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 I 

Sammanfattning 

Första intrycket av ett spel är viktigt. Många spel inleds med en tutorial som 
informerar om ett spels funktioner och mekaniker. En tutorial kan variera i hur 
lång tid den tar eller hur mycket information som behöver presenteras. Den kan 
också variera i form och struktur. Men en sak har alla tutorials gemensamt: dess 
mål är att höja spelupplevelsen. Lone Hero Studios är ett spelutvecklingsföretag 
som har ett behov av att bättra på sina kunskaper när de designar tutorials till 
sina spel. Genom att utföra användartester och intervjuer med företaget har ett 
problem identifierats och senare i arbetet presenteras två stycken 
gestaltningsförslag. Det första gestaltningsförslaget är en längre tutorial där 
läsbarheten ligger i fokus. Resultaten pekar på att en integrerad version av en 
tutorial kan förbättra immersion och inlärningen, vilket också höjer textens 
läsvärde. Det andra gestaltningsförslaget är ett förbättringsförslag på en redan 
existerande tutorial i VR-miljö där fokus ligger på läslighet. Resultatet är ett 
förslag på hur text, ur ett textdesignerperspektiv, kan formas i VR-miljö. Detta 
arbete grundas på forskning i textdesign med hänsyn till speldesign och hur 
texten formas i lärosyfte.  
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Abstract 

The first impression of a game is important. Many games start with a tutorial 
that informs about a game's features and mechanics. A tutorial may vary in how 
long it takes or how much information needs to be presented. It can also vary in 
shape and structure. But one thing has all the tutorials in common: its goal is to 
raise the gaming experience. Lone Hero Studios is a game development 
company that wants to improve their skills when designing tutorials for their 
games. By performing user tests and interviews with the company, a problem 
has been identified and later two work proposals are presented. The first 
proposal is a longer tutorial where readability lies in focus. The results point out 
that an integrated version of a tutorial can improve immersion and learning, 
which also increases the text's reading value. The second draft is an 
improvement proposal on an already existing tutorial in VR-environment, with 
focus on legibility. The result is a suggestion of how text, from a text designers 
perspective, can be formed in VR environment. This work is based on research 
in textual design with regard to game design and how the text is formulated for 
learning purposes. 

 

 

 

 

 



 III 

Förord 

Står i duschen och känner paniken smyga sig på. Inte har jag skrivit någonting 
vettigt på hela veckan och stressen gör det närmast omöjligt att kunna 
koncentrera sig. Sömnen får lida. Kommer jag någonsin att kunna skriva klart? 
Men sen från ingenstans dyker det upp en idé i mitt huvud. En ide som senare 
blir grunden för ytterligare fyra sidor. Kanske kommer jag klara det ändå. 
Önskade bara att jag kunde sova på nätterna. 
 
Arbetet ser färdigt ut. Det påminner inte alls om det jag tänkte göra från början. 
Men åh va roligt det är att förkovra sig i ett ämne! Att hela tiden upptäcka 
någonting nytt att spinna vidare på. Men nu får det vara nog. Kanske i 
framtiden kan jag utforska textens samspel med den visuella bilden. kanske kan 
jag vidare implementera Normans fem designprinciper i en virtuellt uppbyggd 
miljö.  
 
 
 
 
Jag skulle vilja tacka! 
 
Min familj och vänner som finns där och gör det möjligt att vilja sträva framåt 
 
Min handledare 
 
 
 
 
 

 
– Man kommer ingenvart om inte viljan är större än rädslan att 

misslyckas 

Thomas Holmström 

Eskilstuna 2017 
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Inledning 

I inledningen så kommer bakgrund syfte och frågeställning att presenteras. 
Också en mer utförlig beskrivning av målgruppen Lone Hero Studios samt en 
precisering av viktiga begrepp. 

Bakgrund 
Tutorials har ett instruerande syfte, precis som en brukstext, men har också 
andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Ett av dessa är immersionen, en 
term i spelutvecklingssammanhang som kan beskrivas som spelupplevelse. 
Spelupplevelsen i detta sammanhang är att informationen i en tutorial inte ska 
påverka användaren negativt utan istället förbättra spelupplevelsen. En annan 
faktor är lärandemålet. Den information användaren behöver lära sig på bara en 
snabb genomgång. Denna ”förkunskap” kan alltid finnas tillgänglig också 
under spelets gång men användaren måste få ett begrepp om grunderna. Att 
tutorials kan efterlikna en brukstext i ett spelutvecklingssammanhang är vad 
som gör den så intressant och blir ett annat perspektiv inom ämnet textdesign. 
Tidigare studier inom speldesign tar upp ämnet men lägger inte lika mycket 
fokus vid texten. Forskningen i detta arbete ingriper om det går att integrera en 
version av en tutorial i narrativet för att få högre underhållningsvärde och 
samtidigt höja inlärningen hos användaren. 
 
Ett förslag presenteras också på formgivning av text i VR-miljö. Jag har använt 
mig sig av tidigare teorier om text på skärm men förhållandet och interaktionen 
mellan användare och entiteter skiljer sig. Detta öppnar upp nya möjligheter för 
idéer och förslag, en bas som kan ligga till grunden för fortsatt forskning.  

Lone Hero Studios 
Företaget Lone Hero Studios är ett spelutvecklingsföretag som arbetar med VR-
teknologi(Virtual reality). Företaget grundades i Skövde och består av fyra 
medlemmar. Efter att ha släppt sitt första spel, år 2016, så bestämde sig Lone 
Hero Studios uteslutande att arbeta med spel i VR där företaget har erfarenheter 
i allt från arkitektoniska visualiseringar till spellösningar. Miljöer i VR som 
företaget arbetar med är kopplade till deras spel (Yoshida, 2017-05-02). Arbetet 
utgår ifrån Lone Hero Studios nuvarande kunskaper och framtida planer för 
användning av text till sina spel. De strävar efter att få mer kunskap om att 
skapa tutorials och använda sig av textuella element. De exempel på tutorials 
som arbetet grundas på är till spelen Rising Island och RIVR. 
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Rising Island 
Rising Island, ett plattformsspel där du i ett snabbt tempo behöver ta dig förbi 
hinder och hitta lösningar på problem. Spelet börjar med att den karaktär du 
spelar måste rädda världen. Två goda element-andar ber dig om hjälp att 
förgöra en ond ande innan denna når en artefakt kraftig nog att göra den onda 
anden ostoppbar. En mängd antal banor måste klaras av där du ska ta dig från 
en punkt A till punkt B. Varje bana har hinder du måste ta dig förbi. För att 
göra detta måste du använda dig av mekaniker i spelet till exempel fokusera din 
inre energi eller att byta dimension. Mekanikerna i sig är inte så avancerade 
men hindren du ska ta dig förbi blir svårare och svårare ju fler banor du klarar 
av.  

