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Förord  
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Dataspel 

Enligt Ovemars (2012) kan de förändringar som skett under de senaste 50 åren inom 

dataspelsutveckling kategoriseras i flera olika kategorier som alla påverkar varandra. 

• Förändring av hårdvara – Den teknologiska utvecklingen har bland annat fört med 

sig mera minne, processorkraft och möjligheten att koppla upp mot internet. 

• Förändring av interaktions enheter – Enheterna som används för att kontrollera 

spelen har ändrats med tiden. Tidiga kontroller var joysticks, roterande hjul och några få 

knappar. Idag har kontrollerna ofta två joysticks och ett flertal knappar. Trenden går mot 

att använda sig av rörelseigenkänning och kameror för att mäta interaktioner och VR-

spel driver på den utvecklingen. 

• Förändring av den mjukvara som är tillgänglig – I spelens tidiga historia skrevs allt 

från grunden av utvecklaren i assemblyspråk, vilket var komplext och tog lång tid. 

Utvecklaren fick även själv skapa all spelgrafik. Nu finns det tillgång till färdigbyggda 

ramverk och mjukvara. Game artists använder sig av specialanpassade program för att 

skapa spelgrafik och animering, som gör att komplicerad grafik kan skapas effektivt. 

• Förändringar i spelbranshen – Först utvecklades vanligen en titel av en ensam 

utvecklare. Idag producerar större företag en titel. Där jobbar ett antal experter som var 

och en har ansvar för ett litet område i spelets produktion. Digital distribution av spel 

har blivit normen nu, vilket ökat distributionskedjans effektivitet. Spel säljs ofta online i 

sitt digitala format, vilket har lämnat flertalet mellanhänder som, fysiska spelbutiker, 

CD/DVD-pressar och tryckerier utanför spelbranschen där de förut varit sysselsatta. 

• Förändrad spelar-demografi – I början tenderade spelare att vara yngre män, detta 

stämmer inte längre då den grupp som spelar nu är nästan till lika stor del kvinnor. 

Åldersgruppen har också breddats, vilket har lett till att olika typer av spel utvecklats 

för att passa det breda spektrumet. 

• Omväxling – Datorspel spelades först på arkadmaskiner. Under tidens gång har antalet 

enheter som stödjer spel ökat. Nu finns möjligheten att spela på mobiler, PC, handhållna 

konsoller och spelmaskiner som kan kopplas till en skärm. 

• Förändring av speldesign – Alla förändringar som skett har också förändrat hur spel 

designas. Spel idag skapas för att locka olika åldersgrupper och använder sig av ny 

teknik för att förhöja användarupplevelsen så att spelaren absorberas in i spelet.  

1.1.2 Digitala spel 

I storbritannien som är den femte största konsumenten av spel i världen (Newzoo, 2017), såldes 

under det nya rekordåret, 2017 ytterligare +13,5 % mera spel digitalt jämfört med ökningen av 

fysiska kopior med +3,4% (Ukie, 2017). 

I Diagram 1 över den nordamerikanska marknaden kan man se skiftet mellan fysiska till digitala 

försäljningar (Statista, 2019). I takt med att distributionen av spel övergått till den digitala 

plattformen börjar stora AAA producenter i allt större grad ta plats tillsammans med indie-

studios som tidigare haft den digitala marknaden för sig själva (The indie game website, 2018). 
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Diagram 1  Andel fysiska spelkopior köpta i USA mellan 2009–2016 mot antalet digitala 

(Statista, 2018). 

1.1.3 Producenter 

En producent står för utvecklingen av ett spel i distributionskedjan (Expowera, 2019). Spel 

delas informellt upp i två kategorier: AAA och indie. AAA står vanligtvis för stora till 

medelstora företag med stor budget (AAA (video game industry), 2018). På andra sidan av 

spektrumet ligger indie-studios vilket är kortform för independent. Dessa har ofta begränsad 

finansiering och består av mindre team, dessa spel publiceras nästan uteslutande digitalt (Indie 

game, 2017).  

1.1.4 Försäljningskanaler  

Spel marknadsförs av en publicist (Patent- och registreringsverket, u.å.). Ibland produceras och 

publiceras ett spel av samma företag (Video game publisher, 2019).  

Den största digitala distributören av spel idag är Steam som ägs av Valve och nästintill innehar 

ett marknadsmonopol baserat på antal användare, speltitlar och försäljningssiffror (Mendez, 

2017). Steam som funnits sedan 2003 är indieutvecklares favorit (Larsson, 2012). Plattformen 

har en vinst på över 3 miljarder USD årligen (The Abyss, 2017). 

De större publicisterna har valt att undvika mellanhanden genom att skapa egna 

distributionsplattformar. Electronic Arts (EA) och Ubisoft är två företag som blivit mest 

framgångsrika av dessa genom att distribuera sina egna titlar och utvalda indiespel. EAs 

plattform Origin, hade en inkomst för det första kvartalet 2017 som övergick 600 miljoner USD 

(The Abyss, 2017). Ubisofts eget alternativ, Uplay hade en förtjänst på 700 miljoner USD under 

hela 2016 (The Abyss, 2017). 

En annan kandidat på uppgång värd att nämna är GOG (Good old games) som under 2016 

intjänade 26,7 miljoner USD, en ökning med 14% jämfört med 2015 (The Abyss, 2017). 

Ökade intäkter skapar intresse för att producera spel. Med framgångssagor som ledstjärnor och 

bevis på att det går att lyckas. Det finns en stor chans att flera lockas till att producera spel idag 

än innan på grund av just detta klimat. 
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1.1.5 Steam 

Länge användes en process som hette Greenlight, som alla indiespel var tvungna att passera för 

att få distribuera kopior av sitt spel på Steam. Utvecklare fick publicera sina spelkoncept 

(screenshots, videos och tidiga builds1) på Greenlight och folk fick gå in och rösta på de koncept 

de tyckte var bra, vartefter Valve själva bestämde om de skulle acceptera titeln eller inte efter att 

de fått ett antal röster (Category:Steam Greenlight games, 2018). 

Med Valves beslut i februari 2017 att lägga ned Greenlight -efter kritik om Greenlight-systemets 

bristande effektivitet, öppnades möjligheten för independent spelstudios att enklare kunna ta del 

av marknaden. Systemet tog mycket tid i anspråk; inte ovanligt med en greenlight-period på 

runt två år för en enskild titel. Utöver tidskonsumerande, upplevdes processen att bli godkänd 

både opålitlig och opak av utvecklare (Valve, 2017a).  

Idag är greenlight ersatt med Steam Direct sedan juni 2017 (Valve, 2017b).  

1.1.6 RPG-spel 

RPG är en akronym för Role-playing game. Ett av de tidigaste rollspelen är spelet Dungeons & 

Dragons som kom på 1970-talet. Rollspelet härstammar ifrån strategispel med många 

beräkningar och regler som grund. Spelet utförs med penna, papper och tärningar (History of 

role-playing games, 2017). 

 

Dagens digitala CRPG (computer role playing game) går nu vanligtvis under kortformen RPG 

trots att det är en väsentlig skillnad mot de ursprungliga RPG spelen (Role-playing video game, 

2018). I resterande delen av denna rapport kommer CRPG refereras till som RPG. 

Med tidens gång har olika typer av RPG-spel skapats, Tabell 1 illustrerar några av de mest 

populära genrerna och deras karaktärsdrag. 

                                                      
1 Build – Resulatet av att kompilera ett programmeringsspråk och översätta det till maskinkod (Build, 

u.å). 
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Populära RPG genres. 

Subgenre Kännetecken Källa 

Action/RPG Striderna sker i realtid. Inom denna genre ryms den uppskattade 

undergruppen hack’n slash. 

Techopedia, u.å. 

Online RPGs RPG-spel som spelas tillsammans med andra spelare runt jorden i en 

ofta obegränsad värld. 

Roguelike Turbaserad strid i procedurellt genererade miljöer som mer ofta än inte 

är grottor av något slag. 

Roguelike, 2018. 

Strategy/RPG Dessa spel tar plats på en karta där spelaren sedan placerar ut sina 

enheter för att vinna mot fienden. 

Techopedia, u.å. 

Tabell 1  Ett urval av populära RPG genres. 

1.1.7 Uppdrag  
Heavy Realm Games. Spelstudion Heavy Realm Games är en liten indie spelstudio, som drivs 

ideellt av medlemmarna. Deras drivkraft är att lära sig och utforska olika ramverk utanför dem 

de jobbar med under dagtid. Spelutveckling är inte deras huvudinkomst utan något de gör som 

hobby, och företaget har minimal budget. De vill utveckla spel som de själva tycker är 

spännande och inspireras mycket av konstnärliga och klassiska 70-80-tal europeiska 

skräckfilmer. 

Heathen Quest. Action RPG-spelet Heathen Quest (refereras även till som HQ i resterande 

delen av detta arbete) kommer bli spelstudion Heavy Realm Games första publicerade titel. Det 

är ett dynamiskt, storydrivet RPG-spel i en fiktionell värld som har en realtidsbaserad 

spelmekanik. Spelet innehåller också strategiska element. Heathen Quest utvecklas i första hand 

till webbläsare, för att sedan i framtiden eventuellt distribueras på andra plattformar (se bilaga 1 

för resterande del av intervjun).  

Målgrupp. Spelets målgrupp definieras av spelstudion som följande (bilaga 1a):  

• Förstår engelska; 

• Äldre än 12 år; 

• Vill ha story och  

• Tycker det är okej med mera text. 

Efterfrågat material. HRG (Heavy Realm Games) har önskemål om en logotyp och en 

webbsida som ska representera spelets känsla och intressera både personer från målgruppen och 

personer som redan innan spelat spel inom RPG-genren. Studion uttryckte att de främst vill ha 

ett färgschema med naturliga och mörka färger, gärna grönt. 

Webbsidan ska i framtiden fungera som en portal för spelet, och eventuellt ska spelet även 

kunna spelas därifrån. Testare ska kunna lämna feedback och personer som är intresserade av 

projektet ska kunna läsa om spelet där. 

1.2 Syfte  

Undersöknings syfte, är att visa hur designförslag på grafiskt material till spelet Heathen Quest 

kan se ut, då spelet saknar marknadsföringsmaterial i nuläget. Det material som främst ska 

utvecklas är en logotyp och en webbsida. Designförslaget på logotypen och webbsidan som 
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utvecklas ska kunna representera spelet rättvist, enligt de visioner som spelstudion Heavy 

Realm Games har om spelets visuella identitet och samtidigt vara tilltalande för målgruppen.  

Flera konceptskisser kommer tas fram över en logotyp med fokus på: typsnitt, färgschema, stil 

och symbolik. Tre koncept över hur en webbsida skulle kunna se ut för spelet kommer också 

skapas. Dessa skisser kommer slutligen utmynnat i en konceptskiss på en möjlig webbsida för 

HQ och en konceptskiss på en logotyp. Designförslaget kommer presenteras för HRG och 

skisserna kommer sedan överlämnas till studion. 

Ett skriftligt dokument med förslag på design av ytterligare grafiskt material som upptäckts vara 

relevanta under arbetets gång, baserat på data insamlad under Scoping, Testing 1, Testing 2, 

Testing 3 inklusive litteraturstudier i ämnet, kommer överlämnas till HRG. 

Logotyperna ska kommunicera att HQ är ett klassiskt RPG-spel inom stilarterna äventyr och 

action. Webbsidans syfte är att potentiella nya spelare ska kunna läsa mera om spelet och få en 

uppfattning om spelets karaktär innan de bestämmer sig för att köpa det.   

Det grafiska material som tas fram ska vara relevant för HQ och ta referenser från omtyckta 

indiespels grafiska material. 

Det som saknas i nuläget för att kunna uppnå syftet är, kunskap om hur grafiskt material ser ut 

hos liknande populära titlar. För logotypen saknas kunskap om hur den ska kunna kommunicera 

att spelet är ett RPG-spel. Det är också okänt vilken typ av ytterligare grafiskt material som 

studion borde ta fram, och vad som är lämpligt baserat på att det är en indietitel. Kunskap 

saknas om vilket innehåll en webbsida för Heathen Quest borde ha och hur den borde se ut för 

att tilltala målgruppen. 

1.3 Problemformulering med frågeställningar  

Spelet Heathen Quest saknar i nuläget grafiskt material, med det menas att det saknar grafiskt 

material för marknadsföring. Spelet innehåller och är uppbyggt av spelgrafik och källkod som 

studion själv skapat. För att kunna marknadsföra spelet HQ vill spelstudion ha grafiskt material 

i form av en logotyp och en webbsida.  

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur kan grafiskt material för spelet HQ se ut för att tilltala produktens målgrupp 

och samtidigt stämma överens, med spel-studions vision för sin produkt?  

o Hur kan en förstasida (hemsida) för spelet HQ se ut för att uppfylla kraven i 

huvudfrågan? 

o Hur kan en logotyp för spelet HQ se ut för att uppfylla kraven i 

huvudfrågan? 

1.4 Avgränsningar  

Webbsidan kommer endast utvecklas till en konceptuell nivå, ingen fungerande webbsida 

kommer skapas. Förslaget kommer innehålla platshållartext och platshållarbilder. Fokus ligger 

på att visa förslag på färgschema, typografi och layout. För att utföra projektet inom den satta 

tidsramen undersöktes endast det grafiska material som spelen publicerat på sina startsidor. 

Grafiskt material som inte används av indiespel kommer inte undersökas. Gränsen dras vid 

grafiskt material som typiskt skulle överstiga en liten eller obefintlig budget. Inget slutgiltigt 

material med syfte att användas kommersiellt kommer att skapas. En komplett 

kommunikationsplan som skriftligt definierar en marknadsföringsstrategi kommer inte skapas 

utan fokus ligger på grafiskt material. 
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Steg 7, Monotoring kommer överlåtas åt HRG, då detta inte ryms inom projektets tidsram. 
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2 Metod  

2.1 Tillvägagångssätt  

Arbetet följde Sless (2008) 7-stegsmodell för att mäta informationsdesign för att skapa struktur 

i arbetsprocessen och skapa mätbara resultat (Figur 1). Tillvägagångssättet valdes ut för att det 

tillåter att arbetet struktureras upp i olika delmoment som kan utvärderas både var för sig och 

tillsammans i det större sammanhanget av projektet baserat på resultaten. Metoden har också 

använts under liknande studier inom ämnet med lyckade resultat (Engström, 2012; Emilsson & 

Jensen, 2015). 

Iterationen under steg 4 och 5 avsåg att ge projektet en större verklighetsanknytning, då det är 

vanligt med iterationer i designprocessen då detta ofta är konstruktivt (Chicago Architecture 

Center, 2019). 

 

Figur 1  David Sless, Measuring Information Design med tillägg av Boklund (2017). 

I den här studien har dessa metoder använts under stegen i Sless-modellen:   

Scoping - Semistrukturerad intervju med spelstudion HRG för att fastslå vad de vill ha utfört.   

Benchmarking - Undersökning av hur liknande spel valt att göra sin logotyp och webbsida. 

Metoden som har använts är en visuell innehållsanalys.  

Prototyping - Prototyper och frågeställningar skapades enligt de trender som upptäckts hos 

konkurrenterna via innehållsanalysen.  

Testing 1 - Enkät som besvarades av respondenter som ingår i målgruppen. Enkäten täckte 

ämnen, som marknadsföring, hur viktig webbsidan är i köpprocessen och olika designförslag 

som målgruppen föredrog. 

Refining 1 - Baserat på feedback från enkäterna, utvecklades tre prototyper var för logotyp och 

webbsida.  
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Testing 2 - Semistrukturerade intervjuer med bransch-verksamma inom spelindustrin. Syftet 

med detta är att utreda hur kommersiellt gångbara prototyperna på logotypen och webbsidorna 

kommer vara.  

Refining 2 - Baserat på feedback från intervjuerna förbättrades materialet.  

Testing 3 - Semistrukturerad intervju med HRG, för att utreda om prototyperna upplevs som 

sammanhängande med spelets teman och resultatet stämmer överens med studions vision.  

Refining 3 - Baserat på feedback under intervjun, förbättrades materialet ytterligare.  

Implementing - Designskisser överlämnas till spelstudion som får jobba vidare med dem, och 

fastställa materialet.  

Monitoring - Spelstudion sköter själv insamling av data för att undersöka materialets 

mottagning, och ifall de uppfattat att logotypen och webbsidan gett det resultat de vill ha.  

2.2 Material och utrustning 

2.2.1 Mjukvara 

Mjukvara som har använts under projektet är MS Paint och Inkscape. MS Paint underlättade 

med att kunna mäta färger. Pipetten kunde undersöka vilka färger som fanns i en logotyp och en 

webbsida, vilka dokumenterades under Benchmarking. Inkscape användes under stegen 

Refining 1, Refining 2 och Refining 3 för att skapa skisser och i senare steg uppdatera dessa 

allteftersom nya data insamlades. 

2.2.2 Webbsidor och webbapplikationer  

Webbaserade applikationer som användes för att underlätta undersökningen inkluderade 

Coolors, Fireshot och Google forms. Fireshot användes för att samla in data under Scoping 

genom att ta screenshots på alla hemsidors startsida. Coolors användes för att skapa fyra olika 

färgscheman baserat på den data som samlats in under Scoping. Google forms användes under 

steget Testing 1 för att skapa en enkät. 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Litteratursökning  

För att samla in kunskap i början av arbetets start under Benchmarking användes olika databaser 

och plattformar. 

Sökord som användes under litteratursökning i databaserna inkluderar bl.a.: Color theory, 

visuell innehållsanalys, indie game definition, AAA game development, layout regler, 2D 

adventure RPG, good website design, what's a logotype och logotype definition.  

2.3.2 Visuell innehållsanalys  

Innan den visuella innehållsanalysen utfördes en förstudie på 10 webbsidor och logotyper. 

Urvalet baserades på att undersökningen inte fick ta för mycket tid i anspråk. Syftet med 

förstudien var att upptäcka vilka kategorier som borde användas senare i den visuella analysen. 

