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ABSTRACT 
For this essay we used pattern theory from interface design and applied it in an analysis of touch games. 

In order to make full use of the patterns, we selected five of them and adapted these slightly with the 

help of game related patterns to be useful for the framework of this essay. The selection of games were 

the top eight games on the App Store’s “What’s Hot”. The results showed, among other things, that the 

games had a clear focus on getting a pleasant apperance, and they did it relatively well. The grouping 

and positioning of buttons on the other hand was illogical and at times frustrating. We came to a 

conclusion that the focus on the visual apperance of the games had consequences on other aspects that 

were perhaps more important to the interface. Furthermore, we noticed a distinct lack of interface in 

both menus and during gameplay. We deduced this was since the game developers chose to use the 

technical aspects of touch, rather than implement more interface such as buttons or similiar. 
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SAMMANFATTNING 
I denna uppsats använde vi oss av teori från gränssnittdesign och applicerade den i en analys av 

touchspel. För att kunna utnyttja patterns optimalt, valde vi ut fem stycken av dem och anpassade dessa 

för att passa syftet av vår uppsats. Urvalet av spel valdes genom att hämta de åtta spel som visades under 

App Stores ”What’s Hot”-lista. Resultaten visade bland annat att spelen hade ett tydligt fokus på att ha 

ett trevligt utseende vilket de också lyckades med relativt väl. Grupperingen av knappar var dock 

ologisk och stundtals frustrerande. Vi kom fram till att fokuset på den visuella aspekten av gränssnitten 

hade konsekvenser på andra aspekter som möjligtvis är viktigare för gränssnittet. Utöver detta noterade 

vi även att det var en klar brist på gränsnitt i spelen, både i menyer och under spelandet. Detta beror 

enligt oss på att spelutvecklarna valde att utnyttja de tekniska aspekterna av touch, snarare än att 

implementera mer gränssnitt såsom knappar eller liknande.  
 

 

NYCKELORD 
Touch, patterns, gränssnitt, gränssnittsdesign, spel 
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1 INLEDNING 

Dagens spelutveckling blir bara större och större. På den korta tid som tv- och datorspel har funnits har 

det vuxit sig till en miljardindustri. Vi ser allt fler aktörer konkurrera i en marknad som hela tiden tycks 

växa sig större. På grund av den växande marknaden innebär det att efterfrågan på spel har ökat där 

utvecklingen lett till en mängd innovativa idéer. Det som främst har blivit populärt på senare tid är 

“casual-spel”. Juul (2009) har skrivit en hel bok om detta kallad The casual revolution. Det som 

identifierar ett “casual-spel” är att det ska vara simpelt, kort och förlåtande (Wikipedia, 2011-01-09). 

Detta är dock inget vi kommer fokusera på i den här uppsatsen. Istället kommer vi att fokusera på 

touchtekniken som har blivit mycket populär om inte absolut nödvändig för mobiltelefoner och 

surfplattor, där just “casual-spel” dominerar. 

 

Det finns olika hjälpmedel en spelutvecklare kan använda sig av när denne designar spel. Ett av dessa 

hjälpmedel kallas för patterns och introducerades på 1970-talet av Alexander (1977) och var till en 

början tänkt att användas inom arkitektur.  

 

“Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then 

describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million 

times over, without ever doing it the same way twice.” (Alexander, 1977) 

 

Dessa patterns beskrev hur designlösningar kunde appliceras från planering av en stad till vilken 

inredning som skulle finnas i sovrummet. Idag finns det liknande patterns som går att applicera på spel 

men grundiden kvarstår.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna undersökning är att identifiera existerande patterns om gränssnitt utifrån forskning om 

interaktionsdesign. Dessa patterns ska vi sedan testa mot touchspel samt analysera hur dessa spel följer 

våra utvalda patterns. Metoden vi har valt att använda oss av är konkurrentanalys. 

 

Vår problemformulering lyder: 

På vilket sätt följer touchspel för iPad den teori om patterns som är kopplad till gränssnitt? 
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1.2 Avgränsningar 

Vi har endast testat spelen på en iPad. Tilt-funktionen som finns i en iPad är inget denna uppsats 

kommer att behandla. Vi har endast analyserat gränssnitten utifrån de patterns vi har valt. De utvalda 

patterns är Habituation, Extras on Demand, Visual Framework, Button Groups och Progress Indicator. 

De spel vi har valt att analysera mot dessa patterns är Mirror’s Edge, FlightCtrl HD, Six-Guns, Theme 

Park, Zombie GS, Bubble Blast, Temple Run och Paper Toss 2.  

 

1.3 Författarnas ämnesmotivering 

Det som gör touchtekniken intressant enligt oss är gränssnitt och interaktion. Det unika med touch är att 

all interaktion sker genom gränssnittet. Vi är mycket intresserade av spel och har en lång historia av 

spelande. Därför kändes det naturligt att vår uppsats skulle behandla spel. Ingen av oss hade någon 

erfarenhet av touchspel. Vi kan påstå oss själva som skeptiska till idén om touchspel eftersom det 

funnits på marknaden några år utan att någon av oss testat det. Vi var dock nyfikna på ämnet och allt 

eftersom vi läst teori och spelat touchspel upplevde vi att det faktiskt fungerade bättre än vi tidigare 

föreställt oss. Vi har dels fallit offer för bekvämligheten eftersom vi till viss del “levt kvar i det gamla 

tänket” med fysiska knappar som enda interaktionsmöjlighet men såg oss gärna bli positivt överraskade.  

 

1.4 Ordlista 

Spel: Ordet spel i denna uppsats syftar endast till tv- och datorspel.  
Trackpad: Är en rörelsekänslig yta som känner av fingrets position samt rörelse och förmedlar denna på 

skärmen. 
2.5D: Är i det här fallet en 3D presentation av ett spel som är begränsat till två dimensioner att spela på. 

Även kallat “3/4 perspektiv” och “pseudo-3D”.  
DICE: Stor svensk speltillverkare som bland annat ligger bakom Battlefield-spelen och ägs av EA 

Games. 

Baseline: Översätts baslinje och betyder att utgöra en gemensam grund, i detta fall inom 

interaktionsdesign.  
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2 BAKGRUND 

Touchteknologin började utvecklas i slutet av 60-talet på flera håll, bland annat hos IBM. I början av 70-

talet gjordes det en maskin hos Illinois-universitetet vid namn “Plato IV” som var speciell eftersom det 

var den första som hade en platt plasmaskärm. Under 80-talet utvecklades de första multi-touch 

systemen. På 90-talet kom världens första smartphone med touch som skapades av IBM och Bell South, 

dock endast som koncept. Under 00-talet gick teknologin framåt där man optimerade olika aspekter 

bland annat energiförbrukning. År 2007 introducerade Apple sin nya produkt “iPhone”. Samma år 

presenterade Microsoft sitt projekt “Microsoft Surface”, vilket var en interaktiv bordsyta som kunde 

känna av flera fingrar och händer samtidigt. Detta var en indikation på att denna teknologi var på väg 

från forskningsstadie till kommersiella produkter. Det senaste steget i utvecklingen kom 2010 då Apple 

introducerade sin “iPad”, som kan klassas som en ny typ av produkt som ligger mellan smartphone och 

bärbara datorer (Saito, 2010). 

 

2.1 Tidigare forskning 

I början av 2000-talet tog spelforskningen fart. Det berodde delvis på att fenomenet vuxit sig allt större 

och idag kan det liknas kapplöpning om vem som ska få briljera med att vara först med att slå fast 

teorier kring spel. På grund av att det är ett ungt forskningsämne finns det mycket att ta reda på och lite 

som är fastlagt (Moggridge, 2006). Det resulterar delvis i att spel som forskningsämne haltar i 

trovärdighet. Det behöver nödvändigtvis inte vara negativt men tydliggör att det inte finns mycket 

konkret fakta kring spelforskning, relativt till andra “äldre” forskningsområden (Nielsen m.fl., 2008). 

 

Vi har inte hittat någon forskning som direkt kan knytas till det vi har undersökt. Vi har letat med 

sökfraser som exempelvis: “touch”, “touch design”, “interface touch”, “interface design”, “touch 

games”. Dessa sökfraser har använts i sökfunktionen på ACM, DIGRA, Forskningen.se, Ebrary samt 

Södertörns bibliotek. Även svenska motsvarigheter av sökfraserna har använts när vi har letat forskning. 

De träffar som listades av sökningarna med fraserna ovan handlade främst om antingen tekniken bakom 

touch - hur olika vinklar med fingrarna gav olika träffytor, hur de kände av touch osv - eller så handlade 

resultaten om så kallade “table-top” i lärandesyften där flera informanter (oftast barn) skulle använda sig 

av en stor touchskärm på ett bord och hur detta påverkade deras lärande. 

 

Dock finns det tidigare forskning kring gränssnitt, där bland annat Tidwells bok Designing Interfaces 

var något som kändes relevant för att läsa sig in på gränssnittsforskning. Vi har även hört att detta är en 
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bok som är central för gränssnittsforskning. Annan litteratur som använts för denna uppsats är 

Designing Interactive Systems som är en central källa för gränssnitt och användbarhet.  

 

Generellt kan vi påstå att forskning om interaktionsdesign i dagsläget ofta syftar till utveckling av 

program i en datormiljö. Det är givetvis inte sant för all forskning, då bland annat Björk & Holopainen 

(2005) endast tar upp patterns för spel i sin bok.  
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3 TEORI 

Här kommer teori kring gränssnitt att presenteras. Detta följs upp av teori kring patterns samt de patterns 

som är intressanta för vår undersökning. Detta i sin tur följs upp av focal points, heads-up display och 

informationsstruktur att nämnas. Avslutningsvis kommer teori kring vårt metodval att presenteras.  