RIVR 
RIVR, är ett Endless Runner där du behöver springa så snabbt och långt du kan 
förbi visuella färgkodade hinder. Du börjar i första person och kan, precis som i 
Rising Island, byta dimension för att ta dig förbi hinder. Spelet är inte baserat 
på något narrativ. Det finns inget slut utan målet är att slå nya rekord på hur 
länge du kan klara dig förbi hinder som bara blir svårare och svårare.  

Syfte 
Syftet med mitt arbete och besöket på företaget Lone Hero Studios är att ta reda 
på hur utformningen av text går till i spelutveckling. Jag vill få reda på om 
företaget känner till hur informativ text kan utformas och hur deras designval 
ser ut just nu. Målet med är att Lone Hero Studios ska få utökad kunskap om 
informativ textdesign och i framtiden kunna implicera den kunskapen i sina 
spel. Detta genom att presentera två gestaltningsförslag. Det första förslaget är 
en tutorial till spelet Rising Island som minimerar tiden användaren behöver 
spendera ”utanför” spelet. Med utanför spelet menas tiden användare faktiskt 
inte spelar utan tar sig igenom uppgiften att lära sig grunderna. Syftet är att 
skapa en inledande tutorial som lär och samtidigt höjer spelupplevelsen. Den 
andra gestaltningen är ett förbättringsförslag för text utformat i VR-miljö till 
spelet RIVR. Text i VR finns det inte mycket forskning om och ett perspektiv 
från en informationsdesigner kan ge nya vinklar. Båda vilka möjligtvis kan bli 
en grund för vidare forskning.  
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Frågeställning 
Hur kan samverkan av multimodal text underlätta för användaren att få till sig 
den viktigaste informationen i en tutorial? 
 
Hur kan en tutorial integrerad med narrativet höja spelupplevelsen och förbättra 
inlärningen? 
 
Hur kan struktur, form och stil underlätta för en spelare att praktiskt tillämpa 
sig av informationen i en tutorial? 

Målgrupp 
Gestaltningsförslaget riktas till personalen på företaget Lone Hero Studios, 
både grafiker och programmerare. Personalen på företaget består just nu av fyra 
personer. Alla har de tidigare utbildats som dataspelsutvecklare i Skövde, men 
ingen av dem har en utbildning som spelskribent så kunskaperna om textdesign 
är mestadels empiriska. Men detta vill de ändra på. De vill i framtiden ha mer 
text kopplade till sina spel, framförallt text i VR, och målet är att ge två 
övergripande exempel på textdesign i ett spelutvecklingssammanhang. Mitt 
arbete bygger på vetenskaplig grund med forskningsansats och ska både bidra 
med kunskap samt uppmärksamma hur viktigt det är att anpassa informativ 
text. Till exempel att rätt typsnitt används, att informationen har en genomtänkt 
struktur och att texten har en stil som fyller en funktion. 

Avgränsning 
Första delen av mitt gestaltningsförslag fokuserar främst på stil, tilltal, grafisk 
form och struktur i en tutorial till spelet Rising Island. Viktigt är också 
inlärningen. Andra delen kommer att ge en kortare översiktlig beskrivning om 
förbättringsförslag som ska höja läsligheten för en tutorial i VR till spelet 
RIVR. 

Definition av begrepp 
Nedan nämnda begrepp är viktiga för förståelse av resultat i rapporten och 
gestaltningsförslagets sammanhang med målgruppen. 
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Tutorials 
En tutorial är en inledande genomgång där användaren lär sig spelets olika 
funktioner och mekaniker. Sådana genomgångar kan vara viktiga för att lära sig 
men motarbetar oftast det spelaren är ute efter – att spela. Det finns flera olika 
typer av tutorials till spel. Den första tutorialen består av en tutorialbana där 
spelets olika funktioner presenteras ett steg i taget och är integrerade med 
narrativet. Den andra tutorialen har en informativ text som är integrerad inne i 
spelmiljön och syns tills användaren valt att gå vidare.  

Plattformsspel 
En spelgenre där du styr en spelfigur och linjärt vill ta dig från en startpunkt till 
en slutpunkt. Du styr en spelfigur men för att ett spel ska kunna klassas som ett 
plattformsspel så ska man kunna styra när man hoppar. Hopp som styrs 
automatiskt räknas inte som ett plattformsspel. Två kända spel inom genren 
som de flesta känner igen är Super Mario eller Donkey Kong. 

VR 
VR (Virtual reality) är en teknologi som utvecklas snabbt, vilket gör det svårt 
att definiera exakt vad det är. Steven M. Lavalle professor på University of 
Illinois beskriver teknologin som att man använder sensorisk stimulering för att 
producera ett målinriktat beteende hos en användare. Han definierar att en 
organism har en erfarenhet som är designad av skaparen. Exempel på detta är 
att gå, flyga eller en interaktion med andra organismer (Lavalle, 2016). 
Lone Hero Studios använder sig just nu av VR-glasögon kopplade till mobila 
enheter, vilket innebär rörelser inne i spelet och interaktion sker genom 
huvudrörelser (Yoshida 2017). Detta gör att du som användare inte kan klicka 
på interaktiva element på skärmen utan vägleds till text att läsa om du vänder 
blicken åt det hållet. 

Immersion och flow 
Immersion är ett använt begrepp inom speldesign. Termens betydelse kan på 
många sätt likna den svenska översättningen ”inlevelse”. Adams (2011) 
förklarar att immersion är hur uppslukad användaren är av spelandet vilket 
påverkar spelupplevelsen. Vid hög grad av immersion så påverkas spelaren inte 
längre av sin omgivning utan fullständigt koncentrerar sig på spelet. 
 