En visuell innehållsanalys utfördes för att få en djupare förståelse för hur 30 av de mest 

omtyckta indiespelen på Steam designat sin logotyp och webbsida. Spelen valdes ut baserat på 

vilket betyg de fått från spelare i Steam store. Data som samlades in hjälpte till att kartlägga hur 

konkurrenter designat sitt grafiska material och gav en förnimmelse om av vilket visuellt språk, 

spel inom genren använde. Utöver det gav det författaren information inför steget Prototyping 
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så att informerade beslut kunde tas under det steget. Med hjälp av metoden visuell 

innehållsanalys kan mätbara data insamlas (Bell, 2001).  

Korpus finns att tillgå i bilaga 2a (speltitlar och logotyper) och bilaga 2b (webbsidor). 

Kodschemat som användes för att analysera logotyperna och webbsidorna är bifogat i bilaga 3. 

Metadata. Metadata samlades in för att kunna ge en bild av spelet och för att kunna dra 

slutsatser senare i processen och underlätta det administrativa arbetet med att samla in data om 

ett stort antal objekt (se lista nedan). Webbadresserna samlades in från spelens Steam store page. 

Screenshots togs av webbsidorna för att undvika problem med eventuella uppdateringar av 

webbplatserna under undersökningens gång. Detaljerad beskrivning av de olika punkterna och 

hur de tolkats under analysen finns i bilaga 3. 

Dessa data samlades in: 

• Screenshot hämtad 

• Spelets titel 

• Webbsida 

• Releasedatum 

• Spelstudio 

Logotyper. Data som rör typografi, färg och form samlades in från granskning av logotyperna 

för att kunna se samband mellan frekvent förekommande företeelser hos korpus. Alla logotyper 

sparades ned i den mest högupplösta versionen som kunde hittas via sökmotorn Google eller på 

titelns webbsida. Analysen skedde sedan på de nedladdade logotyperna.  

Om logotypen varierade mycket till utseende mellan a) Steam store b) titelns webbplats c) 

träffar på Googles bildsök, analyserades den mest frekvent använda versionen. Kunde inte detta 

tydligt utrönas används logotypen på spelets webbplats som grund för analysen. Saknades 

logotyp på spelets webbplats, analyserades logotypen som gav träff på Google bildsök och bäst 

matchade den använd på spelets butikssida i Steam.  

Ytterligare beskrivning av de olika punkterna och hur de utförts finns i kodschemat i bilaga 3. 

Sammansättning. De olika alternativen är baserad utifrån Salomons (2014) anatomi hos 

logotyper som handlar om vilka beståndsdelar en logotyp kan ha. Denna punkt användes för att 

undersöka hur text och bild typiskt kombinerades i korpus. 

Siluett. För att se om det finns något mönster i formerna hos logotyperna jämfördes siluetten 

mot olika geometriska former. 

Rader. Baserat på att Heathen Quest är en titel bestående av två ord, kunde det vara intressant 

att utreda hur populära titlar valt att använda sig av radbrytningar för att göra sin logotyp mera 

visuellt välbalanserad. Antalet radbrytningar som gjordes räknades. 

Typsnittsfamilj. För att undersöka vilken typ av stil på typsnitt som används mest frekvent 

grupperades logotypernas typsnitt in under olika typsnitts-grupperingar. 

Bokstavsform. För att djupare förstå hur de olika logotyperna använder sig av typografi för att 

skapa kontrastverkan, analyserades vilka typer av bokstavsformer som används.  

Utförande. För att samla in data om stil hos korpus undersöktes vilken typ av teknik som 

skapat logotypen. I vissa fall observerades att logotypen gjorts i en teknik för att efterlikna en 

annan, då angavs logotypen till den gruppen som den skapats att likna.  

Antal färger. För att undersöka hur färgsprudlande korpus är räknades antalet använda färger. 
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Dominerande färg, Färg 2 och Färg 3. För att utröna färgschemat noterades de tre mest 

använda färgerna i varje logotyp. Färgen fastställdes genom en subjektiv bedömning av 

författaren. 

Färgschema. Logotypernas färgschema fastställdes genom att identifiera de tre mest använda 

färgerna (dominerande färg, färg 2 och färg 3) och sedan placera dem i färgcirkeln. Sedan 

kunde ett färgschema uttydas utifrån färgernas placering gentemot varandra. 

Webbsidor. Med hjälp av webbsidorna samlades data in om hur spelens hemsidor såg ut. Även 

vilka element(objekt) som är vanligt förekommande dokumenterades. Screenshots togs av 

webbplatserna med hjälp av FireShot. Dessa bilder sparades ned och studerades och mättes i 

datorns bildvisningsprogram och MS Paint, för att undvika problem med uppdatering av 

webbsidor under undersökningens gång. Ytterligare beskrivning av punkterna finns i 

kodschemat under bilaga 3. 

Webbsidans design upplägg. För att kunna göra generella slutsatser om webbsidornas 

informationsarkitektur -hur webbinnehållet organiserades för att presenteras för besökare, 

tittades det på om webbsidan var onepage eller multitiplepage baserad. 

Spelstudions logotyp. Data samlades in om spelstudion logotyp gick att finna på webbsidornas 

startsida. 

Videos. För att få en uppfattning om hur vanligt det är att en trailer finns på ett spels webbsida, 

räknades antal videos. All inbäddad rörlig media med en play/pause funktion räknades in här. 

Textstycken. Hur omfattande det textbaserade innehållet är på sidan. Efter varje ny blankrad 

räknades stycket som ett. Rubrik med tillhörande brödtext räknades också som ett stycke. 

Vertikala spalter. Varje klart urskiljbar vertikal spalt räknades på webbsidan. Varierade antalet 

spalter i layouten uträknades det mest använda kolumnantalet och nedtecknades. 

Sociala länkar. Antalet utgående sociala länkar räknades på webbsidorna. 

Bilder. All grafik omgiven av <img> och >canvas> taggar räknades mot detta.  

100% breda bilder, 99%-75% breda bilder, 74%-51% breda bilder, 50%-26% breda 

bilder, 25% och mindre breda bilder. Med hjälp av MS Paint kunde bilders procentuella 

bredd mätas. 100% är hela sidans bredd inklusive eventuella marginaler och vaddering 

(padding).  

Produktbilder. Varje bild vilken tydligt innehöll en produkt till salu, med antingen ett pris eller 

en länk/knapp för att lägga till i en varukorg nära, räknades mot denna punkt. 

Screenshots från spelet. <img> taggar räknades där innehållet tydligt var ett resultat av en 

screen capture. 

Illustrationer. Alla bilder som ej var fotografier, produktbilder eller uppenbart var bilder från 

spelet (till exempel screenshots) räknades. Dessa bilder stämde in på: innehåller information 

som förhöjer förståelsen av texten eller utvecklar narrativet. 

Dekorativa illustrationer. Dekorativa illustrationer definierades i denna analys som “Grafik 

som ej bidrar till att utveckla innehållet eller konceptet genom att ha ett tydligt budskap”. All 

grafik av mera dekorativ natur som saknade syfte mer än för det estetiska räknades in till denna 

grupp. 

Teckensnittsfamilj för rubriker och brödtext. Dessa punkter undersöktes på samma vis som 

logotypens teckensnittsfamilj. Ifall det varierade mycket mellan styckena vilket teckensnitt som 
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används gjordes en helhetsbedömning över webbsidan och den teckensnittsfamilj som 

upplevdes användas mest som brödtext och rubrik nedtecknades. 

Hur länkar skiljs från brödtext. Under förstudien som hittades fyra olika typer av distinkt 

visuella förändringar mellan länkar och brödtext. De olika kategorierna, användes i analysen för 

att generalisera det insamlade data. 

Sidans färgtema. Här användes MS Paint för att ta reda på färgkoden av den mest 

förekommande färgen på webbsidan. Med hjälp av färgkoden kunde det avgöras hur nära svart 

eller vit som koden låg. Webbsidorna delades in i tre olika kategorier för att ge ett meningsfullt 

resultat; mörkt, medium och ljust. 

Dominerande bakgrundsfärg. HEX-koden på sidans mest täckande bakgrundsfärg samlades 

in med hjälp av mjukvaran MS Paint. En bedömning gjordes av författaren vilken färg som den 

låg närmast och färgen registrerades endast med namn. 

Textfärg på rubriker och brödtext. Analysen av webbsidornas rubrik- och brödtext-färg 

fastställdes på samma sätt som den dominerande bakgrundsfärgen fastställdes. 

Urval och bortfall. Urvalet bestod av 30, av de populäraste titlarna -baserat på vilket 

betyg de fått från spelare i Steam store- med taggarna ”Indie”, ”RPG(rollspel)”, 

”Äventyr”, och ”Action” i Steam store. Anledningen till att 30 titlar valdes ut, var för att 

författaren skulle ha en större mängd data att analysera, samtidigt som datainsamlingen 

inte fick ta upp alltför mycket tid då projektet utfördes under en fast tidsram. Titlar som 

inte uppfyllde kraven a) har en logotyp och b) har en webbsida sållades bort. Totalt 

sållades två titlar bort som uppfyllde popularitets-kravet men som saknade logotyp 

och/eller webbsida.  
 

2.3.3 Enkät 

Under Testing 1 utfördes en webbaserad enkät, för att samla in information från målgruppen om 

deras uppfattning om design och marknadsföring av spel. Webbappen Google forms användes, 

och svaren exporterades ut till Google kalkylark.  

Frågorna baserades på de resultat som framkommit under benchmarkingen och nya frågor som 

analysen gett upphov till. Totalt innehöll enkäten 14 frågor. Enkäten delades upp i fem olika 

avsnitt tillsammans med en förloppsindikator för att öka chansen att deltagarna skulle känna sig 

motiverade att slutfölja undersökningen. 

Enkäten går att läsa i sin helhet i bilaga 4. 

Intro - Denna del startade enkäten med frågor om ålder och kön. 

Marknadsföring del 1 - Den första delen om marknadsföring var utformad för att ta reda på 

vilken typ av grafiskt material skulle vara relevant för att nå målgruppen. 

Marknadsföring del 2 - I del två fick deltagarna reflektera över dilemman som kan uppstå som 

konsument av spel, och vilka val de trodde de skulle göra i sådana situationer. 

Design del 1 - Del ett av design delen innehöll färgscheman och typsnitt som de medverkande 

fick ge sin åsikt om. Frågornas syfte var att ge en inblick i vad respondenterna tyckte var 

snyggt. 
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Design del 2 - Del två handlade om former, vad som drar uppmärksamhet och baserades på 

layoutreglerna och resultaten från benchmarkingen. En kontrollfråga om ifall respondenten 

jobbat med design innan inkluderades. 

Urval. Enkäten publicerades i olika grupper på Facebook kopplade till spelutveckling och 

design. Länkar till enkäten delades också ut till personer på spelföretaget Millenway och under 

sammankomster på Folkuniversitetet i Linköping. Urvalet utfördes på detta sätt för att de 

personer som skulle svara på enkäten var tvungna att vara intresserade av spel för att kunna 

svara på frågorna och tillhöra målgruppen, se bilaga 1a. 

Totalt svarade 34 personer på enkäten. Större delen av respondenterna var i åldern 24–28 år 

gamla, se Diagram 2. Hälften av de som svarade identifierade sig som kvinna och hälften som 

man, se Diagram 3. 50% av respondenterna har jobbat, eller jobbar inom marknadsföring, 

grafisk design eller webbdesign, se Diagram 4.  

Diagram 2  Fråga: Om du har en selleri i ena handen och två purjolökar i den andra, hur 

gammal är du? 

Diagram 3  Fråga: Jag ser mig själv som en… 
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Diagram 4  Fråga: Har du någon gång studerat eller jobbat med marknadsföring, grafisk design 

eller webbdesign? 

Bortfall. För att hålla deltagarna motiverade och uppmärksamma under processen 

omformulerades vissa frågor för att skapa ett större underhållningsvärde och tala till deltagarnas 

nyfikenhet att slutföra undersökningen.  

Detta skedde med medvetenhet om risken, att frågorna kunde förvirra deltagarna. 

Omformuleringen utfördes endast på frågor som ej upplevdes som kritiska för att få en inblick i 

respondentens resonemang. Två respondenter angav i efterhand att de blivit tvungna att avbryta 

enkäten på grund av att de ej förstått den. Deras gemensamma feedback var att de var för 

ovetande om ämnet för att kunna svara. 

2.3.4 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes tre gånger under arbetets gång, vid; Scoping, Testing 2 

och Testing 3. Alla intervjuer spelades in med en Iphone; om detta tilläts av respondenten. I det 

fallet då intervjun inte tilläts bli inspelad, fördes i stället anteckningar under intervjuns gång. 

Inför varje intervju informerades respondenten till sin chans att få förbli anonym. Endast en 

respondent valde det under Testing 2. Detta upplevs inte ha påverkat resultatet av 

undersökningen.  

Scoping. Med syfte att utreda vad HRG ville ha för material skapat, utfördes en 

semistrukturerad intervju. Elva frågor togs med till intervjun och besvarades. Resultatet skapade 

sedan grunden till arbetets inledning och syfte. Data presenterades i Introduktionen i löpande 

text. Komplett transkribering av intervjun inklusive frågor finns i bilaga 1.1. 

Urval. Kontaktperson Ferm på HRG svarade på frågorna. 

Testing 2. För att få ytterligare feedback för att förbättra prototyperna och 

marknadsföringsstrategin hölls fem stycken semistrukturerade intervjuer. Tretton frågor ställdes 

under intervjuns gång och det tog i snitt en trettio till fyrtiofem minuter att utföra en intervju. 

Respondenterna fick en kopia av frågeschemat och en penna för att själva kunna göra 

anteckningar.  

Resultatet sammanställdes genom att leta efter trender på mera filosofiska frågor och mäta fasta 

datapunkter där resultatet tillät det. Resultatet sammanställdes och redovisades sedan i diagram 

där det var applicerbart och resterande i löpande text i Resultat. Komplett frågeschema finns i 

bilaga 5.1. 
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Urval. Urvalet bestod av fem personer med aktiv anknytning till spelutveckling. Mer om de 

respektive respondenterna och varför de ansågs lämpliga finns dokumenterat i början av varje 

transkribering (bilaga 5.2 - 5.6). 

Testing 3. Intervjun utfördes för att få feedback från spelstudion HRG, om vad de tyckte om de 

skisser som tagits fram. Under intervjun gavs respondenten intervjuschemat för att granska de 

skisser/prototyper som bifogats i det. Intervjun innehöll fyra frågor. Resultatet av intervjun 

redovisas i löpande text i Resultat. Komplett transkribering av intervjun och frågeschema finns i 

bilaga 1.2. 

Urval. Kontaktperson från HRG som författaren intervjuat tidigare under Scoping svarade på 

alla frågorna. 
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3 Teori 

3.1 Logotyp 

Merriam-Webster (2018) definierar en logo som “an identifying symbol (as for use in 
advertising)”. På svenska används ordet logo/logga som kortform av ordet logotyp (Logotyp, 

2018). 

Enligt Glitschka (2013) kan en bra logotyp se ut på många olika sätt, men fortsätter att lista 

dessa karaktärsdrag som han anser bör ses som riktlinjer: 

Unik - En bra logotyp bör skilja sig från konkurrenternas material 

Minnesvärd - En minnesvärd logotyp som fastnar på minnet hos de som sett den sedan 

tidigare. 

Konceptuell - Det bör finnas ett budskap bakom logotypen som förstärker företagets image. 

Fungerar i svart och vit – Trots att man inte längre är begränsad av teknik som gör att det 

finns ett praktiskt behov av en svart och vit version av logotypen, kan det vara bra att skapa en 

för att se hur logotypens siluett ser ut. 

Skalbar - Fungerar lika bra stor som liten. 

Känns bra - Om alla punkter ovan uppfylls känns det fortfarande som att den är rätt? I så fall 

borde logotypen ha alla möjligheter att lyckas. 

3.1.1 Logotyper & ikoner för spel 

Ett spels logotyp behöver fungera i flera olika sammanhang: 

• Spelikon - det första potentiella köpare ser av spelet i en online affär, för exempel

se Figur 2.

• Logotyp - En representation av spelet som kommer synas på bland annat fysiska

produkter och webbsidor.

• Skrivbordsikon - När spelet är installerat så är det denna som syns på skrivbordet.

• Titel screen - En bild i spelet som visar upp spelets logotyp.

Figur 2 Spelikoner på distributionsplattformen Steam. 

Spelikon. En spelikon behöver finnas i flera format, då online distributions plattformarna alla 

har olika tekniska krav (Apple developer, u.å.; Android Developers. u.å.; Windows Dev Center, 

u.å.; Steamworks u.å.; GOG, 2018). Den bör inte innehålla någon text eller minimalt med text
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då det lilla formatet kommer göra den svårläst. Vissa online affärer väljer att ha ett rektangulärt 

format i stället för kvadratiskt (Hill-Whittall, 2015). 

Logotyp. Det blir allt vanligare att en formgivare måste tänka på animering av en logotyp 

(Torberger, u.å.). Det är viktigt att animeringen har rätt grad av energi och rörlighet baserat på 

sitt syfte (Hurd, 2017). En rörlig logo behöver fånga tittarens uppmärksamhet direkt och visa 

upp logotypen tydligt (Hodge, 2018). 

Skrivbordsikon. Går internationellt under termen app icon & desktop icon. Det är en liten 

kvadratisk illustration (Ulasyuk, 2016). Dess storlek och upplösning baseras på vilket 

operativsystem enheten använder (Apple developer, u.å.; Android Developers, u.å.; Windows 

Dev Center, u.å.).  

Titel screen. En titel screen är oftast rätt enkel men kan innehålla animeringar och interaktivt 

innehåll. Vad som definierar den är att den visas innan ett spel startas och att spelets namn visas 

(Title Screen (concept), 2019). “Menu-based title screens either give you some choices right 

away, or it waits for you to press start and then gives you some choices. This type of menu is 

common in today's world of gaming, and has now become the norm. (Title Screen (concept), 

2019). 

3.2 Webbdesign 

Företaget Spritz web solutions tar upp på sin webbsida fem olika områden som är viktiga att 

planera för när man ska skapa en webbsida (Spritz web solutions, 2012). 

