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Anpassning av spelmekaniska komponenter i mobilspel till Smart-TV
Sammanfattning
En tydlig trend i spelindustrin är spel som kan köras på flera olika plattformar. Detta är även känt som
multiplattform-spel. En av de nya spelplattformarna på marknaden är Smart-TV, det vill säga TVapparater med internetuppkoppling och dedikerade operativsystem. Att anpassa eller utveckla nya spel
till denna plattform är dock problematiskt, då den medför en helt ny användningssituation (“The 10 foot
user experience”).
Denna studie handlar om hur mobilspel kan anpassas till att köras på Smart-TV. Fokus ligger på tre
vanligt förekommande spelmekaniska komponenter i mobilspel (att flytta objekt i två dimensioner,
HUD-element och interaktiva kartor) och hur dessa på bästa sätt körs på Smart-TV-plattformen, med
hänsyn till användarupplevelse.
För att undersöka detta så studerades till en början de befintliga riktlinjer som finns för Smart-TV-design.
Detta låg sedan till grund för den spelprototyp som togs fram, vilken visade upp två designlösningar på
hur de spelmekaniska komponenterna kan anpassas till Smart-TV-plattformen.
En jämförande användarstudie av kvalitativ karaktär utfördes därefter för att kunna dra slutsatser om
vilken designlösning som gav den bästa användarupplevelsen. Totalt utfördes tio användartester, fem
per designlösning. Resultaten från denna studie användes för att komma fram till ett antal riktlinjer och
rekommendationer för hur man anpassar mobilspel till att köras på Smart-TV. Det visades först och
främst att de tre spelmekaniska komponenter som studerats har möjlighet att anpassas till den nya
plattformen. Användarupplevelsen tycks även förhöjas om interaktionssättet är svårt och utmanande
istället för lättlärt och intuitivt. Även om användarna som testade den ena designlösningen tyckte att
den kändes svårare och mer onaturlig att använda så gav de högre resultat då de blev frågade ifall de
haft en positiv spelupplevelse. Ett sätt att dra nytta av detta då man anpassar mobilspel till Smart-TV är
att använda en accelerometerbaserad mus som inmatningsmetod, likt den som användes i denna studie.
Utöver detta så visades det att många av de befintliga rekommendationerna för Smart-TV-design även
kan tillämpas på spel. Vissa delar går dock inte att anpassa till Smart-TV på grund av de begränsade
interaktionsmöjligheterna.
Smart-TV-anpassning av mobilspel (och även andra typer av multiplattformanpassning) är utmanande
både tekniskt och interaktionsmässigt, vilket har visats i denna studie. Det är dock en trend som vi
troligtvis kommer se fortsätta, då det har möjlighet att ge spel ett stort mervärde och en förhöjd
användarupplevelse.

Adapting game components in mobile games to Smart-TV
Abstract
Being able to play the same game on multiple platforms is a common trend in the game industry. These
games are commonly known as multiplatform games. A new platform on the market is the Smart-TV.
These are internet connected TV-devices with dedicated operating systems that are able to run different
kind of applications, e.g. games. Bringing games to this new platform is not an easy task, since it involves
a whole new user experience, known as “The 10 foot user experience”.
This study shows how mobile games can be adapted to the Smart-TV-platform, with regards to user
experience. Three common game components (moving objects in two dimensions, interactive maps and
HUD-elements) are studied.
Existing guidelines and recommendations for Smart-TV-design were studied in order to get an
introduction to the platform. These guidelines were then used as heuristics for the game prototype that
was developed. This prototype showcased different ways of adapting the common mobile game
components to Smart-TV.
A comparative user study was later conducted in order to determine which design yielded the best user
experience. The results from this study were then used to create a number of recommendations for
adapting mobile games to the Smart-TV-platform. It was first of all shown that the game components
that were studies can indeed be adapted to Smart-TV. It was also shown, among other things, that the
user experience was better when the interaction with the game was difficult and challenging, rather
than easy to learn and user friendly. Game designers and programmers should take this in to account
when designing games for Smart-TV. It was also shown that while a lot of the existing guidelines for
Smart-TV design can be applied to games, some part simply cannot be adjusted due to the limited ways
of interactions.
Adapting mobile games to the Smart-TV-platform is challenging, regarding both user experience and
technical aspects, which has been shown in this study. It can however lead to an increased overall user
experience if done correctly.
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1 INTRODUKTION
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till denna studie. Först förklaras det hur spelbranschen ser ut i
dagsläget. Därefter beskrivs problemdefinitionen, syftet och målsättningen med arbetet samt
frågeställningen. Efter detta beskrivs King.com, vilket är företaget som detta arbete utförts på.
Avslutningsvis beskrivs vilka avgränsningar som gjorts och en lista med definitioner gås igenom.
Spelbranschen är en kraftigt växande industri som på senare år genomgått stora förändringar, gällande
både teknisk utveckling, distribution och konsumentbeteende. Branschen omsätter idag mer än både
filmindustrin och musikindustrin, och spel förväntas förbli den bli den kraftigast växande formen av
media under kommande år (Forbes, 2012).
Ny teknik och innovation har gjort att vi idag inte bara spelar spel på datorn och på konsollen, utan även
på våra mobiltelefoner, surfplattor och direkt i webbläsaren. I kombination med detta så har även nya
digitala distributionskanaler för spel växt fram vilka förväntas ersätta de tidigare modellerna som
baserats på att sälja fysiska produkter i butik. Dessa nya distributionskanaler, t.ex. Appstore, Google Play
och Facebook, har gjort att spelutvecklare inte längre behöver gå via förläggare, distributörer och
spelbutiker för att nå ut till stora mängder användare. Det behövs inte heller dyra licenser till
spelmotorer eller utvecklingspaket för att utveckla professionella spel. Detta har bidragit till en
lavinartad ökning av spelutvecklare och spel, inte minst till de mobila plattformarna (Berman-Grutzky,
M.,& Cederholm, 2010).
Spelbranschen står idag inför ännu fler förändringar. Nästa generations spelkonsoller är på väg ut på
marknaden, och det sker idag stor utveckling kring smartphones och surfplattor. Detta förväntas sätta
nya standarder inom både teknik, interaktion och användarupplevelser i spel. En tydlig trend bland detta
är multiplattformsanpassning. Detta innebär att ett och samma spel kommer finnas tillgängligt på flera
olika plattformar. Användare kommer med andra ord att kunna börja spela ett spel på t.ex. sin
mobiltelefon, för att sedan lägga den ifrån sig och fortsätta samma spelsession i webbläsaren eller på sin
surfplatta (PWC, 2012).
Parallellt med detta så sker idag en stor utveckling kring interaktiva TV-apparater, det vill säga TVapparater med inbyggda operativsystem som kan kopplas upp mot internet (även känt som Smart-TV).
Majoriteten av alla hushåll i Sverige har idag bredband (PTS, 2013), och en tydlig trend pekar mot att
majoriteten av alla TV-apparater kommer att vara uppkopplade mot internet på ett eller annat sätt inom
en snar framtid (The Guardian, 2013).
Precis som den gjorde för smartphones, så förväntas spelindustrin inom kort göra intåg på Smart-TVmarknaden. Redan i dagsläget så säljs Smart-TV-modeller med förinstallerade spel som t.ex. Angry Birds.
I och med att många Smart-TV-apparater dessutom kör samma operativsystem som mobiltelefoner och
surfplattor, så är det just denna typ av spel (mobilspel) som vi kommer att se på våra Smart-TVapparater. Detta innebär i sin tur att det kommer bli betydligt vanligare att användare spelar samma
spel på sin mobiltelefon som på TV:n med en handkontroll (Brand Republic, 2012).
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Spel som aktivitet är med andra ord inte längre en isolerad upplevelse som vi tar del av separat på våra
konsoller, stationära datorer eller mobiltelefoner. Det är istället något som sträcker sig över både
plattformar, apparater och användningssituationer.

1.2 Problemdefinition
De förändringar som spelbranschen står inför bringar nya utmaningar för utvecklare. I dagsläget
utvecklas de flesta spel med enbart en (eller ett fåtal liknande) plattformar i åtanke. Detta innebär att
både gränssnitt, inmatningsmetod och spelmekanik anpassas till just denna användningssituation.
När nya Smart-TV-apparater och annan hårdvara nu gör det möjligt att spela mobilspel på TV:n, så
måste detta tas i åtanke under själva spelutvecklingen. Utöver att ha begränsade inmatningsmetoder så
utgör TV en helt annorlunda användarupplevelse jämfört med mobiltelefoner eller smartphones. Detta
kan även innebära stora problem för de miljontals, redan befintliga (mobil- och pekskärm-anpassade)
spel som önskas användas på TV:n i kombination med en handkontroll. Även om det rent tekniskt sett
finns möjlighet att spela mobilspel på TV:n redan i dagsläget så är varken spelmekaniken eller
gränssnitten anpassade för denna användningssituation. Frågan för många utvecklare kommer alltså att
bli hur man anpassar sina mobilspel till Smart-TV-plattformen utan att kompromissa med
spelupplevelsen eller användbarheten.

1.3 Syfte och målsättning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man anpassar pekskärmsbaserade mobilspel till
att köras på en Smart-TV-plattform. Huvudfokus kommer att ligga på att hitta översättningar för ett
antal spelmekaniska komponenter som är återkommande i mobilspel, och är rimliga att köras på TV:n.
Detta arbete kommer förhoppningsvis kunna användas som teoretisk bakgrund och
rekommendationsunderlag till de beslut som spelföretag måste ta ifall de vill Smart-TV-anpassa sina
mobilspel.
1.3.1 Frågeställning
Den huvudsakliga frågeställning som detta arbeta kommer att behandla är följande:
●

Hur anpassar man spel som är avsedda att spelas på en liten pekskärm till att spelas på en stor
display (TV-storlek) med en handkontroll, med avseende på användarupplevelse?

För att kunna svara på detta så kommer ett antal vanligt förekommande spelmekaniska komponenter
att studeras:
●

Hur anpassar man förflyttning och placering av spelobjekt på skärmen (i två dimensioner) till
TV:n?

●

Hur anpassar man HUD-element (Head-Up-Display) och spelmenyer till att köras på en TV?

●

Hur anpassar man interaktiva kartor till att användas på en TV?
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Genom att besvara denna frågeställning så går det förhoppningsvis att komma fram till ett antal
generella riktlinjer och rekommendationer för Smart-TV-anpassning av mobilspel.

1.4 King.com
King.com är ett företag som utvecklar vad man kallar för “casual” och sociala spel. Detta innebär att man
skapar spel som är lättillgängliga, har korta spelomgångar och kan spelas med vänner och bekanta.
King.com har lanserat över 150 olika titlar till ett antal olika plattformar som t.ex. webb, Facebook, iOS
och Android.
En viktig del i företagets affärsmodell är att spelen ska vara plattformsoberoende. De har med andra ord
som mål att användarna ska kunna spela samma spel oberoende av om de använder en PC, mobiltelefon
eller surfplatta. För att uppnå detta mål är det viktigt för King.com att konstant se till ny teknik och nya
plattformar som är på väg in på marknaden. Konsol- och Smart TV-marknaden för mobilspel är därför ett
viktigt framtida affärsområde.
Detta examensarbete möjliggörs genom att King.com bidrar med kodbaser och teknisk utrustning som
används för att framställa en testbar spelprototyp.