Flow händer när användaren finner ett nöje i spelandet, när problemen 
användaren står inför varken är för enkla eller för svåra utan helt enkelt blir 
engagerande (Adams, 2011). Det är viktigt att flow, i speldesign, gör så att 
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användaren inte ska känna sig uttråkad av för lätta utmaningar eller frustrerad 
över för svåra. Istället ska utmaningarnas vara spännande och underhållande 

Tidigare studier 
Tidigare studier om spelutveckling finns det många utav. De fungerar som 
riktlinjer i mitt arbete. Exempel på tidigare studier är dem av Andersen et. Al 
(2012). De menar att en av de viktigaste uppgifterna för en spelutvecklare är att 
kunna lära nya spelare spelet. Resultatet av deras studie var att beroende på 
spelets komplexitet så är tutorials inte alltid är rättfärdigat. Om ett spel inte är 
avancerat nog så lär sig spelaren mer på att utforska på egen hand än att läsa en 
text. Ytterligare studier av Andersen et. Al (2012) visade att ju snabbare en 
användare lär sig att spela, ju bättre blir upplevelsen. Vilket ökar troligheten att 
hen vill fortsätta att spela. Slutsatsen av dessa studier blir att inlärning som 
innehåller både interaktion och bygger på ett narrativ blir den mest effektiva 
lösningen (Andersen et. Al, 2012). 
 
Andra studier om lärande i spel är de av Gee (2003) som undersökt hur 
användaren stimuleras till att lösa en serie av olika sorters problem i spel med 
hjälp av lärandemål (Gee, 2003). En andra studie av Gee (2006) hade 
utgångspunkten att man lär sig effektivast genom Experimenterande. Och 
denna är mest effektiv om funktionaliteten är minskad och att misstag inte 
bestraffas (Gee, 2006). 
 
Studier om hur narrativ kombinerat med animering är lättare att komma ihåg 
gjordes av Mayer och Andersson (1992). Resultatet visade att det blir lättare att 
komma ihåg och stödja sig på referenser ifrån narrativet vid problemlösningar 
(Mayer & Andersson, 1992). 
 
Andra studier gjordes av Evans & Gibbons (2007) som tog fram hur viktigt är 
med en interaktivitet när det gäller inlärning i en datamiljö (Evans & Gibbons 
2007). 
 
Tidigare studier om text designat i VR finns men eftersom teknologin utvecklas 
så snabbt så är många tidigare teorier inte någonting som jag anser vara fullt 
pålitliga. En anledning till detta är att Lone Hero Studios just nu använder sig 
av mobila enheter. Denna funktion med rörelsesensor är någonting nytt och inte 
nämnt i tidigare studier. Därför besökte jag företaget och gjorde en analytisk 
studie på deras textdesign i VR-miljö på plats. Resultaten av denna studie 
presenteras i senare kapitel. 
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Teorier 

Teorier finns applicerade i gestaltningsförslagen. Fokus ligger i att ta reda på 
hur innehåll, form och struktur ska göra att texten så har en så hög begriplighet 
och lärbarhet som möjligt. Teorierna som används är från tidigare kurser samt 
relevanta vetenskapliga artiklar. Teorier om vad som gör en text lättläst är 
främst tagna ut Christer Hellmarks bok typografi (2006) och teorier som 
förbättrar textens läsbarhet ur Lagerholms bok Stilistik (2008). 

Text 
Lagerholm (2008) Menar att begriplighet och läsbarhet är hur lätt det är för 
mottagaren att ta till sig och förstå informationen i en text. Detta påverkas av 
flera olika faktorer till exempel vilken förförståelse mottagaren har, 
mottagarens situation, mottagarens läsmål och strategi, textens innehåll eller 
språket i texten (Lagerholm, 2008 s. 228). Dessa exempel har jag haft i åtanke 
till gestaltningsförslaget som presenteras i senare kapitel. 

Form 
Christer Hellmark (2006) förklarar att med lättläst menas hur en text kan 
uppfattas med minsta svårighet och ansträngning, så behagligt som möjligt att 
läsa. Det finns fyra faktorer som påverkar om en text är lättläst. Dessa är ögat, 
vanan, hjärnan och kulturen. Och för dessa fyra så finns det fyra saker som 
huvudsakligen går att anpassas i texten: typsnitt, bokstavsstorlek, radlängd och 
radavstånd (Hellmark, 2006 s. 23–33). Det finns också en femte som är 
tryckkvalitet men eftersom mitt arbete är i skärm så har jag valt bort denna. De 
andra fyra däremot finns med i gestaltningsförslaget. 

Kontext 
Att göra om det som händer omkring oss till information skiljer sig mellan 
individer. I design är det viktigt att anpassa informationen så mottagaren förstår 
informationen, kommer ihåg den och kan plocka fram den. Ett verktyg för detta 
är en passande kontext. Att förstå en kontext är att kunna tolka det viktigaste i 
ett budskap och kunna ta till sig det mest väsentliga av informationen. Rätt 
kontext i rätt miljö kan göra så att budskapet kopplas till med tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Om detta appliceras vid inlärning så kan då 
kontexten fungera som en ledtråd (Holsanova, 2010 s. 74,75). Tulvig (1972)  
beskriver att det är det episodiska minnet som kopplas till en tidigare 
anknytning. (Groome 2010, s 195, 199). Text och bild är lika viktiga. De bidrar 
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på ett jämbördigt sätt till tolkningen av den menade kunskapen. Och om både 
språk och bild uttrycker liknande innehåll så styr eller kompletterar de varandra 
med nödvändig information vilket resulterar i att läsaren får en djupare 
förståelse (Holsanova 2010 s. 52). 
 
Petterson (2001) skriver om en bilds kontext. Det finns en yttre och en inre 
kontext. Den yttre har en närkontext och en samhällskontext. I den inre 
kontexten räknas samspelet mellan text, bild och grafisk form och den yttre 
berör kommunikationssituationen (Petterson, 2001 s. 62). Vårt perspektiv 
påverkas av kontexten och hur vi uppfattar och förstår ett objekt som 
presenteras för oss. Och den yttre kontexten förstärker den inre, alltså hur vi 
uppfattar objekt i olika miljöer (Eriksson, 2009 s. 88-90). 