1. Utseende,

2. Innehåll,

3. Funktionalitet,

4. Användarvänlighet och

5. SEO (Sökmotoroptimering).

3.2.1 Utseende 

Enligt Spritz web solutions (2012) kan en dålig webbsida göra mer skada för ett företag än att 

inte ha en webbsida alls. En väldesignad webbsida kommunicerar professionalism och måste 

vara en reflektion av kvalitén på företagets produkt eller tjänster. Det är på webbsidan den 

digitala besökaren avgör om det är ett företag de vill göra affärer med eller inte. 

Balanserade färger. Ett färgschema bör inte innehålla för många olika färger. Ungefär 2-3 

basfärger räcker. Det är viktigt att de färger man valt passar bra ihop och tillsamman skapar den 

känsla som företaget vill förmedla. 

Läsbar text. Svart text på vit bakgrund är en av de mest läsbara kombinationerna (Ekberg, 

2009). Men det finns flera andra färgkombinationer som också fungerar. Det viktigaste är att 

kontrasten mellan de två färgerna är tillräcklig. Att använda sig av avskalade teckensnitt 

säkerställer att brödtexten förblir läsbar och att besökaren med större chans läser den. 

Meningsfull grafik. Illustrationer och grafik är viktigt då det skapar sammanhang och 

illustrerar saker mera överskådligt än vad endast text kan göra. De skapar också en bättre 

dynamik blandad med text än endast text på egen hand skulle skapa.  

Högupplösta bilder. Att använda sig av bilder av bra kvalitét är ett enkelt sätt att förbättra 

utseendet på en webbsida (Ekberg, 2009). 



Enkelhet. Snåla inte med ljusrum och ha inte för mycket effekter och animationer som kan 

distrahera från webbsidans huvudsakliga budskap. Ljusrum gör det enklare för besökaren att 

fokusera på enskilda element ostört. 

3.2.2 Innehåll 

Webbsidans besökare letar efter information, det är därför de är där (Ekberg, 2009). Därför bör 

sidans innehåll vara informativt och relevant. Låt texten vara kort och välorganiserad. Dela upp 

texten i paragrafer med tydliga rubriker som beskriver informationen i brödtexten bra. 

Uppdatera text så att den alltid är korrekt. 

Media vars enda syfte är att vara häftigt bör inte hindra besökare från att göra det de verkligen 

vill på webbsidan då dess enda roll är att vara understödjande till budskapet Spritz web 

solutions (2012). 

3.2.3  Funktionalitet 

Alla element på webbsidan bör fungera och alla bildlänkar ska vara hela. Formulär måste 

fungera och ge feedback när de skickats. Alla länkar måste leda någonstans och får ej vara 

trasiga. Det är bra att kolla texten på webbsidan så att stavfel och grammatiska grodor inte gör 

den svår att förstå eller skapar missförstånd (Spritz web solutions, 2012).  

3.2.4 Användarvänlighet 

En viktig del av vad som definierar en bra webbsida är att den måste vara enkel att använda 

(Spritz web solutions, 2012). Några saker som tillsammans skapar god användarvänlighet är: 

Enkelhet. För att få besökare att stanna länge, behövs för dem värdefullt innehåll, god 

informationsarkitektur och snygg design. 

Snabb laddningstid. Webbsidan får inte ta för lång tid att ladda (Ekberg, 2009). Alla källor 

tycker olika och anger olika tider. Alla är dock överens om att det handlar om sekunder. 

Minimalt behov av att scrolla. Detta är extra viktigt på startsidan, som är besökares grind till 

resterande information på webbsidan. Ha länkar ut till andra sidor i stället för att ha allt material 

på förstasidan. 

Konsistent layout. För att inte förvirra besökare är det extra viktigt att använda samma layout 

och designkoncept på hela webbsidan. 

Framträdande, logisk navigering. Tvinga inte besökaren att leta efter information (Ekberg, 

2009). Undvik det genom att ha menyer på logiska ställen. Håll menyerna lättnavigerade, ha 

inte för många länkar i en och samma meny (Spritz web solutions, 2012). 

Beskrivande länktexter. Längre länktexter har bevisad positiv effekt på besökarens förmåga att 

navigera på en webbsida. Längre länktexter är också mera populärt hos diverse sökmotorer. 

Fungerar i olika webbläsare och olika OS. Olika webbsidor tolkar HTML olika och har 

annorlunda förutsättningar att visa webbsidor. En bra webbsida bör fungera i alla de större 

webbläsarna. 

Skärmupplösning. Skärmupplösningen för datorer fortsätter att bli större. Många webbsidor 

besöks via mobiler idag (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Vilket betyder att för att lyckas 

måste en webbsida fungera och se bra ut både på mobil och på skrivbordet. 

24/148 



3.2.5 SEO (Sökmotoroptimering) 

Det finns flera olika tekniker för att få bra ranking hos sökmotorer (Patel, 2019 och Ekberg, 

2009). Alla dessa förändras kontinuerligt då sökmotorerna fortgående förbättrar sina indexerings 

robotar.  

Några saker kommer alltid vara relevanta: Se till att webbsidan innehåller så mycket korrekt 

HTML som möjligt och välj bort flash, JavaScript och andra osynliga språk/objekt som kan ge 

robotarna uppfattningen av att webbsidan är inkomplett och ge den lägre poäng. Skriv relevanta 

texter där ord som webbsidan borde bli förknippad med används ofta (Spritz web solutions, 

2012). 

3.3 Grafisk design 

3.3.1 Symmetri och asymmetri 

Vid skapandet av en layout utgår man från två olika koncept, symmetri och asymmetri. Enligt 

McClurg-Genevese (2005) kan en symmetrisk layout kännas igen genom att den speglar sig 

själv över den vertikala axeln (y-axeln i ett koordinatsystem). En layout uppbyggd runt 

symmetri skapar ett lugnt och välbalanserat intryck och blir lättläst och enkel för mottagaren att 

ta till sig. Men detta koncept kan också få layouter att se stela och tråkiga ut. 

Asymmetriska layouter är raka motsatsen till de symmetriska, de skapar dynamik och spänning. 

Man följer inte längre någon axel, så objekten speglas inte längre utan brukar ofta placeras 

vänster eller högerställda (McClurg-Genevese, 2005). En asymmetrisk layout brukar uppfattas 

som livligare och visa större dynamik. 

3.3.2 Kontrast 

För att kunna framhäva ett budskap är det viktigt att kunna urskilja det visuellt så att det inte 

försvinner bort i layouten McClurg-Genevese (2005). För att göra detta finns det flera kontrast- 
metoder inom grafisk design. Kontrast kan också användas för att skapa flow i layouter, för att 

guida läsaren genom materialet bättre. 

Form. Formkontrast skapas när man bryter form standarden i layouten. Till exempel i en layout 

där alla textblock är rektangulära, skulle en rund bild skapa formkontrast. Ofta handlar 

formkontrasten om skillnad mellan mjuka och hårda former McClurg-Genevese (2005). 

Färg. Färgkontrast skapas genom att använda en avvikande färg på ett objekt McClurg-

Genevese (2005). Man kan använda sig av en annan ton (variera ljusheten) eller välja en helt 

annan kulör för att kontrollera hur stark kontrasten upplevs. Starkast kontrast uppnås med 

komplementfärger - färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln. 

Storlek. Storlekskontrast är ett av de vanligaste sätten att förstärka element i en layout 

McClurg-Genevese (2005). Man skapar kontrast genom att variera storlek på ett objekt. Det är 

väldigt vanligt att ha en stor bild mot en liten text, eller en stor rubrik mot liten brödtext för att 

skapa denna kontrast. 

Styrka. Styrkekontrast kan vara användbart för att förstärka enkla former eller bokstäver. Med 

styrkekontrast jobbar man med ljust och mörkt, luftigt och packat som motsatser som skapar 

intresse och engagemang McClurg-Genevese (2005).  

3.3.3 Gestaltlagarna 

För att skapa ordning och bättre guida konsumenten av information kan man använda sig av 

gestaltlagarna för att bättre leda genom informationsflödet i en layout (McClurg-Genevese, 
2005). Dessa lagar skapades tidigt 1900-tal för att förbättra layouten på tryckta böcker 
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(Bergström, 2004). Dessa regler är baserade på hur människor väljer att tolka element och 

används fortfarande inom design (Hägglund, 2013).   

Likhetens lag. Likhetens lag är baserad på att människor gärna grupperar element som ser 

likadana ut. Detta kan man använda för att göra det enklare för en användare att hitta länkar på 

en webbsida som exempel McClurg-Genevese (2005). 

Närhetens lag. Närhetens lag innebär att objekt som placeras nära varandra också upplevs att 

höra ihop. Ett exempel på detta är en bild och dess bildtext, dessa två bör placeras nära varandra 

så att konsumenten förstår att de hör ihop McClurg-Genevese (2005). 

Slutenhetens lag. Slutenhetens lag baseras på att objekt som ligger inuti ett annat objekt 

automatiskt registreras som en grupp av en betraktare. Det kan användas för att avgränsa olika 

innehåll, till exempel en meny eller footer på en webbsida eller en artikel från en annan i en 

tidning McClurg-Genevese (2005). 

3.3.4 Färgscheman 

Monokrom. I ett monokromt färgschema användas samma färg i olika ljushet och mättnad se 

Figur 3. Ett monokromt schema är gjort för att kännas lugnande och neutralt. Det gör att det blir 

svårt att få element att sticka ut (QSX Software Group, u.å.).  

Analogt. I ett analogt färgschema, se Figur 4 -används färger som ligger intill varandra i 

färgcirkeln. Bäst blir det om man håller sig inom en bestämd temperatur (varm eller kall). Av de 

tre färgerna brukar en användas som dominant färg (QSX Software Group, u.å.).  

 
Figur 3       Monokromt färgschema. 

 
Figur 4       Analogt fa rgschema. 

 

Komplement & dubbelt komplement. Ett kompletterande färgschema (Figur 5) skapar man 

genom att ta färger vars placering är motsatt i färgcirkeln. Detta skapar ett färgschema med 

mycket kontrast som drar intresse till sig. Men det kan vara svårare att balansera (QSX Software 

Group, u.å.).  

Ett dubbelt kompletterande färgschema (Figur 6) består av två färgpar med kompletterande 

färger. Ett sådant schema skapar ett färgrikt schema som kan vara svårt att få göra harmoniserat 

(QSX Software Group, u.å.).  
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Figur 5       Kompletterande färgschema. 

 

Figur 6       Dubbelt kompletterande 

färgschema. 

Delat komplement. Det delade komplementfärgsschemat är en variation av ett kompletterande 

färgschema där i stället för den motsatta färgen så väljs två intilliggande färger ut (Figur 7). 

Schemat skapar större variation än det kompletterade med ungefär lika mycket kontrast och 

styrka (QSX Software Group, u.å.). 

Triadisk. I ett triadiskt färgschema (Figur 8) används tre olika färger som är jämnt fördelade i 

färgcirkeln. Det som är bra med detta färgschema är att det skapar kontrast men inte samma 

skarpa kontrast som vid ett kompletterande färgschema vilket ger ett mera harmoniserade 

schema (QSX Software Group, u.å.). 

 

Figur 7       Delat kompletterande 

färgschema. 

 

Figur 8       Triadiskt färgschema. 

 

3.3.5 Färg  

Färg har stor psykologisk påverkan på människor. Varma färger (gult, orange och rött) har 

erkänts genom mångtalet studier att vara stimulerande. Kalla färger, som blå, lila och indigo är 

deras motsats och ger lugnande effekter. Tolkningar av färger kan skilja mellan olika kulturer 

men symboliken av färger är densamma, vilket gör att färger är ett av de största och viktigaste 

symbolsystem som vi har gemensamt (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Svart. Svart som är en brist på färg kan förknippas med neutralitet, moral, men även mörker 

och ondska. Den står även för hemligheter, och kopplas till dödsriket eller underjorden, som ger 
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den betydelserna död, sorg och olycka. Grått som ligger mitt emellan svart och vitt symboliserar 

meditation och åldrande (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Grön. Grönt förknippas med våren och ungdomlighet, det naturliga kretsloppet och är en 

hoppfull och glädjefylld färg. Negativ symbolik som den innehar är, förruttnelse, avund och 

ibland svartsjuka (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Blå. Blå är den djupaste och renaste färgen efter vitt. Den finns i himlen och havet, och står för 

oändlighet och gudomlighet. Blått symboliserar också reflektion, lugn och intelligens (Bruce-

Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Lila. Lila var länge ett dyrt pigment reserverat för rika. Symboliken i den lila färgen har alltjämt 

stannat kvar, som en färg som symboliserar lyx och överflöd trots den moderna, billigare 

framställningen. Den lila färgen kan även symbolisera -som är en blandning av primärfärgerna 

rött (passion) och den lugna blåa, måttlighet och genomtänkta strategier eller handlingar (Bruce-

Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Röd. Rött är en av de starkaste och mest stimulerande färgerna. Den har en dubbelnatur då den 

kan symbolisera både kärlek, passion, krig och våld. Andra betydelsen den kan inneha är, 

fruktsamhet, helvetet, revolution och ilska (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008).  

Brun & Beige. Brun är en naturlig och varm färg, som återfinns i jorden, trä och sten. Den kan 

symbolisera helhet och jordnära. Brunt kan också stå för enkelhet, vänlighet, pålitlighet och 

hälsa (Bear, 2018). 

Beige är en ton av brunt som kan ses som tråkig och konservativ. Den har inte så stor mening i 

sig själv utan brukar mest användas i element som ska vara neutrala. Beige kan vara både en 

kall eller varm färg beroende på vilka färger som den omges av (Chapman, 2010).  

Orange. Orange är en kombination av primärfärgerna rött och gult vilket gör att den innehar 

symbolik från båda färger. Den kan vara en balans mellan den rödas handlingskraftighet och den 

gulas andlighet och symbolisera kreativitet. Orange kan även röra sig i spektrumet mellan de två 

färgerna, till exempel genom att symbolisera avsägandet av världsliga nöjen som i buddhistiska 

munkarnas dräkter eller lyx och prakt (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Gul. Gult är solens färg och förknippas med guld, ljus, strävan och nytt liv. Likt gula blommor 

på våren kan den även symbolisera återkomst eller hemkomst. På många delar på jorden har 

gult en stark negativ symbolik. Färgen kan symbolisera feghet och avund, och har historiskt sett 

använts för att varna om karantän områden och sjukdom (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 2008). 

Vit. I många kulturer förknippas vitt med oskuld och renhet. Länge symboliserade det död och 

sörjande, i modern tid finns denna betydelse bara kvar i kinesiska, japanska och indiska 

traditioner. Vitt kan också stå för vishet, helighet och anden (Bruce-Mitford & Wilkinsson, 

2008). 

3.3.6 Typsnittsfamiljer 

Ett klassifikationssystem för typsnitt kan vara praktiskt när man ska identifiera och kombinera 

typsnitt. Grupperingarna nedan är baserade på Vox-systemet med förändringar gjorda av Haley 

(u.å.). 

Serif typsnitts stilar. 

Old Style. Kategorin innehåller de första romerska typsnitten som skapades och även typsnitt 

inspirerade från dessa. Linjevikts lutningen går genom klockan 2 till 8 men tenderar till att inte 

vara väldigt dramatisk. Övre seriffer lutar ofta och alla serifferna är rundade (Haley, u.å.).  



Transitional serif. Typsnittets vikt ligger ofta vertikalt genom tecknen. En större variation i 

linjevikt går att se än hos de tidigare old style typsnitten. Seriffer är fortfarande rundade här 

(Haley, u.å.).  

Neoclassical & Didone, typsnitt innehar dramatiska skillnader i linjevikt och axeln för vikt 

ligger vertikalt. Seriffer är tunna och slutet på linjer hos bokstäver kan ha runda former (Haley, 

u.å.).

Slab serifer, också kallade mekaner, togs fram under 1800-talet för att användas i 

marknadsföring. Serifferna är tunga och tjocka och brukar vara kantiga till formen. Det finns en 

viss variation i linjevikt genom bokstäverna, fast den brukar ofta vara minimal och svår att 

urskilja (Haley, u.å.).  

Clarendon, typsnitt är skapade att vara fetare i sina linjer. Deras linjekontrast är vag och 

serifferna är längre (Haley, u.å.).  

Glyphic är en grupp där man försöker efterlikna inskriptioner mer än handstil. serifferna är 

triangelformade. Ibland vidgas linjen när den avslutas (Haley, u.å.).  

Sans Serif typsnitts stilar. 

Grotesque, grupperingen innehåller flera typsnitt med vagt fyrkantiga kurvor. En stor kontrast i 

linje vikt finns hos de äldre typsnitten inom indelningen. Mera nyligen skapade typsnitt i 

gruppen har en mindre variation i linjevikt och mindre skarpa kurvor. Det mest framträdande 

karaktärsdraget att känna igen i familjen är de deras nedhängande, “slutna skål” g (Haley, u.å.).  

Square sans serif, typsnitt är baserade på grotesques proportioner och karaktärsdrag. Det som 

skiljer de två åt är att squares har dramatiska och brantare kurvor som är närmare 90 grader än 

de vinklar som går att se i grotesque familjen (Haley, u.å.).  

Humanistic sans serif, typsnitten är baseras på romerska ristningar. Linjevikt variationen är 

stor, och därför tycker flera typografiska experter att typsnitt från denna familj är de mest 

lättlästa (Haley, u.å.).  

Geometrisk sans serif, är en familj där typsnitten baseras på enkla geometriska former. Linje 

vikten är till synes konstant genom alla linjer (Haley, u.å.).  

Skript typsnitts stilar. 

Formal scripts, är inspirerade från 1600-talets skrifter, och verktyg (ofta en fjäderpenna). Det 

är vanligt att bokstäverna är sammanlänkade (Haley, u.å.).  

Casual scripts, är typsnitt som efterliknar informell handskrift, med karaktärsdrag av att ha 

skrivits hastigt. Verktyg som ofta försöks efterliknas är en pensel. Vissa av bokstäverna brukar 

sitta ihop (Haley, u.å.).  

