vattendroppar för då tar spelomgången 

slut. 

 

Teknik 
Spelet är utvecklat i ramverket Phaser2. Ramverket är till för 

spelutveckling med webben som plattform. Det bygger på 

programmering i Javascript och för grafikrendering används 

HTML5 Canvas API 3 via Web Graphics Library4 (WebGL) 

som är ett API för Javascript. I utvecklingsarbetet användes 

JetBrains WebStorm5, som är en utvecklingsmiljö med stöd 

för utveckling i Javascript. Där finns även integrerat stöd för 

bl.a. versionshantering. Författaren är välbekant med 

JetBrains andra IDE:er vilket gjorde WebStorm till ett 

naturligt val.  

 

TEORI 
I inledningen togs upp vad arbetet praktiskt fokuserar på, 

nämligen gränssnittsflöden i menyer, fönster och skärmar. 

Dessutom tar frågeställningen upp två subjektiva värden: 

naturligt flöde och hög användbarhet. Det här kapitlet reder 

ut vad som avses med dessa och ytterligare några begrepp 

som används genom arbetet. 

 

Gränssnitt och gränssnittsflöde 
I detta arbete används ordet ”gränssnitt” synonymt med en 

specifik typ av gränssnitt: grafiskt användargränssnitt. Ett 

grafiskt användargränssnitt är den grafiska kopplingen 

mellan ett system och dess användare där användaren kan 

styra systemet [4]. 

Ett gränssnittsflöde (eng. wireflow) används för att beskriva 

de vägar som användaren kan ta genom ett gränssnitt. 

Gränssnittsflöden beskriver vilka tillstånd ett gränssnitt kan 

befinna sig i och hur användaren kan navigera mellan dem 

[3, pp. 110-113]. 

Frågeställningen tar upp begreppet ”naturligt flöde” och där 

avses tydliga gränssnittsflöden där användaren har lätt att 

                                                           

 

2 http://phaser.io 

3 HTML5 Canvas API, https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/API/Canvas_API 

4 Web Graphics Library, https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/API/WebGL_API 

hitta och inte behöver leta efter nästa steg för att ta sig vidare 

i gränssnittet. 

 

Tillstånd 
Tidigare i texten har begreppet ”spelets tillstånd” använts. 

Begreppet används i arbetet för att innefatta vyer (menyer, 

skärmar och fönster), då i betydelsen situation. Exempel på 

ett tillstånd kan vara en viss skärm som är avsedd för att 

utföra en specifik uppgift, t.ex. vyn för att välja spelnivå eller 

vyn för att logga in en användare. 

 

Användbarhet 
Inom mjukvaruindustrin och interaktionsdesign finns flera 

definitioner för användbarhet. En konkret förklarande 

beskrivning, fortfarande subjektiv, gör Löwgren [5] med sin 

definition REAL. Den står för att produkten ska vara 

relevant, effektiv, användas med god attityd och vara lätt att 

lära sig. Det finns också två standardiserade definitioner av 

användbarhet. Den första [6] är framtagen av International 

Organization for Standardization6 (ISO) och den andra [7] 

är framtagen av International Electrotechnical Commission7 

(IEC). De är väldigt lika men den senare, fastslagen 2011, 

kommer tillsammans med Löwgrens definition användas i 

arbetet. Användbarhet i detta arbete definieras därmed som 

”den omfattning i vilken en produkt eller ett system kan 

användas av angivna användare för att uppnå angivna mål 

med hög verkningsgrad, effektivitet och tillfredsställelse 

inom ett angivet användningsområde.” 

För design av användargränssnitt finns ett antal 

användbarhetsprinciper framtagna av Nielsen och Molich 

[8]. Principerna som finns listade i tabell 1 är en delmängd 

av ett större antal heuristiker som de två författarna också har 

tagit fram. De anser dock att delmängden bestående av nio 

principer lämpar sig som grunden för praktisk heuristisk 

utvärdering.  

 

Designvärden 

Flexibilitet 
Som Kultima beskriver flexibilitet inom speldesign [1], 

innebär det att ett spel ska kunna spelas vid sidan av att 

användaren gör något annat. Det ska vara möjligt att växla 

5 JetBrains WebStorm, https://www.jetbrains.com/webstorm 

6 ISO, http://www.iso.org 

7 IEC, http://www.iec.ch/ 
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från ett spel till någon annan aktivitet, t.ex. ett telefonsamtal 

i fallet av ett mobilspel.  

 

Enkelhet 
Vidare beskriver Kultima enkelhet som användandet av 

minimala användargränssnitt för att användaren ska komma 

in i ett spel så fort som möjligt och med liten kognitiv 

ansträngning. Designlösningar för detta skulle kunna vara att 

automatisera vissa aktiviteter, eller att låta en enda handling 

utföra flera uppgifter.  