1.5 Avgränsningar
Detta arbete kommer enbart att behandla anpassning av mobilspel till Smart-TV-plattformen. Fokus
kommer att ligga på hur man anpassar följande spelmekaniska komponenter:
●

Markering och förflyttning av spelobjekt på skärmen (i två dimensioner).

●

Navigering av interaktiva kartor i spel.

●

Interaktion med HUD-element (Head Up Display).

Detta arbete kommer enbart att handla om anpassning av spel till operativsystemet Android, och alltså
utelämna andra konsoller och operativsystem som t.ex. Nintendo, Playstation och iOS. Vidare kommer
detta arbete enbart att behandla interaktionen och användarupplevelsen för de ovan nämnda
punkterna, men alltså inte den tekniska implementationen eller ekonomiska modeller.

1.6 Definitionslista
Smart-TV:
Med Smart-TV menas TV-apparater som är uppkopplade till internet. Dessa har ett grafiskt
användargränssnitt som styrs med handkontrollen, och kan köra olika applikationer. Operativsystem och
handkontroll varierar från modell till modell.
Spelmekanisk komponent:
Med spelmekaniska komponenter menas designelement, spelmekanik och interaktionssätt som är
vanligt återkommande i flera olika spel. Dessa kan se ut på olika sätt grafiskt, men baseras på samma typ
av interaktion med användaren. Se Kap. 4.1 Vanligt förekommande spelmekaniska komponenter för
mer detaljerade exempel.
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Dpad (Directional pad):
En Dpad är en knappsats bestående av fem knappar; upp, ner, höger, vänster och ”select” (se Figur 1).
Detta är en mycket vanlig knappkonfiguration som används på många kontroller.

FIGUR 1. DPAD.

Accelerometerbaserad mus:
En accelerometerbaserad mus utgörs av en handkontroll som innehåller en accelerometer, matchat
med en muspekare på den givna skärmen. Accelerometern registrerar användarens rörelser med
handkontroller och gör så att muspekaren följer dessa på skärmen.
HUD (Head-Up-Display):
En HUD (eller Head-Up-Display) är en samling statiska element på skärmen som ofta finns tillgängliga
under hela spelsessionen. Exempel på sådana element kan vara menyknappar eller informationstext.
Det som ofta särskiljer HUD-element från övriga spelmekaniska komponenter är att användaren sällan
har möjlighet att interagera med dem på ett lika avancerat sätt (se Figur 8).
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2 METOD
I detta kapitel beskrivs och motiveras metoderna som använts i detta arbete. Först ges en övergripande
bild av tillvägagångssättet. Därefter ges en mer detaljerad beskrivning av de olika delarna i denna
studie; omvärldsanalys, litteraturstudie, prototyping och kvalitativa användartester. Sist diskuteras
målgruppen och reliabiliteten.

2.1 Tillvägagångssätt
Detta arbete kommer inledas med en analys av vanliga spelmekaniska komponenter i mobilspel. Efter
att ett antal av dessa spelmekaniska komponenter har identifierats så kommer en litteraturstudie att
inledas. Detta görs i huvudsak för att få bättre insikt i hur man designar användbara applikationer till
Smart-TV-plattformen. Utöver detta så kommer även användbarhet och User Experience (UX) att
studeras utifrån ett spelperspektiv. Tillsammans så kommer detta resultera i en sammanställning av
befintliga rekommendationer och riktlinjer för Smart-TV-design. I kombination med detta så kommer en
omvärldsanalys att utföras. I denna studerades vad som tidigare gjorts inom detta område (se Kap. 3:
Teori).
När litteraturstudien och omvärldsanalysen färdigställts så kommer en prototyp av ett mobilspel att
utvecklas. Detta spel kommer därefter att anpassas till Smart-TV. Detta kommer att göras i form av två
olika designlösningar, som sedan kommer att utvärderas (se Kap. 4: Spelprototypen).
Då prototyperna färdigställts så kommer en användarstudie att inledas. Denna genomförs för att
utvärdera vilken av de två designlösningarna som ger den bästa användarupplevelsen.

2.2 Omvärldsanalys och litteraturstudie
För att få djupare insikt i hur man utformar och utvärderar applikationer för Smart-TV och “The 10 foot
user experience” så kommer befintliga rekommendationer och riktlinjer från ledande företag inom
Smart-TV-branschen att studeras. Både Google, Microsoft, LG och Samsung har låtit publicera riktlinjer
för hur de vill att folk designar användbara applikationer till sina Smart-TV-plattformar. Dessa beskriver
bland annat hur man utformar användargränssnitt som lämpar sig för ”The 10 foot user experience” och
vilka typer av inmatningsmetoder som fungerar bäst. Dessa riktlinjer är dock inte anpassade för spel,
som kan skilja sig markant i interaktionssättet från vanliga applikationer (M. Fedoroff 2002, s.5). Dessa
riktlinjer och rekommendationer kommer att användas som heuristik för Smart-TV-versionen av den
spelprototyp som kommer tas fram (se Kap. 3.3: Rekommendationer för Smart TV Design).
För att få bättre insikt i hur man utvärderar spel så kommer även användbarhet och användarupplevelse
(UX) att studeras. Dessa begrepp, och metoder för att mäta dem, kommer att ligga till grund för de
kommande användartesterna.

2.3 Prototyping
För att kunna simulera och testa de spelmekaniska komponenterna så kommer en prototyp av ett
mobilspel att utvecklas. Detta kommer att göras på företaget King.com som tillhandahåller kodbaser i
form av en spelmotor, diverse exempelprojekt, grafiska resurser samt nödvändig hårdvara. För att
5

kunna färdigställa detta arbete inom en rimlig tidsram så kommer spelet vara relativt enkelt. Det
kommer dock vara tillräckligt avancerat för att kunna simulera de spelmekaniska komponenter som ska
utvärderas under detta examensarbete (se Kap. 4.2: Mobilprototyp) (Rubin & Chisnell 2008, s.30-31).
Syftet med detta mobilspel är att kunna samla och exemplifiera alla spelmekaniska komponenter i ett
spel, och att kunna använda detta som utgångspunkt för Smart-TV-anpassningarna. Anledningen att en
ny spelprototyp kommer att tas fram är att det i dagsläget inte finns några multiplattformspel som
exemplifierar de vanligaste spelmekaniska komponenterna i mobilspel och dessutom fungerar på
smartphone och Smart-TV.
Efter att mobilversionen av spelprototypen är färdigutvecklad så kommer en Smart-TV-version av
samma spel att tas fram. Denna kommer att baseras på den heuristik som tagits fram i litteraturstudien
(se Kap. 3.3: Rekommendationer för Smart TV Design). Både användargränssnittet, inmatningsmetoden
och spelmekaniken kommer att anpassas till Smart-TV-användning (se Kap. 4.3: Smart-TV-prototyp).
Heuristik och expertutvärderingar som verktyg för speldesign lämpar sig bäst tidigt i designprocessen i
och med att det då kan användas för att eliminera grundläggande användbarhetsproblem på ett billigt
och snabbt sätt, så som i detta fall (R. Bernhaupt 2010, s.5).
Dessa prototyper kommer att vara av utforskande karaktär vilket innebär att de främst kommer att vara
till för att testa själva designlösningarna för Smart-TV-anpassningen (Gulliksen & Göransson 2002,
s.244). Smart-TV-prototypen kommer att ge möjligheten att testa och utvärdera både interaktionssätt,
funktionalitet och utseende.

2.4 Användartester
För att kunna utvärdera vilken designlösning av spelprototypen som ger den bästa användarupplevelsen
på en Smart-TV så kommer användartester att utföras. Eftersom målet med testerna är att jämföra nya
designlösningar så kommer en jämförande studie av utforskande karaktär att äga rum (Rubin & Chisnell
2008, s.37-40). Att studien är jämförande innebär i detta fall att målet är till för att ställa de två nya
designlösningarna mot varandra, samla in data, och jämföra denna för att kunna dra slutsatser.
Jämförande studier av denna typ lämpar sig väl i alla delar av en designprocess (Rubin & Chisnell 2008,
2.37).
De användartester som kommer att utföras i denna studie kommer enbart att fokusera på de två
designlösningarna till Smart-TV, och alltså inte testa mobilversionen av spelet. Det finns flera
anledningar till detta. För och främst så är det redan bevisat att de spelmekaniska komponenterna som
studeras fungerar väl på smartphones (se Kap. 4.1 vanligt förekommande spelmekaniska
komponenter). Det skulle därför inte ge några nya resultat om man jämförde sådana tester med
testerna för Smart-TV-versionen. Smartphones och pekskärmar är idag ett mycket inarbetat
interaktionssätt. Designlösningarna för Smart-TV skulle därför med största sannolikhet visa på en sämre
användarupplevelse oavsett hur de utformdes i en sådan jämförelse. Utöver detta så skulle det behöva
rekryteras fler användare, boka fler lokaler och hålla tester, vilket inte ryms inom tidsramen för detta
arbete.
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Att studien är av utforskande karaktär innebär att den är till för att utvärdera grundläggande koncept
och designlösningar utan att gå in på för mycket detalj. Utforskande studier utförs med fördel i ett tidigt
stadie av designprocessen (så som i fallet för detta arbete), och fungerar väl för att bland annat ta reda
på följande information (Rubin & Chisnell 2008, s.30):
●

Beter sig den givna produkten eller systemet så som användaren förväntar sig?

●

Är den tillgängliga informationen organiserad på ett för användaren överskådligt sätt?

●

Är det, utan tidigare erfarenhet, lätt att börja använda systemet?