Text och form i VR 
Lavalle (2016) skriver att faktorer som spelar roll för text i VR är användarens 
syn, avstånd till text och storlek på text (Lavalle 2016 s. 139). Just nu så 
använder sig Lone Hero Studios av väldigt stora storlekar på sin text. Hellmark 
(2006) skriver i sin bok typografisk handbok att vad som gör en text lättläst är 
att läsaren kan uppfatta ord utan svårighet eller ansträngning. Ett optimalt 
avstånd att läsa är 30-40 cm när man läser en bok, tidning eller liknande 
(Hellmark, 2006 s. 25). Denna skala i detta fall är relativ till andra element 
likaså det fysiska avståndet. Förutom den optimala storleken för läsning så 
hjälper också förändringar i storlekar till att skapa kontrast och uttrycka det 
hierarkiskt viktiga (Lupton, 2010 s. 42). 
 
En princip som minskar den kognitiva belastningen hos användaren är 
principen om fysisk närhet. Den kognitiva belastningen beror på användarens 
kunskapsnivå men också hur informationen presenteras och i vilken ordning 
(Holsanova 2010 s. 94). Grundtanken bakom principen fysisk närhet är att 
information är lättare att förstå och minnas i ett multimodalt sammanhang där 
både text och bild samarbetar och presenteras nära varandra (Holsanova 2010 s. 
94). När det gäller text i VR så har jag utgått ifrån att använda gestaltprinciper 
spelar en stor roll. Det handlar om att gruppera visuella delar till att bilda 
enskilda objekt (Groome, 2010 s. 52). Det finns flera gestaltlagar som kan vara 
viktiga att tänka på för en effektiv förmedling av information, några fler 
exempel på dessa är likhetsprincipen, kontinuitetsprincipen och 
inneslutningsprincipen.  

Spelutveckling 
Andersen et. Al (2012) beskriver att det kan vara svårt att lära en ny spelare ett 
spel. Schaffer (2007) beskriver tre saker som utgör en bra tutorial: den bör vara 
lätt att lära sig, lätt att komma ihåg och höjer spelupplevelsen (Shaffer, 2007). 
Det är stor skillnad mellan en välgjord och en dålig tutorial och ett stort 
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problem är att användaren oftast glömmer information eller tappar intresset 
(Adams 2011). Arbetet ska inte gå in på djupet i speldesign, det viktiga är 
texten och informationen som presenteras i speldesignen. Men det finns 
begrepp inom speldesign som kan vara extra viktiga att tänka på vid 
utformningen av en tutorial. Några exempel på dessa är bandesign, Immersion 
och flow. Vid en hög immesion så ökar koncentrationen och i en tutorial så kan 
detta underlätta inlärningen. Samma vid ett bra flow vilket hjälper behålla ett 
intresse för informationen.  
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Metoder 

Metoderna fungerar som underlag för mitt arbete. Jag har utfört 
användartester och intervjuer med testpersoner med olika demografiska 
egenskaper men med gemene faktorn av tidigare datavana. Vid ett besök på 
företaget har jag också gjort en målgruppsanalys och en analys på text i VR. 
Analyser och resultat av testerna kommer att visas i nästa kapitel. 

Användartester och kvalitativ intervju 
Användartesterna omfattade 10 personer. Samtliga hade tidigare datavana och 
ett intresse för dataspel. 
 
Testdeltagare  Kön  Ålder  

1  Man 32  

2  Man  37 

3  Kvinna 29 

4  Kvinna 29 

5  Man 23  

6  Man 22 

7 Man 19 

8 Man 20 

9 Man 20 

10 Man 23  

 
Användartesternas syfte vara att lägga en grund till teorier om hur innehållet i 
tutorialen skulle utformas. Efter användartesterna gjorde jag en intervju med 
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testpersonerna. Frågorna var mestadels öppna frågor där upplevelsen och 
tanken bakom svaren låg i fokus. Undersökning bestod alltså först av en 
observationsundersökning och följdes sedan av en kvalitativ intervju. Båda 
dessa typer har svagheter som metod men kan stärka varandra om de 
kombineras. De kvantitativa undersökningarna blir ett tillägg till kvalitativa 
intervjuerna, alltså de ger en generell översikt över vilka faktorer jag bör 
koncentrera mig på (Holme & Solvang 1997 s. 87). Mall för intervjuerna finns 
bifogade som bilaga 1 
 
Testerna gick ut på att testpersonen fick fyra olika bilder med hinder som 
krävde olika mekanik för att ta sig förbi. Till varje bild så fanns det tre 
respektive texter med olika mängd text i varje: B= berättande stil, I= informativ 
stil och R= Vilket var den förslagna blandningen av de två tidigare stilarna. 
Textalternativen blandades för varje testperson och varje testperson hade också 
en bild till texten borttagen för att mäta resultatet. Efter att testpersonen fått 
studera varje bild i 15 sekunder vardera så lades fyra nya bilder ut på samma 
typ av hinder men utan instruktiv text. Testpersonerna skulle då förklara hur 
hen ska gå tillväga för att ta sig förbi hindren. 
 
Efter ovan nämnda tester så följde en intervju med varje person som deltagit. 
Frågornas fokus var att ta reda på deras åsikter och upplevelser kring testet, 
åsikter om tutorials och spel med tutorials. Jag ville också veta deras åsikt om 
ett spel som Rising Island, om de kunde tänka sig att spela det. Under intervjun 
så vill jag vara så neutral som möjligt men ändå försöka styra mot den mest 
väsentliga informationen. Frågorna var öppna och anpassade efter 
observationen under testerna. Detta gör att informationen säger någonting om 
varje särskilt fall (Solvang, 1997 s. 82, 83). Med hjälp av statistisk data och 
observation under testerna, samt intervjuerna efteråt så har jag fått fram resultat 
som förslag till gestaltningsförslaget. 