 

3.1 Gränssnitt 

Gränssnitt är det vi människor använder oss av när vi ska kommunicera med en dator, ett spel eller 

någon annan elektronisk apparat. Gränssnitt är ett mycket brett område men går att dela upp i två 

kategorier: UI (User Interface) och GUI (Graphic User Interface). Den största skillnaden mellan dessa är 

att UI är kommandobaserat, kort kan det beskrivas att vi använder ett annat språk när vi 

”kommunicerar” med den elektroniska apparaten. I ett UI använder vi textkommandon när vi vill 

påverka något, dessa textkommandon brukar kallas för syntaxer (Benyon m.fl. 2005).  

 

GUI är en vidareutveckling av UI där det har lagts ett “grafiskt täcke” över syntaxerna. Kort kan de 

beskrivas som input- och outputkanaler vi människor använder när vi kommunicerar med en dator eller 

ett dator/tv-spel. GUI är det vi ser på skärmen som användaren på något sätt kan manipulera. För att 

kunna göra detta kan vi använda oss av något som förkortas WIMP. WIMP står för window, icon, menu 

och pointing devices (Benyon m.fl., 2005).  

 

Window: Innebär att olika program kan köras samtidigt men varje program visas grafiskt i en ruta (eller 

window som de heter på engelska). 

 

Icon: Är en bild eller symbol som används för att representera till exempel en fil, en mapp, ett program, 

samt externa enheter till exempel USB-minne eller skrivare.  

 

Menu: Är en lista med valmöjligheter eller kommandon som finns tillgängliga för användaren. 

 

Pointing Devices: Detta känner de flesta igen som datormus men på senare tid finns det en mängd olika 

pointing devices, trackpad är vanligt för bärbara datorer. När vi använder oss av pointing devices kallas 

denna typ av interaktion kort översatt för direkt manipulation, detta för att vår input visas direkt på 

skärmen (Benyon m.fl., 2005).  

 



 11 

3.2 Gränssnittskomponenter 

Denna del påminner om WIMP-modellen men skiljer sig en aning då teori kring icons och pointing 

devices inte faller under kategorin gränssnittskomponenter utifrån hur Benyon m.fl (2005) presenterar 

sin modell.  

 

Windows 

Windows eller rutor som de översätts till svenska är en fyrkantig ruta på skärmen som ett program 

använder som outputkanal. Öppnas fler program processeras de samtidigt och då är det rutan som är 

aktiv som användaren har möjlighet att påverka. Den aktiva rutan skiljer sig en aning ifrån de andra 

rutor/rutorna, dels lägger sig den aktiva rutan oftast “längst fram” eller över de andra rutorna. För att 

skilja rutorna emellan används bland annat en starkare färg på ramen till rutan som vi har aktiv, det kan 

se ut på lite olika sätt beroende på operativsystem, inställningar och plattform (Benyon m.fl., 2005).  

 

Menus 

Menyer, eller menus som de översätts till engelska, är det vanligaste sättet att utforma program efter. De 

valmöjligheterna som finns i menyerna är ofta grupperade, beroende på hur stort och avancerat program 

det är, kan dessa menyer bli mycket stora. Det är därför viktigt att menyerna är grupperade på ett sätt så 

vi enkelt kan hitta det vi behöver. En meny består av grupperade kommandon, när vi aktiverar ett 

kommando kommer det att köras och vi har på något sätt påverkat programmet. Det finns olika typer av 

menyer men den som är vanligast för spel är pop-up menyer. Det som är speciellt för pop-up menyer är 

att den inte sitter fast i någon menyrad på en förbestämd plats och kan dyka upp på olika ställen, därav 

namnet pop-up meny.  

 

Det finns ett hjälpmedel användaren kan dra nytta av i framförallt för större program som på engelska 

kallas keyboard shortcut eller hotkey som översätts till snabbkommando eller kortkommando. Detta 

innebär att ett alternativ i en meny har ett kommando som går att aktivera med hjälp av en knapp eller 

knappkombination på tangentbordet. En frekvent användare av ett program har oftast nytta av att lära sig 

dessa hotkeys då det generellt går snabbare att orientera sig i programmet med hjälp av dessa (Benyon 

m.fl., 2005). 
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Widgets 

Gränssnitt har på senare tid fått en mängd olika typer av widgets där Benyon (2005) har identifierat fem 

stycken olika typer av knappar som kan användas i ett gränssnitt: Radio buttons, checkboxes, toolbars, 

list boxes och sliders. När vi talar om widgets så syftar vi till dessa olika knappar.  

 

Radio buttons 

Är alternativknappar där man aktiverar något av valen som finns tillgängliga där bara ett alternativ kan 

vara aktivt åt gången. Begreppet kommer ifrån en äldre radioapparater där en radio button är 

inställningen för AM och FM (Benyon m.fl., 2005).  

 

Checkboxes 

Fungerar på ett liknande sätt som radio buttons fast det är möjligt att ha fler alternativ aktiva samtidigt. 

Liknar en lista med alternativ där vi väljer vad som ska vara aktivt eller inaktivt (Benyon m.fl., 2005).  

 

Toolbars 

Toolbars påminner om menyer som går ut på att gruppera liknande funktioner med varandra. Det som 

skiljer dem emellan är att toolbars har ikoner som på något sätt beskriver vad som kommer hända om 

knappen används. Det är även vanligt att lägga till extra information om vad som kommer hända när 

man trycker på knappen. Toolbars brukar även ligga väl synligt för användaren då många av 

valmöjligheterna i toolbars är vanligt förekommande kommandon som även finns i menyerna (Benyon 

m.fl., 2005).  

 

List boxes 

Är en plats där man samlat olika widgets som sedan listas. Det är vanligt att på olika vis kunna påverka 

visningsalternativ och sortering av listan, det kan liknas med en mapp som innehåller olika filer (Benyon 

m.fl., 2005).  

 

Sliders 

Används om man vill ställa in ett läge snarare än på/av och används bland annat som volymmätare. 

Sliders är lämpligt att använda när man har många lägen med gradvis förändring mellan två alternativ 

(Benyon m.fl., 2005).  

 

 



 13 

3.3 Interaktionsdesign 

Man pratar oftast inte om interaktionen i sig, utan istället om var man är på väg och vad vi vill göra. 

Intuitiv interaktion minimerar belastningen av användaren för att operera i systemet, vilket gör att man 

enklare kan fokusera på att uppnå sitt mål. När ett datorbaserat system designas, designar man inte bara 

hur den ska se ut men även hur den beter sig (Moggridge, 2006). 

 

Ett system behöver ha tydlig feedback så användaren vet vad som har gjorts och när vi har gjort. 

Exempelvis med ett tangentbord vet användaren vad vi har gjort dels genom att denne ser tecknet man 

skrev på skärmen men även att användaren känner rörelsen av knappen i sig och här klickljudet den ger 

av sig (Moggridge, 2006). Navigeringsmöjlighet är också essentiellt, speciellt med ting som är visas på 

skärmen. Användaren måste veta var denne är i systemet, vad man kan göra där, var man kan fortsätta 

och gå tillbaka (Moggridge, 2006). Lika viktigt är det att vara konsekvent. Ett specifikt kommando i en 

del av systemet borde göra samma sak i en annan del. 

 

3.4 Patterns 

Patterns är inte ett recept du kan följa för att få “bra design” men det underlättar mycket att ha dessa i 

åtanke när man designar spel. En stor fördel med game patterns är att de hjälper spelutvecklare att förstå 

hur andra spel är uppbyggda samt fungerar som inspirationskälla för spelidéer. När vi talar om game 

patterns innefattar det allt som har med speldesign att göra, allt ifrån konkreta föremål i spelet som 

monster och bossar till mer abstrakta koncept som bland annat svårighetsgrad. 

 

De patterns vi har använt oss av för denna uppsats kommer främst ifrån boken Designing Interfaces 

(Tidwell, 2006). Vi har kompletterat dessa med patterns från boken Patterns In Game Design (Björk & 

Holopainen, 2005). Dessa böcker innehåller en mängd patterns som kan kopplas till speldesign i olika 

sammanhang. Alla patterns som listas i böckerna behöver inte användas när man gör ett spel, det viktiga 

är att fokusera på rätt patterns för den typ av spel som designas. Dessa patterns som finns i de båda 

böckerna går att applicera på alla typer av spel. Björk & Holopainen fyller på detta påstående med att 

skriva: 

 

“Even though the focus is on computer games, some of the patterns are more fundamental, making them 

suitable for use in any type of game, e.g., board games or tabletop roleplaying games. This is because 
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we believe that a good game designer should be knowledgeable about many game types, and our pattern 

collection supports this and can be for any kind of game.” (Björk & Holopainen, 2005) 

 

 

Björk & Holopainen (2005) har delat upp sina patterns i fyra kategorier: structural, temporal, boundary 

och holistic. 

  
 Figur 2. Björk & Holopainens game patterns. 

 

Dessa kategorier och underkategorier ger en grund för hur vi kan tala om struktur i spel utifrån ett 

spelarperspektiv. Vår uppsats kommer att fokusera på structural components.  

 

3.5 Structural components 

Eftersom denna uppsats fokuserar på gränssnitt har vi valt att fördjupa oss inom Structural components. 

Structural components omfattar grunden för hur användaren har möjlighet att påverka spelet. Här hittar 

vi bland annat de in- och outputkanaler som styrs genom gränssnittet. Enligt Björk & Holopainen är 

Structural components följande: 

 

“Structural components are the basic parts of the game manipulated by the players and the system; they 

are probably the most concrete category in the framework. They can be physical tokens representing 

real-world or imaginary objects, people, or creatures, but they can also be abstract phenomena 

representing values or attributes. This view is most relevant when one is fine-tuning the game balance 

or when one is focusing on the fundamental components with which the players will interact.” (Björk & 

Holopainen, 2005) 
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3.6 Utvalda patterns 

Som grund för vår analys använde vi oss av patterns från boken Designing Interfaces av Jennifer 

Tidwell. Eftersom boken behndlar design av gränssnitt för datorprogram har vi valt ut de patterns som 

går att koppla till gränssnitt för touchspel. De patterns som vi har valt är habituation, extras on demand, 

visual framework, button groups och progress indicator.  