Användartesterna kommer att utföras med hjälp av speltester i kombination med semistrukturerade
intervjuer och frågeformulär. Dessa metoder lämpar sig speciellt väl för utvärderingen av spel som är i
prototypfasen eftersom de ger information om de grundläggande interaktionssätten,
navigationsscheman och gränssnitt (R. Bernhaupt 2010, s.36).
I och med att målet är att samla kvalitativ data om användarupplevelsen så kommer “tänka-högtmetoden” att tillämpas under speltestet (Gulliksen & Göransson 2002, s.31). Detta innebär att
testpersonerna kommer att säga högt vad de tänker och funderar på angående själva spelet, samtidigt
som de spelas in. ”Tänka-högt-metoden” lämpar sig väl för denna studie i och med att målet med
testerna är att dokumentera användaras attityd och åsikter (inte att mäta snabbt de utför vissa
uppgifter). Metoden lämpar sig även väl då den med fördel kan kombineras med speltesterna och den
semistrukturerade intervjun (R. Bernhaupt 2010, s.36). Testpersonerna kommer under denna del av
testet att både utföra speciella uppgifter samt bli ombedda att utforska och testa spelprototypen på
egen hand.
Efter att speltesterna avslutats så kommer användarna tillsammans med moderatorn att fylla i ett
frågeformulär. Frågorna utgörs av påståenden om spelet, samt en tillhörande likertskala. En likertskala
är en skala som används för att mäta hur mycket en testperson håller med ett visst påstående (Rubin &
Chisnell 2008, s.197). Detta görs för att få ytterligare (kvantifierbar) information om användarnas attityd
samt hur de upplevde spelprototypen (Rubin & Chisnell 2008, s.31). Studien kommer att utföras med
mellangruppsdesign, där två grupper om fem personer vardera testar varsin av de två designlösningarna
till Smart-TV. Mellangruppsdesign används i detta fall för att undvika inlärning mellan testerna, vilket
inomgruppsdesign hade kunnat bidra till (Rubin & Chisnell 2008, s.75-78). Mellangruppsdesign gör även
att färre tester behöver utföras, vilket lämpar sig väl för detta tidsbegränsade arbete. Det räcker
dessutom oftast med fem användartester per iteration för att få reda på majoriteten av de
grundläggande användbarhetsfelen (Nielsen Norman Group, 2013).
Under hela testets gång så kommer en semistrukturerad intervju att hållas med testpersonen.
Moderatorn och testpersonen kommer med andra ord att diskutera det som händer på skärmen och i
spelet. Detta gör att moderatorn kan be testpersonen utveckla sina påståenden ifall det är något av
extra intresse som sägs. Detta gör även att moderatorn kan fråga testpersonen frågor under testets
gång, vilket uppmuntrar till ytterligare diskussion (Rubin & Chisnell 2008, s.54).
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2.5 Målgrupp
Följande användarprofil kommer användas för rekrytering av testpersoner till denna studie:
Regelbundna mobilspelare: Eftersom Smart-TV är en relativt ny plattform på marknaden så är det svårt
att definiera dess exakta användarbas. Det som kan sägas i dagsläget är att majoriteten av Smart-TVägare är smartphone-ägare som är regelbundna app-användare (Yahoo Finance, 2013). Eftersom denna
studie handlar om spel, så kommer testpersonerna som rekryteras att vara regelbundna mobilspelare.
Jämn könsfördelning, är 28±5år: Könsfördelningen för mobilspelare är ungefär hälften män och hälften
kvinnor, med en medelålder på ca 28 år (Digitalbuzz, 2011). Testgruppen kommer därför att bestå av
hälften män och hälften kvinnor, som är 28±5år gamla.
Regelbundna TV-användare: För att testpersonerna ska vara någorlunda bekanta med den kontext som
Smart-TV används inom (se Kap. 3.2: The 10 foot user experience) så kommer enbart personer som
äger en TV och använder den regelbundet att rekryteras.

2.6 Rekrytering och urval
Rekryteringen av testpersoner kommer att ske genom att personer får svara på ett antal urvalsfrågor (Se
Bilaga 1: Urvalsfrågor). Detta görs för att försäkra att testpersonerna matchar den användarprofil som
beskrivs ovan (se Kap. 2.5: Målgrupp).

2.7 Reliabilitet
De användartester som kommer att utföras och den målgrupp som har definierats kommer att ge en
ungefärlig bild av hur man på bästa sätt anpassar mobilspel till att köras på Smart-TV. I och med att
resultaten i huvudsak är kvalitativa och utgörs av en semistrukturerad intervju så kommer de att ge en
bild av användarnas generella attityd gentemot de olika designlösningarna. Det kommer däremot inte
att finnas tillräckligt med empiri för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser.
De slutsatser som denna studie resulterar i kommer vara starkt kopplade till den spelprototyp och de
designlösningar som tagits fram. Det är viktigt att komma ihåg att spel är väldigt komplexa då det
kommer till interaktionsdesign, och att problem inom detta område ofta kan ha flera olika lösningar.
Även om spelprototypen exemplifierar komponenter som är vanliga i många mobilspel (se Kap. 4.1:
Vanligt förekommande spelmekaniska komponenter) så kan användarupplevelsen variera beroende på
vad man tycker om själva spelet, vilket inte är fokus för denna studie.
Utöver detta så kommer även hårdvaran (det vill säga själva handkontrollen) som används under
användartesterna ha inflytande på resultatet. Utformningen och designen på denna kan leda till
annorlunda användarupplevelse.
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3 TEORI
I detta kapitel beskrivs den bakomliggande teorin för detta arbete. Först beskrivs användbarhet i en
spelkontext och utifrån ett antal olika perspektiv. Därefter beskrivs ”The 10 foot user experience” vilket
är den användningssituation som associeras med Smart-TV. Sist summeras och diskuterats befintliga
riktlinjer för Smart-TV-design. Dessa är tagna från ledande företag inom Smart-TV-branschen.

3.1 Användbarhet och användarupplevelse (UX)
3.1.1 Användbarhet enligt ISO
ISO (Internal organisation for standards) definierar användbarhet som följande (Gulliksen & Göransson
2002, s.62):
“Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika
mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang.”
Ändamålsenlighet definieras i detta sammanhang som: “Noggrannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål.”
Effektivitet definieras som: “resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med
vilken användarna uppnår givna mål.”
Tillfredställelse definieras som: “frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en
produkt.”
Användningssammanhang definieras som: “användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara
och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används).”
Användbarhet är alltså enligt denna definition en mätbar storhet, men också ett relativt begrepp.
Begreppet användbar bör därför alltid användas för att beskriva ett system i förhållande till ett annat.
Man kan med andra ord t.ex. säga att ett system X är mer användbart än ett system Y för en viss
användare som utför en viss uppgift i en viss situation, eller att ett system Z har blivit 30 % mer
användbart efter att ha implementerat ett nytt gränssnitt (Gulliksen & Göransson 2002, s.62-68).
Vidare blir det klart genom denna definiton att ett system aldrig har någon typ av “inneboende
användbarhet”. Man kan med andra ord inte studera användbarheten av en produkt som är frikopplad
från sitt sammanhang. Man måste alltså alltid ha användarna och användningssituationen som
utgångspunkt för en analys (Gulliksen & Göransson 2002, s.62-68).
Att mäta användbarhet enligt ISO görs mest naturligt genom att undersöka det givna systemets
effektivitet och ändamålsenlighet, då dessa parametrar är relativt lätta att kvantifiera. Enligt ISOdefinitionen innefattas dock även användarens tillfredställelse och användningssituation, vilket är
betydligt svårare att mäta. Detta inkluderar både det estetiska intrycket av systemet, samt användarens
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generella attityd och upplevelse vid användning, vilket till stor del kan variera från individ till individ
(Gulliksen & Göransson 2002, s.62-68).
3.1.2 Användbarhet i spel
Att utvärdera användbarhet i spel är annorlunda jämfört med andra applikationer. Anledningen till detta
är att vissa begrepp som används för att definiera vad användbarhet är, inte längre är relevanta då de
sätts i en spelkontext (Fedoroff 2002, s.5).
Till att börja med så är “ändamålsenlighet” inte längre ett relevant begrepp i och med att ett spel inte
alltid har ett givet mål att uppnå. Många spel kan man med andra ord inte “spela klart”. Även om det
finns ett definitivt slut i vissa spel, så är det inte säkert att det enbart finns ett sätt att nå detta. En
användare kan då återvända till spelet för att upptäcka nya sätt att nå samma slut, vilket gör begreppet
“ändamålsenlighet” ännu mer otydligt (Fedoroff 2002, s.7-12).
Att utvärdera huruvida ett spel har en hög grad av “effektivitet” är inte heller relevant. Målet med de
flesta spel är att de på något sätt ska vara utmanande. Om spelet som system har hög effektivitet, dvs.
låg resursåtgång i förhållande till hur man uppnår det givna målet, så kommer spelaren snabbt att bli
uttråkad. Spel är med andra ord inte till för att vara effektiva, och bör därför inte bedömas eller
utvärderas utifrån denna term (Fedoroff 2002, s.7-12).
Både “ändamålsenlighet” och “effektivitet” är alltså termer som lämpar sig väl för att utvärdera
produktiviteten i ett system. Problemet när det kommer till spel är att folk ofta spelar spel för att de vill
fly från vardagen och undvika att vara just produktiva (Fedoroff 2002, s.7-12).
Den term som dock är relevant för spel är “tillfredställelse”. Denna term kan kopplas till i stort sett alla
spelkomponenter som användaren interagerar med, allt ifrån användargränssnitt till spelmekanik och
handling. Som tidigare nämnt så kan det vara svårt att mäta tillfredställelse, då det är ett brett och
mångfacetterat begrepp (Fedoroff 2002, s.5-7).
För att utvärdera användbarheten i ett spel så måste man alltså utgå från “tillfredställelse” hos
användarna. Detta begrepp har en stark koppling till begreppet användarupplevelse (även känt som
User experience eller UX) vilket behandlas i kommande stycken (Fedoroff 2002, s.5-7).
3.1.3 Användarupplevelse (UX)
Användarupplevelse eller “User eXperience” (UX) är en term som idag saknar en strikt definition. Utifrån
själva ordet inser man att det handlar om upplevelsen som användaren har då han eller hon
konfronteras med en produkt eller en tjänst. Till skillnad från “användbarhet” så handlar det med andra
ord om användarens attityd och tankar, istället för att se till hur ändamålsenlig eller effektiv en produkt
är (Gulliksen & Göransson 2002, s.58).
Ordet användarupplevelse används idag på många olika (och ofta missvisande) sätt. Det har blivit ett
populärt uttryck att använda i försäljningssyfte för t.ex. webbyråer, som gärna talar om
upplevelsebaserad design (Gulliksen & Göransson 2002, s.58). För att undvika förvirring så kommer
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denna undersökning att utgå ifrån två definitoner av termen, ISO-definitionen och Nielsen Norman
Group-definitionen.
Användarupplevelse enligt ISO:
“A person's perceptions and responses that result from the use or anticipated use of a product, system or
service.” (Wikipedia, 2013).
Det är en väldigt bred definiton av termen, men som fungerar som grund att bygga vidare på. För att
kunna utvärdera användarupplevelse måste alltså definitionen smalnas av och specificeras vidare.
Användarupplevelse enligt Nielsen Norman Group:
“User experience" encompasses all aspects of the end-user's interaction with the company, its services,
and its products. The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact needs of the
customer, without fuss or bother. Next comes simplicity and elegance that produce products that are a
joy to own, a joy to use. True user experience goes far beyond giving customers what they say they want,
or providing checklist features. In order to achieve high-quality user experience in a company's offerings
there must be a seamless merging of the services of multiple disciplines, including engineering,
marketing, graphical and industrial design, and interface design.” (Nielsen Norman Group, 2013).
Enligt Nielsen Norman Group-definitionen av termen så är det först och främst viktigt att tillfredsställa
användarens exakta behov vid användning för att kunna leverera en bra användarupplevelse. Utöver
detta så ska det även vara ett nöje att både äga och använda den givna produkten eller systemet. En bra
användarupplevelse uppnås, enligt Nielsen Norman Group, genom ett samspel mellan ett antal olika
områden, så som ingenjörskonst, grafisk design och utformning av användargränssnitt. Nielsen Norman
Group förklarar vidare att användarupplevelse skiljer sig från användbarhet, då det är ett subjektivt
kvalitetsmått av en produkt, och alltså ett betydligt bredare koncept (Nielsen Norman Group, 2013).