Intervju med företaget och analys av text 
Vid ett besök på Lone Heros Studios kontor i Skövde så ville jag få reda på 
deras rutiner kring utformning av text. Jag ville också ta reda om de hade någon 
utbildning kring informativ textdesign, till exempel om det fanns någon 
spelskribent på företaget. Samtliga anställda på företaget hade utbildats i 
spelutveckling men inte som spelskribenter. Vid mitt besök så förklarade min 
kontaktperson att de testat sig fram till lösningar. Jag fick efter mötet också en 
möjlighet att testa RIVR och genomföra en analys på text i VR-miljö. Syftet var 
att undersöka positiva och negativa aspekter av designvalen. Analysen tog stöd 
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av tidigare studier inom textdesign, främst av text på skärm. Eftersom jag själv 
inte visste mycket om VR-teknologin så behövde också jag själv mer kunskap 
med förhoppningen att få svar på frågor, men också få nya frågor att svara på. 
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Resultat 

I detta kapitel så kommer resultatet att visas från tidigare metoder. De är 
uppdelade som sammanfattningar 

Användartest och kvalitativ intervju med målgruppen  
Användartesterna uppgift är att ringa in problemområden och visa vad som 
skulle kunna förbättras. Resultatet visade att det fanns för mycket information 
på onödigt många ställen. Testerna visade också att testpersonerna fann det 
lättare att praktiskt lösa problemen genom att testa sig fram och att texten var 
väldigt beroende av bilderna.  
 
Majoriteten av testpersonerna föredrar de kortare versionerna, de med mindre 
text. Framförallt när det fanns en bild. Exemplen utan bild så blev det svårare 
att minnas så då var den längre versionen av text som passade bäst, oftast den 
berättande. Ett exempel är när förklaringen att knappen shift ska tryckas på för 
att skifta i dimensioner. Den specifika informationen var inte lika lätt att minnas 
som den berättande stilen, vilken lättare kunde knytas till kontexten.  
 
Innan testet började så fick testpersonerna se ett storybaserat inledande narrativ 
som tog dem direkt in i handlingen redan i tutorialen. Två av testpersonerna 
valde att inte kolla på den upplevde det svårare när informationen som visades 
var någonting helt nytt. Också här blir slutsatsen att informationen var svårare 
att greppa eftersom informationen inte kopplades till ett narrativ.  
 
Testerna visade att de korta texterna var det optimala. Även om testpersonerna 
föredrog den berättande stilen så hade de lättare att ta sig förbi hindren efter att 
tagit till sig information om texten var kortare och mer beroende av bilder, 
också med repeterade och konventionella ordval. Vissa mekaniker som till 
exempel att byta dimensioner kanske behövde lite mer förklaring än den som 
gavs i testerna. 
 
De kvalitativa intervjuerna visade att den inledande berättelsen innan spelet 
ökade suget på att börja spela hos majoriteten av testpersonerna. De flesta 
tyckte att en tutorial behövdes till spelet Rising Island. De flesta föredrog också 
en tutorial integrerad med narrativet. I vanliga fall, om spelets mekanik var 
enkel eller liknande andra spel, vilket oftast är fallet i plattformsspel, så 
förklarade några av testpersonerna att de hoppade över tutorialen.  
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Analys av text i VR 
Vid ett besök på företaget så fick jag möjligheten testa spelet RIVR och utföra 
en analys på den informativa texten som fungerade som en tutorial. De arbetar 
främst med VR via telefonen. Med det menas att du har ett par VR-glasögon 
som du kopplar in telefonen med. Största marknaden på VR är just nu via 
telefonen eftersom det är billigare och finns tillgängligt till fler enheter Jag fick 
också vid en intervju med målgruppen chansen att ställa frågor om designvalen 
av text i deras spel. Ett exempel av dessa designval är användningen av större 
grad på text.  
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Gestaltningsförslag 

Gestaltningsförslaget presenteras i två olika tutorials i två olika delar. Den 
första delen är en tutorial till spelet Rising Island. I den andra delen så ges 
exempel på förslag till en redan existerande tutorial till spelet RIVR. 

Rising Island 
Gestaltningsförslaget består av en övergripande bild och fem bilder vid fem 
olika inlärningstillfällen med de viktigaste mekanikerna i spelet. Förslagen är 
baserade på tidigare studier, teorier och metoder. Bilderna visar praktiska 
problem som ska lösas med hjälp av ett samarbete av text och bild.  

 
 
Tanken är att själva tutorialen inte ska finnas utanför narrativet utan integreras 
med det. Ett förslag är att spelet börjar, precis som vanligt, med ett inledande 
narrativ som fångar spelaren och får denna att känna som om hen får ett mål. 
De olika inlärningstillfällena är olika stora beroende på hur mycket information 
som behövs vid just det tillfället. Användartesterna visade att det behövdes 
olika mycket information vid olika mekaniker. Det handlar om vad som är nytt 
och abstract, och vad som är bekant och logiskt. Tutorialen planeras ta åtta 
minuter med det inledande narrativet. Precis som planerat: inte längre än en 
kafferast. 
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Efter narrativet så kommer det en kortare bana där spelaren får börja styra sin 
karaktär. Hen möts på en gång av information som visar vilka knappar som ska 
användas. Eftersom målgruppen är datavana så används WASD-knapparna för 
rörelser. Detta är en vanlig styrmetod i spel. W= framåt, A=sidled vänster, 
D=sidled höger och S=bakåt. Knapparnas placering i instruktionen är liknande 
med i vilken ordning de finns på tangentbordet: Shift längst till vänster, 
rörelseknapparna i mitten och till höger, space. En av de goda elemental-
andarna som introducerade tidigare i narrativet finns med och pushar 
handlingen i spelet vidare, från narrativ till ett mål. Stilen är talspråklig med 
personliga tilltal. 
 

 
 
Andra bilden introducerar mekaniken ”fokus”. Det görs av elemental-anden, 
precis som i tidigare bild. Dess uppgift är att instruera användaren med en 
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talspråklig stil och direkt tilltal. Den mer specificerade informationen visas 
under karaktären, nära placerat med en ikon för knappen som ska tryckas på. 
  

 
I detta exempel uppmanar inte den goda elemental-anden till handling. Istället 
ges det mer information runt dimensioner och ger utrymme för spelaren att testa 
sig fram. Testerna visade att denna mekanik i spelet var den svåraste att minnas 
och enligt Andersen et al. (2012) så lär sig en spelare mer genom att testa själv 
istället för att läsa en massa text. 