 

Godtagbarhet 
Godtagbarhet som Kultima beskriver det är relativt till olika 

kulturer och sociala miljöer. Det handlar om att målgruppen 

ska tycka att spelets tema och ämnen som det tar upp är 

godtagbart. Exempelvis är spel som inte innehåller våld, 

ovårdat språk eller religion ofta mindre stötande för en större 

målgrupp. Det kan också handla om att ett spel är billigt i 

inköpskostnad eller att det har någon sidoeffekt, som att 

användaren lär sig något eller går ner i vikt. 

 

Tillgänglighet 
Att ett spel har hög tillgänglighet handlar enligt Kultima om 

att det är tillgängligt för personer med varierande 

begränsningar. Det kan handla om skillnader i t.ex. 

skicklighet, kunskapsnivå eller resurser.  

 

Återkoppling 
Den återkoppling som avses inom ramen för detta arbete är 

grafisk återkoppling utifrån någon handling som användaren 

utför. Återkopplingen ska på ett tydligt sätt visa vilka 

konsekvenser den utförda handlingen får [3, p. 126]. Arvola 

skriver att det är svårt att utforma bra återkoppling men att 

man genom ett ”visuellt driv”, som visar kopplingar mellan 

olika tillstånd, kan få användaren att följa med i övergången 

från ett tillstånd till ett annat. 

 

Menyer, fönster och skärmar 
Dessa begrepp är tre typer av vyer som kan finnas i spelet. 

Med en meny avses en samling knappar eller andra 

gränssnittskomponenter8 som används för att styra spelet. 

Med ett fönster avses en avgränsad mindre del av skärmen 

som är avsedd att utföra en specifik uppgift eller visa någon 

specifik information. Med en skärm avses en vy där hela 

bildskärmen används för att utföra en specifik uppgift eller 

visa någon specifik information. 

                                                           

 

8 Som beskrivet av Arvola [3, p. 115] 

Tabell 1. Nielsens nio användbarhetsprinciper 

1 Enkel och naturlig dialog 

2 Tala användarens språk 

3 Minimera belastningen på användarens minne 

4 Var konsekvent 

5 Ge återkoppling 

6 Tillhandahåll tydligt markerade utvägar 

7 Tillhandahåll genvägar 

8 Bra felmeddelanden 

9 Förhindra fel 

 

METOD 
I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder och det 

arbetssätt som har använts genom arbetet. Arbetet inleddes 

med genomförandet av en förstudie. Förstudien hade som 

syfte att identifiera vilket behov av vidareutveckling det 

fanns för spelet i dess dåvarande stadie. Utvecklingsarbetet 

beskrivs utifrån vilka verktyg och vilket arbetssätt som 

användes. Efter utvecklingsarbetet utvärderades systemet. 

Utvärderingen utgjordes av användarstudier tillsammans 

med en enkätutvärdering.  

 

Förstudie 
För att kunna utföra det praktiska arbetet, implementation av 

nya gränssnitt och utveckling av de befintliga gränssnitten, 

genomfördes en förstudie. Förstudiens syfte var att 

identifiera brister i spelets gränssnittsdesign genom att se 

över vilket behov av förändring som fanns hos spelets 

interaktionsdesign i dess dåvarande stadie. Det gjordes 

genom diskussioner med beställaren för att sätta upp en typ 

av kravlista. Kravlistan administrerades elektroniskt i 

verktyget Trello9. Därtill gjordes också reflektioner kring 

användarupplevelsen under utvecklingsarbetets gång. Som 

grund för reflektionerna och designvalen stod de 

designvärden [1] som tas upp i inledningen. Det finns ett 

antal heuristiker [9] som Koeffel et al. har samlat från olika 

källor. 10 av punkterna (19 till och med 29) handlar specifikt 

om gränssnitt och kunde delvis appliceras på det här arbetet. 

Dessa heuristiker och Nielsens användbarhetsprinciper 

användes också i reflektioner under utvecklingsarbetet.  

9 Trello, https://trello.com/ 
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Arbetssätt 
Utvecklingsarbetet har följt flera metoder hämtade från agil 

mjukvaruutvecklingsmetodik. Ambitionen var att arbeta 

enligt extreme programming10 (XP), med testdriven 

utveckling och kontinuerlig integration i iterationer. I varje 

iteration implementeras en lösning på en eller flera av de 

brister som har identifierats. 

 

Utvärdering 
Det finns flera olika sätt att utvärdera användbarhet hos ett 

mjukvarusystem. Holzinger beskriver heuristisk utvärdering, 

kognitiv genomgång (eng. cognitive walkthrough) och 

händelseanalys som metoder för granskning av användbarhet 

[10]. Dessa metoder passar därför bra under utvecklingsfasen 

av detta arbete, för att ha möjlighet att påverka 

användbarheten redan under utvecklingen. Ingen av dessa tre 

metoder kräver närvarande användare vilket gör dem till 

effektiva verktyg i ett arbete av den här omfattningen. Vidare 

beskriver Holzinger tänka-högt (eng. thinking aloud), 

fältobservationer och enkäter som metoder för testning av 

användbarhet.  