3.2 The 10 foot user experience
Detta avsnitt kommer att behandla de befintliga riktlinjer som finns för utveckling av Smart-TVapplikationer. Både Google och Microsoft jobbar aktivt med att använda TV-skärmen som gränssnitt,
och har därför tagit fram riktlinjer för hur utveckling av TV-applikationer bör ske till sina respektive
operativsystem.
“The 10 foot user experience” (10’ UX) är ett uttryck som används för att beskriva den kontext som
Smart-TV används inom. Detta skiljer sig från den man kallar för “the 2 foot user experience”, som syftar
på hur vi generellt använder datorer, smartphones och surfplattor (Google Developers, 2013).
Först och främst skiljer sig användningssammahanget för en TV från en dator eller smartphone.
Användaren sitter oftast tillbakalutad i en soffa cirka 3 meter (10 foot) från själva displayen, som i
många fall är placerad mitt i vardagsrummet. Detta är en passiv typ av användande, där användarna
oftast vill minimera själva interaktionen med TV:n, och istället luta sig tillbaka och ta del av innehållet. Vi
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accepterar inte samma typ av engagemang framför TV:n som vi gör för datorer eller smartphones
(Google Developers, 2013).
Det går inte heller, av uppenbara skäl, att använda ett pekskärmsbaserat gränssnitt som
inmatningsmetod för Smart-TV-apparater. Tangentbord och mus lämpar sig inte heller, på grund av
tidigare nämnda skäl. Det vi istället använder för att interagera med en Smart-TV är en handkontroll.
Dessa skiljer sig i design, men baseras i de flesta fall på en så kallad Dpad och en muspekare. En Dpad är
en kombination av fem knappar: upp, ned, vänster, höger och ”select” (se Figur 1). Pekaren för en
Smart-TV utgörs vanligtvis av en pekplatta placerad på själva handkontrollen, eller genom en
accelerometerbaserad mus (System Concepts, 2012).
Själva TV-skärmen är även väsentligt större än en smartphone, surfplatta eller dator. En smartphone har
vanligtvis en skärm som är ca 4 tum stor, medan en TV-skärm ofta är i storleksordningen 40 tum eller
större. För att kunna köra en dator- eller mobilapplikation på en Smart-TV så måste alltså gränssnittet
anpassas både till den stora skärmen och till den nya inmatningsmetoden (Microsoft Dev Center –
Desktop, 2013).
Utöver detta så är TV:n en delad användarupplevelse i den bemärkelsen att den ofta används av flera
personer samtidigt. Även om man inte aktivt är med och använder TV:n så är den närvarande så länge
man befinner sig i samma rum. Detta är inte fallet för varken datorer eller smartphones, som vi i
huvudsak använder för oss själva (System Concepts, 2013).

3.3 Rekommendationer för Smart-TV-design
För att utveckla applikationer till Smart-TV:n så krävs det att man tar hänsyn till den unika
användningssituationen (“the 10 foot user experience”) under designprocessen. Följande stycken är en
summering av rekommendationer och riktlinjer som tagits fram av bland annat Google, Microsoft, och
LG. Dessa är relevanta för detta arbete eftersom dessa företag ligger i framkanten av Smart-TVbranschen och därför har väl testade riktlinjer för design till denna plattform.
3.3.1 Skärmdimensioner och “overscan”
Skärmen på en Smart-TV är betydligt större än på många andra plattformar (oftast 40 tum eller större),
och är alltid i “liggande” orientering. De flesta Smart-TV-apparater har dessutom hög upplösning (1080p
eller mer). Applikationer bör utnyttja det extra horisontella utrymmet som detta medför. Menyer och
andra navigationsobjekt bör därför läggas ute i kanten av skärmen, där de har som mest plats.
Skärmstorleken kan dock variera mycket från apparat till apparat, vilket innebär att man måste se till att
applikationen klarar av olika upplösningar (Google Developers, 2013).
Utöver detta så måste man även ta hänsyn till det som kallas för “overscan”, vilket är en defekt som
orsakas av TV:ns signalkodning och som alla TV-apparater lider av. Detta innebär att 10-15% av
skärmytan inte kommer att visas för användaren. UI-element måste av denna anledning ha god marginal
till kanten av skärmen för att inte riskera att hamna utanför (se Figur 2) (Microsoft Dev Center –
Desktop, 2013).
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FIGUR 2. OVERSCAN.

3.3.2 GUI-element och objektstorlek
En TV-skärm är generellt sett större än en datorskärm. Trots detta så upplevs den som mindre av
användaren på grund av det ökade betraktningsavståndet. Detta medför att GUI-element (knappar,
menyer, HUD etc.) och text bör förstoras för att göra gränssnittet mer användbart (Google Developers,
2013).
3.3.3 Inmatningsmetod och navigation
Inmatningsmetoderna för en Smart-TV är som tidigare nämnt begränsade. En Smart-TV har ingen
pekskärm och den mus som finns att tillgå är ofta svår att använda, även för datorvana. Det som
användarna med största sannoliket kommer att vilja använda för att navigera är Dpad:en. All typ av
navigation och interaktion bör därför göras så enkel som möjligt. Ju mindre användaren behöver
interagera med applikationen, desto bättre (Google Developers, 2013).
Som utvecklare bör man se till att hela ens applikation kan kontrolleras enbart genom Dpad:en. Samtliga
GUI-element bör därför placeras så att de är synliga och så att det är tydligt hur man tar sig mellan dem
(ej utanför skärmen eller i underliggande menyer etc.). Figur 3 illustrerar ett exempel där GUI:t är
utformat som ett rutnät. Detta ger användaren en tydlig överblick över applikationen, samt indikerar
hur och var man kan navigera. Huvudmenyn ligger längst till vänster vilket ger den gott om utrymme.
Användaren kan genom denna menystruktur lätt navigera till undermenyer eller detaljvyer genom att
klicka till på högerpilen (Google Developers, 2013).
Utöver detta så bör användaren även få tydlig visuell återkoppling på vilket element som för tillfället är
valt. Det bör alltså vara tydligt markerat var i t.ex. menyn användaren befinner sig. Det är även viktigt att
denna markering finns med redan från början, t.ex. direkt när användaren startar applikationen, för att
visa vilket element som navigationen kommer utgå utifrån (LG Developer, 2012). Figur 3 illustrerar hur
en menystruktur i en Smart-TV-applikation skulle kunna se ut (Google Developers, 2013).
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FIGUR 3. REKOMMENDERAD MENYSTRUKTUR.

Vissa typer av Smart-TV-applikationer, t.ex. spel, kan enbart användas med hjälp av en mus. För att
dessa applikationer ska förbli användbara är det extra viktigt att ha ett lättnagiverat gränssnitt. Musen
som används i en Smart-TV varierar i design, men är generellt sett svårare för användaren att navigera
med än Dpad:en. Det blir alltså extra viktigt för dessa applikationer att ha stora och tydligt definierade
GUI-element. Dessa bör ha extra mycket mellanrum och ”padding” för att lämna utrymme för misstag av
användaren. Man bör även ge tydliga indikationer när användaren har musen över klickbara element,
samt när de klickar på dem.
Om navigering ska ske med hjälp av musen så bör man även till största möjliga grad undvika scrollning
eller att ha innehåll som befinner sig utanför skärmen. Om detta däremot är absolut nödvändigt så bör
det finnas tydligt markerade pilar som visar användaren vart innehållet finns. Vidare så bör komplexa
typer av musnavigation som t.ex. “dropdown-listor” undvikas helt (Google Developers, 2013)
Det rekommenderas generellt sett (om möjligt) att tillåta full interaktion med både Dpad och mus.
Oavsett vilket verktyg användaren väljer att interagera igenom så är det viktigt att detta kan användas
genom hela applikationen. Att behöva byta inmatningsmetod under en och samma användningssession
kommer att försämra användarupplevelsen betydligt (Google Developers, 2013).
3.3.4 Ljud
TV:n är inte sällan kopplad till högtalarsystemet i huset, vilket innebär att Smart-TV-applikationer har
tillgång till högkvalitativt ljud. Utöver detta så är användare mer toleranta mot ljud i allmänhet när de
sitter framför TV:n, jämfört med då de använder mobiltelefonen eller surfplatta. Detta är något som bör
utnyttjas i Smart-TV-applikationer. Enkla ljud kan vara till hjälp vid många typer av interaktioner, t.ex. för
att ge användaren återkoppling i form av ljud vid knapptryckningar.

14

4 SPELPROTOTYPEN
I detta kapitel beskrivs först och främst de vanligt förekommande spelmekaniska komponenter som
denna studie fokuserat på. Därefter beskrivs den spelprototyp som utvecklats och använts. Först beskrivs
mobilversionen av spelprototypen. Därefter beskrivs och diskuteras de två designlösningarna till SmartTV.

4.1 Vanligt förekommande spelmekaniska komponenter
Följande stycke beskriver tre vanligt förekommande spelmekaniska komponenter i mobilspel. Samtliga
av dessa komponenter är återkommande i många av de mest nedladdade iPhone-spelen genom tiderna
(USA Today, 2013), vilket gör dem ytterst relevanta för denna studie. Spelens handling och grafik skiljer
sig däremot markant sinsemellan i de exempel som tas upp.
4.1.1 Förflyttning och placering av spelobjekt på skärmen
Att flytta och placera objekt på skärmen i två dimensioner (x- och y-led) är en vanligt förekommande
spelmekanisk komponent i många spel. I mobilspel (som oftast har tillgång till pekskärm) görs detta
enklast genom att helt enkelt markera objektet med fingret och flytta det till önskad position (se Figur
4).

FIGUR 4. FÖRFLYTTNING AV SPELOBJEKT PÅ SKÄRMEN.

Exempel på denna spelmekaniska komponent kan ses i bland annat Angry Birds (se Figur 5), Pocket God
(se Figur 6) och Plants vs. Zombies (se Figur 7). Även om dessa spel går ut på helt olika saker så har de
den gemensamma komponenten att spelaren på något sätt måste flytta ett objekt på skärmen i två
dimensioner. Alla dessa spel finns med på Apples över de mest nerladdade applikationerna till iPhone
(USA Today, 2013).

FIGUR 5. ANGRY BIRDS - FLYTTA
OBJEKT.

FIGUR 6. POCKET GOD - FLYTTA
OBJEKT.
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FIGUR 7. PLANTS VS. ZOMBIES FLYTTA OBJEKT.

4.1.2 HUD-element och spelmenyer
Med HUD-element (Head-Up-Display) menas statiska element på skärmen som visas under själva
spelomgången (se Figur 8). Dessa element kan användas som menyer eller för att visa information som
är relevant för användaren.

FIGUR 8. HUD.

HUD-element är en spelmekanisk komponent som återfinns i de flesta mobilspel. Att interagera med
HUD-element på en mobiltelefon med pekskärm är ofta väldigt enkelt för användaren, då denne helt
enkelt kan klicka på det han eller hon vill komma åt. Denna spelmekaniska komponent används bland
annat i Angry Birds (se Figur 9), Cut the Rope (se Figur 10) och Fruit Ninja (se Figur 11). I alla dessa spel
finns HUD-element synliga på skärmen under själva spelomgången, t.ex. i form av menyer eller
poängvisare. Både Angry Birds, Cut the Rope och Fruit Ninja finns med på Apples lista över de mest
nedladdade iPhone-applikationerna genom tiderna (USA Today, 2013).

FIGUR 9. ANGRY BIRDS - HUD.

FIGUR 10. CUT THE ROPE - HUD.
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FIGUR 11. FRUIT NINJA - HUD.

4.1.3 Interaktiva kartor
Kartor med interaktiva element är ytterligare en vanligt förekommande komponent i många spel. Det är
ett sätt att låta spelaren navigera mellan olika banor eller spelvärldar. Interaktiva kartor i mobilspel
navigeras lättast genom att flytta och zooma kartan med fingrarna, för att sedan klicka på de element
man vill interagera med (se Figur 12).

FIGUR 12. INTERAKTIV KARTA.