Repetering av information har undvikits för att inte tråka ut och frustrera 
spelaren. Istället så ges det ledtrådar: ”tänk på att befinna dig i rätt dimension” 
för att spelaren ska tänka tillbaka på informationen som gavs tidigare. 
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Många av de termer jag använder är på engelska medan vissa är översatta till 
svenska. Detta är för att det i vissa fall saknas precisa svenska begrepp. 
Exempel på detta är knapparna. Eftersom spelet riktar sig till en målgrupp med 
datavana så används det mest passande alternativen. 
 
Varje text vid varje inlärningsmoment gjordes så kort och konsekvent som 
möjligt. Resultaten från användartesterna visade att spelet inte är så avancerat 
och därför inte behöver för mycket information, eller ta för lång tid. Andersens 
et al. (2012) studier visar att en tutorial inte alltid bör användas i spel som inte 
är så komplexa. Spel där användaren kan upptäcka hur hen ska gå till väga 
genom att experimentera. Detta för att tutorials negativt påverkar engagemanget 
och speltiden för användaren (Andersen et al., 2012).  
 
Gee (2006) menar liknande att experimentation ökar inlärningen och 
engagemanget. Men han menar också på att det är ännu effektivare om spelaren 
experimenterar och misstag inte bestraffas och att spelets funktioner inte är lika 
fria. Samma menar Adams (2011) i Fundamentals of Game Design. Han skriver 
också att om bestraffningarna för misslyckande är för hårda medan denne lär 
sig så vågar inte spelaren testa och experimentera. Mitt förslag att den 
informativa texten inte ska försvinna förrän instruktionerna har utförts. Till 
exempel om karaktären ramlar ner för ett stup så ska man inte bestraffas utan på 
nytt börja om på en punkt nära det hinder som fallet inträffade. 
 
En viktig del i gestaltningsförslaget är att tutorialen ska kännas som en del av 
spelet och inte som en separat del. Integreringen med narrativet kan dessutom 
förbättra inlärningen. Gee (2003) menar att spelaren har svårare att handskas 
med information som inte är relevant med kontexten. Därför är det viktigt i 
lärandesyfte att spelaren kan utföra informationen i praktisk handling. Adams 
(2011) skriver också att om miljön en spelare lär sig i är lik den miljö som 
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kommer senare i spelet så underlättar detta för användaren att minnas 
information.  
 
Gestaltningsförslaget använder sig av pop-up tutorial. Med det menas att rutor 
med text visas upp på skärmen och försvinner när textens instruktioner är 
avklarade. Gee (2006) nämner att det finns två olika sätt att göra en tutorial på: 
det första sättet är att tvinga spelaren att utföra uppgifter och det andra sättet är 
att göra spelet lättare (Gee, 2006). pop-up fönster som presenteras på skärmen 
tvingar användaren att utföra en praktisk handling innan informationen 
försvinner. Också som tidigare nämnts så ska hindren vara på en nybörjarnivå 
så att inte spelaren känner frustration eller inte vågar testa sig fram.  
 
Förförståelse hjälper till att öka begripligheten i tutorialen. Lagerholm (2008) 
menar att för att förstå något så behöver vi redan ha förstått någonting annat. 
När vi läser en text i ett ämne så kan vi förstå språket med det kan ändå 
uppfattas som svårförståeligt. Varför sker det som sker? Varför ska jag utföra 
just de här handlingarna osv. Det räcker alltså oftast inte att lära sig för att 
förstå, man måste också lära sig kulturen som språket används i (Lagerholm, 
2008 s. 212). Det handlar om denotation och konnotation. Denotation är 
grundbetydelsen, den definition vad någonting är. Denna betydelse kan oftast 
vara lätt att lära sig. Konnotation däremot är känslan och värderingen vilket är 
beroende av våra tolkningar (Lagerholm, 2008 s. 212, 213).  
 
Lagerholm (2008) sammanfattar tre olika typer av läsmål. Dessa är 
memorering, förståelse och tillämpning. Att memorera handlar om att lära sig 
och komma ihåg det man lärt sig. Förståelse är att kunna bearbeta 
informationen i texten och förstås och bearbetas till tolkningar av 
informationen. Och tillämpning är att kunna utföra en praktisk handling med 
hjälp av kunskapen ifrån informationen (Lagerholm, 2008 s. 215). Alla dessa 
tre läsmål är viktiga i mitt arbete men eftersom jag jämför informationen i 
tutorialen med en bruksanvisning så är tillämpning det mest framstående 
läsmålet i exempelbilderna. Tillämpning blandat med läsmålet förbättrar 
spelupplevelsen vilket höjer intresset och motivationen att lära sig 
informationen.  
 
Innehållets mängd och svårighetsgrad grundas mestadels på resultaten av 
användartesterna och tidigare studier. Form påverkar också mängden innehåll. 
En stor mängd information som dessutom är teoretiskt avancerad och kompakt 
kan vara svår att komma ihåg (Lagerholm, 2008 s. 216). Därför har jag försökt 
att hålla innehållet så kort och konsekvent som möjligt. Informationen hänvisar 
också till en praktisk handling vilket minimerar tiden mellan inlärningen och 
utförandet. 
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Ordförståelse är viktigt för begripligheten (Lagerholm, 2008 s. 217). 
Facktermer kan vara svåra att förstå men språket är anpassat efter målgruppen 
som har datavana. Exempel på detta är namnen på knappar. Andra termer i 
sammanhanget till exempel de olika dimensionerna har en förklarande text. 
Termers längd har betydelse hur svårläst en text blir. Också längden på 
meningarna har en betydelse. Inte radlängd, som tidigare nämnts, utan antalet 
ord (Lagerholm, 2008 s. 218). Också detta har haft betydelse i val av termer. Ett 
exempel är fokus-knappen, eller mekaniken fokusera. Alternativet till detta 
hade varit koncentrera. Det finns ett sätt att mäta läsbarheten i en text. Detta 
med hjälp av någonting som kallas för LIX (Läsbarhetsindex). Svåra texter har 
ofta ett högt LIX-värde, lätta texter ett lågt. För att räkna ut LIX-värdet så 
räknas antalet ord, antalet ord med mer än sex bokstäver och antalet meningar 
(Petterson, 2009 s. 82, 83). I gestaltningsförslaget så har jag försökt att hålla 
nere LIX-värdet med hjälp av grafisk form och samspel mellan text och bild. 
Det ska poängteras att mäta läsbarheten är ett symtom på varför en text är svår 
att läsa inte dess orsak (Lagerholm, 2008 s. 218–219). 
 