 

I detta arbete har genomförts en enkätundersökning, 

eftersom att det är ett relativt simpelt verktyg för att få många 

resultat att basera en slutsats på. Dessutom har 

användarstudier i form av tänka-högt-observationer utförts. 

 

Tänka-högt-observationer 
För att få ett kvalitativt resultat från utvärderingen av 

användbarheten genomfördes observationer av användare 

som läts använda systemet. Observationen gick ut på att låta 

användarna utföra ett antal uppgifter samtidigt som de 

ombads tänka högt kring navigation, intryck och handlingar 

i systemet. Anteckningar fördes per uppgift utifrån 

användarnas agerande, reaktioner och uttalanden. 

 

Enkät 
Enkäten som har använts i utvärderingen av användbarheten 

är System Usability Scale (SUS) i en svensk översättning 

som finns i bilaga 1. Enkäten består av 10 frågor som avser 

ta reda på hur användare uppfattar användbarheten hos ett 

system. Varje fråga är ett uttalande och som svar förväntas 

ett värde på en skala mellan 1 och 5 där 1 motsvarar 

”instämmer inte alls” och 5 motsvarar ”instämmer helt”. 

Utifrån deltagarnas svar räknas en SUS-poäng mellan 0 och 

100 ut. Det är inte ett procentvärde utan 68 anses vara 

medelvärdet och motsvara ungefär halvvägs till 100 % 

användbarhet. 

                                                           

 

10 XP, https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrem_programmering 

 

Deltagare 
Deltagarna i utvärderingen bestod av sju personer. Alla 

deltagare var män i åldrarna 20-24 år och de var alla 

studenter vid Linköpings universitet. 

 

Uppgifter 
För att kunna svara på enkäten som användes i utvärderingen 

fick deltagarna utföra ett antal uppgifter i systemet. 

Deltagarna fick en lista med uppgifter som skulle utföras i en 

förutbestämd ordning. Uppgifterna finns listade i bilaga 2.  

 

RESULTAT 
Detta kapitel beskriver resultatet av arbetet i två delar 

eftersom det har bestått i att utveckla ett system och därefter 

utvärdera dess användbarhet. Först presenteras resultatet av 

det praktiska utvecklingsarbetet som har genomförts och 

därefter presenteras en sammanställning av resultaten från 

användbarhetsutvärderingen. 

 

Menysystemet 
Arbetet har konkret resulterat i att ett gränssnitt för en typ av 

spelportal har tagits fram. Systemet bestod bara av backend 

sedan tidigare men saknade helt frontend när arbetet 

påbörjades. Gränssnittet har utvecklats under hela arbetets 

gång och vissa ändringar har även gjorts i redan existerande 

backend. Den funktionalitet som har gjorts tillgänglig för 

användare är följande: 

 Skapa användarkonto 

 In-/utloggning 

 Välja ett bland portalens spel… 

o … att spela 

o … att visa poänglistor för 

 

Frontend 
Arbetet med menysystemet påbörjades som en del av spelet 

Tree Bugs men slutade som en fristående del direkt kopplad 

mot den backend som fanns sedan tidigare. Menysystemet 

består av en webbsida med en meny i toppen varifrån 

användaren kan nå systemets centrala delar. Menyn 

innehåller även några knappar (”Shop” och ”Help”) för 

funktionalitet som ännu inte är kopplad mot backend.  
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I figur 1 visas toppmenyn i utloggat läge i sin helhet. För att 

visa vilken sida användaren befinner sig på för tillfället 

snedställs den aktuella knappen i menyn 10° i förhållande till 

övriga knappar för att särskilja den visuellt. Denna 

snedställning används också i en animation när muspekaren 

förs över knapparna i menyn.  

På första skärmen (”Home”) listas alla spel som finns 

tillgängliga. Där används också en animering för att indikera 

klickbarhet när musen förs över ikonen för något av spelen. 

Klickar användaren på ett spel öppnas en skärm som 

presenterar spelet och där finns valet mellan att börja spela 

och att visa poänglistan för spelet.  

I övrigt består menysystemet av ett antal dialogfönster som 

tillgängliggör funktionaliteten kring användarkonton. För en 

utloggad användare står valet mellan att logga in eller att 

skapa ett användarkonto för att kunna börja spela. I figur 2 

visas dialogfönstret för inloggning. Bakgrunden tonas ned 

för att sätta dialogfönstret i fokus och markören sätts i det 

första fältet i formuläret för inloggning. På alla knappar och 

vanliga länkar i dialogfönstren används en effekt där färgen 

ändras, när muspekaren förs över dem för att indikera 

klickbarhet. Avskilt från dialogfönstrets huvudsakliga syfte 

erbjuds användaren också några alternativ till att logga in; att 

skapa ett användarkonto eller att återställa ett bortglömt 

lösenord. Dessa återfinns i botten av dialogfönstret. 