Exempel på denna spelmekaniska komponent kan bland annat ses i Clash of Clans (se Figur 13), Bubble
Witch Saga (se Figur 14) och Pocket God (se Figur 15). I alla dessa spel används en interaktiv karta med
klickbara element för att låta spelaren välja bana eller spelvärld.

FIGUR 13. CLASH OF CLANS KARTA.

FIGUR 14. BUBBLE WITCH SAGA KARTA.

FIGUR 15. POCKET GOD - KARTA.

Att interagera med kartor i konsollspel kan däremot ske på olika sätt. Vissa spel, t.ex. Mass Effect till
XBox360, låter användaren flytta en markering mellan interaktiva objekt genom att klicka på Dpad:en,
varefter kameran följer med markeringen. Andra spel, t.ex. Skyrim till PS3 och XBox360, låter
användaren flytta runt en markör på kartan genom att styra denna med Dpad:en eller en styrspak på
kontrollen.
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4.2 Mobilprototyp
För att kunna testa och utvärdera hur man anpassar ett mobilspel till TV:n så framställdes en prototyp
av ett mobilspel. Detta mobilspel innehöll de tre spelmekaniska komponenter som denna studie
fokuserar på och användes som utgångspunk för den Smart-TV-anpassade versionen som beskrivs i
kommande kapitel. Själva spelet gick ut på att spelaren skulle skjuta en boll i olika färger mot ett rutnät
av andra bollar. Om bollen träffade en annan med samma färg, så eliminerades dessa från spelplanen.
Målet med spelet var att få bort alla bollar. Spelet utgjordes av två huvudsakliga vyer; en kartvy i vilken
användaren kunde navigera bland olika nivåer (se Figur 18), och en spelvy som innehöll själva
spelplanen (se Figur 16 och 17). Den mobiltelefon som användes var en Samsung Galaxy S3, vilken har
en pekskärm på 4.8 tum med en upplösning på 1280x720 pixlar.
4.2.1 Flytta och placera spelobjekt i två dimensioner
För att sikta var användaren tvungen att placera ett sikte på spelplanen, mot vilket bollen skulle skjutas.
Detta sikte kunde flyttas i två dimensioner (x- och y-led) på spelplanen genom att dra det med fingret.
(se Figur 7).

FIGUR 16. FLYTTBART SIKTE - MOBILPROTOTYP.

FIGUR 17. SKJUTA - MOBILPROTOTYP.
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4.2.2 Interaktiv karta
För att välja vilken nivå som skulle spelas så fick användaren börja med att navigera en interaktiv karta.
På denna karta fanns objekt (knappar) som kunde klickas för att ta användaren till den önskade nivån.
För att flytta kartan så kunde användaren ta tag i denna med fingret och dra runt den på pekskärmen (se
Figur 18). Användaren kan även zooma kartan genom att greppa tag i kartan med två fngrar.

FIGUR 18. INTERAKTIV KARTA - MOBILPROTOTYP.

4.2.3 HUD-element och spelmeny
Både i kartvyn och i spelvyn så hade användaren tillgång till en HUD. Denna innehöll både information
om poäng och antal drag, samt en knapp som tog fram en meny (se Figur 19 och 20).

FIGUR 19. HUD - MOBILPROTOTYP.
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FIGUR 20. MENY - MOBILPROTOTYP.

4.3 Smart-TV-prototyp
Genom att ta hänsyn till de rekommendationer som tas upp i kapitel 3.3: Rekommendationer för SmartTV design, samt vissa populära konsollspel, så togs två designlösningar fram som simulerar hur man kan
anpassa de tre spelmekaniska komponenterna till Smart-TV. Eftersom de vanligaste
inmatningsmetoderna för Smart-TV är Dpad och/eller muspekare så baserades vardera designlösning på
en av dessa kontroller.
Den Smart-TV-lösning som användes var en Rikomagic MK802 III med tillhörande handkontroll (Dpad
och accelerometerbaserad mus) (se Figur 21). Detta är en Androidbaserad dator som kan anslutas direkt
till TV-skärmen, för att på så sätt kunna köra specialanpassade Smart-TV-applikationer. Handkontrollen
valdes för att den både har möjlighet att använda en Dpad och en accelerometerbaserad mus, vilka är
de vanligaste inmatningsmetoderna på Smart-TV. Detta gör att samma handkontroll kan användas till
båda designlösningar. Valet av handkontroll har dock inflytande på resultatet från användartesterna i
och med att den totala användarupplevelsen påverkas utav vilken hårdvara som används. Eventuella
ergonomiska eller designmässiga problem med den givna handkontrollen prioriterades dock bort i en
kompromiss för att få designlösningarna att fungera rent tekniskt.
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FIGUR 21. HANDKONTROL.

4.3.1 Generella anpassningar
Gemensamt för de båda designlösningarna var att alla element som användaren behövde interagera
med förstorades för att synas tydligare på det långa betraktningsavståndet, t.ex. knapparna i HUD:en.
Både mellanrummet mellan knapparna och ”paddingen” ökade. Samtliga element i spelet flyttades även
in för att kompensera för ”overscan”. Eftersom det rekommenderas att hålla själva interaktionen så
enkel som möjlig för användaren så formades också menyn om så att den konstant låg synlig ute i
vänstra kanten.
Eftersom det inte rekommenderas att låta användaren byta inmatningsmetod under en och samma
användningssession (Google Developer, 2012) så utformades de båda designlösningarna som oberoende
system. Användaren kunde med andra ord spela hela spelet antingen genom att enbart använda
Dpad:en, eller genom att enbart använda den accelerometerbaserade musen.
4.3.2 Designlösning 1
Designlösning 1 är utformad så att hela spelet styrs genom Dpad:en. Användaren spelar alltså genom att
använda upp-, ner-, höger-, vänster- och mittknappen (se Figur 1).
 Flytta och placera spelobjekt i två dimensioner
För att flytta siktet så klickar användaren på upp-, ner-, vänster- och högerknapparna. Användaren kan
även hålla in en av dessa knappar för att få siktet att fortsätta röra sig i en viss riktning (se Figur 22). För
att skjuta bollen så klickar användaren på mittknappen.
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FIGUR 22. FLYTTA SIKTE – DESIGNLÖSNING 1.

 HUD-element och spelmenyer
HUD:en i denna designlösning baseras på den menystruktur som beskrivs i kapitel 3.3.3:
Inmatningsmetod och navigation (se även Figur 3). Detta går ut på att huvudmenyn alltid ligger längst
till vänster på skärmen och utgörs av en vertikal lista. För att bläddra i denna lista så används upp- och
nerknappen. Submenyer eller detaljvyer nås genom att klicka på högerknappen.
HUD:en (menyn) i denna designlösning är baserad på samma princip. För att navigera till menyn i
spelvyn så håller användaren alltså in vänsterknappen tills att siktet nått vänster kant av spelplanen.
Användaren får då kontroll över menyn och kan använda dess funktioner (se Figur 23). Samma princip
används i kartvyn. För att få kontroll över menyn så klickar användaren på vänsterknappen tills
markören gått förbi elementet längst till vänster på kartan (se Figur 24). I båda fallen så kan användaren
återvända till kartan eller spelplanen genom att klicka på högerknappen.
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FIGUR 23. MENY – DESIGNLÖSNING 1.

FIGUR 24. MENY OCH KARTA – DESIGNLÖSNING 1.

Själva menyn utgörs av en vertikal lista av klickbara knappar. För att bläddra i denna så klickar
användaren på upp- och nerknapparna och för att klicka på knapparna så används select-knappen. En
tydlig markering visar vilken knapp som för tillfället är vald.
 Interaktiv karta
I denna designlösning så navigeras den interaktiva kartan med hjälp av upp-, ner-, vänster- och
högerknapparna. Användaren ”hoppar” mellan närliggande element, och kameran centreras över det
som är valt (se Figur 25). En tydlig markör visar även vilket element som för tillfället är valt. Denna
design baseras på hur interaktiva kartor utformas i många konsolspel, t.ex. Mass Effect 3. I och med att
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interaktionsmöjligheterna är så pass begränsade på Smart-TV så har zoom-funktionen på kartan
däremot prioriterats bort

FIGUR 25. INTERAKTIV KARTA - DESIGNLÖSNING 1.

4.3.3 Designlösning 2
Designlösning 2 är utformad så att spelet styrs genom den accelerometerbaserade musen. Genom att
röra handkontrollen i x- och y-led så flyttar användaren den muspekare som visas på skärmen. För att
klicka på objekt på skärmen så används select-knappen på kontrollen.
 Flytta och placera spelobjekt i två dimensioner
I denna designlösning så flyttar användaren på siktet genom att ”ta tag” i det med musen och dra det till
en önskad position. Användaren flyttar alltså muspekaren till siktet, håller in select-knappen, flyttar
musen och siktet till den nya positionen och släpper då select-knappen (se Figur 26). Denna design liknar
den interaktion som en användare har med en pekskärm och är förhoppningsvis lätt att lära sig.
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FIGUR 26. FLYTTA SIKTE - DESIGNLÖSNING 2.

 HUD-element och spelmenyer
I denna designlösning så interagerar användaren med menyn genom att direkt klicka på knapparna.
Användaren flyttar muspekaren till den knapp som ska användas och klickar på select-knappen på
kontrollen. Precis som i designlösning 1 så utgörs menyn av en vertikal lista som ligger i vänster kant av
skärmen (se Figur 27).

FIGUR 27. MENY - DESIGNLÖSNING 2.
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 Interaktiv karta
Den interaktiva kartan navigeras i denna designlösning genom att användaren ”tar tag” och flyttar
kartan över skärmen. Användaren håller alltså in ”select”-knappen och rör musen för att flytta kartan (se
Figur 29). För att interagera med elementen på kartan kan användaren klicka på dem med muspekaren.
(se Figur 28). I och med att interaktionsmöjligheterna är så pass begränsade på Smart-TV så har zoomfunktionen på kartan däremot prioriterats bort.

FIGUR 28. INTERAKTIV KARTA - DESIGNLÖSNING 2.

FIGUR 29. INTERAKTIV KARTA 2 - DESIGNLÖSNING 2.
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5 ANVÄNDARTESTER
I detta kapitel beskrivs genomförandet av användaresterna. Först beskrivs utrustningen och lokalen som
använts. Därefter beskrivs pilottesterna som utförts, samt hur de påverkade upplägget av de riktiga
testerna. Sist beskrivs utförandet av de riktiga användartesterna.

5.1 Utrustning
●

Rikomagic MK802III Android Mini PC

●

Kontroll med inbyggd accelerometerbaserad mus och Dpad

●

Sony 48” LDC TV

●

Installerad spelprototyp

●

Uppgiftsblad

●

Testmanus

●

Medgivandedokument

●

Frågeformulär

●

Anteckningsblock

5.2 Lokal
Samtliga användartester utfördes i ett mötesrum på King.com:s kontor i Stockholm. Detta rum valdes för
att det erbjöd lugn och uteslöt störande moment som kunde påverka uppgiftsutförandena.