Calligraphic scripts, försöker efterlikna kalligrafi. Ofta länkas bokstäverna ihop och har 

utseendet av att ett skrivdon med platt spets använts (Haley, u.å.).  

Blackletter & Lombardic scripts. Teckensnitt i den här familjen efterliknar den stil med vilken 

gamla skrifter som skapades -innan tryck uppfanns -hade (Haley, u.å.).  

Decorative styles. Dekorativa typsnitt är en visuellt varierande grupp som definieras av att dom 

ofta är tidsbundna. Dessa typsnitt används främst som accenter, till exempel på rubriker. 

Grunge, psykedelisk och graffiti är några av de uttryck som typsnitt inom familjen kan ta 

(Haley, u.å.). 
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4 Resultat  

4.1 Benchmarking 

Under Benchmarking utfördes en visuell innehållsanalys på 30 logotyper och 30 webbsidor. 

Logotyperna och webbsidorna tillhör 30 av de mest populära indiespelen på Steam med 

taggarna ”Äventyr”, ”Action” och ”RPG(rollspel)”. 

De undersökta logotyperna finns att se i bilaga 2a, och webbsidorna ligger under 2b. Ett 

komplett kodschema för hur den visuella analysen utfördes på både logotyper och webbsidor 

finns i bilaga 3. 

4.1.1 Logotyper 

Typografi. Diagram 5 visar att det var nästan lika vanligt att använda versaler, versal 

begynnelsebokstav eller annat i logotyperna. 40% (12 stycken) av de undersökta logotypernas 

text bestod helt av versaler. 30% (9 stycken) startade sina titlar med en versal 

begynnelsebokstav och hade resterande bokstäver antingen som gemener eller kapitäler. 27% (8 

stycken) blandade bokstavsformer i sin titel.  Ovanligast var att basera hela logotypen på 

gemener 3% (1 styck) av speltitlarna gjorde detta. 

 

 

Diagram 5  Logotypernas bokstavsformer. 

Resultatet av undersökningen om vilka teckensnittsfamiljer som använts mest frekvent och ses i 

Diagram 6 visar att typsnitt ur familjen Decorative Style är populärast. Näst populärast var 

Casual Scripts med 6,7%. 
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Diagram 6  Logotypernas teckensnittsfamiljer. 

I Diagram 7 illustreras det, att ha en rad i logotypen var vanligast förekommande. 15 stycken 

(50%) av logotyperna var uppbyggda på detta vis. Nästan lika vanligt var det att basera sin 

logotyp på två rader; 12 (40%) av de undersökta logotyperna var radbrutna på detta sätt. 

 

 

Diagram 7  Antal rader som logotyperna bestod av. 

Färg. De mest använda färgerna i de undersökta logotyperna är orange och vit, med 6 loggor 

vardera, se Diagram 8. Näst populärast var färgerna beige och blå med 5. Andra färger som 

också använts var, gul (3), grå (2), röd (2) och grön (1). 
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Diagram 8  Den mest använda färgen på logotyperna. 

Populärast att använda som andra färg i logotyperna var orange (5 stycken). Efter följer brun (4 

stycken logotyper). I tre logotyper sammanlagt, var grått, gult och svart näst mest representerat. 

Grön och röd existerar i två logotyper var och blå, vit och beige i en, se Diagram 9.  

Diagram 9  Den andra mest använda färgen på logotyperna. 

Den tredje mest använda färgen i logotyper var Lila med tre stycken logotyper. Svart, grå, 
blå, gul används i två logotyper var, se Diagram 10. Brun, vit och orange användes i en 

logotyp respektive. 
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Diagram 10  Den tredje mest använda färgen på logotyperna. 

Som det illustreras i Diagram 11 använde nästan hälften av de undersökta logotyperna sig av 

tre eller flera färger (14 stycken). 11 logotyper höll sig till två färger och fem logotyper var 
enfärgade. 

Diagram 11  Antal använda färger på logotyperna. 

Det populäraste färgschemat att följa är ett analogt färgschema, tolv stycken logotyper använder 

sig av den typen av färgkomposition, se Diagram 12. Ett monokromt färgschema är näst 

populärast att använda med åtta stycken logotyper. De tredje mest populära valen var dubbelt 

komplement, delat komplement och kompletterande färgscheman, vilket tre logotyper var 

använde sig av. Minst vanligt är det triadiska färgschemat med endast en representant. 
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Diagram 12  De mest använda färgscheman. 

Grafik. Det vanligaste förekommande är att logotyperna inkluderar både en symbol och text 

(19 stycken) gentemot elva som väljer att bara använda sig av text, se Diagram 13. 

 

 

Diagram 13  Logotypernas sammansättning. 
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Över hälften av logotyperna använde sig av en distinkt rastrerad stil, se Diagram 14. Nästan 

30% av logotyperna var skapade i en vektoriserad stil. En femtedel av logotyperna var 

pixelerade. 

Diagram 14  Stilistiskt utförande på logotyperna. 

Den vanligaste siluetten var en fri siluett, lite mer än två tredjedelar av materialet är komponerat 

så, se Diagram 15. Lite mindre än en fjärdedel av alla logotyper innehåller en rektangel eller 

annan fyrhörning. Endast en tiondel väljer att ha en rund symbol i sin logotyp. 

Diagram 15 Logotypernas siluett. 

4.1.2 Webbsidor 

Grafiska element. En majoritet av webbsidorna var uppbyggda som flersidiga webbplatser (16 

stycken). Fjorton av webbsidorna var singel page se Diagram 16. 
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Diagram 16 Hur webbsidornas designupplägg såg ut. 

Det var vanligare att inte inkludera spelstudions logotyp på spelets webbplats, sjutton stycken 

(56,7%) av webbsidorna gjorde det inte, tretton (43,3%) webbplatser valde att ha med företagets 

logotyp se Diagram 17. 

 

Diagram 17 Om spel-studions logotyp fanns på startsidan. 

Det vanligaste antalet videos att ha på webbsidan var en, fjorton (46,67%) av webbplatserna 

hade valt att göra så, se Diagram 18. Det näst mest förekommande var tre stycken videos, sex 

(20%) av webbsidorna hade det. Tredje mest vanligast förekommande var användandet av två 

stycken videos på startsidan, fyra av webbplatserna gjorde detta. Att inte ha någon video alls var 

minst populärt, med endast två (6,67%) av webbsidorna som valt att göra det. De minsta antalen 

videos var, 5–7 och 20, endast en webbsida hade valt att använda så många videos per 

alternativ. 
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Diagram 18 Antal videos på startsidan. 

Det mest frekvent brukade antalet textstycken på startsidan var fem, sex (20%) av webbsidorna 

hade valt att ha det, se Diagram 19. Näst mest frekvent var att ha ett textstycke, fem (16,67 %) 

webbsidor hade det. Det tredje mest vanliga var att ha två textstycken, fyra (13,33%) av 

webbsidorna hade det. Att ha tre till fyra textstycken var ungefär lika populärt, med tre (10 %) 

av webbsidorna som hade det. Två (6,67%) av webbsidorna hade tio textstycken. De minst 

populära antalet textstycken var de större, 7 till 8, 12 till 13, 15, 22 och 34, -varje av dessa hade 

en webbsida valt att använda. 

 

Diagram 19 Antal textstycken på startsidan. 

Det mest förekommande valet av kolumner var en kolumn, sexton (53,33%) av webbsidorna 

använde en sådan layout, se Diagram 20. Nästan lika frekvent förekommande med tretton 

(43,33%) webbsidor som använder det, var två kolumner. Minst frekvent var användandet av tre 

kolumner, endast en webbsida hade valt det.  



38/148 

 

 

Diagram 20 Antal kolumner på startsidan. 

Vanligast var att ha tre sociala kanaler kopplade till webbplatsen, åtta (26,67 %) av de 

undersökta sidorna hade det, se Diagram 21. Näst frekvent var att ha två, fyra eller inga sociala 

länkar (16,67%). Marginellt mindre populärt var det att ha sex olika sociala kanaler, fyra 

(13,33%) av webbsidorna hade det. Ovanligast var det att ha väldigt många (åtta länkar), fem, 

eller endast en länk (3,33 %).  

 

Diagram 21 Antal sociala länkar på startsidan. 

Typsnitt. I Diagram 22 illustreras, att den mest populära typsnittsfamiljen på rubriker var 

Geometric sans serif, åtta (26,7%) webbsidor hade valt att använda typsnitt ur den familjen. 

Andra och tredje mest frekvent använda teckensnitts-grupperna var Grotesque sans serif (7 

webbsidor) respektive Decorative style (6 webbsidor). Tillsammans var Old style, Slab serifs 

och Square sans serif de fjärde mest använda teckensnitts familjerna (använda på 2 webbsidor 
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var). De minst använda var Neoclassical & Didone serifs, Humanistic sans serif och Transitional 

serifs (använda på en webbsida var). 

Diagram 22 Vilka typsnittsfamiljer webbsidorna använde på rubriker på startsidan. 

Diagram 23 visar att mest frekvent använt som brödtext var typsnittsfamiljen Geometric sans 

serif (13 webbsidor). I fallande led kommer sedan Grotesque sans serif (5), Slab serifs, 

Transitional serifs och Decorative style (3). Minst frekvent använt var Glyphic serifs, 

Neoclassical & Didone serifs och Humanistic sans serif, som var och en användes på en 

webbsida var.  
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Diagram 23 Vilka typsnittsfamiljer webbsidorna använde på brödtext på startsidan. 

En större del (13 stycken) av webbsidorna valde att särskilja sina länkar genom att använda en 

avvikande färg, se Diagram 24. Ungefär lika frekvent använt var att göra länkar understrukna (8 

av webbsidorna) eller att göra de understrukna och med en avvikande färg (7 av webbsidorna). 

Minst använt var att helt skippa styling på länkarna, och låta dem se ut som intilliggande 

brödtext, endast två webbsidor hade valt det. 

Diagram 24 Hur länkar skiljde sig visuellt mot brödtexten. 

Bilder. Användandet av bilder var spritt mellan de olika webbsidorna, vanligast var fem, åtta, 

elva och fjorton bilder; en tiondel av webbsidorna använde sig var av de olika antalen, se 

Diagram 25. Två (6,67 %) webbsidor använde sig av tre, sex till sju eller tio bilder. 1, 4, 9, 15, 

20 till 22, 35, 37 och 46 bilder användes en gång var. Typiskt var att använda tre till fjorton 

bilder per webbsida. Genomsnittet per webbsida var att använda 12,5 bilder. 
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Diagram 25 Antal bilder på webbsidornas startsidor. 

Flest webbsidor hade ingen stor coverbild (46,67%), nästan samma antal webbsidor hade en 

(40%) se Diagram 26. Två (6,66%) webbsidor hade två respektive tre heltäckande bilder. Två 

(6,67%) webbsidor hade fyra bilder. 

Diagram 26 Hur många heltäckande bilder webbsidornas startsidor hade. 

Som illustrerat av Diagram 27, hade större delen av det undersökta materialet inga bilder mellan 

99% och 75% i bredd då 23 (76,67%) webbsidor valt att inte använda sig av ett format inom den 

bredden. Utöver det upptäcktes det att webbsidorna som hade bilder inom de bredd 

förhållandena valde att bara ha en bild, vilket var fallet för de resterande sju (23,33%) 

webbsidorna. 
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Diagram 27 Hur många 99% - 75% breda bilder webbsidornas startsidor hade. 

Majoriteten (93,33%) av webbsidorna hade inga bilder med bredden mellan 74%-51%, se 

Diagram 28. Två (6,66%) webbsidor var hade en respektive fyra bilder inom spannet. 

Diagram 28 Hur många 74% - 51% breda bilder webbsidornas startsidor hade. 

Vanligast var att inte ha bilder i bredden mellan 50% till 26%, sjutton (56,67%) av webbsidorna 

hade det inte, se Diagram 29. Fem (16,67%) webbsidor hade valt att ha en bild inom 

storleksspannet. Två (6,67%) webbsidor hade valt att ha fyra bilder i formatet. 2 till 3, 7, 9, 11 

och 13 bilder hade en (3,33%) webbsida valt per alternativ. 
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Diagram 29 Hur många 50% - 26% breda bilder webbsidornas startsidor hade. 

Som illustrerat av Diagram 30, valde fyra (13,33%) webbsidorna att ha fyra och tio bilder med 

25% och mindre bredd var. Näst mest vanligt var att ha två små bilder, tre (10%) webbsidor 

hade det i analysen. Tredje mest frekvent var att ha 1, 5 till 6, 8, 14 eller 20 bilder inom 

formatet, två (6,67%) webbsidor var hade valt att ha det per respektive antal. Minst frekvent var 

att ha 0, 3, 7, 9, 16, 31 och 41 bilder i formatspannet, då endast en (3,33%) webbsida valt att ha 

de olika antalen. 

 

Diagram 30 Hur många 25% breda och mindre bilder webbsidornas startsidor hade. 

Enligt Diagram 31, hade 23,33% av webbsidorna inga screenshots på startsidan. Av de 

resterande 76,67% webbsidorna som väljer att ha screenshots var det vanligast med fyra eller 

nio bilder då fyra (13,33%) respektive webbsidor valde det. Näst vanligast var att ha 6 till 8 

screenshots, tre (10%) webbsidor hade valt det. Två (6,67%) webbsidor hade en screenshot och 

en (3,33%) webbsida hade 5, 11, 17 till 18 screenshots respektive. 



44/148 

 

Diagram 31 Antal screenshots på startsidan hos de undersökta webbsidorna. 

Webbsidorna valde i större omfattning att inte ha några produktbilder på startsidan (46,67%), se 

Diagram 32. Ett mindre antal på sju (23,33%) webbsidor valde att ha en produktbild. Tre 

(10,0%) webbsidor hade två bilder. Tre och fem produktbilder fanns hos två (6,67%) webbsidor 

respektive. En (3,33%) webbsida hade fyra och tio bilder respektive. 

 

Diagram 32 Antal produktbilder som fanns på webbsidornas startsida. 

Resultatet från Diagram 33, visar att en större del av webbsidorna (40%) valde att ha en 

illustration på sin startsida. Sex (20%) webbsidor valde att ha två illustrationer, -hälften så 

många- tre (10%) valde att ha tre. Inga illustrationer och fem stycken användes av två (6,67%) 

webbsidor var. Minst frekvent var de högre antalen, 7, 10, 13 och 16 till17 som var och en 

användes av en webbsida. 
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Diagram 33 Antal illustrationer som fanns på webbsidornas startsida. 

Som illustrerat i Diagram 34, använde 70% av webbsidorna inga dekorativa illustrationer. Fyra 

(13,33%) webbsidor valde att ha en dekorativ illustration på startsidan, medan hälften av det -

två (6,67%) webbsidor valde att ha två dekorationer. En (3,33%) webbsida respektive valde att 

ha tre, åtta och arton dekorativa illustrationer. 

 

Diagram 34 Antal dekorativa illustrationer som fanns på webbsidornas startsida. 

Färger. Majoriteten av webbsidorna hade ett mörkare färgtema (56,67%), se Diagram 35. 

Ljusare färger användes inte riktigt lika ofta (26,67%) och neutrala färger användes endast på 

fem (16,67%) av webbsidorna. 
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Diagram 35 Webbsidornas generella ljushet. 

De mest använda bakgrunds-färgerna var svart (30%) och vitt (26,67%), se Diagram 36. De 

tredje och fjärde mest populära färgerna var grå (16,67%) och brun (13,33%). Minst använt var 

grönt och blått (6,67%). 

Diagram 36 Webbsidornas mest framträdande bakgrundsfärger. 

Som illustrerat i Diagram 37, var vit (26,67%), grå (23,33%) och svart (16,67%) de mest 

populära rubrikfärgerna. Mindre frekvent använt var, beige, gul och blå som var och en 

användes på 6,67% av webbsidorna. En webbsida (3,33%) hade valt en av färgerna, röd, orange, 

grön eller brun som rubrikfärg. 
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Diagram 37 De mest använda färgerna på rubriker. 

Diagram 38 illustrerar att de mest använda färgerna för brödtext var vit (36,7 %) och svart 

(26,67 %). Den tredje mest frekvent använda färgen var grå, sju (23,33%) webbsidorna hade 

använt sig av den som brödtextfärg. De mindre representerade färgerna var beige (10 %) och gul 

(3,33 %). 

 

Diagram 38 De mest använda färgerna på brödtext. 

4.2 Prototyping 

4.2.1 Logotyp 

Sammansättning. Den vanligaste sammansättningen för logotyper enligt analysen var, en 

logotyp med både symbol och text, se Diagram 13 i avsnitt 4.1.1. Därför kommer logotypen för 

HQ att bestå av både text och symbol.  

Siluett. Enligt Diagram 15, i avsnitt 4.1.1 var det vanligast att ha en text-siluett, baserat på den 

data kommer logotyp-prototypen till HRG också ha det. 
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Rader. Vanligast enligt analysen var att ha en rad följt av två rader, se Diagram 7 i avsnitt 4.1.1. 

På grund av de praktiska aspekterna av att ha en mera kvadratisk logotyp Glitschka (2013), 

prövas alternativet med två rader under prototypfasen. Figur 9 och Figur 10 illustrerar hur detta 

skulle kunna se ut. 

 

Figur 9 Logotyp baserad på en rad. 

 

Figur 10 Logotyp baserad på två rader. 

Typsnittsfamilj. Efter att benchmarking utförts kunde det fastslås att typsnittsfamiljen 

Decorative stod för 70% av alla logotypers typsnittsval, se Diagram 6 i avsnitt 4.1.1. Baserat på 

detta valdes tre olika typsnitt ut från familjen. Valet baserades på specifikationerna ”kurvig” och 

”maffig” som framkommit under Scoping, intervjun går att läsa i sin helhet i bilaga 1a. Även 

författarens egen smak har påverkat valet av typsnitt, urvalet illustreras i Figur 11 - Figur 13.  

 

Figur 11 Typsnitt 1, Germania skapat av Dieter Steffmann. 

 

Figur 12 Typsnitt 2, Qebab Shadow skapat av Fernando Haro. 

 

Figur 13 Typsnitt 3, Quill Regular skapat av Paul Lloyd. 