De övriga dialogfönstren följer samma designmönster och 

gränssnittsflöden; överst finns dialogfönstrets huvudsakliga 

syfte med någon handling som utförs genom en 

knapptryckning och nederst finns andra alternativ. 

Formulären i dialogfönstren är kopplade mot en databas i 

backend där inmatningar från användaren valideras för att 

uppfylla vissa krav. T.ex. visas ett felmeddelande för en 

användare som vill skapa ett användarkonto, om lösenordet 

inte uppfyller kraven. Felmeddelanden visas intill det fält de 

berör eller intill formulärets knapp om det är ett generellt fel. 

Detta visas i figur 3. 

När användaren väljer att börja spela ett spel laddas det och 

visas på hela webbläsarfönstret. Överst går det fortfarande att 

nå systemets meny om man för musen till skärmens 

ovankant. 

 

                                                           

 

11 Uniform Resource Locator, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator 

Backend 
För att kunna koppla frontend till backend har vissa 

ändringar behövts göras i backend. Eftersom att det här 

arbetet är gjort inom ämnesområdena användbarhet och 

gränssnittsdesign tas dessa ändringar bara upp kortfattat. 

All funktionalitet för att hantera användarkonton fanns sedan 

tidigare i backend. Arkitekturen för att hantera flera spel och 

ladda in dem implementerades och kopplades till frontend 

genom att sätta upp mallar för hur webbsidan skulle se ut. 

Beroende på vilket spel som användaren vill spela laddas 

olika data in från databasen och olika filer för att kunna köra 

spelet hämtas. Följande funktioner och motsvarande 

URL:er11 lades till: Visa spelets presentationssida och 

poänglista samt visa sidan där spelet körs och alla filer det 

behöver för att köra. 

 

In-game 
Förutom menysystemet gjordes en del ändringar i spelets 

gränssnitt för att anpassa det för användning i spelportalen. 

Figur 1. Toppmenyn 

Figur 2. Dialogfönstret för inloggning 

Figur 3. Ett felmeddelande talar om för 

användaren att lösenordet är för kort 
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Spelet Tree Bugs blev till två varianter. Den ena (kallad 

Marathon) spelas bara för poäng och spelaren kastas direkt 

in i första spelnivå. I den andra (kallad Story) får spelaren 

välja bland spelnivåer längs en stig som tidigare men där alla 

nivåer visas på en enda skärm som går att scrolla i sidled. 

Spelet har därför inte längre några avgränsade kapitel utan 

alla nivåer följer efter varandra. De ändringar som gjordes 

beskrivs i punktform här: 

 Kapitelskärmen togs bort. 

 Nivåskärmen byggdes om till en horisontellt 

scrollande vy. 

 Möjligheten att låsa upp teman togs bort. 

 Timer och livräknaren flyttades till övre högra 

hörnet och ramen kring dem togs bort för att 

minimera utrymmet som gränssnittet tar upp på 

bildskärmen. 

 Texter och knappar i menyn mellan nivåer 

förändrades för att vara mer enhetliga beroende på 

vinst eller förlust. 

 Träden i menyn mellan nivåer animerades så att de 

svajar fram och tillbaka. 

 

Användbarhetsutvärdering 
I detta avsnitt beskrivs resultaten från 

användbarhetsutvärderingen. En sammanställning av både 

enkätsvaren och anteckningarna från observationerna 

presenteras och vissa detaljer belyses. Ett diagram som visar 

samtliga resultat från enkäten finns i bilaga 3.  

 

Enkätsvar 
Överlag ger enkätsvaren ett positivt intryck. De negativt 

ställda påståendena (2, 4, 6, 8 och 10) har fått låga (positiva) 

svar medan de positivt ställda påståendena (1, 3, 5, 7) har fått 

höga (positiva) svar. På de negativt ställda påståendena har 

de allra flesta av deltagarna svarat att de inte alls instämmer. 

De instämmer inte i att systemet är komplext, att de skulle 

behöva hjälp för att kunna använda systemet, att systemet var 

besvärligt att använda eller att de behövde lära sig mycket 

för att använda systemet. Samtidigt är det dock några få svar 

som sticker ut och instämmer delvis eller till fullo i att 

systemet var besvärligt att använda och några som instämmer 

i att systemet var för inkonsekvent. På de positivt ställda 

påståendena har de allra flesta dessutom instämt i att de 

skulle vilja använda systemet, att det var lätt att använda, att 

funktionerna var väl integrerade med varandra och att de 

flesta skulle lära sig systemet snabbt. Även bland svaren på 

de positivt ställda påståendena finns några svar som inte 

instämmer till fullo eller inte instämmer alls. Det var dels en 

deltagare som inte alls instämmer i att systemets funktioner 

var väl integrerade med varandra och en deltagare som inte 

skulle vilja använda systemet. Det var också två av 

deltagarna som svarade 2 på att de instämmer i att systemet 

var lätt att använda. De instämmer alltså nästan inte alls i 

påståendet. 