5.3 Pilottest
Innan själva användarstudien påbörjades så utfördes två pilottest. Båda pilottesten utfördes i samma
lokal som de riktiga testerna. Den ene användaren testade den Dpad-baserade designlösningen medan
den andra testade den accelerometerbaserade musen. Detta gjordes för att försäkra att testerna gick att
utföras inom den givna tidsramen (45 min), och att samtliga uppgifter vara tillräckligt tydliga.
Pilottesterna försäkrade även att tekniken (Rikomagic MK802III Android Mini PC i kombination med
handkontroll, kopplat till en Sony 48 tum LCD TV) fungerade i själva testmiljön.
Pilottesterna visade på att användarna behövde en kort genomgång av den kontroll som de skulle
använda för testet, både för Dpad:en och den accelerometerbaserade musen. Det blev även uppenbart
att de testpersoner som inte tidigare varit med i användartester där tänka-högt-metoden tillämpats
skulle behöva ytterligare instruktioner angående detta. Vidare så blev det tydligt att varje test totalt
skulle ta cirka 35 minuter och att testerna gav som mest information då ett kontinuerligt samtal fördes
mellan testpersonen och testledaren.
I och med att pilottesterna fungerade bra så behölls det generella upplägget av testerna. Smärre
ändringar gjordes för att förbättre tidigare nämnda punkter.
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5.4 Uppgiftsutförande
Utvärderingen utfördes på individuell nivå och började med att testpersonerna välkomnades och fick en
förklaring av det generella upplägget av studien (se Bilaga 2: Testmanus). Då processen skedde enligt
mallen för mellangruppsdesign (Rubin & Chisnell 2008, s.75-78) utvärderade fem användare den ena
designlösningen (Dpad) och fem användare den andra designlösningen (accelerometerbaserad mus).
Efter introduktionen fick testpersonen en kort förklaring av själva spelet och den kontroll (Dpad eller
accelerometermus) som skulle användas. Testpersonen blev även instruerad att använda tänka-högtmetoden, samt vad detta innebar.
Efter detta fick användaren uppgiftsbladet (se Bilaga 3: Uppgiftsblad). Detta bestod av två uppgifter,
varav den första gick ut på att fritt utforska spelet. Den andra uppgiften bestod i tio delmoment som
skulle simulera ett vanligt användningsflöde i spelet. Testledaren gick först igenom dessa tillsammans
med testpersonen för att försäkra om att det inte fanns några oklarheter. Ljudinspelningen startades då
användaren började spela.
Under testet uppmuntrades testpersonen att hela tiden säga högt vad han eller hon tänkte om spelet
eller den generella användningssituationen. Testledaren ställde även en del följdfrågor på det som
sades, eller bad testpersonen att förklara vidare vad han eller hon menade.
Då båda uppgifterna var klara så avslutades spelet. Testpersonen fick då ett frågeformulär tilldelat sig
(se Bilaga 4: Frågeformulär). Detta bestod av tio påståenden med en tillhörande likertskala (Rubin &
Chisnell 2008, s.197-198). Fråga 1-3 handlade om kartan och navigeringen, fråga 4-7 handlade om
HUD:en och fråga 8-10 handlade om siktet och spelupplevelsen överlag.
Testpersonen ombads att ringa in det alternativ som stämde bäst överens med påståendet på en skala
från “Håller verkligen inte med” till “Håller verkligen med”. Frågeformuläret fungerade även som
underlag till den semistrukturerade intervju som hölls. Frågorna i formuläret diskuterades kontinuerligt i
samband att testpersonen fyllde i det.
Då frågeformuläret var ifyllt och intervjun var slutförd så avslutades ljudinspelningen och testpersonen
tackades för att denne ställt upp.
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6 RESULTAT
I detta kapitel beskrivs resultatet från användartesterna. Först summeras och kategoriseras
kommentarerna från den semistrukturerade intervjun. Därefter visas resultaten från frågeformuläret i
form av diagram.

6.1 Speltest och semistrukturerad intervju
Följande matris är en kategorisering och summering av vad testpersonerna sa under speltestet:
Dpad (summering)

Accelerometerbaserad mus (summering)

Sikte/precision/ – Känns klantigt/klumpigt/primitivt.
flytta objekt
– Känner igen mig direkt.
– Dålig precision.

– Svårt att flytta siktet dit man vill.
– Finkänslig.
– Känns onaturligt.
– Känns som att jag behöver "vifta" för
mycket.

Navigering/karta

– Solklart.
– Lätt att förstå.
– Enkelt att navigera.
– Hade velat ha en pil för saker utanför
skärmen.

– Inte helt självklart att man skulle "hålla i"
kartan och dra.
– Lätt att använda.

Interaktion med
HUD

– Ej självklart att siktet ut till vänster gör
att man kommer till HUD:en (menyn).
– En popup hade kunnat vara bra.
– Blir väldigt många knapptryck för att
använda HUD:en (menyn).
– Över lag enkelt att använda HUD:en
(menyn).

– Väldigt lätt att komma åt knapparna.
– Inga problem alls att använda denna.

Inlärningskurva

– Förstod direkt hur man använder
Dpad:en.
– Lär sig väldigt snabbt hur man siktar.
– Fattade direkt hur man kör spelet.

– Väldigt ovant.
– Förstod inte direkt att man skulle hålla in
knappen för att dra saker.
– Svårt i början, men man lärde sig hur
man använde musen efter ett tag.
– Får in känslan ju mer man använder den.

Spelet/spelkänsla

– Spelet går för långsamt.
– Går för segt.
– Inget "flyt" i spelet.
– Känns "hackigt".

– Hade hellre velat skjuta direkt istället för
att flytta ett sikte.
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Kontrollen

– Jobbigt att hålla kontrollen.
– Hårdvara känns som att vara dålig kvalitet.

– Hårdvaran känns dålig.
– Skulle inte orka sitta och spela länge.
– Ej skönt för armen.

Generella
kommentarer och
jämförelser

– Använder mycket hellre musen. Känns – Känns överlag svårt att använda musen.
mer modernt och färre knapptryckningar. – Hade känts mer bekant att använda en
– Känns som jag spelar ett "flygplansspel" Dpad.
– Känns som att gå tillbaka i tiden med
tekniken. Väldigt retro.

TABELL 1. INTERVJURESULTAT.

Kommentarerna är kategoriserade efter områden och ämnen som ofta kom upp på tal under speltestet.
Eftersom det ofta kom likartade kommentarer från olika användare så har dessa summerats inom
respektive kategori. För att se samtliga kommentarer från speltestet se Bilaga 5: Kommentarer från
semistrukturerad intervju.
Det som vad gemensant för alla fem användare som testade designlösning 1 med Dpad:en var att det
kändes klumpigt, primitivt och trögt att styra spelet, även om det var väldigt lätt att förstå hur man
skulle göra detta. Testpersonerna påpekade att de direkt förstod hur spelet skulle spelas, men att det
var “för dåligt flyt” eller att det kändes “hackigt”, “yxigt” och “omodernt”. Ett flertal testpersoner
ogillade även att det krävdes flera knappklick för att komma ut till menyn.
De fem användare som testade designlösning 2 med den accelerometerbaserade musen hade över lag
svårt att sikta. De nämnde ofta att det kändes onaturligt och att man behövde vifta för att få siktet dit
man ville. Det kom dock fram att många testpersoner vande sig vid att använda den musen en bit in i
testet, och då kunde kontrollera spelet bättre. Testpersonerna i denna grupp hade inga problem att
använda HUD:en (menyn), men de sade att de hade känt sig mer bekanta med en Dpad.
Gemensamt för de båda grupperna var att det efter att tag var ansträngande för handen att använda
själva kontrollen, och att det kändes som att själva hårdvaran var av dålig kvalitet.
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6.2 Frågeformulär
Diagram 1 visar resultaten för fråga 1-3 på frågeformuläret som användarna fick fylla i efter speltestet.

DIAGRAM 1. RESULTAT FORMULÄRFRÅGOR 1-3.

De båda designlösningarna visar likvärdiga resultat gällande kartanvändning och navigering. Fråga 1 och
fråga 3 varierar dock en aning mellan de olika designlösningarna.
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Diagram 2 visar resultaten för fråga 4-7 på frågeformuläret som användarna fick fylla i efter speltestet.

DIAGRAM 2. RESULTAT FORMULÄRFRÅGOR 4-7.

Gällande HUD:en så hade designlösning 2 (accelerometerbaserad mus) konsistent högre resultat än
designlösning 1 (Dpad). Designlösning 2 visar bättre värden både på fråga 4 och 5, vilka handlar om
själva interaktionen med HUD:en. Fråga 6 och 7, som handlar om placering och presentation, visar
likvärdiga resultat för de båda designlösningarna.
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Diagram 3 visar resultaten för fråga 8-10 på frågeformuläret som användarna fick fylla i efter speltestet.

DIAGRAM 3. RESULTAT FORMULÄRFRÅGOR 8-10.

Fråga 8 visar tydligt högre resultat för designlösning 1 (Dpad), trots en relativt hög standardavvikelse för
båda designlösningar. Testpersonerna tyckte med andra ord att det var lättare att sikta och flytta objekt
på skärmen med Dpad:en som användes i designlösning 1. Detta stämmer även överens med det som
togs upp under speltestet och den semistrukturerade intervju som hölls parallellt.
Fråga 9 visar att testpersonerna även tyckte det kändes mer naturligt att kontrollera spelet med
Dpad:en jämfört med den accelerometerbaserade musen.
Fråga 10 visar att de testpersoner som använde designlösning 2 (accelerometerbaserad mus) hade en
mer positiv spelupplevelse. Dessa resultat ligger dock relativt nära varandra, speciellt med tanke på
standardavvikelsen.
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7 DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras resultatet från användartesterna och de riktlinjer för Smart-TV-design som
beskrivits i litteraturstudien. Dessa diskuteras utifrån de tre spelmekaniska komponenter som studerats.
Avslutningsvis diskuteras generella tankar och spekulationer kring multiplattformspel och framtidens
spelutveckling.

7.1 Karta och navigering
Anpassningen av den interaktiva kartan visar likvärdiga resultat för båda designlösningar. Både de
testpersoner som använde designlösning 1 och de som använde designlösning 2 nämnde under
speltestet att kartan var lätt att förstå och använda. Detta stämmer även överens med svaren på fråga
1-3 i frågeformuläret som visar likvärdiga resultat för de båda designlösningarna. Fråga 1 och 3 varierar
en aning, men detta ligger väl inom standardavikelsens intervall.
Det som även var gemensamt för de båda designlösningarna var att användarna inte tyckte att det var
självklart att det fanns element på kartan som låg utanför skärmens gräns. För att tydliggöra detta skulle
man t.ex. kunna ha en pil som visar användaren vart de kan navigera utanför skärmen (vilket även är en
av rekommendationerna från Google Developers).
Denna studie pekar alltså på att interaktion med kartor och andra liknande spelmekaniska komponenter
i spel till Smart-TV kan utformas på flera olika sätt. En lösning är att låta spelaren använda en Dpad, där
man låter användaren gå från ett element till ett närliggande genom att använda de fyra piltangenterna,
och låta skärmen centreras över det som väljs. En annan lösning är att låta spelaren använda en
accelerometerbaserad mus för navigering. Användaren kan då flytta runt kartan genom att helt enkelt
dra den med muspekaren över skärmen och sedan klicka på de element man välja.
I mobilversionen av spelet så kunde användaren däremot zooma kartan genom att greppa tag i den med
två fingrar. Detta kunde inte implementeras på Smart-TV-versionen i någon designlösning, i och med de
begränsade interaktionsmöjligheterna. Detta pekar på att vissa delar av spel helt enkelt inte går att
implementera på Smart-TV, och därför måste prioriteras bort eller förenklas.