 

Habituation 

Som inledning på beskrivningen om detta pattern skriver Tidwell ett representativt citat, fritt översatt: 

“Den där gesten fungerar överallt annars - varför fungerar det inte här?” (Tidwell, 2006). Det här syftar 

till att det är viktigt att ett spel eller program är konsekvent med hur gränssnittet är designat, samt att 

eventuella designnormer följs.   

 

Extras on Demand 

Syftet med denna är att den endast visar det viktigaste och gömma resten. Touchskärmar är överlag 

mindre än skärmar för datorer, vilket gör att inte lika mycket information kan visas samtidigt. Därför är 

principen att visa det viktigaste först bättre än att försöka klämma in allting på samma skärm (Tidwell, 

2006).  

 

Visual Framework 

På denna punkt menar Tidwell (2006) att färger, layout och element i gränssnittet ska vara konsekvent. 

Det ska vara enkelt att navigera och ge intrycket att alla delar av gränssnittet hör samman. Exempel på 

element som ska vara konsekventa är bakgrundsfärg, textfärg, typsnitt för titlar, undertext, annan text, 

formuleringar, grammatik, namn etc. I detta pattern har vi även valt att inkludera Foxs (2005) “focal 

point” som ett sidospår.  

 

Button Groups 

Knappar som relaterar till varandra genom vilka funktioner de representerar - antingen genom att de har 

liknande eller kompletterande syften, ska vara grupperade tillsammans (Tidwell, 2006).  Detta är viktigt 

eftersom det hjälper användaren att se vilka knappar som är relevanta för det hon vill utföra.  

 

Progress indicator 

Många spel har uppgifter som kan ta en liten stund för spelet att ladda. Oftast handlar det om att spelet 

ska förbereda nästa nivå, men aktiviteter som kräver Internetuppkoppling kan även ta tid. Medan vi i 
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vanliga program oftast kan göra något annat under tiden programmet tänker, innebär generellt en 

tidskrävande operation i spelet att man måste vänta. Därför är det viktigt att visa för spelaren vad det är 

som händer, visa någon indikation på hur det går och eventuellt presentera ett sätt att stoppa processen. 

Detta pattern inom spel innefattar även att visa hur det går i spelet, om vi är på väg att nå målet osv. 

 

3.7 Focal points 

När man designar ett gränssnitt måste man komma fram till vilket objekt på skärmen som är det 

viktigaste, näst viktigaste osv. Designen ska relatera till detta, då det viktigaste objektet ska vara det 

spelaren hittar snabbast utan att behöva leta (Fox, 2004).  

 

3.8 Heads-up Display 

HUD, eller “heads-up display”, går ut på att flytta gränssnitt och information dit spelaren har sin 

uppmärksamhet. Ett effektivt sätt att minska information som visas i gränssnittet när man spelar är att 

lägga in mer information i spelet och plocka bort det från gränssnittet. Ett exempel på detta är om en 

karaktär blir utmattad, kan man visa det med animationer snarare än att ha en mätare som beskriver hur 

trött han/hon är (Fox, 2004). Ett annat exempel vi kan relatera till är Deadspace, där de tog bort 

informationen kring vapnets ammunition och anpassade vapnets design så de fick en display som visade 

detta istället. I samma spel visades spelarens hälsa på dräkten istället för en traditionell mätare. 

 

3.9 Informationsstruktur 

När man designar ett spel är det viktigt att tänka på hur användaren kommer att uppfatta det som har 

skapats. Det är inte för intet som speldesign har kunnat utveckla patterns utifrån arkitektur då det till viss 

del kan jämföras med varandra. Utifrån innehåll och information måste vi fundera hur allt ska 

organiseras, namnges men även fungera väl för användaren (Tidwell, 2006). 

 

3.10 Konkurrentanalys 

Enligt Arvola m.fl. (2010) presenterar Brown ett praktiskt exempel på hur konkurrentanalys kan 

användas inom webbdesign. Hans exempel går ut på att jämföra olika aspekter såsom navigation, 

kontaktinformation, sökfält osv. Det som konkurrentanalys går ut på är att ställa konkurrenter sida vid 

sida för att sedan jämföra dessa mot varandra. Detta för att se hur en användare tycker att en hemsida 
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fungerar gentemot en annan. Det som går att få reda på när man gör denna typ av analys är att identifiera 

om flera hemsidor har använt sig av liknande lösningar på ett problem eller att det inte finns någon 

direkt lösning till ett designproblem. Det som konkurrentanalys hjälper till med är att identifiera 

generella designlösningar utan att definiera designen i sig. Enligt Arvola m.fl. (2010) menar Brown att 

konkurrentanalys en bra metod att använda för att etablera vad han kallar en “baseline” för 

designlösningar.  

 

”A competitive analysis can be broad and give a feel for the product landscape and identify best 

practices, or it can be narrow and identify how competitors have solved a particular design problem.” 

(Arvola m.fl. (2010) av Brown) 

 

Enligt Arvola m.fl. (2010) menar Brown ska man följa fyra steg när man gör en konkurrentanalys: 

1. Identifiera och förklara syftet med analysen 

2. Skapa ett konkurrentramverk  

3. Samla och presentera data 

4. Dokumentera slutsatser 

 

Identifiera och beskriv syftet med analysen 

En konkurrentanalys består i stort av några konkurrenter som på något sätt förhåller sig till ett ramverk 

som kriteria för jämförelse. Ofta så visualiseras detta genom att ställa konkurrenterna sida vid sida där 

likheter och skillnader upplyfts. Det som kan vara problematiskt med konkurrentanalys är att bestämma 

sig för vilka konkurrenter man ska välja samt utifrån vilket ramverk dessa ska jämföras.  

 

Skapa ett konkurrentramverk 
Ramverket som väljs består av konkurrenterna och kriterierna för jämförelse. Detta går ut på att ställa 

varje spel mot ett kriteria i ramverket och gå igenom varje kriteria var för sig. En risk med denna metod 

är att välja ett för brett ramverk så att svaren blir för spretiga.  
 

Samla och presentera data 
När vi har valt ett ramverk att ställa våra konkurrenter emot skriver den som analyserar spelen ner data 

som framkommit. Syftet med detta är att beskriva likheter och skillnader mellan produkterna. När data 

samlas så kan man betygsätta hur väl konkurrenterna fyller kriterierna för ramverket. Att förklara hur 

dessa kriterier följer ramverket är den vanligaste typ av data som insamlas under en konkurrentanalys.  
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Dokumentation och slutsatser 

Den data som samlats in ska ställas emot syftet med konkurrentanalysen och på något sätt leda till 

direktiv om hur framtida design inom området kan utföras. Att referera till tydliga designproblem med 

en smal analys gör det lättare att dra konkreta slutsatser.  
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4 METOD 

I detta kapitel kommer tillvägagångssätt för metod att presenteras samt hur vi testar de patterns vi 

beskrev i teorikapitlet. Detta följs upp av vilka spel vi valde samt kort beskrivning av dessa. Sist 

kommer vi nämna metodkritik. Vår metod bygger på konkurrentanalys som nämnts under teorikapitlet.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Först gick vi igenom Tidwells Designing Interfaces, där vi valde ut de patterns som kunde överföras till 

spel. Därefter anpassade vi dessa gentemot Björk & Holopainens bok Patterns in Game Design. 

Eftersom Tidwells och Björk & Holopainens böcker skiljer sig åt då Björk & Holopainens bok fokuserar 

sina patterns till spel medan Tidwell fokuserar på programvaror mer generellt. Vi valde att ta de patterns 

från Tidwells bok som går att koppla till gränssnitt för touchspel. Därefter har vi letat igenom Björk & 

Holopainens bok efter patterns som går att koppla till de patterns vi valde från Tidwells bok. 

Anledningen till varför vi valde att fokusera på patterns utifrån Tidwells bok var för att dessa gick att 

koppla till touch-tekniken tydligare. Som nämnts under tidigare forskning så är denna bok en central och 

omfattande källa för gränssnittsdesign.  

 

Björk & Holopainens kapitel om structural components som innefattar gränssnitt och interaktion 

beskriver inte interaktionen utifrån Tidwells perspektiv vilket gjorde det svårt att sammankoppla dessa 

för vår metod. Vi har därför valt att utgå ifrån Tidwells patterns och sedan kompletterat dem med 

patterns från Björk & Holopainens kapitel om structural components. Det som Björk & Holopainens 

bok behandlade som var mycket värdefullt är sättet att tala om spel utifrån patterns, detta använde vi oss 

av när vi testade Tidwells patterns.  

 

Alla spel som testats har testats på en iPad. Detta var ett aktivt val som kan påverka bedömningen av 

vissa spel som till exempel var designade för en iPhone. Vi valde att utföra alla tester på iPad för att 

skärmen är större vilket gör att de grafiska elementen visas tydligare.  

 

Dessa patterns hade vi som grund i vår analys av spelen. Vi gick igenom ett spel i taget och analyserade 

det baserat efter de patterns vi gick igenom i Teori-kapitlet. Vi testade varje spel ungefär en timme var i 

en lugn och stressfri miljö. Vissa spel krävde mindre tid än andra. Först navigerade vi oss i menyer 10-

15 minuter och reflekterade över hur de såg ut enligt våra patterns. Sedan testade vi spelandet i 40-50 

minuter. Vi förde ständig dokumentation vart eftersom vi skapat oss en bild av hur varje spel uppfyllde 
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varje pattern. Efter att vi både testat ett spel utifrån alla patterns så diskuterade vi våra svar och 

bestämde oss för vad vi skulle sammanställa för svar. 
 

Så här har vi valt att analysera spelen utifrån de patterns vi nämnde i Teori-kapitlet: 

 

Habituation 

Detta kommer att testas genom att undersöka problem i navigering, om det finns eventuella moment 

som användaren kan störas av. Är spelet konsekvent i navigeringen? Fungerar funktioner eller actions 

inom gränssnittet som förväntat, följer de normer? 