För att ge en överblick över resultaten och få ett enda mått 

på användbarheten hos systemet används genomsnittet av 

SUS-poäng för alla deltagare i användbarhetsutvärderingen. 

I figur 4 visas ett SUS-poäng för varje deltagare. Alla utom 

två värden ligger över 70, vilket är över genomsnittet som 

ligger på 68 [11] [12] [13]. Genomsnittet för alla deltagare i 

användbarhetsutvärderingen i det här arbetet är ungefär 69 

och ligger precis över det genomsnittliga SUS-poängvärdet.  

 

Tabell 2. Summering av deltagarnas intryck från observation 

Uppgift Kommentar från deltagare 

1 Jag tror att jag skapade ett konto nu…? 

2 Varför måste jag logga in när jag precis har 

skapat ett konto? 

3 I spelläget är det för svårt att hitta menyn i 

toppen av skärmen! 

4 Har jag loggat ut nu? 

 

Observationer 
Ur anteckningarna från observationerna framkommer främst 

negativa upplevelser från deltagarna, och det går delvis emot 

resultaten från enkäten. Anteckningarna presenteras inte här 

i sin helhet men utifrån anteckningarna har det gjorts en 

sammanfattning per uppgift som deltagarna fick utföra. I 

tabell 2 finns dessutom en summering av de mest 

framträdande åsikterna hos alla eller många av deltagarna.  

Alla deltagarna konstaterade direkt att det är knappen 

”Signup” i menyn överst på skärmen som låter en skapa 

användarkonton. 5 av 7 deltagare irriterade sig på att 

lösenordet måste vara nio tecken långt. De flesta blev också 

konfunderade över att det inte gavs någon återkoppling på att 

skapandet gick bra och någon valde att logga in direkt efter 

att ha skapat användarkontot. En deltagare stängde av 

misstag dialogfönstret och uppskattade att värdena i Figur 4. SUS score per deltagare 
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formuläret fanns kvar när fönstret öppnades igen. En av 

deltagarna upplevde att spelmenyn tog för stor 

uppmärksamhet, när det i den första uppgiften var den 

översta menyn som var målet. 

Alla deltagarna hittade direkt rätt spel i den andra uppgiften. 

2 av 7 deltagare irriterades dock av att de var tvungna att 

logga in igen när de precis hade skapat ett användarkonto. 

Bara 2 av 7 deltagare hittade menyn som finns i toppen av 

skärmen. De båda påpekade att det inte var självklart att den 

fanns där. Övriga deltagare tryckte på webbläsarens 

bakåtknapp.  

De av deltagarna som använde webbläsarens bakåtknapp för 

att komma ifrån spelskärmen hittade direkt till knappen 

”Highscore” på presentationsskärmen. Övriga deltagare tog 

samma väg dit som för att spela spelet och hittade knappen 

”Highscore”, då via en kort omväg. Ingen av deltagarna hade 

problem med att tyda poänglistan i sig. 

Den sista uppgiften hade ingen av deltagarna problem med 

att utföra. Alla konstaterade direkt att det gällde att klicka på 

”Logout” i menyn överst i fönstret. De flesta av deltagarna 

antydde dock att det var otydligt om man faktiskt blev 

utloggad eftersom det inte gavs någon tydlig återkoppling.  

 

DISKUSSION 

Användbarhetsutvärdering 
I det här avsnittet diskuteras resultaten av 

användbarhetsutvärderingen och återkoppling görs till 

definitionen av användbarhet som togs upp i teorikapitlet. 

Även till de designvärden och heuristiker som togs upp i 

inlednings- och teorikapitlen görs återkoppling. Avsnittet är 

indelat efter designvärdena och resultaten från enkäten och 

från observationerna diskuteras tillsammans. Till sist 

diskuteras även användbarheten utifrån Nielsens 

användbarhetsprinciper, som finns i tabell 1 i teorikapitlet.  

 

Enkelhet 
De allra flesta deltagarna svarade att de skulle vilja använda 

systemet, att det var lätt att använda och att de tror att de 

flesta skulle lära sig att använda det snabbt. De här svaren 

tyder på att systemet har uppnått ett visst mått av enkelhet, 

eftersom att deltagarna säger sig ha lätt att använda systemet. 

Däremot finns det troligen en förklaring i hur systemet är 

byggt och designat som förklarar varför de har svarat så. Det 

är rimligt att tro att de har svarat så för att systemet i sig är 

litet; ingen instämmer i att systemet var onödigt komplext. 