Bokstavsform. De populäraste bokstavsformerna var Versaler (40%), Versal begynnelsebokstav 

(30%) och en blandning av de två i kategorin - Annat (26,67%), se Diagram 5 i avsnitt 4.1.1. 

Tillsammans med Versaler och Gemener representerade de 43,33% av logotyperna som valt att 
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endast använda en bokstavsform. Majoriteten av logotypernas text (56,67%) varierade mellan 

olika bokstavsformer (Versal begynnelsebokstav och Annat). Baserat på detta resultat, baserades 

prototypen som fördes vidare till Testing 1 på Varierande bokstavsformer.  

Utförande. Majoriteten av logotyperna var utförda i en stil som gjorde att de stilistiskt liknande 

rasterbilder, se Diagram 14 i avsnitt 4.1.1,  med hänvisning till det kom logotypprototyperna 

också att använda rasterteknik. 

Färgscheman. Baserat på den visuella innehållsanalysen av färger, se Diagram 8 - Diagram 12 

i avsnitt 4.1.1, skapades fyra olika färgscheman dessa illustreras i Figur 14 - Figur 17. 

Naturtoner eftersöktes av HRG i deras logotyp, se bilaga 1a, därför är de utvalda färgerna till 

större del naturfärger. 

Figur 14 illustrerar ett färgschema som skapades med en av de mest använda dominerande 

färgerna vit, och den andra näst mest använda färgen brun och den tredje mest populära färgen 

lila. Tillsammans bildar de ett kompletterande färgschema, vilket tre av de (30) undersökta 

logotyperna använde. 

 

Figur 14  Färgschema 1, ett kompletterande färgschema med två olika färger och vitt. 

Figur 15 visar ett analogt färgschema, vilket var det mest frekvent använda typen av 

färgschema, se Diagram 12 i avsnitt 4.1.1. I färgschemat används den mest populära färgen, 

orange som dominerande och som andra färg används den tredje mest använda färgen gul. 

 

Figur 15  Färgschema 2, ett analogt färgschema med två olika varma färger och vitt. 

Färgschema 3 se Figur 16, är ett analogt färgschema. Schemat innehåller den näst använda 

dominerande färgen blå; den fjärde mest använda andra färgen grön, och den näst frekvent 

använda tredje färgen -grön. 
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Figur 16  Färgschema 3, ett analogt färgschema med tre olika kalla färger. 

Figur 17 visar färgschema 4 som är ett brunt monokromt färgschema. Detta baserades på att 

monokroma färgscheman var näst populärast enligt analysen, se Diagram 12 i avsnitt 4.1.1. Den 

bruna färgen var näst populärast bland de dominerande färgerna, de andra mest använda 

färgerna och de tredje mest använda färgerna. 

Figur 17  Färgschema 4, ett monokromt färgschema med tre olika nyanser av färgen brun. 

4.2.2 Webbsida 

Grafiska element. Med bakgrund av intervjun med HRG och den visuella analysen kunde det 

fastslås att det spelstudion var efter -en flersidig webbplats- också var det som visade sig vara 

mest frekvent bland populära indiespels-webbsidor.  

Figur 18 illustrerar det flödesschema som togs fram baserat på intervjun med spelstudion, se 

bilaga 1a för den kompletta intervjun. 

Start - Startsidan kommer innehålla en video, fem textstycken och tre sociala länkar, baserat på 

resultatet från den visuella analysen, se Diagram 18, Diagram 19 och Diagram 21 i avsnitt 

4.1.2. Större delen av innehållet kommer ligga i en bred spalt och för kontrast kommer den 

avbrytas av två smalare spalter i intervaller. Detta är utifrån analysresultatet som sammanfattade 

att en-spalts layouter endast var marginellt populärare än två-spalts, se Diagram 20 i avsnitt 

4.1.2. Spelstudions logotyp kommer finnas med på webbsidan då spelstudion önskade att 

webbsidan skulle informera om studion bakom spelet, se bilaga 1a. Även fast analysen pekade 

på att det var vanligare att inte ha med studions logotyp, se Diagram 17 i avsnitt 4.1.2. 

Nyheter - Nyhetssidan kommer vara i bloggform, med möjlighet att gå tillbaka i arkivet och se 

äldre nyheter, fokus kommer ligga på att visa uppdaterings loggar. 

Bli testare - Information om hur man kan bli testare och vad man kan förvänta sig då. 
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HRG - En sida med information om spelstudion, enligt önskemål från HRG, se bilaga 1a). 

Kontakt - Kontaktsida där det ska vara enkelt att lämna feedback, ladda upp buggrapporter och 

skicka in idéer till HRG för testare, baserat på önskemålet att kunna samla in feedback från 

testare (bilaga 1a). Man ska även kunna anmäla sitt intresse för att bli testare. 

Start-spel - Hemlig landningssida, som testare av spelet kommer ha tillgång till. Här kommer 

testare kunna skriva in en kod som gör att de kan komma åt att spela spelet. På något sätt 

kommer nyheter med de senaste uppdateringarna gå att läsa här eller så kommer det finnas en 

länk till nyhetssidan. 

Spelet - Spelsida där man kan spela den nyaste versionen av spelet under utvecklingsperioden. 

Från den här sidan ska det vara enkelt att nå kontaktsidan så att man kan skicka in feedback och 

buggrapporter till utvecklarna enligt HRG önskemål (bilaga 1a). 

Figur 18  Flödesschema över den tilltänkta webbplatsen. 

Typsnitt. Den visuella analysen fastslog att rubrikers teckensnittsfamilj tenderar till att vara 

antingen, Geometric Sans, Grotesque Sans Serif eller Decorative Style, se Diagram 22 i avsnitt 

4.1.2. Den mest frekvent använda familjen för brödtext är Geometric Sans, se Diagram 23 i 

avsnitt 4.1.2. Länkar på webbsidorna urskildes mest frekvent genom att använda en avvikande 

färg, se Diagram 24 i avsnitt 4.1.2, baserat på resultatet kommer det också att användas i 

prototyperna. Figur 19, Figur 20 och Figur 21 visar de typsnitt som valts ut till prototypen, 

baserat på analysresultatet och författarens egna smak. 
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Figur 19  Rubrik i Karla regular och brödtext i Roboto. 

Figur 20 Rubrik i Oxygen regular och brödtext i Raleway. 

Figur 21  Rubrik i Oswald regular och brödtext i Source Sans Pro. 

Bilder. Startsidan kommer innehålla nio stycken bilder baserat på analysens medeltal av de 

populäraste antalet bilder, se Diagram 25 i avsnitt 4.1.2. En av dessa bilder kommer vara 100% 

bred och resterande kommer vara 25% eller mindre i bredd baserat på resultaten i Diagram 26 - 



53/148 

Diagram 30 i avsnitt 4.1.2. Bilderna kommer vara av typerna enligt Diagram 31 - Diagram 34 i 

avsnitt 4.1.2, en illustration och åtta screenshots. 

Färger. Utifrån resultatet på analysen kommer temat på webbsidan att vara mörkt och 

bakgrunden svart, se Diagram 35och Diagram 36 i avsnitt 4.1.2. Brödtexten och rubrikerna 

kommer vara vita baserat på resultatet som Diagram 37 och Diagram 38 i avsnitt 4.1.2 

illustrerar. 

4.2.3 Grafiskt material 

Benchmarkingen visade på att de undersökta titlarna valde att använda sig av olika typer av 

grafiskt material för att marknadsföra sin produkt, se Diagram 17, Diagram 18, Diagram 21 

och Diagram 32 i avsnitt 4.1.2. I Tabell 2 illustreras det material som upptäcktes användas och i 

vilken utsträckning av korpus. 

Grafiskt material  Hur frekvent använt hos korpus Referens 

Logotyp (spelstudions) 43,3% Diagram 17 

Produkter/Merchandise (Key art) 53,33% Diagram 32 

Sociala medier (Avatar och cover) 83,33% Diagram 21 

Trailer 93,33% Diagram 18 

Tabell 2  Förtydligad tabell med frekvens på förekommande marknadsmaterialet. 

4.3 Testing 1 

Under den första Testing utfördes en enkät för att undersöka vad personer ur målgruppen tyckte 

var snyggt och god design. Frågor inkluderade även hur de fick reda på om nya spel och hur 

viktig ett spels webbsida är för dem i köpprocessen. För läsarens bekvämlighet har frågorna och 

svarsalternativen redigerats till att representera sitt kärnbudskap. De frågor och svar som blivit 

redigerade uppges i figurens text och de ursprungliga resultaten och frågorna finns med i 

resultat-texten. Enkäten finns att läsa i original i Bilaga 4.   

4.3.1 Logotyp 

19 av respondenterna ansåg att typsnittet Quill Regular bäst passade in på beskrivningen av 

spelet de fick läsa, se Diagram 39. Nästan lika många av respondenterna, 14 stycken ansåg att 

typsnittet Germania skulle vara en bra representation. Endast en av respondenterna såg Quebab 

som en bra representation av genren. 
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Diagram 39  Representativt typsnitt för genren. 

Majoriteten av respondenterna, 18 stycken ansåg att alternativ B var det som drog deras intresse 

i störst grad, se Diagram 40. 9 av respondenterna såg alternativ A som det mest intressanta. En 

mindre del av respondenterna föredrog alternativ C -3 stycken och D -4 stycken. 

Diagram 40  Föredragna silhuetter. 

4.3.2 Webbsida 

55,88% av respondenterna föredrog det blåa och gröna färgschemat. 23,53% ansåg att orange 

och gult var det mest tilltalande schemat se Diagram 41. 14,71% tyckte att lila och brun var den 

bästa färgkombinationen och 5,88% såg den helt bruna varianten som bäst. 



55/148 

Diagram 41  Respondenternas åsikter om de utvalda färgschemana. 

Enligt Diagram 42 ansåg respondenterna att typsnitts kombination A och B var ungefär lika 

lättlästa, tretton personer tyckte kombination A var bra samtidigt som fjorton personer föredrog 

kombination B. Sju personer föredrog bild C. 

Diagram 42  Rubrik och brödtext som upplevdes mest lättläst (redigerad fråga). 

Som illustrerat i Diagram 43, föredrog fjorton av respondenterna grupp B, tio stycken grupp A. 

Grupp C föredrogs av sju respondenter och grupp D av tre. 
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Diagram 43  Layouter för websidan som uppskattades mest. 

4.3.3 Grafiskt material 

I Diagram 44 visas det att 29,41% av respondenterna ansåg att ett spels-webbsida inte 

påverkade deras köpbeslut. 70,59% ansåg att en webbsida kunde påverka deras köpbeslut i viss 

grad. Medeltalet av hur påverkade de trettiofyra respondenterna kände sig av ett spels-webbsida 

är 3,7. 

 

Diagram 44  Hur mycket ett spels webbsida bidrar till köpbeslutet. 

I Diagram 45 illustreras att de kanaler som ger mest exponering och som respondenterna 

medvetet tänkte på att de blivit exponerade för är främst vänner och bekanta, en majoritet 

(64,71%) av respondenter ansåg att det var så de brukar få reda på om nya spel. Lite över en 

tredjedel av respondenterna (35,29%) ansåg att Facebook brukar visa annonser som de lägger 

märke till. Sedan var Steam (29,41%), Youtubers (26,47%) och Annonser på andra webbplatser 

än Youtube och Facebook (23,53%) källor som respondenterna angav. Andra online 

marknadsplatser än Steam och GOG och Youtube-annonser stod för 11,76% av de 

uppmärksammade källorna. 8,82% av respondenterna ansåg att GOG var en källa och 5,88% 

såg Twitter som en nyhetskälla för spel. 2,94% av respondenterna uppgav att de fick 
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information från bloggar eller nyhetssajter, E3 (Electronic Entertainment Expo), inlägg på andra 

webbsidor, Playstation Store och diskussionsforum. 

 

Diagram 45  Var respondenterna vanligen brukar höra om nya spel (redigerad fråga och svar). 

Enligt Diagram 46 brukade 32,35% av respondenterna inte leta aktivt efter spel. 29,41% av 

respondenterna angav Steam som en källa till spel, när de aktivt söker. 23,53% av de tillfrågade 

valde att leta efter spel med hjälp av en sökmotor eller i Google Play. Att leta på Youtube gjorde 

17,65% av respondenterna, och på GOG eller App Store letade 11,76% av de tillfrågade 

personerna. 8,82% av respondenterna uppgav att de brukade söka efter spel på Playstation 

Store. Att leta efter spel på E3 eller andra spelmässor, itch.io, inte alls, genom att läsa artiklar, 

via spels hemsidor eller via Origin uppgav 2,94% av respondenterna per alternativ att de gjort. 
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Diagram 46  Var respondenterna föredrar att leta efter spel när de vill köpa ett nytt spel  

(redigerad fråga och svar). 

Enligt Diagram 47 ansåg respondenterna att Let’s Play videos som var sponsrade påverkade 

informationen om spelet minst. Tio av respondenterna såg en speltidning som ett säkrare 

alternativ för att få korrekt information. Endast två av respondenterna skulle ha litat på en 

curator på Steam. 

 

Diagram 47  Vilken typ av sponsring respondenterna är okej med (redigerade svar). 

Enligt Diagram 48 ansåg majoriteten av respondenterna (17 stycken) att en webbsida som inte 

upplevs som trovärdig förmodligen skulle få dem att tänka om att köpa det spel som den var 

länkad till. Elva av respondenterna vet inte hur det skulle ha påverkat dem i deras köpbeslut och 

sex stycken skulle fortfarande vara intresserade av att köpa spelet. 
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Diagram 48  Respondenternas åsikter om dåligt underhållna webbsidor påverkar deras 

köpbeslut (redigerad fråga). 

4.4 Refining 1 

Baserat på de insamlade data från Testing 1 skapades tre prototyper för ett logotypkoncept och 

tre koncept för en startsida. 

4.4.1 Logotyp 

Enligt enkätundersökningen var typsnittet Quill Regular mest representativt för spelets genre, se 

Diagram 39 i avsnitt 4.3.1, baserat på det resultatet används typsnittet i alla prototyperna, Figur 

22 -  

Figur 24. 

Figur 24Den siluett som respondenterna föredrog var en symmetrisk siluett med elementen 

staplade ovanpå varandra, se Diagram 40 i avsnitt 4.3.1, detta fördes vidare i prototyperna 

genom att ha texten centrerad över eller lite under symbolen, se Figur 22 -  

Figur 24. 

En knapp majoritet av respondenterna föredrog det kalla blå och gröna färgschemat, se Diagram 

41 i avsnitt 4.3.1. Baserat på det skapades prototyperna med kalla blå färger som grund och 

sedan olika gröna och eller bruna nyanser, se Figur 22 -  

Figur 24. 

Författaren själv valde motiv för symbolerna i logotyperna baserat på sin egen uppfattning om 

vilken symbolik om kan tänkas passa för ett RPG-spel.  

Logotyps 1 symbol kan vara en kristall, en juvel eller ett hänge, beroende på tolkning, se Figur 

22.
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Figur 22 Logotyp prototyp 1. 

Logotyp 2 skapades för att ha ett mindre abstrakt motiv. Därför valdes ett svärd och en 

banderoll ut för att skapa realism och förenklad symbolik som snabbt skulle nå mottagaren, se 

Figur 23. 

Figur 23  Logotyp prototyp 2. 

Logotyp 3 skapades för att vara den mest abstrakta av logotyperna, dess innehåll är strikt 

dekorativt, men skulle kunna kopplas till: fällor, skatter, spindlar (monster), kronor och juveler, 

se  

Figur 24. 
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Figur 24  Logotyp prototyp 3. 

4.4.2 Webbsida och Grafiskt material 

Baserat på enkätsvaren som pekade på att färgschema 2 (se Figur 16 i avsnitt 4.2.2) var 

populärast, se Diagram 41 i avsnitt 4.2.1, baserades Prototyp 1 (Figur 25) och 2 (Figur 27) på 

ett blått och grönt färgschema. Baserat på resultatet från Benchmarking, se Diagram 35 och 

Diagram 36 i avsnitt 4.1.2, där mörka respektive svarta färger var mest frekvent använda hos 

korpus, skapades Prototyp 2 med ett annat färgschema och svart bakgrund, se Figur 26. 

Ingen av prototyperna hade spelstudions logotyp då det klarlagts under Benchmarking, att detta 

är ovanligt, se Tabell 2 i avsnitt 4.2.3. Det rubrik och brödtexttypsnitt som kom att användas i 

prototyperna baserades på svaren i enkäten, se Diagram 42 i avsnitt 4.3.2, där typsnitten Oswald 

och Open Sans valdes ut av respondenterna. 

Webbsidornas layout och spalter baserades på resultatet från enkäten där respondenterna 

föredrog den symmetriska kuben med asymmetriska invärtes uppdelningar, se Diagram 43 i 

avsnitt 4.3.2. 
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Figur 25  Webbsideprototyp 1. 
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Figur 26 Webbsideprototyp 2. 
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Figur 27  Webbsideprototyp 3. 
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4.4.3 Grafiskt material 

I Testing 1 utreddes var respondenterna främst fick reda på om nya spel och vart de aktivt letar 

efter nya spel, se Diagram 45 och Diagram 46 i avsnitt 4.3.3. I Tabell 3 och Tabell 4 

sammanfattas de mest frekventa svaren på dem frågorna. Det är tydligt att det enda som sker 

med en pålitlig frekvens var att respondenterna hör om nya spel från vänner och bekanta, enligt 

respondenterna själva, se Tabell 4. 

Källa  Hur frekvent använt av respondenter Referens 

Letar inte aktivt efter spel 32,4% Diagram 46 

Steam 29,4% 

Google 23,5% 

Google Play (Android) 23,5% 

Youtube 17,6% 

Tabell 3  Vart målgruppen aktivt letar efter nya spel. 

Källa  Vart respondenter hör om spel först Referens 

Vänner & bekanta 61,7% Diagram 45 

Facebook 35,3% 

Steam 29,4% 

Youtubers 26,5% 

Annonser på andra sidor än 

Youtube 

23,5% 

Tabell 4  Var målgruppen hör om spel först. 