 

Extras on Demand 

Detta kommer att testas genom att undersöka om det finns överflödig information i gränssnittet. 

Kommer det upp extra funktioner vid behov? 

 

Visual Framework 

Innebär ungefär en grafisk profil för spelet.  De element som vi kommer att undersöka för Visual 

Framework är bland annat tema, färgval, textval samt grafiska element i spelet. Utnyttjas Focal Point? 

 

Button Groups 

Är “knapparna” designade så att användaren förstår hur dessa skall användas samt vad som är relevant. 

Är knappar grupperade på ett logiskt sätt, dvs funktioner som relaterar till varandra är bredvid varandra 

osv? 

 

Progress indicator 

Vi ska se om de finns moment i spelen som tar lång tid och se om de går att avbryta. Utöver detta kollar 

vi på om spelen visar någon indikation ifall den laddar eller inte, alltså feedback under tidskrävande 

operationer. Slutligen tycker vi att detta inom spel även innefattar indikatorer hur det går i spelet i den 

mån det visas i gränssnittet. 

 

4.2 Urval av spel 

Vi valde att gå in på App Store där det finns olika kategorier, däribland “New and Noteworthy”, 

“What’s Hot”, “Staff favourites” osv. Vi valde att gå efter “What’s Hot”, eftersom den rubriken syftar 

på att spelen i denna lista är spel som är någorlunda populära, men inte nödvändigtvis precis kommit ut 
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på marknaden. Vi gick in på denna lista via en iPad. På denna lista kunde man även välja att visa 

“What’s Hot” för endast gratisspel. Denna lista visade åtta stycken spel som vi laddade ner till 

surfplattan. Vi noterade även att listan visade helt olika spel under “What’s Hot” när man kollade på 

surfplattan än om man kollade på en dator. Vi misstänker att detta beror på att App Store kategoriserar 

nedladdade spel i två olika kategorier beroende på om de är designade för iPhone eller för både iPhone 

och iPad. Eftersom iPhone-kategorin är irrelevant för iPad, tror vi att endast spel under den senare 

kategorin visades på iPad, medan båda visades på datorn.  

 

Spelen i fråga är från “What’s Hot”-listan 10 dec 2011 från App Store på iPad med filter på “Free 

games”. 

1. Mirror’s Edge 

2. FlightCtrl HD 

3. Six-Guns 

4. Theme Park 

5. Zombie GS 

6. Bubble Blast 

7. Temple Run 

8. Paper Toss 2 

 

4.3 Kort beskrivning av spelen 

Här beskrivs kort vad spelen går ut på och vad man kan göra i dem. 

 

Mirror’s Edge 

Precis som i datorspelet med samma namn går det ut på att man ska nå sitt mål genom att springa, hoppa 

och glida förbi hinder på parkour-vis. Till skillnad från datorversionen utspelar sig detta spel i 2.5D. 

 

FlightCtrl HD 

Spelet går ut på att man ska landa flygplan på rätt landningsbana som indikeras av vilken färg planet och 

landningsbanan har. Större (kommersiella) flygplan, mindre flygplan, helikoptrar är några typer som 

finns. Man styr flygplanen genom att rita en linje från flygplanet som detta kommer att följa. 
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Six-Guns 

Ett RPG i cowboy-tema där man utför uppdrag för erfarenhetspoäng och pengar för att öka ens nivå 

(level) och köpa nya vapen och uppgraderingar. 

 

Theme Park 

Det är ett strategispel där man bygger och tar hand om ett nöjesfält. Spelet fokuserar mycket på att man 

själv ska utföra alla aktiviteter, såsom att tömma soptunnor, hämta inkomst från attraktioner, verifiera 

nya byggnader, hyra ny personal osv. 

 

Zombie GS 

Ett skjutspel där man skjuter zombies på marken från ett flygplan. Det går ut på att döda så många som 

möjligt utan att döda civila som flyr till en bunker. Problemet är att zombies också är på väg till 

bunkern. I din arsenal börjar du med ett vapen, men två vapen och massa uppgraderingar går att köpa 

med “Zombie coins” som man får genom att döda zombies i spelet.  

 

Bubble Blast 

Ett pusselspel där man ska rensa varje nivå på bubblor för att komma vidare till nästa nivå. När en 

bubbla sprängs skickar den ut bubblor lodrätt och horisontellt som aktiverar nästa stadie i en bubbla. 

Bubblorna har stadierna Blå->Gul->Grön->Röd och efter röd sprängs de. Finns i två spellägen, arkad 

och pussel.  
 

Temple Run 

Det här spelet går ut på att springa från ett tempel, där du ska undvika hinder och bli ikappsprungen av 

ap-liknande monster. Spelet springer åt dig automatiskt så du behöver endast styra gubben i sidled och 

för att hoppa, glida och svänga. Man kan plocka tillfälliga power-ups och coins som dyker upp under 

spelets gång. Coins gör att man kan uppgradera power-ups och köpa nya karaktärer. Målet med spelet är 

att få så hög Score som möjligt. 

 

Paper Toss 2 

Ett enkelt spel där man ska försöka kasta ett objekt i en papperskorg. Finns olika scenarier som i sig är 

olika svåra. Med hjälp av så kallade Paper Points kan man köpa nya objekt att kasta. 
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4.4 Metodkritik 

Man kan kritisera att vi inte har använt oss av observationer eller informanter för att få fram relevant 

information om hur gränssnitten fungerar. Detta kan leda till viss skevhet i resultaten då våra åsikter 

riskerar att speglas. Men eftersom vi ville undersöka fler spel samt hur de uppfyller krav från patterns 

använde vi oss av konkurrentanalys. Detta ger oss större inblick än om vi endast hade undersökt via 

observation. Att undersöka via observation leder i sig till andra implikationer, såsom att hitta lämpliga 

informanter, hitta gemensam passande tid, utföra kvalitativ analys av inspelad video-data för kodning 

osv. 

 

En annan kritik går att rikta mot våra spel, som alla var plockade från topplistan med gratisspel från App 

Store (What´s hot). Detta riskerar att påverka resultatet, då dessa spel av en anledning har hamnat på 

topplistan, eventuellt för att de är väldesignade vilket riskerar att påverka resultatet. Men det kan även 

bero på att spelen är populära för att spelandet är roligt, oavsett hur gränssnittet är designat.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer resultaten från metoden att presenteras. Vi har valt att lyfta fram de 

resultat som var mest intressanta och som vi tror läsaren har mest glädje av. Alla tester går att hitta som 

bilagor längst bak i uppsatsen.  

 

Något som vi märkte efter att vi börjat med vår undersökning var att spelet Theme Park inte gick att 

starta på grund av att spelservern var nere. Detta resulterade i att räkna det spelet som bortfall.  

 

5.1 Habituation 

Generellt kan vi påstå att habitutation fungerade väl för alla spel. Som nämnt tidigare innebär 

habituation att funktioner fungerar som förväntat. Det var inget som var direkt obegripligt i något av 

spelen men det finns helt klart utrymme för förbättringar. Något som fanns för de flesta spel vi testade 

var en tutorial som utan förval hjälpte spelaren att komma igång med kontroller och gameplay. Detta 

uppskattade vi eftersom ingen av oss författare har någon erfarenhet av touchspel sedan tidigare. En 

tutorial var för oss essentiell för hur man kommer igång att spela och interaktionen gick lätt och smidigt 

när man lärt sig kontrollerna. 

 

Mirror’s Edge var det som fungerade bäst enligt habituation. Det var tydliga menyer som följde en 

struktur vi känner igen hos många andra spel vilket gjorde det lätt att förstå hur vi klickar oss fram till 

att börja spela samt fixa inställningar. Ett annat spel som påminner om Mirror’s Edge är Temple Run då 

navigering, styrning och menyval i princip densamma och fungerar även i Temple Run mycket bra.  

 

Något som fungerade mindre väl i habituation var bland annat val av bana i FlightCtrl HD, det gjordes 

via en hög fotografier som inte såg interaktiva ut. Ett annat spel som inte var helt tydlig i sin navigering 

var Zombie GS där uppgradering av vapen och extrasaker upplevdes som egenskaper i spelet man var 

tvungen att betala riktiga pengar för. Att uppgradera var nödvändigt för att ta sig vidare i spelet och först 

då upptäckte vi att det inte behövdes “riktiga” pengar.  

 

Paper Toss 2 fungerade även det riktigt bra. Det var det enda spelet vi testade som inte hade en tutorial 

men vars koncept och design lyckats riktigt bra med att indirekt förklara för användaren hur den ska 

göra. De flesta har “i riktiga världen” försökt pricka ett hopskrynklat papper i en papperskorg - det är 

den grundidén med spelet som de byggt vidare på i en aning humoristisk anda med fler föremål att 
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pricka i papperskorgen, olika spellägen samt en fläkt för att göra det svårare. Dock gick spelet emot 

traditionellt designade gränssnitt för spel, då Paper Toss 2 listade de möjliga banorna direkt i 

huvudmenyn och inte hade någon “Play”-knapp eller motsvarande. 

 

Six-Guns var det spel som tog längst tid att lära sig, det fanns en lång tutorial i början av spelet men 

menyer och knappar i spelet fungerade inte särskilt bra då de enligt oss låg gömda i gränssnittet i 

skuggan av mindre viktiga egenskaper.  

 

Till skillnad från de andra spelen hade inte Mirror’s Edge inte någon pausknapp. Dock hade spelet 

fortfarande en pausfunktion, som aktiverades genom att svepa två fingrar nedåt. 

 

5.2 Extras on Demand 

Detta pattern är något som vi inte förväntade skulle ge resultat på varje spel vi testade. Trots det blev vi 

ändå förvånade över hur lite data vi fick in på detta pattern. Extras on demand innebär kort att 

extrafunktioner dyker upp vid behov. Endast vid analysen av två spel fick vi fram något som var 

relevant.  