Låg komplexitet och att systemet är litet kan ha påverkat 

deltagarnas svar tillsammans med att funktionaliteten som 

finns i systemet är simpel och vardaglig. Att två av 

uppgifterna var att logga in respektive logga ut, vilket alla 

deltagare förmodligen gör i många olika system, flera gånger 

dagligen, kan ha påverkat deltagarnas svar i hur enkelt 

systemet var att använda.  

Som det har visats i resultatkapitlet gav deltagarna generellt 

positiva svar på enkäten. De flesta SUS-poäng ligger strax 

över genomsnittet och två ligger en bit under. Det ser ut att 

bero främst på att deltagarna svarat så pass positivt på hur 

lätt de tycker att systemet är att använda. 

Av observationerna att döma upplevde alla deltagarna 

systemet som lätt att använda. De genomförde uppgifterna 

på kort tid och utan att misslyckas eller behöva be om hjälp. 

Alla upplevde att det var lätt att hitta i systemet bortsett från 

att ta sig tillbaka från spelskärmen. De flesta gjorde det 

genom att använda webbläsarens bakåtknapp eftersom att de 

inte hittade den riktiga menyn. Efter att ha bestämt sig för att 

göra det och när de har upptäckt att det fungerade har de 

förmodligen ansett det vara det självklara och enklaste valet. 

Placeringen av menyn visas i figur 5 och i figur 6. 

Det är två deltagares enkätsvar som har gett ett SUS-poäng 

under genomsnittet. Det är också två enkätsvar som utmärker 

sig markant på frågan om de tyckte att systemet var 

besvärligt att använda. De intrycken kommer förmodligen av 

svårigheter med menyn på spelskärmen och det faktum att 

det saknas återkoppling för en del funktionalitet. Att de 

upplevde systemet som besvärligt att använda har tydligt 

resulterat i att de inte skulle vilja använda systemet. 

 

Godtagbarhet 
Spelets tema är alldagligt och knappast varken stötande eller 

kontroversiellt i någon social kontext eller kultur. Systemet 

förändrar inte temat som spelet följer och användarna har 

inte uttryckt att de inte godtar systemet för vad det är och vad 

det står för.  

 

Tillgänglighet 
Deltagarna i användbarhetsutvärderingen hade alla snarlik 

bakgrund och det fanns inte resurser till att under arbetet få 

tag i deltagare till användbarhetsutvärderingen ur olika 

målgrupper eller med olika bakgrund. Därför är det svårt att 

Figur 6. Synlig meny på spelskärmen 

Figur 5. Dold meny på spelskärmen 
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diskutera något kring hur deltagarna har uppfattat 

tillgängligheten eller huruvida systemet är särskilt 

tillgängligt för någon eller inte tillgängligt för någon annan. 

Kultima [1] tar dock upp att webbaserade spel ofta uppnår en 

viss tillgänglighet. Eftersom att webbspel inte kräver någon 

installation och eftersom att de finns på webben, som är 

tillgänglig i stort sett överallt och när som helst, är webbspel 

generellt lättillgängliga.  

 

Flexibilitet 
Vad det gäller flexibilitet för spelet i sig så är det inte särskilt 

flexibelt eftersom att det är rörelsestyrt. Användaren 

använder inte tangentbord och mus för att styra spelet och 

kan därför inte lätt reagera på saker som händer vid sidan av 

spelet. Användaren blir också låst till skärmen eftersom att 

det krävs att man tittar på skärmen för att avgöra vilka 

rörelser som behövs i ett visst ögonblick. Menysystemet 

däremot fångar inte användaren på samma sätt men är inte 

särskilt flexibelt jämfört med vilket besök på webben som 

helst. Observationerna gav inte något särskilt svar på ifall 

användarna upplevde systemet som flexibelt eller inte.  

 

Nielsens heuristiker (nio användbarhetsprinciper) 
De nio användbarhetsprinciperna i tabell 1 har också utgjort 

en del av grunden i utvecklingsarbetet. Generellt har 

systemet följt principerna men det finns vissa undantag som 

diskuteras här.  

Språkmässigt handlar det om princip 1, 2 och 8; där varken 

observationerna eller enkätsvaren tyder på att deltagarna i 

användbarhetsutvärderingen skulle ha haft svårt att förstå 

systemet språkligt. Alla deltagare som fick felmeddelanden 

vid skapandet av användarkonto kunde förstå dem och 

använda sig av informationen de fick för att rätta till 

felaktigheter. 