Bildtexter guidar läsare och styr dennes uppmärksamhet. En bildtext kan ha 
flera funktioner. Bland annat att lyfta fram vissa delar av bildens innehåll, bidra 
med information som saknas eller bara att upprepa information. (Holsanova, 
2010 s. 53-54). Bilder med tillhörande bildtexter i gestaltningsförslaget bidrar 
till syftet att lära ut funktionerna i spelet och samtidigt höja spelupplevelsen 
med mer emotiva bildtexter från de goda elemental-andarna. Några frågor jag 
ställt mig vid varje gestaltningsförslagsbild är: 
 

• Vad vill jag lyfta fram i bilden? Ett exempel på detta är ”Han är redan 
vid templet, vi måste skynda oss dit”. Inne i spelet ser man då slutet på 
banan ett brinnande tempel. Det är lätt att missa men texten lyfter fram 
just den detaljen och användaren får ett slutmål på tutorialen. 

 
• Vad vill jag med bilden lyfta fram i texten? Ett exempel på detta är 

objekt där du använder dig av instruktionerna i texten för att klara av. 
 

• Hur klarar sig bilden utan text? Exempel på detta är redundant 
information. Som tidigare nämnts så har mängden text skalats av och 
gjorts så kort som möjligt, detta för att användaren mer ska få chansen 
att testa sig fram själv, för att höja inlärningen och spelupplevelsen. 
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RIVR 
Gestaltningsförslaget till RIVR presenteras som en bild med kommentarer om 
tänkbara teorier som kan vara värda att ha i åtanke vid utformningen av text. 
 

 
 
1. Texten behöver mycket luft på sidorna. Detta ger bättre läslighet då raderna 
blir mindre och kräver mindre fixeringspunkter som kan trötta ut ögonen. Den 
ideala radlängden är maximalt 55–65 tecken (Hellmark, 2006 s. 23, 31). Detta 
gäller ett normalt läsavstånd, 30-40 cm, till en bok. Den optimala radlängden 
till skärm bör vara kortare, 34–45 tecken per rad. I exemplet från tutorialen så 
har texten knappt någon luft på sidorna alls och har dessutom skiftningar i 
bakgrunden.  
 
2. Avståndet mellan rader kallas för kägel. Kägeln måste normalt vara minst 
lika stor som graden på typsnittet. Det finns inga standardvärden so alltid håller 
utan kägeln måste anpassas efter till exempel efter storlekar och typsnitt 
(Hellmark, 2006 s. 32). Är avståndet mellan raderna för litet så smälter de 
samman vilket försämrar läsbarheten. Men om det är för stort så kan vi ha svårt 
för att hålla ihop texten. Standarden för de flesta formgivare är en, två eller tre 
punkter större kägel än storleken på bokstäverna. Men om bokstäverna är 
väldigt stora som i tutorialen, så bör avståndet minskas, till exempel om det är 
24 teckengrad så kan ett passande radavstånd vara 20 (Bergström, 2012, s. 
132). 
 
3. Christer Hellmark (2006) förklarar att det finns två olika typer av typsnitt: 
Antikva och Sanserif. Det finns inga bevis vilket som passar bäst men det kan 
konstateras att det lättlästa är oftast det som folk är vana vid (Hellmark 2006 s. 
26). Grafiskt sett så lämpar sig sanserifer bättre i kortare texter till exempel 
rubriker, mellantexter och bildtexter (Hellmark, 2006 s. 26–27). Sanserifer 
lämpar sig också bättre på skärm. Detta för att antikvor är mycket begränsade 
vid mindre grader (Bergström, 2012 s. 131).  
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4. Som tidigare nämnts så använder sig Lone Hero Studios av större text som 
lösning. Hellmark (2006) förklarar att en vanlig missuppfattning för att 
förbättra läsligheten är att öka graderna. En text kan nämligen bli svårläst om 
den är för stor. Anledningen är att ju större graden är, ju mer plats tar texten. 
Ögat måste då söka efter fler fixeringspunkter och röra sig en längre sträcka för 
att uppfatta ord. Istället för att höja graden så kan det ge ett bättre resultat att gå 
ner några grader och istället öka radavståndet (Hellmark, 2006 s. 29–30).  
 
5. I tutorialen så kan det vara svårt att bestämma bokstävernas storlek. Det är 
avståndet mellan öga och bokstav som påverkar läsbarheten och i VR så kan det 
efterlikna blandning mellan text på skärm och text på en affisch ute i verkliga 
livet. En sak som i alla fall är viktigt att tänka på är att texten inte bara ska vara 
en passande teckengrad utan också ha en tydlig hierarki mellan rubriker och 
texten. Här kan det gyllene snittet ge vägledning. Det ger harmoniska 
proportioner och har visat sig mycket framgångsrikt i visuell kommunikation, 
typografi i synnerhet. Gyllene snittet är baserat på proportionerna 3 : 5 : 8 : 13 : 
21 : 34 osv. Till exempel: om en bildtext är 8 p, brödtexten 12 p, mellanrubriker 
21 punkter och kapitelrubriken 34 p (Bergström, 2012 s. 132). Max fyra olika 
storlekar på rubriker är att rekommendera för att inte komplicera strukturen 
(Hellmark, 2006 s. 83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

Slutsats 

I detta avsnitt så sammanfattas studien. Slutsatser och egna tankar kring 
arbetet kommer att diskuteras. Avslutningsvis kommer också förslag till vidare 
forskning. 
 
I detta arbete så framställdes två olika gestaltningsförslag för två olika tutorials. 
Det ena gestaltningsförslaget var till spelet Rising Island och det andra 
gestaltningsförslaget var till spelet RIVR.  
 