 

Mirror’s Edge var det enda spel som hade en hierarkisk meny, det vill säga först visade den “Options” 

och när vi gick in på den möttes vi av undermenyval, såsom “Language” och “Sound”.  

 

I Six-Guns var spelaren tvungen att hålla in fingret i nedre vänstra hörnet av skärmen för att röra på 

karaktären, vilket synliggjorde en rörelseindikator i form av en cirkel. Denna visades endast under tiden 

man höll in fingret, så om man missade hjälpguiden första gången man spelar spelet, är det omöjligt för 

spelaren att veta hur den ska få karaktären att röra på sig. 

 

5.3 Visual Framework 

Visual framework innebär kort grafisk profil. Samtliga spelutvecklare inom urvalet har lagt mycket tid 

på att göra spelen och menyerna visuellt tilltalande är uppenbart. Det har fokuserats mycket på att 

matcha de grafiska elementen i menyerna med temat - i form av både objekt, typsnitt och färgval.  

 

FlightCtrl HD hade många grafiska element för att komplettera temat, men alla element kändes inte 

självklara. Exempelvis låg gränssnittet ovanpå bakgrunden som såg ut att vara ett randigt block - detta är 
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något vi snarare associerar till skola än en resejournal eller liknande. En del av knapparna var även i 

form av resväsketiketter (“luggage tags” på engelska), men det fanns även normala cirklar och 

pappersflikar som även de var knappar. Att det användes tre olika grafiska element (cirkel, etikett samt 

flik) för knappar gjorde det lite förvirrande då det inte var någon uppenbar logisk anledning till vissa av 

knapparna var designade olika. 

 

Six-Guns använde sig av tre typsnitt. Dock användes de kontextuellt olika och samtliga passade till 

cowboy-temat i spelet. Det användes även många bruna nyanser som får en att associera till typiska 

cowboy-relaterade objekt som trä och läder.  

 

I Zombie GS hade utvecklarna använt sig flitigt av olika textstorlekar. Spelet följer en sorts “grön 

radardisplay”-tema med en militärisk kombination som fungerade mycket bra tillsammans med de olika 

textstorlekarna. 

 

I Bubble Blast var Options-menyn inte designad på egen hand utan följde standard Apple-design, vilket 

går emot det lekfulla temat som finns i resten av gränssnittet. Bubble Blast var även det enda spelet som 

fanns på svenska. 

 

Något som tre av våra spel använde sig av var “focal point”. FlightCtrl HD, Bubble Blast samt Temple 

Run hade gjort sin “Play”-knapp annorlunda i jämförelse med resten av valmöjligheterna i respektive 

huvudmeny. FlightCtrl HD hade gjort detta genom att ändra färg på “Play!”-knappen, medan Bubble 

Blast lät knappen vara större än de andra. Temple Run utnyttjade en kombination av de båda sätten. 

 

5.4 Button Groups 

Här låg fokus i hur knapparna var grupperade. Resultaten på detta pattern var inte helt positiva. Det 

fanns något att anmärka på i stort sett alla spel. Det fanns liknande problem på flera av spelen, men även 

en del som var unika för det specifika spelet. 

 

I Bubble Blast låg Credits under Inställningar. Vi förstår inte varför detta fanns i inställningsmenyn. 

Liknande såg vi i Paper Toss 2 samt i FlightCtrl HD, då Credits fanns under Options.  

 

Nästan samtliga spel hade en knapp som länkade spelaren ut från spelet, oftast i form av reklam för 

andra spel från samma utvecklare. Detta hade lite olika former, oftast i form av en “More Games”-
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knapp. I Bubble Blast finns knappen “Fler Spel” precis bredvid Inställningar och precis under Spela i 

huvudmenyn. Liknande fenomen kan man se i Temple Run, där “MoreGames” (det såg ut som att orden 

stod ihop) fanns mitt i huvudmenyn bland alla andra alternativ. Detta är fel då knappar som inte är direkt 

relaterade till spelet inte borde vara grupperade med de andra menyvalen. Ett av spelen som gjorde detta 

på ett tydligt sätt var Mirror’s Edge. Där hade de knappen “More Games” i motsatt hörn. Mirror’s 

Edge:s menyval fanns på rad längst ner på skärmen i röd färg. “More Games” knappen fanns längst upp 

till höger i svart. Andra spel som också löste detta på ett bra sätt var Six-Guns samt FlightCtrl HD. 

 

FlightCtrl HD:s huvudmeny är tvivelaktigt designad, både grafisk men även positionellt med knappar 

och liknande. Gränssnittet är i stort sett uppdelat i två delar, där ett blocks rygg delar upp skärmen på 

mitten. På den ena sidan finns flikar för “Stats”, “Tutorial” samt “Options”, och på andra sidan finns 

knappar för att starta en ny spelomgång. “Stats” är det som visas som standard när man kommer in i 

huvudmenyn. Knapparna där är grupperade på ett mycket ologiskt sätt. “Visit Leaderboards”, 

“Achievements” och “Reset” är grupperade tillsammans på en vertikal rad och ser ut som 

resväsketiketter. Precis bredvid finns en cirkelknapp som det står “View Friends” på. På grund av hur 

“Reset”-knappen är positionerad, blir det otydligt vad den faktiskt nollställer. Är det för achievements 

eller statistiken till höger? Både och? Förslagsvis går det istället att byta plats på “View Friends” och 

“Reset”. 

 

5.5 Progress indicator 

Här har vi testat två olika saker dels om långa processer går att avbryta och hur skaparna löst den 

väntetid användaren ställs inför när större spel laddar banor. Vi har även testat hur framsteg i spelet 

presenteras för spelaren.  

 

Generellt kan vi påstå att detta är särskilt viktigt för större spel som prestandamässigt är mer krävande 

vilket kan resultera i “långa” väntetider när spelet eller olika banor laddar. Många av spelen vi testade 

använde sig inte direkt av någon progress indicator i väntan på banorna att ladda eftersom de gick så 

fort. Till de mindre spelen såsom Bubble Blast, Paper Toss 2 och FlightCtrl HD visade progress 

indicators i form av en score board då det inte fanns något som spelet behövde tid för att ladda. Denna 

score board fungerade då endast för att visa hur spelaren har presterat eventuellt vad den har kvar att 

klara.  
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Progress indicators fungerade särskilt bra för de lite mer prestandakrävande spel vi testade såsom Six-

Guns och Mirror’s Edge som tog lite längre tid att starta. Mirror’s Edge hade löst den långa väntetiden 

genom att presentera en story så spelaren fick lite mer information angående motivet bakom karaktärens 

agerande för oss som spelare.  

 

En aspekt kring progress indicators för gratisspel verkar vara att skaparna ger fördelar till de som betalar 

för spelet. I Paper Toss 2 och Zombie GS kunde man köpa utrustning och uppgraderingar för “riktiga 

pengar” direkt, något som genom spelets poängsystem skulle ta lång tid. Eftersom alla spel vi testade 

var gratisspel så fanns det olika metoder skaparna använt sig av för att tjäna pengar, då Paper Toss 2 och 

Zombie GS-exemplen är en av dessa metoder. Detta är ett smart sätt för gratisspel att generera pengar åt 

skaparna men kan upplevas störande för personer som inte vill lägga pengar på ett spel.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

Här analyserar och diskuterar vi resultaten från föregående kapitel. Teori kopplas ihop med resultaten. 

 

6.1 Patterns 

Habitutation är något vi anser mycket viktigt för design av spel. En spelare ska exempelvis inte behöva 

lära sig nya kontroller för varje nytt spel. Det ska på något vis följa ett mönster i designval från spel som 

han/hon känner igen sedan tidigare. Det är något som de flesta spel lyckats bra med enligt oss. Vi har 

hittat flertalet brister hos spelen vi testade men att komma igång, börja spela och lista ut hur kontrollerna 

fungerade gick fort. Detta kan delvis bero på att varje spel, utom Paper Toss 2, använde sig av en 

tutorial innan spelet började “på riktigt”. Enligt oss är detta mycket användbart eftersom man 

introducerar spelaren till spelet och kontrollerna i en stressfri spelmiljö. Mirror’s Edge var det spel som 

fungerade bäst utifrån habituation ett annat spel som som fungerade bra var Temple Run. Dessa spel 

liknar varandra till viss del utifrån navigation och kan därför vara en faktor till att de fått liknande 

omdöme.  

 

Ett annat spel som fungerade mycket bra utifrån habituation var Paper Toss 2. Vi tror detta beror på att 

designen i spelet var utformad på ett sådant sätt att det direkt gick att se vad som gick och inte gick att 

göra. Något som var unikt för Paper Toss 2 var, som nämnt tidigare, att de inte hade någon tutorial. 

Detta var dock inget som påverkade habituation negativt då vi tydligt förstod vad som skulle göras 

genom att bara titta på spelet. En aspekt kring FlightCtrl HD var att deras menyer var tillkrånglade med 

grafiska element som inte såg interaktiva ut, detta var lite synd då själva spelandet var lätt att förstå men 

även utmanande.  

 

En grej som stack ut var att Mirror’s Edge, till skillnad från samtliga andra spel med pausfunktion, inte 

hade en pausknapp. Istället hade de en speciell gest för att pausa spelet. Denna förklarades aldrig att den 

fanns eller hur den aktiverades, utan upptäcktes endast genom vår lilla erfarenhet av ett touchspel 

utanför urvalet, där man också pausade genom en speciell gest. Gesten i fråga är att man håller ner två 

fingrar och sveper dem neråt. Detta är inte en interaktion som känns intuitiv vilket gör att spelaren, 

precis som Moggridge (2006) också påstår, måste fokusera lite koncentration på att komma ihåg att det 

är så pausfunktionen aktiveras ifall det skulle behövas. Med det sagt tror vi att, eftersom det verkar vara 

en norm bland touchspel att pausa på det sättet vid brist på en proper pausknapp, att vana användare av 

touchspel har lärt sig gesten utantill och inte längre är en mental belastning.  
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Vårt bortfall på “Extras on Demand” behöver inte betyda att det var ett tveksamt pattern att använda. 