7.2 HUD-element och spelmeny
Resultatet från användarstudien visar att anpassningen av HUD:en fungerade väl i båda designlösningar
rent utseendemässigt. Både fråga 6 och 7 i frågeformuläret gav höga och jämnvärdiga resultat, vilket
tyder på att användarna tyckte att HUD:en såg ut som en naturlig del av spelet utan att vara en störande
komponent.
Det som resultatet dock visar är att testpersonerna som använde designlösning 1 (Dpad) hade betydligt
svårare att interagera med HUD:en då den användes i kombination med andra spelmekaniska
komponenter, t.ex. kartan eller spelplanen. Testpersonerna sade i många fall att de tyckte att det
krävdes för många knappklick för att nå menyn, eller att det helt enkelt tog för lång tid. Det sades även
att det kändes konstigt att med hjälp av Dpad:en behöva navigera ut från spelplanen eller kartan för att
komma till menyn, istället för att kunna interagera med den direkt. Detta är alltså ett resultat av den
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kompromiss som måste göras ifall man anpassar denna komponent från den pekskärmsbaserade
mobiltelefonen till den Dpad-styrda Smart-TV:n.
De testpersoner som använde designlösning 2 (accelerometerbaserad mus) nämnde däremot flera
gånger att knapparna var stora och lättåtkomliga. De uppgifter som involverade HUD:en kunde även
utföras utan problem. Dessa kommentarer stämmer överens med resultatet från fråga 4 och 5 i
frågeformuläret, vilket visar konsistent högre värden för designlösning 2, trots standardavvikelsen.
Baserat på detta resultat så kan man konstatera att HUD-element i spel till Smart-TV bör utformas så att
spelaren kan interagera med dem med en muspekare av något slag. Ett exempel på en sådan är den
accelerometerbaserad mus som användes i designlösning 2. Detta gör att man minskar antalet
knappklick för användaren och därmed gör att spelet går snabbare.
För att göra detta så bör man som utvecklare alltså följa de riktlinjer som tas upp i kapitel 3.3 Riktlinjer
för Smart-TV-design angående klickbara element, eftersom resultatet visar att dessa även fungerar väl
för att utforma HUD-element till Smart-TV-spel.

7.3 Förflyttning och placering av spelobjekt på skärmen
Resultatet från denna studie pekar på att det är mer intuitivt för spelare att använda en Dpad, jämfört
med en accelerometerbaserade mus, för att flytta objekt på skärmen. Detta tydliggörs först och främst
under speltestet och den semistrukturerade intervjun, då testpersonerna påpekade att de direkt förstod
hur spelet fungerade och att de kände igen sig i kontrollen. Detta stämmer även överens med svaren på
fråga 8 i frågeformuläret (se Diagram 3), vars resultat pekar på att de användare som testade
designlösning 1 (Dpad) hade betydligt lättare att flytta objekt på skärmen (i detta fall siktet i spelet).
Det som dock kom fram under speltestet var att de användare som testade designlösning 2 nämnde att
de efter en stunds spelade lärde sig hur man styrde med musen, även om den kändes onaturlig och
svåranvänd från början. Detta kan även vara anledningen till den stora standardavvikelsen bland svaren
på fråga 8 och 9 i frågeformuläret. Man skulle alltså kunna spekulera i att om användarna som testade
designlösning 2 fick längre tid på sig att spela och lära sig hur den accelerometerbaserade musen
fungerade så skulle de ge en mer positiv respons på dessa frågor.
Resultatet på fråga 8 och 9 i frågeformuläret bör även studeras i relation till resultatet på fråga 10, där
användaren blev frågad om spelet över lag gav en positiv spelupplevelse. Designlösning 1 fick sämre
resultat på denna fråga jämfört med designlösning 2. Detta tyder alltså på att användarna hade en mer
positiv upplevelse med den accelerometerbaserade musen, trots att de ansåg att den var svårare att
sikta med och inte kändes lika naturlig att använda. Utöver detta så kommenterade flera testpersoner
för designlösning 1 att de tyckte det kändes klumpigt och primitivt att styra spelet med Dpad:en, även
om de direkt förstod hur de skulle använda den. Det påpekades också av ett antal testpersoner att de
hellre hade använt musen om de fick välja, då detta hade känts som ett modernare och roligare sätt att
styra spelet. Detta var troligtvis en bidragande faktor till att designlösning 1 inte gav en lika positiv
användarupplevelse som designlösning 2.
35

7.4 Övriga kommentarer och observationer
Gemensamt för både designlösningarna var att användaren tycke att själva hårdvaran kändes dålig.
Många klagade på att de tyckte att kontrollen inte var skön att hålla i, eller att de inte skulle orka sitta
och spela länge för att de förmodligen skulle bli trötta i armen. Hårdvaran som användes i denna studie
har alltså troligtvis bidragit till ett lägre resultat för båda designlösningarna. Detta skulle kunna
förbättras genom att använda en mer ergonomisk kontroll som är mer bekväm att hålla i.
En annan vanlig kommentar under speltestet var att användarna som testade designlösning 1 tyckte att
det kändes omodernt och tråkigt att enbart använda en Dpad för att styra spelet. “Det känns som att jag
spelar ett flygplanspel” eller “det känns som att gå tillbaka i tiden med tekniken” var några av dessa
kommentarer. Detta pekar på att Dpad:en gjorde spelet för simpelt (även om den var lättare att
använda) och bidrog till en sämre användarupplevelse.

7.5 Befintliga rekommendationer för Smart-TV-design
Denna studie visar att de rekommendationer som tas upp i kapitel 3.3: Rekommendationer för SmartTV design i vissa fall även fungerar för spel. Exempel på sådana rekommendationer är t.ex. hur man
designar och placerar knappar och andra klickbara element. Dessa måste vara tillräckligt stora för att
kunna navigeras med en muspekare, samt ge tydliga indikationer på vad som är valt och vad man kan
klicka på. Menyer och andra HUD-element kan med fördel placeras i höger- eller vänsterkanten där det
finns gott om utrymme på en TV-skärm. Man måste dock se till att dessa ligger inom ramen för
“overscan”.
Många av de rekommendationer som tas upp har dock visats bidra till högre effektivitet och
ändamålsenlighet, men inte till en högre tillfredställelse för användaren. Eftersom tillfredställelse är
starkt kopplat till användarupplevelse (Se Kap. 3.1: Användbarhet och användarupplevelse (UX) i spel)
så kan man konstatera att dessa rekommendationer och riktlinjer inte nödvändigtvis bör följas för
spelutveckling till Smart-TV. Exempel på sådana rekommendationer är att minimera hur mycket
användaren interagerar med spelet och att utforma spelet så att allt styrs genom Dpad:en.

7.6 King.com och framtidens spelutveckling
Man kan utifrån denna studie spekulera kring hur spelutveckling kommer se ut i framtiden. Att skapa
multiplattformspel är redan idag svårt, då antalet möjliga spelplattformar ökar konstant. Nya
plattformar innebär inte bara att nya tekniska lösningar måste tas fram, men även att man måste ta
hänsyn till helt nya användningssituationer för spelen.
För företag som King.com är multiplattformanpassning en viktig del av affärsmodellen. Man har till viss
del lyckats med detta med spel som t.ex. Candy Crush Saga, vilket är ett av de största spelen på både
Facebook och iOS under 2013 (Financial Times, 2013). Hittills har dock de olika plattformarna sett
relativt lika ut. När däremot plattformar som t.ex. Smart-TV eller Google Glass (Wall Street Journal,
2012) kommer ut på marknaden så medför de helt nya användningssituationer. Denna studie pekar på
att dessa måste tas i hänsyn under själva spelutvecklingen, redan från ett tidigt stadie. Man kan alltså
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spekulera i att det kommer bli mer relevant för företag som King.com att utföra studier som denna, i
kombination med utforskande användartester i flera stadier av spelutvecklingen.
Man kan slutgiltigen konstatera att multiplattformanpassning av spel både bringar nya möjligheter och
problem för spelföretagen. Även om nya plattformar medför möjligheten att nå fler spelare så måste
företagen själva avgöra ifall det finns tid och resurser att Smart-TV-anpassa sina spel.
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8 SLUTSATSER
I detta kapitel redogörs slutsatserna från denna studie. Dessa baseras på den huvudsakliga
frågeställningen och de tre underliggande frågorna. Efter detta så definieras en lista på
rekommendationer för anpassning av mobilspel till Smart-TV. Denna lista baseras på resultaten och
diskussionen i denna studie.

Hur anpassar man spel som är avsedda att spelas på en liten pekskärm till att spelas på en
stor skärm (TV-storlek) med en handkontroll, med avseende på användarupplevelse?
Denna studie har gått ut på att utforska hur man kan översätta och anpassa mobilspel till att kunna
köras på Smart-TV, med en så bra användarupplevelse som möjligt. Fokus har legat på tre spelmekaniska
komponenter (förflyttning av objekt i två dimensioner, interaktiva kartor och HUD-elemen) som alla är
vanliga i mobilspel. Eftersom användarupplevelse handlar om den totala upplevelsen vid användning av
en produkt eller ett system så måste alla tre spelmekaniska komponenter (inklusive hårdvara och
användningskontext) utvärderas tillsammans.
Med detta sagt så kan man först och främst konstatera att de användare som testade designlösning 2
(vilken baserades på en accelerometerbaserad mus) hade en bättre användarupplevelse än de som
testade designlösning 1 (Dpad). Den som vill anpassa ett mobilspel till att kunna köras på Smart-TV bör
alltså utforma spelet så att det styrs genom en mus (t.ex. den accelerometerbaserade mus som testades
i designlösning 2). Detta sätter dock begränsningar på själva spelet. Vissa av de spelmekaniska
komponenter och de interaktioner som lätt kunde köras med pekskärmen på mobilversionen av spelet
var svåra att anpassa till att enbart köras med en accelerometerbaserad mus. Dessa delar av spelet
kommer därför att behöva förenklas väsentligt eller helt enkelt prioriteras bort.
Utöver detta så måste spelet anpassas till att fungera väl i den kontext som Smart-TV används inom (10”
UX). Detta innebär främst anpassning av HUD:en och andra klickbara element.
För att summera denna studie så har följande punkter med rekommendationer för anpassning av
mobilspel till Smart-TV tagits fram. Dessa utgår från de tre spelmekaniska komponenter som diskuterats,
och baseras på resultatet från den användarstudie som utförts samt de befintliga rekommendationer
som tagits upp i litteraturstudien.

Hur anpassar man förflyttning och placering av spelobjekt på skärmen (i två dimensioner) till
TV:n?




Att förflytta och placera spelobjekt på skärmen (i två dimensioner) görs med fördel med en
muspekare, t.ex. en accelerometerbaserad mus. Detta kan leda till en brantare inlärningskurva
för spelet, men bidrar också till en förhöjd användarupplevelse.
Se till att den handkontroll som används är ergonomiskt utformad. Användaren kan annars lätt
bli trött i armen av att använda denna.

Hur anpassar man HUD-element (Head-Up-Display) och spelmenyer till att köras på en TV?
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Gör klickbara HUD-element tillräckligt stora för att kunna användas med en muspekare. Se även
till att dessa har tillräckligt avstånd till varandra för att tillåta fel från användaren.
Ge användaren tydliga indikationer när ett klickbart element är markerat, valt eller klickat.
Placera HUD-element i höger- eller vänsterkanten av skärmen, där det finns gott om extra
utrymme på en TV-skärm.
Ta hänsyn till “overscan”. Räkna med att cirka 15 % av skärmytan försvinner i kanterna då spelet
körs på en TV-skärm.