4.5 Testing 2 

Under Testing 2 utfördes fem semistrukturerade intervjuer med branschaktiva inom 

spelutveckling. Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5a. Transkribering av intervjuerna 

finns att läsa i bilagorna 5b -5f. 

4.5.1 Logotyp 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna föredrog logotyp 2(b), se Diagram 49. En 

respondent ansåg att logotyp 3(c) passade in på det beskrivna temat bättre. Ingen av 

respondenterna såg logotyp 1(a) som en bra tolkning av termerna, se Diagram 49. 
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Diagram 49  Vilken av logotyperna tycker du bäst representerar ett RPG-spel med både 

 klassiska dungeon crawling och moderna inslag? 

Fråga: Vad är det som gör att du tycker om den? Anonym uppskattade designen på logotyp 

2 som Anonym tolkade som smidig och modern se bilaga 5a. Milton uppskattade också motivet 

i logotypen och fann att texten var lätt att se, vilket Milton poängterade var viktigt för honom se 

bilaga 5c.  

Tingvall uppfattade logotyp 2 som att den hade ett tydligt tema och ansåg att svärdet var 

logotypens bästa egenskap, bilaga 5d. Tove uttryckte att logotyp 2 var hans föredragna skiss 

baserat på att motivet var lätt identifierbart, bilaga 5f. 

Jousef valde logotyp 3 med motiveringen att den var mest skarp och upplevs därför som mest 

modern se bilaga 5e. 

Fråga: Vad skulle du själv förbättrat med logotypen? Enligt Anonym skulle logotypen 

kunnat förbättras genom att inte vara så hög utan möjligen mera kvadratisk i formen, se bilaga 

5b. Milton skulle själv ha inkluderat en plan över hur logotypen kunde animeras. Andra saker 

Milton tyckte kunde förbättras var, kontrasten i färgerna och proportionerna på svärdets olika 

delar, se bilaga 5c. 

Både Tingvall och Jousef saknade det moderna inslaget som frågan eftersökte, se bilaga 5e och 

5f. Tove skulle själv ha använt färre färger och sett till att alla delar av illustrationen hörde ihop 

bättre rent tekniskt, bilaga 5f. 

4.5.2 Webbsida 

En knapp majoritet av respondenterna ansåg att webbsida 1(a) var den som var mest tilltalande, 

se Diagram 50. En respondent uttryckte att webbsida 2(b) var mest tilltalande. Milton ansåg att 

den övre delen på webbsida 2 (trailer och header på sidan) och resterande innehåll från 

webbsida 3(c) var bäst kombinerat, se bilaga 5c. 
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Diagram 50  Vilken av webbsidorna tycker du är mest tilltalande? 

Vad är det som gör att du tycker om den? Anonym föredrog webbsida 2 för att, den var enkel 

att hitta på. Element som Anonym tyckte extra om var menyn och playknappen på videon och 

att den stack ut från bakgrunden på grund av glow effekten se bilaga 5b. Milton angav delar av 

skiss 2 och 3 som sina favoriter. Milton tyckte om headern och materialet above the fold på 

skiss 2, men föredrog hur innehållet struktureras upp på skiss 3, med motivationen att det var 

lätt att förstå se bilaga 5c. 

Webbsida 1 var bäst enligt Tingvall, för att de sociala länkarna var synliga högst upp och 

trailern låg above the fold på sidan, se bilaga 5d. Jousef föredrog också skiss 1, med 

motiveringen att den var snygg och hade ett bra innehåll, se bilaga 5e. 

Tove valde skiss 1 för att den enligt Tove var tydligast och man kände igen konceptet bakom 

hemsidan väl, se bilaga 5f. 

Vilka förbättringsmöjligheter ser du? En förbättringsmöjlighet som Anonym såg var att man 

skulle kunna ha en annorlunda färg på playknappen på skiss 2, se bilaga 5b. Milton som tittade 

på sida 2 och 3 ansåg det vara viktigt att förbättra med en tydlig call to action och därvid också 

prioritera sidans design mera utefter vilket eller vilka mål man vill uppnå med den, se bilaga 5c. 

Tingvall ville ta bort glow effekten på menyn, och inte ha allt innehåll så inboxat på skiss 1. 

Tingvall tyckte även att sidan gav en känsla av att vara för ett företag mer, än för ett spel baserat 

på layouten, se bilaga 5d. 

Förbättringar som kunde göras på skiss 1 enligt Jousef var: en större video, annorlunda meny 

och att föra fram en sak på sidan bättre som var speciellt viktigt, se bilaga 5e.  

Tove som gav förslag på förbättringsmöjligheter på webbsida 1, sa bland annat att man skulle 

kunna ha en mera samlad artstyle på webbsidan och kunna sära ytterligare på game play-bilder 

och dev-bilder, se bilaga 5f. 
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4.5.3 Grafiskt material 

Alla av respondenterna ansåg att ett indiespel behöver en logotyp och en webbsida, se Diagram 

51. 80% av respondenterna såg en trailer som en nödvändighet för marknadsföring. 60%

uttryckte att ett indiespel borde finnas på Steam och ha en egen Youtube kanal.  Två av

respondenterna svarade att en utvecklarblogg, Facebooksida och sponsrade Youtubevideos är

marknadsföring som ett indiespel bör utnyttja. Endast en av fem respondenterna tyckte att

Twitter och betald marknadsföring på Steam var relevanta för ett indiespel.

Diagram 51  Fråga: Vilket eller vilka medier anser du ett indiespel bör involvera sig i för 

marknadsföring? 

Tycker du jag missade något viktigt media och i så fall vilket/vilka? Anonym upplyste om 

att Tumblr och Instagram kunde användas också för marknadsföring, se bilaga 5b. Milton ser 

gärna till att ett nytt indiespel skapar ett litet key artpaket, se bilaga 5c.  

Tingvall visade på att använda en nyckelhanterings sida i sin marknadsföring är fördelaktigt. 

Till exempel Keymailer och Woovit finns som erbjuder den tjänsten. Även att finnas på Itch.io 

och Gamejolt och Reddit rekommenderades, se bilaga 5d. Jousef saknade Instagram i listan över 

plattformar som indiespel bör involvera sig i, se bilaga 5e.  

Produkter/Merch. 80% av respondenterna skulle kunna tänka sig att välja en T-shirt eller en 

poster om de skulle välja att köpa merchandise, se Diagram 52. En respondent skulle hellre ha 

köpt en mugg med ett motiv. 
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Diagram 52  Fråga: Om du skulle vilja köpa merchandise bundet till ett spel vad skulle det  

 vara troligt att du valde för produkt-er? Procenttalen i diagrammet anger i vilken 

utsträckning svaret getts (sett från den totala summan av svar som gavs), siffran i 

tårtbiten representerar det antal av de fem respondenterna som angett svaret. 

Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin Twitter? Respondenterna var 

övervägande eniga om att Twitter bör uppdateras antingen dagligen (40% av respondenterna) 

eller veckovis (40% av respondenter). En av respondenterna var osäker på inom vilket intervall 

att posta och svarade vet ej. 

Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin Facebook sida? Anonym ansåg att 

Facebook kan uppdateras en gång i månaden, se bilaga 5b. Milton och Tingvall sa båda att en 

intervall på en vecka är lagom, se bilaga 5c och 5d. Jousef kände att hon inte visste, då hon själv 

inte var aktiv på Facebook för marknadsföring med sitt spel, se bilaga 5e. Tove föreslog att 

varannan vecka förmodligen är nog på Facebook beroende på hur stor skara med följare man 

har, se bilaga 5f. 

Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin utvecklarblogg med nyheter? Det 

mest unisona svaret var månadsvis, både Milton och Tingvall angav frekvensen, se bilaga 5c 

och 5d. Anonym svarade veckovis., se bilaga 5b, varannan vecka sa Tove, se bilaga 5f och vet ej 

Jousef, se bilaga 5e. 

Trailer. Som illustrerat i Diagram 53 föredrog majoriteten av respondenterna trailer b. Endast 

en av respondenterna angav att den tredje trailerns koncept var mest intressant. 
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Diagram 53  Fråga: Vilken av dessa trailerkoncept tycker du bäst om? 

4.6 Refining 2 

Baserat på data insamlad under de semistrukturerade intervjuerna i Testing 2, förbättrades 

prototyperna. Logotyperna och webbsidorna som ej hade valts ut under intervjuerna som 

tilltalande, se Diagram 49 och Diagram 50, togs bort. Det material som mottagits bäst 

förbättrades utifrån den feedback som mottagits under intervjuerna i Testing 2. 

4.6.1 Logotyp 

Den populäraste logotypen baserat på resultatet från Testing 2 var logotyp 2, se Diagram 49 och 

därför var det också den skiss som det fortsatta förbättringsarbete grundades på. 

Baserat på svar från Anonym som påminde att logotypens format var problematiskt, se bilaga 5b 

så vändes logotypen så att den blev mera bred än hög. Milton ville se bättre kontrast mellan 

färgerna och mer naturliga proportioner på symbolen, se bilaga 5c, baserat på det designades 

symbolen om så att svärdet hade mer realistiska proportioner. 

Något som två respondenter saknade var ”moderna inslag”, se bilaga 5e och 5f. Därför 

uppdaterades symbolens siluett baserat på studier utförda av författaren inom nutida svärds och 

vapen designers kreationer. Tove ville ha färre färger och att alla delar av illustrationen hörde 

ihop bättre rent visuellt, se bilaga 5f, utifrån det togs alla färger bort förutom nyanser av grått 

och blått för att skapa ett mer minimalistiskt uttryck, se Figur 28. 
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Figur 28  Förbättrad logotyp utifrån de semistrukturerade intervjuerna. 

4.6.2  Webbsida 

Prototyp 1 var den mest populära webbsidan under Testing 2, se Diagram 50, och alla 

förbättringar gjordes baserade på den skissen under Refining 2. Två av respondenterna tyckte att 

mindre fokus skulle ligga på menyn, se bilaga 5d och 5e, baserat på det förenklades och 

krymptes menyn, se Figur 29. 

En större video och att fokusera på vad som är sidas syfte, nämndes i bilaga 5e och 5c 

respektive. Från den feedbacken förstorades videon och en ”Köp på Steam”-knapp lades till 

högt upp på webbsidan se Figur 29. 

Figur 29  Förbättrad webbsida utifrån de semistrukturerade intervjuerna. 

4.6.3 Grafiskt material 

Samtliga respondenter från Testing 3 angav att ett spel borde ha en webbsida och en logotyp, se 

Diagram 51. Alla respondenter förutom en ansåg att ha en trailer är nödvändigt, se Diagram 51. 
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Majoriteten av respondenterna föredrog upplägget som alternativ B (Oxygen not Included) hade 

i sin trailer, se Diagram 53. 

4.7 Testing 3 

Under Testing 3 utfördes en semistrukturerad intervju med spelstudion. Den fulla 

transkriberingen av intervjun med HRG finns att läsa i bilaga 1b. 

4.7.1 Logotyp 

Vid granskning av skissen: “Jag skulle vilja säga att det förmedlar en känsla av vad det kommer 

vara för spel ungefär”, “Kanske skulle texten kunna vara i någon annan färg.” - Ferm se bilaga 

1b för komplett transkribering. 

4.7.2 Webbsida 

“Det här blir ju bra.”, “Nej, jag är nog nöjd med den.” - Ferm efter att ha gått igenom 

designskissen, se bilaga 1b. 

4.8 Refining 3 

Förbättringar baserades på den semistrukturerade intervjun under Testing 3. 

4.8.1 Logotyp 

Efter feedback som lämnats av Ferm, byttes färgen på texten till en annan, se Figur 30. 

Logotypen renderades om och toningar lades på hjaltet för att skapa en tydligare visualisering 

om hur slutprodukten skulle kunna se ut. 

Figur 30 Förbättrad logotyp, Refining 3. 

4.8.2 Webbsida 

Spelstudion var nöjd med webbsidan baserat på svaret i Testing 3, se bilaga 1b. Författaren själv 

ansåg att problematiken som Tingvall uppmärksammat, se bilaga 5c fortfarande fanns kvar och 

mjukade upp bakgrunderna till innehållet ytterligare, se Figur 31. 
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Figur 31  Förbättrad webbsida efter resultat i Testing 3. 



5 Diskussion 

5.1 Benchmarking 

5.1.1 Logotyper 

Genom att granska alla logotyper som undersöktes kan man se att de varierade mycket. Det 

finns loggor med ett flertal färger och de som är helt monokroma. De bokstavsformer som 

används varierar främst mellan versal begynnelsebokstav, endast versaler och annat, vilket kan 

ses som ett ganska brett spann av använda bokstavsformer.  

Hälften av loggorna var gjorda med rastergrafik, men många av dem försökte efterlikna pixel 

eller vektorgrafik. En femtedel av alla logotyper var renodlat pixelbaserade. En lite större andel 

av de undersökta logotyperna var vektorbaserade (26%). Vilket visar på en stor variation i stil. 

Baserat på de datapunkter som samlats in kan man tolka att varje spel försöker differentiera sin 

logotyp från sina konkurrenter.  

Det enda som tydligt kan tolkas som ett mönster för RPG-spelgenren var användandet av 
typsnitt ur typsnittsfamiljen decorative och olika typer av script, vilket 86,6% av korpus 
innehöll. Detta kan möjligen bero på scripters klassiska känsla (förf. egen tolkning av skripter), 
dynamiska linjevariation och de dekorativa typsnittens dramatiska former vilket kan göra att de 

hör hemma i logotyper som vill kommunicera äventyr och RPG. 

5.1.2 Webbsidor 

Dem flesta webbsidorna höll sig till ett mörkt tema med ljus text som kontrast. När webbsidans 

färger var ljusa så användes ofta en mörkare textfärg. Rubrikerna var den vanligaste texten att 

ha en accentuerad färg på. Brödtexten hölls vanligtvis inom en mera neutral skala med 

desaturerade nyanser och med vitt och svart som mest populära. Det är förmodligen så för att 

större kontrast mellan bakgrund och text gör texten mera lättläst. Utifrån detta kan slutsatsen 

dras att alla spelstudios är noga med att webbsidornas text är läslig. 

Ett överraskande mönster som upptäcktes var att 100% täckande bilder inte var vanliga. Få 

webbsidor valde att dela upp sitt innehåll med hjälp av stora bilder. I stället var 25% i bredd 

eller mindre en populär storlek. När man är nere i 25% och under så täcker bilden endast en 

fjärdedel av skärmen, vilket lämnar tre fjärdedelar tom. Om hela tre fjärdedelar används till text, 

blir webbsidan svårläst. Det förklarar förmodligen varför de undersökta webbsidorna ofta hade 

två spalter för innehållet. Om inte så var fallet tenderar layouten att delas upp i tre spalter varav 

endast en med text. Det visar på en annan slutsats man kan dra, symmetri i layouten på 

webbsidor används oftare än asymmetri. 

5.1.3 Grafiskt material 

Ungefär lika många av alla webbsidor var single page, som det fanns multiple page. 

Man kan kanske anta att single page webbsidors syfte är att kort informera om produkten och 

sedan skicka iväg besökaren till att köpa spelet eller till studions sociala mediekonton för mera 

dynamisk information. Denna uppfattning har författaren, som upplevde dem som mindre 

innehållstäta jämfört mot multiple page under den visuella analysen. Multiple page, kan tros 

användas för att visa mera statisk och omfattande information på webbsidan.  

Dessa två designkoncept till trots, så skilde sig användandet av sociala medier inte mellan de två 

nämnvärt. Antalet sociala medier som användes på en single page webbsida var i snitt 3,1 och 

för multiple page användes i snitt 3 olika sociala medier. Man hade kunnat anta att en multiple 

page layout hade valts för att ge potentiella kunder tillräckligt med information på en plats, så 

att studion inte behöver involvera sig lika ingående i sociala medier, vilket är krävande att 
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underhålla. Men enligt denna analys så väljer ingen av multiple page webbsidorna bort sociala 

medier, vilket kan ses som en intressant upptäckt. 

5.2 Testing 1 

5.2.1 Logotyp 

Quill Regular var det populäraste typsnittet under enkäten, Germania låg inte långt 

efter.  Quebab valdes av en respondent. Möjligen ser resultatet ut så för att respondenterna starkt 

sammankopplar antingen fantasy eller RPG-spel med historiska miljöer och gör kopplingen till 

typsnitt som liknar blackletter och handskrivna skripter.  

5.2.2 Webbsida 

Majoriteten av respondenterna (19 stycken) var relativt eniga om att den blå och gröna 

färgpaletten var den bästa. Elva av de nitton var kvinnor. Det som skiljer den blå och gröna 

färgpaletten från de andra är dess kalla färger och lägre mättnad. Kanske uppskattar kvinnor i 

större utsträckning mindre mättade färger? 

5.3 Testing 2 

5.3.1 Logotyp 

Respondenterna angav svärdet som en anledning till varför de föredrog logotyp 2a. En slutsats 

man kan dra från det är att svärd som symbol kopplas ihop med klassiska RPG-spel. 

Respondenterna ogillade när det fanns tvetydighet i vad motivet skulle föreställa, vilket var 

kritik som logotyp 1a och 3a fick. Utifrån det kan man anta att mera abstrakta motiv möjligen 

inte passar RPG-genren så bra. 

5.3.2 Webbsida 

När frågan kom till vilken webbprototyp som respondenterna föredrog, var svaret mer blandat 

än för logotyperna. Det kan bero på att webbskisserna har många fler delar att ta ställning till 

(skisserna innehåller samma saker men både färger och layout förändras mellan de olika 

exemplen). Beroende på vilken infallsvinkel respondenteten granskade skissen på kan det ha 

påverkat vilken skiss de valde i slutändan. Som exempel, en respondent med fokus på 

informationsarkitekturen kan ha valt en annan webbsida än den respondenten som hade som 

kriterier att välja den med mest snyggast färger. 

Mycket fokus låg hos respondenterna på webbsidans mål. Flera av de utfrågade uttryckte att 

webbsidan syfte måste komma före designen. De färger som målgruppen valt ut ratades av en 

respondent som reagerade på att färgerna såg omoderna ut. Vilket gör att en slutsats om att det 

möjligen är svårt att basera ett färgschema på färger som ser bra ut för sig själva utan att ge dem 

en kontext hur de ska användas. 