Det kan självfallet vara så att vi har använt eller tolkat det pattern fel. Men bortfall i sig kan vara en 

indikation på flera saker. Dels kan det betyda att touchspel är för simpla för att använda sig av principen 

att endast visa det viktigaste först med extra information vid behov. Det kan även betyda att utvecklarna 

av spelet medvetet eller omedvetet valt att inte utveckla spelet på detta sätt. Vi tror det främst beror på 

att spelen i grund är för simpla. Detta kan vi konstatera eftersom det är för lite att justera och göra i 

spelen, vilket i sin tur har lett till att det är en “brist” på gränssnitt. Det tydligaste exempel på extras on 

demand som vi upptäckte var styrningen för Six-Guns, förde man fingret ner till vänstra delen av 

skärmen så kom det upp något som skulle föreställa en styrspak denna indikerade åt vilket håll 

karaktären sprang åt och utifrån detta pattern så fungerade denna aspekt bra.  

 

Utifrån Visual Framework upplevde vi att spelskaparna generellt fokuserat väldigt mycket på att få 

spelet visuellt tilltalande. Samtliga spel hade ett mycket genomtänkt grafiskt utseende. Det var inte bara 

bakgrunder och bilder som var välgjorda, även typsnitt passade med temat och fyllde sitt tänkta syfte. 

Det är inte bra att använda sig av mycket olika grafiska element som vi upplevde det för spelet 

FlightCtrl HD. Det var förvirrande vad som gick att interagera med. Spelet Mirror’s Edge var det som 

hade mest genomtänkt grafisk profil, detta kan delvis bero på att touch-versionen av detta spel är en 

nerbantning från en version som DICE har släppt tidigare vilket gjorde att mycket av spelets grafiska 

element fanns sedan tidigare.  Zombie GS använde sig av ett militäriskt tema vilket fungerade mycket 

bra enligt oss, det skapade en intressant stämning eftersom de bland annat dragit stor nytta av olika 

färgval såsom genomgående grönt med mörka nyanser.  

 

Nästan alla spelen hade något som gick att anmärka på för Button Groups. Det var inte självklart varför 

knappar och valmöjligheter var positionerade där de var. För oss är det omöjligt att avgöra huruvida 

grupperingarna och positionerna av knappar har varit ett medvetet val, brist på kunskap eller bara 

ogenomtänkt. Vi måste även ha i åtanke att utvecklarna till synes fokuserade mycket på det grafiska 

utseendet. Ett av de vanliga problemen i gränssnitten var att knappar som inte hade något med varandra 

att göra var grupperade ihop, ofta tillsammans med något som inte hade med spelet att göra. Det är som 

sagt möjligt att det är designat på det viset för att man ska upptäcka de knapparna lättare och se dem 

oftare. Men med tanke på att de flesta spel hade något sorts problem för detta pattern, känns det mest 

troligt att de prioriterade att presentera spelet på ett visuellt tilltalande vis, snarare än att utforma ett 

välanpassat gränssnitt. Anledningen till att button groups inte fungerade särskilt väl kan bero på att 

touch-tekniken är relativt ny när vi talar om spel. Detta kan leda till att gränssnittsforskning för detta 
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område inte har kommit särskilt långt och flera spelutvecklare använder sig av designlösningar som 

skulle fungera bra för ett spel med fysiska knappar. Samtidigt kan det betyda att utvecklarna av 

touchspel inte har lika hög kompetens som utvecklare av spel till andra plattformar. 

 

En aspekt kring Progress Indicators är att de fungerar på ett annorlunda sätt för de touchspel vi testade 

gentemot vad vi utgick ifrån. Vi föreställde oss att det viktiga med progress indicators skulle vara 

möjligheten att avbryta spelet under spelets gång, men även under de laddningstider spelen eventuellt 

skulle ha. Detta visade sig inte vara fallet då de flesta spel vi testade i princip inte hade någon 

laddningstid, istället hamnade fokus på scoreboarden. Av de spel vi testade så var FlightCtrl HD, 

Zombie GS, Bubble Blast, Temple Run och Paper Toss 2 spel som i grund gick ut på att förbättra sin 

highscore. Medan Mirror’s Edge och Six-Guns var mer prestandakrävande då bland annat Mirror’s Edge 

utnyttjat laddningstiden på ett smart vis, med en story som nämnts tidigare.  

 

6.2 Gränssnitt 

Det fanns inte mycket interaktiva gränssnittskomponenter i spelen vi testade, och det fanns ännu mindre 

under själva spelandet. Detta kan självfallet bero på att spelen är simpla, men vi märkte av en tendens 

under speltesterna att utvecklarna hade valt att använda sig av touchlösningar, snarare än knappar och 

gränssnittskomponenter för att utföra kommandon i spelet. Detta var bland annat tydligt i Mirror’s Edge 

då det spelet inte hade några gränssnittskomponenter alls under spelets gång utan hade istället gester 

såsom dra ett finger uppåt för att hoppa och dra ett finger neråt för att glida på marken. I Temple Run 

styrdes karaktären genom att dra ett finger uppåt, neråt, vänster eller höger för att hoppa, ducka eller 

svänga samt att luta surfplattan för att justera karaktärens position i sidled. Funktionerna i båda dessa 

exempel är möjligt att designa så att det görs med knappar istället. Varför är det inte designat på det 

viset? Vi menar att det var ett medvetet val att inte implementera knappar i gränssnittet i spelen. 

Utvecklare för spel har valt att utnyttja tekniken plattformen erbjuder, det vill säga alla olika sätt man 

kan använda touch på. Man kan även se på det från ett annat perspektiv, nämligen att det är en form av 

intuitiv interaktion (Moggridge, 2006), då man beter sig, det vill säga interagerar med systemet på ett 

sätt som efterliknar rörelser man gör i verkligheten. Detta kan i sin tur ha bidragit, tillsammans med 

tutorial för spelen, att kontrollerna var väldigt enkla att använda och lära sig.  

 

Vi upplevde att Six-Guns var ett för komplicerat spel för att vara på en surfplatta. Att röra sig i 3D var 

inte enkelt, om man samtidigt skulle försöka skjuta eller undvika fiender eller hinder. Det kändes som 

ett spel som skulle kunna finnas till dator, och Six-Guns känns lite som en billig touch-kopia av Red 
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Dead Redemption. Möjligtvis hade spelet blivit enklare med annorlunda navigering, gränssnitt och/eller 

positionering av knappar i spelet, men det är intressant att vi fick med detta spel i urvalet, då det på ett 

sätt visar varför simplare spel är populära till denna plattform.  

 

Focal point var något som endast tre av de analyserade spelen använde sig av. Två av dessa spel hade de 

mest lekfulla teman i vårt urval. Möjligtvis är det så att det är enklare att utnyttja detta koncept med ett 

lekfullare tema. Vi tror att det kan finnas en viss sanning i detta, men att det i grund och botten beror på 

hur utvecklarna utnyttjar den begränsade yta som finns på en surfplatta. Exempelvis Zombie GS som 

inte utnyttjade sig av focal point hade en bild på ett beväpnat flygplan som tog upp stor del av ytan. 

 

Något vi upplevde överflödigt för vissa touchspel var att diskutera dem utifrån ett UI eller GUI 

perspektiv. Spelen Mirror’s Edge, FlightCtrl HD och Temple Run hade inget gränssnitt under spelandet, 

vilket gjorde det svårt att koppla till dessa spel. Vi funderade över vad som gjorde att dessa spel 

fungerade bra att spela trotts att det inte fanns något gränssnitt. Vi har en teori kring detta, det fanns en 

tutorial som nämnts tidigare, utan denna skulle det vara omöjligt att avgöra vad som går att göra i spelet. 

Kontrollerna i dessa spel följde habituation så pass bra att de fort fastna i minnet vilket kan vara en 

motivering till att helt gömma gränssnittet så mer av spelet kunde visas. Detta i sin tur fungerar inte 

särskilt bra att diskutera utifrån UI och GUI, det skulle behövas ett alternativ som tar GUI steget längre. 

Den stora skillnaden mellan UI och GUI är att gömma syntaxerna bakom ett grafiskt lager, som nämnts 

tidigare. Detta grafiska lager har i sin tur skalats bort från dessa spel tills vi bara ser spelmiljöerna 

och/eventuellt karaktären. Teorier kring hur Mirror’s Edge, FlightCtrl HD och Temple Run går att 

diskutera utifrån ett gränssnittsperspektiv blir inte tillräckligt med GUI det skulle behövas ett tredje 

perspektiv.  

 

6.3 Spelförutsättningar 

Eftersom spelindustrin har vuxit sig så stor påverkar det olika spelföretags förutsättningar att lyckas, i de 

flesta fall handlar det om pengar. Detta mönster tycktes vi se då bland annat Mirror’s Edge generellt 

fungerade mycket bra utifrån vår undersökning. Vi funderade lite vad detta kunde bero på och en av 

våra idéer bygger på att DICE som ägs av EA Games låg bakom spelet och är ett av världens största 

spelbolag. Patrick Bach som är exekutiv producent på DICE fyller i detta med ett citat plockat från en 

föreläsning han höll i Södertörns högskola: 
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“Gör man en produkt som ska nå ut till väldigt många människor så måste man tänka på en väldigt 

massa saker. Vi på DICE vill göra blockbusters för att vi vill bränna så sjukt mycket pengar på att göra 

så feta spel som möjligt, och det kan man inte göra om man inte får igen pengarna.” 