Det finns ett undantag för där systemet fallerar på princip 1; 

nämligen dialogfönstret för att skapa ett nytt lösenord när det 

har glömts bort. Det dialogfönstret innehåller en hel del text 

och flera steg av funktionalitet. Det som kan sägas kring 

denna funktionalitet är att det förmodligen är svårt att greppa 

hur den fungerar till en början eftersom att dialogfönstret 

innehåller flera knappar och mycket text. Att det finns flera 

knappar för olika steg i processen för att få ett nytt lösenord 

kan dock liknas vid genvägar. Om användaren är van vid 

funktionen kan den snabbt fokusera på de steg som ska 

utföras i processen. Tack vare knapparna kan användare 

snabbt och enkelt hoppa mellan delarna i processen och fylla 

i de data som behövs. Det är svårt att diskutera mer 

djupgående kring den här funktionaliteten eftersom att 

användbarhetsutvärderingen inte berörde den.  

Princip 3 är inte särskilt relevant för systemet som har byggts 

i det här arbetet. Det finns väldigt lite data som användaren 

behöver hålla i minnet; det enda är egentligen användarens 

eget användarnamn och lösenord och det kan systemet helt 

enkelt inte hjälpa användaren att komma ihåg. Det skulle 

kunna erbjudas möjlighet för användaren att bli ihågkommen 

mellan besöken och automatiskt inloggad igen. Det är något 

som ofta tillhandahålls av webbläsare och finns därför inte 

implementerat i systemet.  

Genom hela systemet används samma färger, teckensnitt och 

gränssnittskomponenter för att användaren ska känna igen 

sig genom hela upplevelsen. Det är dock blandat bland 

deltagarnas svar huruvida de tyckte att systemet var för 

inkonsekvent. Det finns inga tydliga kopplingar mellan de 

här enkätsvaren och något från observationerna. Kanske var 

det avsaknaden av återkoppling från många funktioner som 

gjorde att deltagarna i användbarhetsutvärderingen upplevde 

systemet som inkonsekvent. Från tabell 2 som summerar 

deltagarnas intryck från observationerna är det utifrån 

uppgift 1 och 4 tydligt att deltagarna upplevde att det 

saknades återkoppling. Återkopplingen ska visa vilka 

konsekvenser en handling får men det skedde varken vid 

inloggning, utloggning eller vid skapande av användarkonto.  

Kommentaren för uppgift 3 i tabell 2 talar för att 

användbarhetsprincip 6 inte har uppnåtts. Alla deltagare hade 

problem att hitta tillbaka från spelskärmen. Många genvägar 

enligt princip 7 finns det inte. Det som kan kallas för en 

genväg är länken till dialogfönstret för att skapa 

användarkonto från dialogfönstret för inloggning. 

Under användbarhetsutvärderingen uppstod inga 

oförutsedda fel och inga fel som var direkt orsakade av 

systemet eller som gjorde det svårt för användaren att 

fortsätta med uppgifterna i utvärderingen. Princip 9 om att 

förhindra fel har alltså uppnåtts till högsta grad. De flesta av 

deltagarna fick något felmeddelande vid skapandet av 

användarkonto men då gavs felmeddelanden enligt princip 8 

för att vägleda till en lösning.  

 

Metod 
Den vetenskapliga metod som har använts för att utvärdera 

systemet som har implementerats bestod av två steg, bortsett 

från utvecklingsarbetet vars metod inte direkt kan anses vara 

vetenskaplig. Först utfördes förstudien för att bena ut vad 

användbarhet innebär och vad målet för utvecklingen skulle 

vara. Efter genomfört utvecklingsarbete genomfördes en 

observation av användare följt av en enkät. Dessa resultat har 

sedan utvärderats i en heuristisk utvärdering och diskuterats 

i denna rapport.  

Förbättringar 
För hela arbetet hade en iterativ process förmodligen varit 

mer fruktsam. Om utveckling och utvärdering hade gjorts om 

vartannat i iterationer hade resultaten från utvärderingar 

kunnat påverka utvecklingsarbetet direkt och gett ett 

slutgiltigt resultat som säger mer om användbarheten hos 

systemet.  
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Replikerbarhet 
Det här arbetet är möjligt att replikera rent vetenskapligt vad 

det gäller genomförande och utvärdering. 

Användbarhetsutvärderingens delar (observation och enkät) 

beskrivs ingående. I förstudien valdes designvärden och 

heuristiker ut. De användes genom utvecklingsarbetet och i 

utvärderingen och går att använda i ett försök att replikera 

detta arbete. Det är inte troligt att någon, möjligen bortsett 

från beställaren, skulle ha nytta eller intresse av att replikera 

det här arbetet, eftersom att det är tämligen begränsat i vad 

det ger resultatmässigt och vilka slutsatser som kan dras 

utifrån dem.  

 

Pålitlighet 
När användbarhetsutvärderingarna genomfördes fanns delar 

i systemet som inte fungerade. Knapparna ”Shop” och 

”Help” samt ”Profile” i inloggat läge var inte knutna till 

någon funktionalitet. Detta hade kunnat påverka 

utvärderingens pålitlighet med det visade sig dock inte vara 

några problem. Uppgifterna i utvärderingen såg till att 

deltagarna inte försökte använda någon funktionalitet som 

inte fungerade. Ingen av deltagarna kommenterade 

menyalternativen som uppgifterna inte uppmanade dem att 

använda.  