5.3.3 Grafiskt material 

Trailern som innehöll animerade komiska sekvenser och minimalt med text uppskattades mest 

av respondenterna. Som slutsats baserat på det kan man gissa sig till att trailers med ett tydligare 

narrativ och minimalt med distraherande text, kan ge ett starkare intryck på tittaren.  



5.4 Metoddiskussion  

5.4.1 Benchmarking - Visuell analys

Under Benchmarkingen utfördes en visuell innehållsanalys på trettio logotyper och trettio 

webbsidor. Metoden användes för att den på ett snabbt sätt gav tydliga data som kunde 

generaliseras för att se mönster. 

Författaren tror också att den visuella analysen gav en tillförlitlig inblick i hur just indiespel-

webbsidor kan se ut baserat på att analysen utfördes av en person. Felaktigheter på grund av 

varierande tolkningar av data borde troligtvis hållits minimala, då endast en persons tolkning av 

materialet appliceras under analysen. 

Eftersom en förstudie utfördes på 10 webbsidor respektive logotyper innan analysen utfördes, 

upplevdes det som enkelt att hitta kategorier lämpliga för analysen. Analysen gav de data som 

behövdes för att kunna gå vidare i processen, så den tolkas som en användbar metod för 

benchmarking. 

Logotyper. Att undersöka logotypernas siluett visade sig i efterhand vara överflödigt. Deras 

form skiljde sig så mycket sinsemellan att inget användbart samband kunde ses hos de 

undersökta logotypernas siluetter. 

Metadata om hur många kopior av hur spelet sålts i kunde ha varit relevant att samla in också 

för att dra parallellen till satsning på design och effekt. En sak som försvårade undersökningen 

var att vissa spel hade olika logotyper på varje kanal vilket gjorde det svårt att göra en tolkning 

av vilken deras primära logotyp är. 

Webbsidor. Det var svårt att avgöra om webbsidorna i korpus är bra exempel på kvalitativa 

webbsidor och går att använda helt tillförlitligt som måttstockar över lyckade webbsidor. Till 

exempel uppfyllde flera webbsidor inte helt punkterna i Spritz web solutions fem olika områden 

(Spritz web solutions, 2012). Vissa upplevdes sakna kvalitativt innehåll, flera hade trasiga 

länkar och bilder. Det finns därför anledning att tro att ett köpbeslut inte till så stor grad baseras 

på webbsidans utseende, då alla spel som undersökts går att räkna som lyckade då de är 

populära. 

5.4.2 Testing 1 - Enkät med respondenter ur målgruppen 

Metoden webbenkät användes för att på kort tid kunna få svar från flera respondenter än vad 

som skulle varit möjligt med personliga intervjuer. I ett gruppdiskussionsforum skulle 

respondenternas svar bli påverkade av varandra. På grund av detta utfördes datainsamlingen 

enskilt. Då datainsamlingen genomfördes i projektform med fast start och slut, behövdes en 

strikt planering. En enkät ansågs vid tillfället vara den mest tidseffektiva 

datainsamlingsmetoden. Syftet med enkäten var att förstå lite bättre vad målgruppen som spelet 

riktades till, tyckte var tilltalande. 

Det var svårt i startskedet att få in svar till enkäten, men ju mera personer som klickade på 

länken desto mera gillade Facebook den. Algoritmen visade som resultat länken för fler 

användare och antalet respondenter ökade i stadig takt. Hade jag haft den uppe längre tid hade 

jag utan problem kunnat få många fler svar. 

Datainsamlingen kunde alternativt ha skett via intervjuer i detta skede, men det skulle ha tagit 

avsevärt mycket mera tid att få tag på respondenter och intervjua dem. Själva data tolkningen 

hade också varit svårare. Att bara ge möjlighet till fasta svarsalternativ får respondenten att ge 

kondenserade svar jämfört mot en semistrukturerad intervju. Vilket minskar tiden som 

sammanställningen och tolkningen av data tar för författaren. 
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Många respondenter svarade på enkäten och de resultat som det gav var hjälpsamma i nästa steg 

i processen: Refining 1, så metoden kan anses som lyckad. Om något skulle förändras skulle det 

nog vara att lägga tydligare fokus på grafisk design i frågorna. Någon gång under processen 

tappades lite fokus från design, och frågorna började gå över mer mot marknadsföring. 

Urvalet baserades på vilka personer som nåddes i de Facebookgrupper där enkäten postades i, samt vilka 

personer som befann sig på Folkuniversitetet den dagen. Urvalet är inte helt kontrollerat, mera än att man 

vet att respondenterna var aktiva på Facebook i grupper som rör spel eller design och/eller att de befann 

sig i Linköping. Lyckligtvis är nästan alla människor spelare till någon typ av spel. Allt ifrån konsolspel 

till appar för underhållningsprogram (som exempel Sommarkrysset eller Melodikrysset) och produkter 

(ett exempel är Coca-Cola®’s app), gör att de som spelar är en rätt bred grupp.  

Webb-applikationen som användes för att göra enkäten, begränsade hur bilder kunde presenteras 

när alternativen visades i en slumpmässig ordning. Begränsningen gjorde att det inte fungerade 

att ha en slumpade ordning på bilderna, då respondenten behövde kunna få en överskådlig bild 

av alla fyra alternativ samtidigt. Detta skapade en statisk ordning på alternativen, vilket 

författaren tror kan ha påverkat resultatet av enkäten. Detta eftersom den vanliga läsordningen 

från vänster till höger och sedan nedåt troligen är invand hos samtliga respondenter. Ytterligare 

problem kan ha uppstått om respondenten utförde enkäten på en liten skärm där hen var tvungen 

att scrolla för att se alla alternativen, vilket inte skulle ha gett en övergripande bild av 

alternativen heller. Bevis för att detta faktiskt skedde är att i de tio första svaren fanns det en 

övervägande frekvens av A som svarsalternativ som låg högst upp i vänster hörn.  

Det gör att det gick i ett tidigt skede av enkäten att diskutera svarens neutralitet och ifall de i 

fråga faktiskt gav riktiga svar, som inte var baserade på alternativens statiska placering. Vad 

som gör att författaren valt att inte ogiltigförklara resultatet är att i den resterande delen av 

svaren (24 stycken) tycks denna trend ha brutits, och respondenterna har i stället sett på 

alternativen i sin helhet, som det var tänkt att fungera när den skapades. 

5.4.3 Testing 2 - Semistrukturerade intervjuer med branschaktiva 

Semistrukturerade intervjuer användes för att intervjua branschaktiva, för att metoden ansågs ge 

djupare svar än andra metoder. Syftet var att få friare svar än vid de tidigare datainsamlingarna, 

vilket ansågs gynna designprocessen bättre då den var så pass långt gången och det som 

behövdes mest var att fånga de finare detaljerna. 

När undersökningen utförts, är det tydligt att det tog stora mängder med tid och resurser att 

utföra intervjuer av den här omfattningen (13 stycken frågor). Varje intervju tog ungefär en 

timma i anspråk, då de intervjuade ofta ville höra mera om projektet och gärna delade med sig 

av sina egna erfarenheter inom spelutveckling efter själva intervjun var slut.  

För att effektivisera processen kunde man möjligen ha intervjuat över mail i stället eller via 

enkät. Problemet då hade nog varit att få så öppna och ingående svar. Antalet frågor hade nog 

behövt minskas för att deltagarna skulle ha orkat svara på alla frågor ingående. 

Urvalet av respondenter upplevs som bra. Alla stämde överens med de krav som specificeras, att 

de på något sätt var aktiva inom spelbranschen och utvecklade independenttitlar. Det hade varit 

bättre att intervjua flera, men då skulle ytterligare tid gått åt till transkribering. 

Intervjuerna kunde ha utformats lite annorlunda. Fler webbskisser skulle nog med fördel ha 

skapats, så att frågorna skulle ha kunnat fokuserats på en punkt i taget. 

Författaren misstänker att det inte var första gången någon av respondenterna sett trailern, 

möjligen har några också varit inblandade i produktionen utav ett av spelen, vilket skulle kunna 

skapa ett partiskt svar. Det är förmodligen alltid en risk när man undersöker en så pass liten del 

av en bransch. Många som jobbar inom den har förmodligen rätt god koll på andra konkurrenter 
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och många jobbar i flera projekt samtidigt enligt författarens uppfattning av konversation efter 

intervjuerna. 

Resultatet gick att generalisera från intervjuerna, flera teman gick att urskilja. Det var inte lika 

tydligt som vid de tidigare undersökningarna, på grund av att antalet respondenter var lägre 

jämfört mot de tidigare datainsamlingarna.   

5.4.4 Testing 3 - Semistrukturerad intervju med HRG 

En semistrukturerad intervju användes för att få feedback från spelstudion och se ifall de var 

nöjda med materialet som skapats. Intervjun gick bra i och med att all data som eftersöktes 

kunde samlas in under relativt kort tid. 

En muntlig intervju kan ha varit dålig för att den inte gav spelstudion någon längre tid till 

reflektion innan de svarade. Möjligen skulle en mailintervju ha skett i stället där studion fick 

återkoppla skriftligt. Det hade i det här fallet nog gett utförligare svar.  
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6 Slutsatser  

Detta arbetes huvuduppgift var att utreda hur en logotyp och en webbsida kan se ut för spelet 

Heathen Quest för att tilltala produktens målgrupp och samtidigt stämma överens med spel-

studions vision för sin produkt. För att skapa struktur i det skapande arbetet baserades denna 

undersökning på Sless modell för hur man kan mäta informationsdesign (Measuring 

Information Design). 

De undersökningar som har skett under arbetets gång har gett författaren en djupare inblick i hur 

marknadsföring för indiespel kan se ut. Förståelse har ökat om hur konsumenter av indiespel 

tänker om färg och form och hur de värderar och tar till sig marknadsföring. Intressanta 

intervjuer med både spelstudion Heavy Realm Games och flertalet oberoende små spelföretag 

har gett en intressant inblick i hur dessa spelproducenter resonerar kring design av grafiskt 

material. 

6.1 Benchmarking - Visuell analys av logotyper och webbsidor 

Två spel som planerats att undersökas under den visuella analysen fick väljas bort då de saknade 

antingen en webbsida eller en logotyp. De låg som de andra undersökta spelen bland de 30 mest 

populära indiespelen med taggarna RPG(rollspel), äventyr och indie. 

Logotyperna som undersöktes var mestadels en kombination av en symbol och text och större 

delen höll sig till ett analogt färgschema. Det fanns inget mönster mellan färger som var mest 

populära för genren, det mesta man kan dra en slutsats om där är att färger som traditionellt sett 

klassas som varma tycks ha använts i lite större utsträckning än kalla färger.   

De undersökta webbsidorna hade ofta ett mörkt tema, där svart var den mest använda 

bakgrundsfärgen. De vanligaste textfärgerna var ljusa, i antingen vitt eller grått. 

Vissa spel använde sig av merchandise. Nästan alla webbsidor som undersöktes hade sociala 

länkar. Utifrån det kan slutsatsen dras att de flesta indiespel använder sig av sociala medier för 

att marknadsföra sig. Majoriteten av titlarna hade också en trailer på sin webbsida, med endast 

två titlar som avvek från det mönstret. 

6.2 Testing 1 - Enkät med respondenter ur målgruppen 

Respondenter från enkätundersökningen hade många olika platser för att få reda på om nya spel. 

Enkätresultatet visade på att webbsidans som bidragande faktor till köp av ett spel är lågt enligt 

respondenterna.  

Respondenterna var inte samstämmiga över huruvida en dåligt underhållen webbsida skulle 

påverka deras köpbeslut negativt. Många litar på sponsrade Youtube klipp att ge en ärlig 

recension av spel och till det behövs inget grafiskt material.  

Webbsidan skulle vara symmetrisk både horisontellt och vertikalt i layouten baserad på data 

från enkäten för att målgruppen skulle uppskatta dess uppbyggnad. Respondenterna föredrog ett 

kallt färgschema med blått och grönt. 

Med de data som samlats in från enkäten skapades tre designskisser vardera på olika logotyper 

och webbsidor som stämde överens med den data som insamlats. 
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6.3 Testing 2 - Semistrukturerade intervjuer med bransch 
aktiva 

Logotyp skiss 2a var den föredragna logotypen av respondenterna från de semistrukturerade 

intervjuerna. Motiveringen, är att motivet var lätt igenkänningsbart och kopplas starkt till RPG-

genren.  

Det är viktigt att fokusera på ett mål med spelets webbsida och designa den för att uppnå det 

målet, enligt två av respondenterna. Med det i åtanke var det webbsida 1a som valdes ut som 

den mest tilltalande av skisserna. 

Majoriteten av de bransch aktiva respondenterna ansåg att marknadsföring inte fick ta för 

mycket tid. Alla respondenter var eniga om att en logotyp och en webbsida minimum, behövs 

för att marknadsföra ett indiespel. En trailer, ansågs också som essentiell av flera av 

respondenterna. Av det kan en slutsats dras om att tidsåtgång är en viktig faktor att ha i åtanke, 

när man planerar vilken typ av grafiskt material som ska ingå i marknadsföringen av ett spel. 

6.4 Testing 3 - Semistrukturerad intervju med HRG 

Under Testing 3 angav sig spelstudion vara nöjd med designförslagen på logotyp 2b och 

webbsida 2b i stort. Förändring på textens färg skedde efter HGRs önskemål vilket resulterade i 

logotyp 2c. De två skisserna har gått igenom flera omgångar av förbättringar vilket borde 

innebära att den förfinade logotypen och webbsidan, är tilltalande för målgruppen och är en god 

visuell representation av spelets tema och genre. 

6.5 Implementing 

Ytterligare framtida forskning skulle behövas inom området för att fullständigt förstå vad som 

gör att indiespel lyckas med sitt grafiska material. 

Logotyp 2c, se Figur 32 blev den slutgiltiga skissen som tilltalade både målgruppen och stämde 

överens med spelstudions vision för HQ. Detta resultat har uppnåtts med respons från 

målgruppen, spelstudion själv och åsikter från andra branschaktiva. Många av de branschaktiva 

respondenterna uppskattade motivet med ett svärd och hur det tydligt signalerade spelets genre. 

Målgruppen själv valde ett kallare färgschema, med blåa nyanser och ljusgrön färg. 

Figur 32 Slutgiltig logotyp prototyp. 

Webbsida 1b, se Figur 33, blev resultatet av alla undersökningar och förbättrings rundor och 

tilltalade både målgruppen och stämde överens med spelstudions vision för HQ. Grunden till 

den byggdes upp baserat på tycke och smak hos målgruppen, feedback från branschaktiva och 

spelstudion själv. Målgruppen ville ha en webbsida med en symmetrisk layout och de tillfrågade 

branschaktiva uppskattade att trailern låg på ett sådant sätt i layouten att man inte kunde missa 

den.  
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Figur 33 Slutgiltig webb-skiss. 

Grafiskt material för spelet HQ bör inkludera material för sociala medier och en trailer för att 

tilltala målgruppen och kommer därmed stämma med HRGs vision för HQ. Som grafiskt 

material rekommenderas studion -baserat på resultat illustrerat i Tabell 2- att skapa en avatar 

och omslagsbilder till de sociala medier som de väljer att använda sig av. En trailer skulle vara 

fördelaktigt att ha för studion. Det baserat på att det är vanligt att en vän eller bekant 

introducerar ett nytt spel för potentiella nya spelare, se Tabell 4. Det är förmodligen vanligt att 

vilja kolla på eller visa en trailer vid ett sådant utbyte. De respondenter som tillfrågades under 

Testing 3 föredrog i störst utsträckning konceptet för trailern till Oxygen not Included, se 

Diagram 53.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Semistrukturerade intervjuer med HRG 

1a. Scoping - Semistrukturerad intervju 2018-04-25 

Fråga 1. 

I: Kan du beskriva vad Heathen Quest handlar om kondenserat? Max fem meningar. 

HRG: Jag skulle nog beskriva det som ett dynamiskt, story drivet RPG-spel i en fiktionell värld 

som har en spännande realtidsbaserad spelmekanik. Men som också har strategiska element. 

Utvecklas nu i första hand till att kunna köras i webbläsaren, sen får man se om det skulle kunna 

spelas på andra enheter. 

 

Fråga 2. 

I: Hur skulle du positionera spelet genremässigt? 

HRG: Det är ett top-down RPG-spel med fantasytema.  

 

Fråga 3. 

I: Vad är det som gör Heathen Quest unikt, vilka selling points har det? 

HRG: Det finns många saker som är bekanta i spelet för personer som är intresserade av genren 

sedan tidigare. Det som gör det intressant, är att det finns en spelmekanik som innebär att man 

inte bara springer runt och klickar på fiender. Det ska finnas strategiska element, främst vad det 

gäller fighting. Det finns en ganska tung story. Den kommer vara dynamisk så att man kan lösa 

saker på flera sätt och kan spela om spelet.  

 

Fråga 4. 

I: Hur ser målgruppen ut? 

HRG: Gillar top-down 2D RPG-spel med en story i bakgrunden av spelet. Försöker rikta in mig 

mot spelare som inte bara vill gå runt och slå på saker. Att man får tänka lite och att det finns en 

berättelse man följer. Sen med målgrupp tänker du åldersmässigt med? 

I: Ja om du kan snäva ned gruppen med en ålder. 

HRG: Det kommer inte passa de allra yngsta spelarna, då det kommer finnas avancerade 

strategiska element.  

I: Varför tror du spelet kommer locka en så bred målgrupp?  

HRG: Spelet kommer vara lättillgängligt, man kommer kunna spela i webbläsaren, kanske 

släpper jag spelet någonstans. Det blandar in klassiska RPG-element samtidigt som det ger 

något nytt och spännande också. Det gillar jag som spelare själv, att det finns återkommande 

saker som liknar spel man har spelat, men att det finns något nytt och intressant som skiljer sig 

från tidigare spel.  

 

Fråga 5. 

I: Kommer spelet testas i alfa eller betaversion? 