    (Patrick Bach, 2011), Exekutiv Producent på DICE 

 

Detta gör det, i relation till de andra spelen i vårt urval, lite “orättvist” eftersom DICE förmodligen har 

mer pengar att röra sig med än många andra spelföretag. Det är samtidigt svårt att avgöra om det faktiskt 

gör någon skillnad huruvida mycket resurser bakom ett spel gör det till ett mer välutvecklat spel. Många 

indiespel har oftast en liten produktion samt plånbok i jämförelse med de större företagen såsom DICE, 

där det i vissa fall har varit en person som ligger bakom ett helt spel. Ett exempel på detta är Minecraft 

som har sålt fler än 4,576,000 exemplar (Minecrafts hemsida, 2012-01-07). Men det som enligt oss är 

fascinerande är att hela spelet skapats av en person.  

 

När det gäller spelen i vårt urval märkte vi tydligt under samtliga perspektiv att Mirror’s Edge var det 

mest genomarbetade spelet. Det fanns knappt något negativt att påpeka i gränssnittet för detta spel. Det 

kan bero på att spelet i sig hade väldigt lite gränssnitt att analysera. Samtidigt måste man ha i åtanke att 

detta är en adaptation av ett redan existerande spel och därmed fanns det redan ett tema och grafisk 

profil sedan tidigare. Detta gör att utvecklarna endast behövde fokusera anpassningen till touch, då 

exempelvis huvudmenyn såg i stort sett identisk ut som i PC-versionen. 
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7 SLUTSATSER 

Utifrån de spel som vi använde oss av för vår metod kan vi dra slutsatsen att en tutorial första gången 

man startar spelet är mycket värdefullt för förstagångsanvändaren. Spelen hade väldigt välgjorda 

grafiska teman i gränssnitten som passade för samtliga spel. Däremot var gränssnitten med positionering 

och grupperingar av knappar mycket ologisk. Därför måste utvecklarna ha prioriterat estetiska aspekter 

av spelet snarare än användarvänlighet. 

 

Vi noterade att det fanns väldigt lite interaktiva gränssnittskomponenter i spelen. Mirror’s Edge, Temple 

Run och FlightCtrl HD använde sig inte utav någon av dessa under spelandet. Vi kom fram till att det 

var delvis för att spelen i sig är så pass simpla att det inte behövdes, men det var även så att det var 

medvetna designval att inte implementera interaktiva gränssnittskomponenter i spelen och att istället 

utnyttja tekniken som plattformen erbjuder.  

 

Vår problemformulering lyder: 

På vilket sätt följer touchspel för iPad den teori om patterns som är kopplad till gränssnitt? 

 

Touchspelen vi testade följde vissa patterns till större del än andra. Habituation fungerade bra utifrån hur 

vi testade det, spelet Mirror’s Edge följer en tydlig grafisk profil och har lätt navigering. Det är dock 

viktigt att fundera över vilken typ av spel man väljer att designa för iPad då Six-Guns upplevdes mycket 

krångligt. Visual framework upplevde vi som det mest genomarbetade pattern för samtliga spel vi 

testade, alla spel följde ett tydligt grafisk tema och endast mindre fel upptäcktes bland annat menyn 

”inställningar” för Bubble Blast som använde en standarddesign vi känner igen ifrån Apples gränssnitt. 

Button groups fungerade inte speciellt bra, spelet Six-Guns var för komplicerat för att vara på 

touchskärm eftersom knapparna var ologiskt positionerade, det blev för svårt att springa, sikta och skjuta 

samtidigt vilket krävdes under vissa delar av spelet. Progress indicators fungerade inte riktigt som vi 

tänkt oss, många av spelen saknade laddningstid vilket gjorde att fokus hamnade på hur framsteg i spelet 

visades i form av en “score board”. Spelet Bubble Blast använde sig effektivt av detta då man tydligt 

kunde se hur många banor man avklarat samt har kvar att klara. Extras on Demand var ett pattern som 

inte visade sig vara relevant för de touchspel vi testade utifrån hur vi testade det. Vi kom fram till att 

detta beror på att spelen var så pass simpla att det inte fanns så mycket att kommentera. Det vi kan 

konstatera är att Six-Guns var det spel som effektivt använde sig av detta då en styrspak dök upp i 

vänster hörn när vi ville springa med karaktären, detta var en smart lösning som inget annat spel drog 

nytta av.  
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Av de spel vi testade så var FlightCtrl HD, Zombie GS, Bubble Blast, Temple Run och Paper Toss 2 

spel som i grund gick ut på att förbättra sin high score. 
 

Ett tredje perspektiv att diskutera gränssnitt skulle behövas, som bygger på att fördjupa GUI genom att 

helt skala bort det visuella med ett gränssnitt eftersom Mirror’s Edge, FlightCtrl HD och Temple Run 

saknade gränssnitt under spelandet då alla av dessa spel helt saknade gränssnitt under själva spelandet.  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 

Vi tycker det vore intressant om det kunde forskas mer inom just touchspel. Självfallet finns det massor 

med infallsvinklar och fokusområden. Några vinklar som skulle vara extra intressant är en undersökning 

kring hur utvecklare för touchspel resonerar när de utvecklar spelen, vad de anser är viktigt att fokusera 

på, osv. Resultatet från detta kan man sedan jämföra med hur stora utvecklare av AAA-titlar resonerar 

kring spelutvecklingsprocessen. Utöver detta vore det även intressant att, liknande det vi gjorde, se om 

man kan applicera eller anpassa principer och teorier från andra delar av spelforskning eller liknande på 

touchtekniken. 

 

Något vi upptäckte mycket sent i skrivandet var ett nytt fenomen som kallas EUI (Embodied User 

Interface). Det här verkar vara ett nytt forskningsämne som bygger på att gränssnittet helt göms undan i 

grafiken och enligt oss tenderade i att likna gränssnitt för de touchspel vi testade såsom Mirror’s Edge 

och Temple Run. Vi vill påstå att detta forskningsämne går att koppla till touchspel på ett vis som skiljer 

sig från GUI och eventuellt kan vara intressant för fortsatt forskning om touchspel.  
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9 TACK TILL 

Tack till vår handledare Jon Manker samt de inom vår handledargrupp som opponerat på vår uppsats 

under skrivandets gång. Vi vill även tacka Roger Forslund för hjälp med språkkorrigeringar.  
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11 BILAGOR 

11.1 Bilder från spelen 
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Flight Ctrl HD 
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Six-Guns 
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Zombie GS 
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Bubble Blast 
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Temple Run 
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Paper Toss 2 
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11.2 Data 

 

1. Mirror’s Edge 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
Under gameplay finns “Help” i Options - I huvudmeny finns “Help” under Info. Under gameplay pausar man 
genom att dra 2 fingrar neråt (detta verkar vara en norm). Övergripande kommentar kring Mirror’s Edge är att det 
följer habituation “bra”.  
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
Menyerna visar först Options, sen vilka val som finns där, sen det som är relevant inom den. Inget av detta finns 
under gameplay. 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
Spelet följer en grafisk profil, där temat klart o tydligt är rött. Det röda återfinns även i spelet där objekt man ska 
undvika eller kan interagera med.  
 
 
BUTTON GROUPS 
Istället för GUI när man spelar så styr man genom Touch-rörelser. 
I huvudmenyn : More games står separat eftersom det inte hör till andra valmöjligheterna = bra.  
 
 
PROGRESS INDICATOR 
Under laddning får man läsa story/mission briefing. Står “Loading … Drag screen to scroll text.” under laddning. 
Står “Tap to continue” när laddning är klart. 
 
 
Noll gränssnitt under gameplay, endast tutorial popups i början. 

2. FlightCtrl HD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
I huvudmenyn kan man välja bana för singleplayer genom att klicka på högen med vykortsliknande kort. Detta var 
något vi märkte väldigt sent, knappt alls. Det ser inte ut som man kan klicka på dem. 
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
--- 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
Allt håller samma grafiska stil. Dock förundras vi av att ha rutigt block som bakgrund för gränssnittet i 
huvudmenyn. Det ger dock en smart lösning, då den separerar på delen där man väljer bana och startar spelet 
med statistics, tutorial och options.  
Endast ett typsnitt används för all text, bortsett från “Flight Control” i logotypen, som är ett mer skrivstilsaktigt 
typsnitt. En del knappar i huvudmenyn är i form av “luggage tags”. 
 
Sidospår: Highscore sitter längst upp till vänster, i början av spelets “Visual flow”.  
 
 
BUTTON GROUPS 
“Play!” och “Multiplayer” ligger bredvid varandra, Play är i rött som sticker ut från andra val som antingen är flikar 
eller blåa knappar eller “lappar”. 
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En knapp med företagets logotyp tillsammans med ordet “news” finns i nedre högra hörnet, vilket gör det tydligt 
att denna inte tillhör spelets andra funktioner. Knappen i fråga ser även annorlunda ut i form av ett hörn av en 
rundkantad rektangel med vit bakgrund (i jmfr med blå och cirkelformad som en del av de andra knapparna. 
 
På stats finns det en tre “lappar” plus en cirkel som knappar. “Visit Leaderboards”, “Achievements”, “Reset” är i 
form av lappar, medan “View Friends” är i form av en cirkel precis bredvid dessa knappar. Grupperingen av dessa 
är fyra olika är lite ologisk. Etersom “Reset” sitter precis under “Achievements” samt  en bit ifrån statistiken blir det 
oklart exakt vad det är den nollställer. 
Det är svårt att avgöra om det är någon skillnad på knappar (med vad de gör) som är i form av en “lapp” eller en 
cirkel. 
 
 
PROGRESS INDICATOR 
Indikeras av hur många plan man har landat och vad ens eget rekord är på just den bana. Går att skicka sitt 
resultat till leaderboard när man har förlorat. 
 
 
Jimmy: Ett perfekt touchspel 

3. Six-Guns 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
I Shop kan man köpa ammo, vapen, uppgraderingar för in-game coins och badges, men man kan även köpa mer 
coins och badges på samma ställe. För oss som inte är vana med touchspel, både som kostar och är gratis, 
känns “Shop” som något där man endast använder verkliga pengar för att köpa något, speciellt eftersom den 
knappen alltid är synlig. 
 