Hur anpassar man interaktiva kartor till att användas på en TV?




Anpassa kartan till att kunna användas med en muspekare. Detta kan t.ex. göras genom att låta
användaren dra kartan med muspekaren och klicka på de element han eller hon vill interagera
med.
Visa användaren om och vart det finns element som ligger utanför skärmen, t.ex. med en pil.
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9 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE
Detta kapitel beskriver hur framtida forskning inom detta område skulle kunna bedrivas och hur man
skulle kunna bygga vidare på detta arbete.
Både förstudien, spelprototypen och användartesterna i denna studie har anpassats till den givna
tidsramen för detta arbete. Detta innebär att vissa kompromisser har varit nödvändiga under arbetets
gång. Till en början så har ett begränsat antal spelmekaniska komponenter valts ut och studerats. I
framtida arbeten så skulle fler av dessa komponenter kunna studeras för att få en mer komplett bild av
vad som fungerar och vad som inte fungerar på Smart-TV.
Utöver detta så valdes deltagarna i användarstudien ut baserat på deras mobil- och TV-vanor. För att få
mer tillförlitliga resultat så skulle en framtida studie kunna involvera testpersoner som matchar den
genomsnittlige användaren för just Smart-TV. I och med att Smart-TV är en relativt ny spelplattform så
finns i dagsläget ingen sådan användarbas definierad. Det hade även varit önskvärt att ha fler
testpersoner, för att då kunna dra fler statistiskt säkerställda slutsatser.
Sist men inte minst så skulle en framtida studie kunna testa andra designlösningar och annan hårdvara.
Till exempel så skulle en handkontroll med “pekyta” som inmatningsmetod kunna testas (istället för
accelerometerbaserad mus) vilket används i vissa Smart-TV-modeller.
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11 BILAGOR
Bilaga 1: Urvalsfrågor


Spelar du mobilspel i mer än en timme i veckan? Ja/Nej?



Äger du en TV? Ja/Nej?



Tittar du på TV, eller använder den i annat syfte (Netflix etc.) i mer än en timme i veckan?
Ja/nej?



Hur gammal är du?
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Bilaga 2: Testmanus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Välkomna testpersonen.
Förklara syftet med studien och svara på eventuella frågor.
Slå sig ner i stolen/fåtöljen framför Tv:n
Förklara utförandet av uppgifterna och att testpersonen ska “tänka-högt”.
Fråga: är det ok om jag spelar in det som sägs?
De får ett blad med en uppgift.
Ge en ytterligare muntlig förklaring av uppgiften.
Startar ljudinspelning.
Testpersonen utför uppgiften.
När testpersonen är klar med första uppgiften så får han eller hon nästa uppgiftsblad.
Ge en ytterligare muntlig förklaring av uppgiften.
Då denna uppgift är klar så ombeds testpersonen att fylla i ett frågeformulär tillsammans med
testledaren.
13. Tacka testpersonen för deltagandet och bjud på eventuell fika.
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Bilaga 3: Uppgiftsblad
Uppgift 1:
1. Utforska spelet hur du vill! Försök t.ex. att klara valfri bana genom att skjuta färre än 50 bollar.
Uppgift 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utgå från “Startvyn”. Klicka på “Play”-knappen och för att komma till “kartvyn”.
Navigera till och starta bana 10.
Spela spelet: skjut iväg ca 10 bollar.
Stäng av ljudet i spelet med hjälp av knappen i menyn.
Fortsätt att spela spelet: skjut iväg ca 10 bollar till.
Gå tillbaka till kartvyn med hjälp av knappen i menyn.
Sätt på ljudet i spelet igen med hjälp av menyn.
Navigera till och starta bana 5.
Spela spelet: skjut iväg ca 15 bollar.
Avsluta spelet genom med hjälp av menyn.
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Bilaga 4: Frågeformulär

Karta
1.

Jag kunde med enkelhet navigera mellan de olika elementen på kartan:

Håller verkligen inte
med

2.

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Jag förstod hela tiden vart jag befann mig på kartan:

Håller verkligen inte
med

3.

Håller inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Jag kunde med enkelhet navigera till element som från början låg utanför
skärmens gränser:

Håller verkligen inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

HUD
4.

Jag kunde med enkelhet använda HUD:en (menyn) då jag befann mig i kartvyn:

Håller verkligen inte
med

5.

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Jag kunde med enkelhet använda HUD:en (menyn) då jag befann mig i spelvyn:

Håller verkligen inte
med

6.

Håller inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

HUD:en var placerad på en för mig naturligt plats på skärmen:

Håller verkligen inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt
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Håller
med

Håller verkligen
med

7.

HUD:en kändes som en naturlig del av hela spelet utan att vara ett störande
moment:

Håller verkligen inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Håller
med

Håller verkligen
med

Flytta spel-objekt
8.

Det var enkelt att flytta siktet dit jag ville:

Håller verkligen inte
med

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Övrigt
9.

Den kontroll som jag använda kändes som ett naturligt sätt att styra spelet:

Håller verkligen inte
med

10.

Håller inte
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Ingen
åsikt

Håller
med

Håller verkligen
med

Spelet var roligt att spela:

Håller verkligen inte
med

Håller inte
med
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Bilaga 5: Kommentarer från semistrukturerad intervju
Dpad (Kategorisering)

Accelerometerbaserad mus (Kategorisering)

– Att kontrollera spelet med Dpad kändes
“klantig/klumpig”.
– Jobbigt och onödigt krångligt att sikta runt.
– Svårt att sikta, “hoppar” fram.

– Lite svårt att sikta.
– Känns onaturligt med bara accelerometer. Bättre
som med Wii-moten.
- *Har över lag problem med att flytta runt siktet.

– Gillar siktet

– Kan man kalibrera spelkontrollen?
– Pekar åt annat håll, stämmer ej överens med vart
musen befinner sig.
– Den är ju finkänslig, vilket är bra!
- *Har överlag svårt att sikta. Gillar inte denna typ
av interaktion.
– Det går, men det är som att sitta med en mus
med vänsterhanden.

- Hoppar stora steg när jag bara trycker en gång,
dålig pression.

Sikte/precision

– Dålig precision, känns som att den hoppar för långt
när jag klickar en gång.
– Hade varit bra med diagonal flytt.
– Känns som ett primitivt sätt att styra spelet.
– Det känns inte mjukt och skönt att använda. Känns
snarare som att jag håller på att välja TV program.
– Dålig precision
- För stora steg. Känns jävligt klumpigt.
– Känns yxigt.

– Överlag solklart hur man navigerar i spelet.
– Lätt att förstå hur man ska navigera.
– Kartan var hackig.

– Får vifta alldeles för mycket. Känns som att det
inte ska behövas.
- *Siktar runt i taket och väggen.
– Siktet hoppar till, vilket gör det svårt att spela.

– Ville höja siktet för att gå uppåt i kartan.
– Inte helt självklart att man skulle “hålla i” kartan
och dra.

– Över lag väldigt enkelt att navigera. HUD:en var
bra.
– Hade varit tydligare om man hade en pil eller något
som visar vart man kan gå.

Navigering/karta

– Ej solklart med kartnavigeringen när man ska gå till
saker som ligger utanför kartan. Fattade inte riktigt
att de låg där.
– Funkade bra att navigera på kartan, logiskt när
man tänket efter.
– Navigeringen gick överlag enkelt.

– Ej självklart att siktet ut till vänster gör att man
kommer till i HUD:en.
– Hade eventuellt hellre haft en popup som kom
fram.
– Fattade direkt hur man använde menyn. Hade inte
vart svårt att lista ut även om hon såg hur man
gjorde det innan.

Interaktion med
HUD

- *Klarade direkt att gå ut till menyn, fattade detta
direkt. Kändes väldigt logiskt att gå ut till kanten för
att komma till menyn.
– Över lag väldigt enkelt att navigera. HUD:en var
bra.
– Inte solklart att man ska gå längst till vänster för
menyn.
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- *Har inga som helst problem med att interagera
med HUD:en.
– HUD:en känns tillräckligt stor. Känns inte svårt
att använda alls.
- *Lägger hela tiden märke till poängen. Pratar om
detta vilket tyder på att dessa HUD-element är
synliga.

- *fattade direkt hur man skulle använda Dpad:en.
– Förstod inte att man kunde hålla in flytt-knappen.
– Lär sig riktigt snabbt hur man flyttar siktet.
– Överlag solklart hur man navigerar i spelet.

– Ovant, van vid Wii-moten.
– Förstod inte direkt att man skulle hålla in
knappen (att det fungerar som en touch).
– Kände dock att jag lärde mig efter ett tag hur den
fungerade.

– Lätt att förstå hur man ska navigera.

Inlärningskurva

- *Klarade direkt att gå ut till menyn, fattade detta
direkt. Kändes väldigt logiskt att gå ut till kanten för
att komma till menyn.

– Man lär sig hur siktet och kontrollen funkar efter
ett tag.
– Lär sig musen, får in känslan efter ett tag.
– Lär sig mer och mer. Behöver inte ha så stora
rörelser.

– Fattade direkt hur man ska köra spelet.

– Ville snabbare kunna röra siktet.
– Spelet borde gå snabbare.

Spelet/spelkänsla

– Klickning borde ge skott.

– Hade velat att spelet gick snabbare.
– Siktet rör sig inte så mjukt. Inget flow i kontrollen.
– Spelet känns inte utmanande alls.

– Vill trycka direkt i spelet för att skjuta. Ej behöva
dra runt siktet.
– Hade hellre velat att man skjuter direkt när man
släpper.

– Går lite för långsamt. Det går för segt!

– Kontroller ej skön att hålla i.
- Svettigt i handen.
– Hårdvaran känns som att den är av dålig kvalitet.
– Jobbigt för handen att navigera efter ett tag.

Kontrollen

– Ej skönt för armen. Blir trött efter ett tag.

– Kräver tvåhandsfattning, gillar inte detta.

– Kändes bättre att kontrollera spelet med “musen”.
Kändes som att det var mycket bättre flyt.
– Trevligt.
– Najs att ha så stor skärm.
– Tycker bättre om mus, mycket färre knapptryck – >
känns mer modernt.

Generella
kommentarer och
jämförselser

– Hårdvaran känns dålig, känns för konstigt.
– Skulle inte orka sitta och spela länge.

– Kan vara kontrollen som gör att det känns risigt.
Det känns som jag spelar ett “flygplansspel”.
– Om jag vill spela med en Dpad så tar jag hellre
fram min Nintendo 8-bit.
– Detta känns som att gå tillbaka till Nintendo 8bit,
känns som att gå tillbaka i tiden.
– Om man ska göra något futuristiskt så känns inte
en mus så nyskapande. Hade varit coolare att
använda händerna som “kinect style”.
– Dpad:en känns som ett väldigt “retro” sätt att styra
spelet.
– Hade mycket hellre haft musen. Van vid Nintendo
Wii.
– Känns INTE bra.
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– Hade vart bättre att använda denna kontroll i ett
3D spel. Nu är det bara onödigt att ha den “extra
dimensionen”.
– Kör hellre på min PS3a. Spelar hellre detta på
telefonen.
– Känner mig mer hemma med knappar.
– Funkar inte bättre än Wii.
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