Resultaten från användartesterna till spelet Rising Island visade att 
testpersonerna hade problem med för mycket information på onödigt många 
ställen. Användartesterna visade också att majoriteten av testpersonerna 
föredrog de kortare textversionerna och att de lättare klarade hinder om texten 
var kortare och mer beroende av bilder. Därför behövde de viktigaste 
informativa delarna lyftas fram. Detta i gestaltningsförslaget med hjälp av 
multimodal text där text och bild stärker varandra, som förklaras i 
gestaltningsförslaget på s. 19. Någonting annat som resultatet från 
användartesterna visade var att testpersonerna föredrog en berättande stil och 
att testpersonerna hade svårare när information som presenterades inte kunde 
knytas till en kontext, det handlar om vad som är bekant information och vad 
som är nytt och abstract. Om miljön spelaren lär sig i är lik den miljö som 
kommer senare i spelet så underlättar detta att minnas informationen och utföra 
informationen till praktisk handling. Lagerholm (2008), s. 18, förklarar också 
att förförståelsen hjälper till att öka begripligheten, för att förstå något så 
behöver vi först förstått någonting annat. Han menar att för att lära sig förstå så 
måste man också lära sig kulturen som informationen används i. Därför är 
gestaltningsförslaget till spelet Rising Island en tutorial integrerad med 
narrativet. För att få in ett narrativ i tutorialen så har jag ett inledande narrativ i 
gestaltningsförslaget följt av en bana med inlärningsmoment. Informationen får 
då en kontext som underlättar för användaren att minnas informationen och 
utföra praktiska handlingar. 
 
Gestaltningsförslaget till spelet RIVR visar förslag på hur struktur och form 
underlättar för användaren att uppfatta texten med så lite svårighet och 
ansträngning som möjligt. I VR-miljö så handlar det om kognitiv belastning 
och textens kontext. Till exempel hur informationen presenteras och i vilken 
ordning. Genom att göra texten mer lättläst så blir den behagligare att läsa 
underlättar för spelaren att ta till sig informationen och tillämpa den. 
 
Tidigare i denna slutsats så visas gestaltningsförslag baserat på 
forskningsfrågorna. Men uppsatsen är en också en komparativ studie principer 
från informationsdesign implementerat med principer i spelutveckling. För att 
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uppnå en bra immersion så måste spelaren leva sig in i spelet, och för att göra 
detta måste informationen ha en hög begriplighet, alltså hur lätt det är för 
mottagaren att ta till sig information och förstå den. Som presenteras i 
gestaltningsförslaget så kan detta uppnås genom till exempel tekniker för att 
förbättra läsbarheten. Också struktur och hur lättläst texten är. Flow uppnås, 
som tidigare nämnts när användaren finner ett nöje i spelandet och behåller ett 
intresse för informationen. Också här kan man använda sig av förbättrad 
läsbarhet och läslighet. Gestaltningsförslaget visar förslag som kan resultera i 
en högre grad av immersion och flow men framförallt inom ämnet 
informationsdesign en högre grad av läsvärde. Att användaren finner ett intresse 
att lära sig en massa information istället för att direkt göra det hen helst vill – 
att börja spela! Detta görs med hjälp av en tutorial som inte tar för lång tid, är 
lätt att lära med lagom informativa delar vid varje inlärningsmoment och har en 
genomtänkt väldesignad form och struktur. 

Diskussion 
Syftet med mitt arbete var att förse Lone Hero Studios med en kunskapsgrund 
för att i framtiden kunna tillämpa i sina spel. Detta genom att presentera två 
gestaltningsförslag. Den första är en tutorial med lärosyfte och den andra är en 
tutorial med fokus på grafisk form i VR-miljö. 
 
Hypotesen är först att tutorials behövs. Många företag väljer bort att satsa 
resurser, tid och pengar på att göra en tutorial men min åsikt är att det är ett 
ämne där informationens design skulle kunna uppmärksammas mera. I början 
av detta arbete så nämndes det att immersion, ett begrepp i datasammanhang 
som förklaras på sida 4, tillsammans med hög lärbarhet förbättrar läsvärdet. Det 
är den andra hypotesen att en tutorial integrerad med narrativet förbättrar 
spelarens engagemang och intresse för information. Ett skäl till detta kan vara 
att spelaren upplever en högre grad av roligt i tutorialen. I vilket fall så stöds 
detta av resultaten från användartesterna. Också i gestaltningsförslaget så visas 
det hur en anpassad multimodal text med en stil som utrycker ett emotivt 
budskap underlättar för användaren att memorera, tolka och tillämpa 
information.  
 
I mitt arbete så hade jag tyvärr inte möjlighet för utprovning av en färdig 
tutorial till spelet Rising Island. Ett förslag till företaget är att göra en 
gratistestversion på tutorialen i marknadsföringssyfte. En chans att testa på 
spelet och kanske få fler att köpa den fullständiga produkten. 
 
Under användartesterna så skulle analysen av resultaten fungerat bättre om det 
gjordes på fler än tio testpersoner. Det skulle ge mer insikt och värdefull 
förståelse för speldesign. 
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Etik 
I mina undersökningar så var det viktigt att testdeltagarna fick möjlighet att 
vara anonyma så de kunde utföra testerna med så lite påverkan som möjligt. 
Det som meddelades innan testerna var ungefär hur lång tid det skulle ta och de 
meddelades också att deras identitet skulle hållas anonyma.  
 
Vid besöket på företaget så gjorde jag en analys på befintlig grafisk analys till 
deras tutorial i RIVR. Jag fick också en möjlighet till en intervju med företaget 
och diskutera deras designval för text i VR. Svaren på dessa frågor är 
konfidentionella och stannar inom företaget.   

Vidare forskning 
Exempel på vidare forskning skulle kunna vara fler komparativa studier som 
arbetar med principer från informationsdesign implementerade med principer 
ifrån spelutveckling. Någonting som jag själv skulle velat fokusera mer på är 
samspelet med den visuella bilden vi ser och texten. Någonting som kan vara 
extra intressant om man arbetade mer i VR. Intressant vore också att ytterligare 
utforska de spatiala förhållandena och kognitiva aspekterna för användaren i 
VR-miljö. Studierna i mitt arbete tyder på att textinstruktioner inte alltid 
fungerar så bra i VR-miljöer. Tankar om skälen till detta är att liten text kan 
vara svår att läsa i förhållande till avstånd och upplösning. Användaren har 
också fullt med abstract visuell information runtomkring dem, med abstract så 
menar jag virtuellt uppbyggda entiteter. 
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