Crosshair-knappen gör att man går i aim mode. Vi känner att en sådan knapp lika gärna kan betyda skjuta också, 
det var så vi tolkade den först. Den egentligen skjut-knappen är en bild på revolverns cylinder där kulorna finns. 
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
En circkel som indikerar åt vilket håll man går åt dyker upp endast när man håller ett finger i det område (nedre 
vänstra delen av skärmen) man kan aktivera cirkeln med för att börja röra karaktären. 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
Kartan har ett typsnitt på platsnamnen, passande för temat i spelet. För valen i huvudmenyn används ett annat 
typsnitt.  
 
Den följer cowboy temat genom att använda träiga och “gammalt papper”-aktiga färger och ritade kartor. 
Typsnitten känns att de tillhör temat. 
 
 
BUTTON GROUPS 
Knappar som inte relaterar till varandra är tydligt skilda genom att de har olika färger. Shopknappen e grön, deras 
logo-knapp är blå vilket öppnar en ruta som visar andra spel från samma utvecklare. 
Sikta-knappen inte grupperad tillsammans med skjut-knappen.  
 
 
PROGRESS INDICATOR 
Vid längre laddningar, exempelvis inför ett nytt område, visas en loading screen + en indikator som visar att den 
tänker nere i högra hörnet. 
 
I spelet visas progress och status via en status-fält längst upp.  Alla alternativt går att klicka på, om man gör det 
kommer man till en ruta där man kan köpa mer av just det man klickade på för riktiga pengar.  
Det finns även en karta som indikerar var man ska gå för det uppdrag man utför. 
 
 
Jobbigt att använda touch för ett sånt här typ av spel. 
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J: För komplicerat spel (eller genre?) för touch. Krångligt att sikta o skjuta. Ska man dessutom försöka dodgea 
attacker genom att röra på sig så blir det svårt att göra alla tre samtidigt. 

4. Theme Park (bortfall, spelserver nere) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
 
 
BUTTON GROUPS 
 
 
PROGRESS INDICATOR 

5. Zombie GS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
Lite ovanligt med en bakåt-knapp uppe i vänstra hörnet? Gör nästan att det känns som en webbläsare. 
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
--- 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
“Green-display med information”-tema. Fungerar bra. Enkla typsnitt används, 2 eller 3 st. Olika textstorlekar 
används flitigt. 
 
 
BUTTON GROUPS 
De få knappar som finns är grupperade på ett relativt logiskt sätt. Möjligtvis att man på startmenyn inte har 
Settings-knappen uppe till höger, men den har inte många valmöjligheter så det är okej. Ändringar i Settings (som 
för övrigt är den enda knappen som illustreras med en symbol och inte text) görs genom att klicka på en snurr-
knapp. När vi försökte ändra på dessa försökte vi imitera att man snurrade på dem för att ändra inställning. 
 
Under uppgradering kan man välja uppgradering genom att antingen välja vapnet, där man kommer till en 
undermeny där det som visas på den gröna skärmen ändras till olika uppgraderingsalternativ för det valda 
vapnet. Eller så kan man välja att uppgradera extra-saker såsom mer “coins” per dödad zombie, bättre radar osv. 
Bakåt-knapp på uppgraderingsmenyn finns längst upp till vänster.  
 
 
PROGRESS INDICATOR 
Målet är att döda så många zombies som mölligt. Uppe i vänstra hörnet finns det indikatorer på hur många 
zombies man dödat, samt hur många civila man har dödat respektive räddat. En skjutknapp finns i nedre vänstra 
hörnet för att aktivera valt vapen. Vapen byts genom att nudda listan uppe till höger - inte solklart att den går att 
klicka på.  

6. Bubble Blast 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
HABITUATION 
I nästan alla menyer finns det en bakåtknapp längst upp till vänster. Symboler är logiska. 
 
 
EXTRAS ON DEMAND 
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--- 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
Listan i inställningar använder standard ipad-utseende och är alltså inte designad på egen hand. Hade varit 
roligare med en egen design här, men detta kanske inte hade varit möjligt. I inställningar visar den även vilken 
version av spelet man har. Detta är något som brukar visas i ett hörn när man är i huvudmenyn. 
 
När man väljer ett spelläge blir större delen av sidan mörk, medan det längst ner dyker up en scroll-ruta 
((ordval?)) där man kan välja vilket “pack” man vill köra, samt vilken nivå inne i den. Denna del är mycket logiskt, 
även fast vi inte förstår varför man inte kan använda hela skärmen för detta. En klarad nivå indikeras med en 
“glad bubbla”. 
 
 
BUTTON GROUPS 
Inställningar: “Credits” finns bland inställningarna, vanligtvis (på PC-spel) brukar detta finnas i huvudmenyn. Här 
finns även en valmöjlighet för att dela med sig av spelet. Detta finns ju dock redan i huvudmenyn.  
 
Huvudmeny: “Spela”-knappen är störst och överst. Under den finns två knappar bredvid varandra, “Inställningar” 
samt “Fler spel”. Under dessa finns det ikoner/knappar för facebook respektive twitter - antagligen för att dela 
med sig. Fler spel borde vara separat från de andra alternativt, förslagsvis i något hörn, eftersom det inte har 
något med spelet att göra. 
 
Spela: När man trycker på spela möts man av en ny meny, där man kan välja ett spelläge. Här finns även en 
gigantisk knapp som säger “Välj svårighetsgrad”, men när man trycker på den försöker den ladda high scores. 
 
Under spelande: Finns ingen restart-knapp. Finns en knapp för att toggla ljud på och av. Detta tillsammans med 
en restart eller fler funktioner skulle förslagsvis kunna vara i en meny när man trycker på paus-knappen. 
 
 
PROGRESS INDICATOR 
Indikeras av poäng, hur många tryck man har kvar, samt vilken nivå man är på i en ruta längst upp och längst 
ner. 
 
 
Enda spelet på svenska. 

7. Temple Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HABITUATION 
Kan endast scrolla om man drar med fingret på "rullen" där all info står och inte bredvid. Inte helt obvious att man 
kan scrolla heller. Scrollindikator till höger syns endast när man scrollar. Den syns knappt även när man gör det. 
"Store" betyder ofta att man går till nått som inte har med spelet att göra? 
 
 
EXTRAS ON DEMAND (=spel : unlocking stuff, överflödig info?) 
?? 
 
 
VISUAL FRAMEWORK 
Den viktigaste knappen är "Play!" och har attribut som skiljer sig från de andra knapparna. Annan färg samt sned 
text. Ligger även lite ifrån resten av menymöjligheterna (dåligt?). 
3 fonts totalt. En för viktig text. En för menyval. En för rubrik. 
 
 
BUTTON GROUPS 
MoreGames i huvudmenyn går inte till något inom spelet, förvirring? Coin menu, score menu. 
 
 
PROGRESS INDICATOR 
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Inga tidskrävande uppgifter. 
 
GUI(?): Två sorters mätare finns. En poängmätare, samt en bonusmätare. 
>Poängmätare: Visar ens nuvarande poäng. Denna tickar upp konstant så länge man springer. (Man springer 
automatiskt) 
>Bonusmätare: Denna ökar när man samlar in mynt som finns i rader utöver spelvärlden. När den är full börjar 
den om på noll, men en cirkel ovanför fylls delvis. Oklart exakt hur detta påverkar ens poäng. 
 
Objectives: Finns objectives, som nästan är som "achievements". Varje klarat objective ger en ökning i en 
"Multiplier" som dyker upp när man dör. 
 
"Coin points": Något man får när man spelar. Osäkert hur. Relativt till hur mkt poäng man fick in? Eller vanliga 
coins? 

8. Paper Toss 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HABITUATION 

Det är vanligtvis så att man har en “Play!” eller “New Game” och sen kan man välja bana. “Menu” under spelande 

betyder att man kommer tillbaka till huvudmenyn. Dock är det så att den kommer ihåg ens nuvarande poäng för 

nästa gång man går in på den banan. 

 

 

EXTRAS ON DEMAND 

--- 

 

 

VISUAL FRAMEWORK 

Allt har kontorstema, med undantag för en bana som ska föreställa ett lager. Det finns tre stycken typsnitt, en för 

post-it lapparna och informationen när man spelar, en för logotypen samt en för knapparna där man väljer vilken 

bana man ska köra på. 

 

Det finns även reklam för andra spel konstant längst upp i skärmen. 

 

 

BUTTON GROUPS 

Huvudmeny: Valen som tar upp större delen av skärmen är vilken bana man vill spela på. Namnen gjorde oss 

först förvirrade, då det finns både “Cubicle”, “Intern” osv men även generella såsom “Easy”, “Medium” osv. 

 

“More Games”, “Remove Ads!” samt “Options” ligger bredvid varandra längst ner. Då dessa är grupperade för att 

de inte riktigt handlar om att starta spelet, har “Options” fortfarande med spelet i sig att göra (förutsatt att valen i 

den påverkar spelet?), och borde då förslagsvis vara bredvid trofén istället? Trofén visar achievements och 

topplistor. 

 

Options: Valen i denna meny är om man vill betala för att köpa “paper points”, skippa ads, se “Credits” samt 

stänga av ljudet. Precis som i Bubble Blast ser vi att Credits ligger i Options-menyn. Det är nog så att den inte får 
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plats på ett vettigt ställe i huvudmenyn/startsidan.  

 

Under spelande: --- 

 

 

PROGRESS INDICATOR 

Ens score visas längst upp till höger tillsammans med ens personliga rekord. Det är en poäng för varje objekt 

man träffar i soptunnan och den nollställs varje gång man missar. Ens nuvarande “Paper points” indikeras uppe i 

högra hörnet medans man spelar. Dessa poäng används för att låsa upp nya objekt att kasta eller att aktivera 

tillfälliga uppgraderingar såsom större papperskorg eller stänga av fläkten för ett kast. 