 

Giltighet 
Enkäten som användes var, som beskrivet i metodkapitlet, en 

SUS-enkät. Från början var den tänkta enkätformen Post-

Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) [14]. När 

utvärderingsfasen närmade sig och enkäter började 

förberedas stod det dock klart att SUS lämpade sig bättre 

eftersom den bedömer användbarhet hos ett system direkt, 

medan PSSUQ bedömer hur nöjda deltagarna är med det 

utvärderade systemet. Resultaten från en utvärdering med 

PSSUQ hade behövt tolkas och diskuteras för att komma 

fram till vad de betyder för användbarheten. Trots att SUS-

enkäten förmodligen passade bättre för utvärderingen än 

PSSUQ har det varit ett litet och simpelt system som har 

utvärderats. Därför är resultaten och det som framkommit i 

diskussionen kring dem inte så talande.  

Den genomsnittliga SUS-poängen för systemet blev 69 och 

de flesta deltagarnas SUS-poäng ligger över det. Det beror 

förmodligen på att användarna inte hade så mycket att tycka 

till om på grund av systemets begränsade storlek och 

begränsningar i funktionalitet. Att alla deltagarna också var 

vänner till författaren (som även observerade dem under 

utvärderingen) kan ha haft konsekvenser för hur ärliga de 

valde att vara vid både observation och i enkätsvar. 

Enkäten saknade ett alternativ för ”vet ej” vilket egentligen 

ska finnas med. Istället var inga av frågorna obligatoriska, 

men det förklarades aldrig för deltagarna. Detta innebar dock 

att alla frågor fick ett svar från alla deltagare vilket är 

positivt. Det kan dock ha inneburit att vissa deltagare svarade 

förhastat för att egentligen inte kunde ge ett svar men såg sig 

vara tvungna att välja ett alternativ. 

 

Källkritik 
Alla källor i form av böcker, artiklar eller liknande tryckt 

media är hittade genom Google Scholar, och utvalda för att 

de har ansetts vara tillförlitliga baserat på citeringar och 

författarens övriga publikationer. Källor i form av webbsidor 

eller de två ISO-standarder som refereras till har hittats 

genom Googles allmänna söktjänst. En av webbsidorna som 

refereras till [11] kan anses vara tvivelaktig som vetenskaplig 

källa. Företaget som står bakom den bedriver kvantitativ 

forskning och författaren till den artikel som refereras till i 

arbetet har flera vetenskapliga publikationer som har citerats 

av många andra. Företaget har många stora kunder och 

framstår som pålitligt. Därför har en artikel från deras 

hemsida använts som referens i arbetet.  

 

Vidare forskning 
Ur beställarens perspektiv är det intressant att bygga vidare 

på systemet och genomföra liknande utvärderingar både på 

delar av och på hela påbyggnaden. Vidare forskning skulle 

också kunna vara intressant att genomföra på ett liknande 

system men med deltagare ur en målgrupp som systemet är 

avsett för och inte en grupp bestående av främst 

teknologstudenter.  

 

SLUTSATS 
Syftet med arbetet var att undersöka om de designvärden och 

heuristiker som valdes ut i förstudien bidrog till att utveckla 

ett användbart system. Utifrån det syftet och med resultaten 

till hands märks att ett användbart system har utvecklats. Det 

rådde meningsskiljaktigheter bland deltagarna i 

användbarhetsutvärderingen men genomsnittligt har ett 

SUS-poäng som talar för att systemet är användbart uppnåtts. 

En design som har utgått ifrån utvalda designvärden och 

heuristiker har alltså resulterat i ett användbart system och 

detta är alltså ett möjligt sätt att utveckla gränssnitt för 

webbspel. Huruvida de här designvärdena och heuristikerna 

passar bra för alla eller andra arbeten utanför detta är svårt 

att avgöra på grund av det här arbetets omfattning. Det är 

dock rimligt att anta att både designvärden och heuristiker är 

applicerbara på utveckling av många andra gränssnitt 

eftersom det trots allt finns paralleller mellan dem och 

resultaten av användbarhetsutvärderingen.  

Användbarhetsutvärderingen har inte fokuserat på 

gränssnittsflöden, utan mer allmänt på användbarhet, men 

det har inte gått att se några indikationer från varken 

observationer eller enkätsvar att deltagarna skulle haft svårt 

att hitta genom systemet. 

För att till sist återkoppla till frågeställningen från 

inledningskapitlet så har arbetet kommit fram till ett möjligt 

sätt att utveckla ett gränssnitt för ett webbspel utifrån några 
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utvalda designvärden och heuristiker. Designvärden och 

heuristikerna har bidragit till att det här arbetet har resulterat 

i ett användbart system.  
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