HRG: Ja. Vill ha ett samtal med spelarna för det är omöjligt att hitta alla potentiella problem 

själv. Dessutom kommer man vilja ha synpunkter inför en större release. Förmodligen kommer 

jag ha både ett alfa och beta test. Alfa testen kommer säkert vara en ganska snäv skara med folk, 

som man når när man börjar gå ut med och marknadsföra spelidén på olika forum. 

 

Fråga 6. 

I: Hur hade du tänkt publicera spelet?  

HRG: Som jag bygger spelet nu skulle jag kunna publicera det på flera sätt, man kan spela 

direkt i en webbläsare eftersom det är byggt med HTML5 Canvas. Sen kan man även paketera 

till att publicera på olika tjänster som Steam och liknande. Man kan lägga det på en egen 

webbsida, hosta det själv, men då måste man marknadsföra det själv och lägga det bakom en 

betal-grej. Det jag i första hand funderar på att göra är att publicera spelet på en webbsida som 
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inriktar sig på HTML5 kompatibla spel. Sen beror det på vilken respons man får i början, när 

man har spelet i Alfa. 

Fråga 7. 

I: Hur ser spelets affärsidé ut?  

HRG: Om jag skulle ha det på Steam eller någon annan sida, då kommer det kosta en liten slant 

max hundra kronor. Hade inte tänkt ha micro transactions, blir en engångsavgift. För Alfa 

testare kommer det vara gratis. 

Fråga 8. 

I: Ni ville ha hjälp med en webbsida, vad har du tänkt att den ska innehålla? 

HRG:  På hemsidan ska det finnas information om spelet och spelstudion. Sedan beroende på 

vart man väljer att publicera spelet, länkar eller inbäddningar till att komma åt att spela spelet. 

Man kanske till och med skulle ha spelet på sidan, bakom en betal-grej.  

Fråga 9. 

I: Har du några färger, både för logga och webbsida som du tycker skulle passa spelet just nu? 

HRG: Själva sidan, ska passa spelets stil. Det är ett low fantasy 2D-spel, så något därefter. 

Några fantasyelement kanske är snyggt. Gröna och naturliga färger. Spelet utspelar sig mycket 

utomhus i skog och mark, men även i grottor och gångar. Vad det gäller loggan, gör den kurvig 

och maffig. 

Fråga 10. 

I: Har du några inspirationer, andra logotyper och webbsidor som du tycker om just nu, för 

spelet som jag kan få se? 

HRG: Jag skulle kunna dela med mig av några länkar och kanske några logotyper också, men 

det är svårt att ta dom verbalt. Jag skickar de senare. 

Fråga 11. 

I: Finns det några egna skisser eller idéer som du har fixat med innan som jag kan få ta del av? 

HRG: Jag har testat olika typsnitt och även tittat lite på hur en sida kan se ut. Den kan du få se 

och hämta inspiration från. 

Fråga 12. 

I: Vad är målet med webbsidan, vilket syfte har den? 

HRG: Folk som är intresserade av spelet ska kunna gå in och läsa om spelet där. Det ska finnas 

nyheter från tidigt i processen så att personer kan få information. Syftet är också att 

marknadsföra spelet, att visa upp det från dess bästa sida. Webbsidan ska representera spelet på 

ett så komplett sätt som möjligt. 

Fråga 13. 

I: Vad ska användarna kunna göra på webbsidan? 

HRG: Läsa nyheter, få fakta om spelet och om spelstudion i stort. Som användare ska man 

kunna nå olika sätt att köpa spelet på. Kontakta spelstudion via ett formulär, så att användare 

kan dela med sig av tankar och feedback. Se bilder från spelet och läsa dess manual. Kunna 

anmäla sig till mailinglistan.  



88/148 

1b. Testing 3 - Semistrukturerad intervju 2019-02-02 

Fråga 1. 

I: Ser den här logotypen ut att matcha känslan du vill förmedla med Heathen Quest? 

 

HGR: Ja, det tycker jag väl. Alltså jag gillar utseendet med svärd och grejer. Det talar ju om vad 

det kommer vara för sorts spel. Jag skulle vilja säga att det förmedlar en känsla av vad det 

kommer vara för spel ungefär. 

 

Fråga 2. 

I: Vilka förbättringar/förändringar skulle du se vara nödvändiga för att logotypen bättre skulle 

matcha temat? 

HRG: Kanske skulle texten kunna vara i någon annan färg. Jag tänker kanske inte svart eller vit. 

Skulle lika gärna kunna vara guldfärgad eller röd. Men jag är nöjd med fonten är jag. Om texten 

hade haft en annan färg kanske den skulle stå ut lite mer från själva svärdsbladet. Det tycker jag 

nog. Vad menar du med förbättringar för att matcha temat? Alltså du menar att det återknyter till 

det vi pratade om inledande? Första intervjun vi hade med mig, eller?  

I: Att det känns som att det matchar spelets känsla. 

HRG: Jag vet inte. Som sagt svärdet är ju rätt schysst så att det är jag nog nöjd med. Men som 

sagt någon annan färg på texten skulle vara bra. Det är vad jag kan se framför mig, så direkt. 

 

Fråga 3. 

I: Ser den här webbsidan ut att matcha känslan du vill förmedla med Heathen Quest? 
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HRG: Det här blir ju bra. Okej då börjar vi här då. Du kan berätta lite om den. 

I: Där uppe är meny, logga och sociala länkar. Sedan en trailer och en länk för att köpa på 

Steam. Ett säljande citat. 

HRG: Lite som en punch line. Precis, sedan lite features att visa och lite screenshots och grejer. 

Ja, det är ett ganska bra upplägg för en, för att marknadsföra ett spel tänker jag. Vi har sjysta 

bilder här, trailern. Som inte får starta sig själv naturligtvis. Inte med ljud i alla fall. Sedan bli 

testare, länk till studions sida. Press kit. Ja vad var frågan nu igen? 

I:  Ser den här webbsidan ut att matcha känslan du vill förmedla med Heathen Quest? 

HRG: Ja det gör den väl. Den är lite mörk och så finns allt som är bra att ha. Kanske ska trailern 

vara lite längre ned på sidan. 

 

Fråga 4. 

I: Vilka förbättringar/förändringar skulle du se vara nödvändiga för att webbsidan bättre skulle 

matcha temat? 

HRG: Nej, jag är nog nöjd med den. Väldigt snygg. Tycker om bilderna. De är från Ananias? 

I: Ja, platshållare bilderna är från Ananias och Golden Krone. 

HRG: Ja, det är snyggt med pixelgrafik så. Lite lika som jag tänkt grafiken kommer vara sedan 

på spelet. 
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Bilaga 2 – Visuell analys, korpus 

2a. Speltitlar och deras logotyper 

Spelets titel Webbsida Logotyp 

Ananias 
Rougelike 

http://ananiasgame.com/ 

 
Ancient Domains 
of Mystery 
(ADOM) 

http://www.adom.de/home/index.html 

 
Bastion https://www.supergiantgames.com/games

/bastion/ 

 
Blasphemous http://blasphemousgame.com/ 

 
Book of Demons https://return2games.com/# 

 
Cat Quest https://thegentlebros.com/catquest/ 

 
Caves of Qud http://www.cavesofqud.com/ 

 
Chronicon http://www.subworldgames.com/chronico

n/ 
 

Cogmind http://www.gridsagegames.com/cogmind/ 

 

http://ananiasgame.com/
http://www.adom.de/home/index.html
https://www.supergiantgames.com/games/bastion/
https://www.supergiantgames.com/games/bastion/
http://blasphemousgame.com/
https://return2games.com/
https://thegentlebros.com/catquest/
http://www.cavesofqud.com/
http://www.subworldgames.com/chronicon/
http://www.subworldgames.com/chronicon/
http://www.gridsagegames.com/cogmind/
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CrossCode http://www.cross-code.com/en/home 

 
Dust: An Elysian 
Tail 

https://www.noogy.com/main.html 

 
Epic Battle 
Fantasy 4 

http://kupogames.com/ 

 
Epistory - 
Typing 
Chronicles 

http://www.epistorygame.com/ 

 
Flood of Light http://www.irisloft.com/en/ 

 
Ghost of a Tale http://www.ghostofatale.com/ 

 
Golden Krone 
Hotel 

www.goldenkronehotel.com/ 

 
Legend of 
Grimrock 

http://www.grimrock.net/ 

 
LiEat http://playism-

games.com/game/271/lieat-trilogy  
OneShot http://www.oneshot-game. com/ 

 

http://www.cross-code.com/en/home
https://www.noogy.com/main.html
http://kupogames.com/
http://www.epistorygame.com/
http://www.irisloft.com/en/
http://www.ghostofatale.com/
http://www.goldenkronehotel.com/
http://www.grimrock.net/
http://playism-games.com/game/271/lieat-trilogy
http://playism-games.com/game/271/lieat-trilogy
http://www.oneshot-game.com/
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Rakuen https://projectrakuen.com/ 

 
Shantae and the 
Pirate's Curse 

https://wayforward.com/games/shantae-
and-the-pirates-curse/ 

 
SteamWorld 
Heist 

http://imageform.se/game/steamworld-
heist/ 

 
Streets of Rogue http://streetsofrogue.com/ 

 
Tales of Maj'Eyal https://te4.org/ 

 
The Binding of 
Isaac 

http://bindingofisaac.com/ 

 
The Last Door https://thelastdoor.com/ 

 
To the Moon http://freebirdgames.com/to_the_moon/ 

 
Torchlight II http://www.runicgames.com/torchlight2/ 

 

https://projectrakuen.com/
https://wayforward.com/games/shantae-and-the-pirates-curse/
https://wayforward.com/games/shantae-and-the-pirates-curse/
http://imageform.se/game/steamworld-heist/
http://imageform.se/game/steamworld-heist/
http://streetsofrogue.com/
https://te4.org/
http://bindingofisaac.com/
https://thelastdoor.com/
http://freebirdgames.com/to_the_moon/
http://www.runicgames.com/torchlight2/
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2b. Webbsidor  

West of Loathing http://westofloathing.com/ 

 
Wuppo http://wuppogame.com/ 

 

Ananias 
Rougelike 

 

http://westofloathing.com/
http://wuppogame.com/
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Ancient 
Domains of 
Mystery 
(ADOM) 
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Bastion 
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Blasphemous 

 



97/148 

Book of 
Demons 
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Cat Quest 
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Caves of Qud 
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Chronicon 
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Cogmind 
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CrossCode 

 
Dust: An 
Elysian Tail 
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Epic Battle 
Fantasy 4 
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Epistory - 
Typing 
Chronicles 
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Flood of Light 
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Ghost of a 
Tale 
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Golden Krone 
Hotel 
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Legend of 
Grimrock 
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LiEat 
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OneShot 
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Rakuen 
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Shantae and 
the Pirate's 
Curse 
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SteamWorld 
Heist 
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Streets of 
Rogue 
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Tales of 
Maj'Eyal 
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The Binding 
of Isaac 
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The Last 
Door 
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To the Moon 
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Torchlight II 
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West of 
Loathing 
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Wuppo 
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Bilaga 3 - Visuell analys kodschema 

3a Kodschema metadata 

Datainsamling Beskrivning Format 

Spelets titel Titel pa  spelet ha mtad fra n spelets Steam store page [Titel] 

Webbsida 
Adress till spelets frista ende webbplats ha mtad fra n 
spelets Steam store page [Webbadress] 

Release datum 
Fo rsta fulla releasen av titeln ha mtad fra n spelets 
Steam store page A A A A -MM-DD 

Spelstudions namn 
Spelstudions namn ha mtat fra n utgivaren i Steam 
store page [Utvecklare] 

3b Kodschema logotyper 

Datainsamling Beskrivning Format Alternativ 

Sammansa ttning 
Vilka element inga r i 
logotypen. [Sammansa ttning] Se 3f. 

Siluett 
Vilken form har 
logotypens siluett. [Siluett] Se3g. 

Rader 

Antal klart urskiljbara 
horisontella rader som 
logotypen besta r av. [Antal]  

Teckensnittsfamilj  [Teckensnittsfamilj] Se 3h. 
Bokstavsform  [Bokstavsform] Se3d. 
Utfo rande  [Utfo rande] Se3j. 
Fa rgschema  [Fa rgschema] Se avsnitt 3.3.6. 
Antal fa rger  [Antal]  

Dominerande fa rg 

Den fa rg som sto rre 
delen av logotypen 
besta r av. [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 

Fa rg 2 

Fa rg som anva nds 
tillsammans med den 
dominerande fa rgen 
men inte lika frekvent. [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 

Fa rg 3 

Den tredje mest 
frekvent anva nda 
fa rgen. [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 

3c Kodschema webbsidor 

Datainsamling Beskrivning Format Alternativ 

Webbsidans 
designuppla gg  [Designuppla gg] Se 3e. 
Spelstudions logotyp  [Ja]/[Nej]  
Videos Ro rlig media. [Antal]  

Textstycken 
Antal klart avskiljbara 
textstycken. [Antal]  

Vertikala spalter  [Antal]  

Sociala la nkar 

Utga ende la nkar till olika 
sociala medier, RSS feed 
ra knas ha r inte som 
sociala media a ven fast det [Antal]  
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ofta ligger i samband med 
sa dana la nkar. 

Bilder  

Visuell media, ej ro rlig. 
Avdelare fo r text ra knas 
inte in. [Antal]  

100% breda bilder 

Bilder som ta cker 
viewporten till 100% i 
bredd na r webbsidan visas 
i fullska rm pa  neutral 
zoomniva . [Antal]  

99% - 75%% breda 
bilder  [Antal]  
74%-51% breda 
bilder  [Antal]  
50%- 26% breda 
bilder  [Antal]  
25% och mindre 
breda bilder  [Antal]  

Produktbilder 

Bilder pa  fysiska 
produkter, sa  som merch, 
bakgrunder och liknande. [Antal]  

Screenshots fra n 
spelet Bilder tagna fra n spelet. [Antal]  

Illustrationer  

Bilder som ej uppenbart a r 
tagna fra n spelet, eller 
tydligt manipulerade 
screenshots. [Antal]  

Dekorativa 
illustrationer 

Illustrationer som inte 
fyller na gon funktion 
annat a n att dela upp 
stycken av text. Skiljer sig 
fra n avdelare da  de 
anva nder <img> i sta llet 
fo r <hr> [Antal]  

Teckensnittsfamilj 
(rubriker)  [Teckensnittsfamilj] 

Se 3h. 

Teckensnittsfamilj 
(bro dtext)  [Teckensnittsfamilj] 

Se 3h. 

Hur la nkar skiljs fra n 
bro dtext  [Textdekoration] 

Se 3i. 

Sidans fa rgtema  
[Mo rkt]/[Neutralt]/[Lju
st]  

Dominerande 
bakgrundsfa rg  [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 
Textfa rg (rubriker)  [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 
Textfa rg (bro dtext)  [Fa rg] Se avsnitt 3.3.5. 
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3d Kodschema bokstavsform 

Namn Beskrivning Bild/Exempel 

Gemener Sma  boksta ver. abcd 

Versaler Stora boksta ver. ABCD 

Versal 
begynnelsebokstav 

Stor begynnelsebokstav, resterande tecken av formen 
gemener. 

Abcd 

Annat Bokstavsform kombination som inte beskrivs av 
na gon av de ovan. 

 

3e Kodschema designupplägg 

Namn Beskrivning 

Single page Webbsida da r inga hyperla nkar leder till samma doma n som 
webbsidans egna. 

Multiple pages Webbsida da r vissa av hyperla nkarna leder till samma doma n. 

3f Kodschema sammansättningar 

Namn Beskrivning 

Ikon/Symbol Logotypen besta r endast av grafik i form av en ikon eller symbol. 

Text Logotypen besta r endast av text eller grafik klart urskiljbar som 
boksta ver och nummer. 

Symbol och text Logotypen besta r av ba de text och bild. 

3g Kodschema siluetter 

Namn Beskrivning 

Rektangel 
 

Triangel 
 

Cirkel 
 

Text 
 

3h Kodschema teckensnittsfamiljer 

Namn Beskrivning Exempel 

Old style Skapade mellan 1400-t och 1700-t. Ha rlinjerna a r 
inte avseva rt tunnare a n resten av bokstaven och 
o vre seriffer a r na stan alltid ritade pa  en vinkel. 

Bembo, Centaur, ITC 
Legacy Serif 

Transitional 
Serifs 

Skapade under mitten av 1800-t. En blandning 
mellan Old Style och Neoclassical typsnitt. 

Americana, 
Baskerville, Bulmer 

Neoclassical & 
Didone Serifs 

Skapade under senare delen av 1800-t. Dramatiska 
skillnader mellan de olika linjerna. 

Bodoni Classic, ITC 
Fenice, Marconi 

Slab Serifs Anva nda under 1800-t till marknadsfo ring. 
Ka nnetecknas av sina fyrkantiga seriffer. 

ITC Lubalin Graph, 
Rockwell, Egyptian 
Slate  

Clarendon Serifs Framtagna under mitten av 1800-t. Korta till 
medella nga seriffer. 

Bookman, ITC Charter, 
Cralendon 
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3i Kodschema textdekorationer 

Namn Beskrivning 

Avvikande fa rg 
 

Ingen La nkar skiljer sig inte fra n webbsidans bro dtext. 

Understruken 
 

Understruken & 
avvikande fa rg 

Med avvikande fa rg menas en fa rg som ej o verenssta mmer med 
bro dtexten pa  webbsidan, 

3j Kodschema utföranden 

Namn Beskrivning 

Pixel Grafisk teknik da r bildpunkterna a r tydligt urskiljbara. 

Raster Grafisk teknik da r bildpunkterna blir tydliga vid in zoomning. 

Vektor Grafisk teknik som skapar skarpa kanter, vilket medfo ljer att toningar blir 
mindre smidiga. 

 

 

  

Glyphic Serifs Pa minner om ristade boksta ver. Kontrasten mellan 
de olika linjerna brukar inte vara stor. 

Albertus, Cartier 
Book, ITC E lan 

Grotesque Sans 
Serif 

Runda boksta ver med fyrkantiga avslut. Mera 
kontrast mellan ha rlinjer a n de flesta sans seriff 
familjerna. 

ITC Franklin Gothic, 
Helvetica, News 
Gothic 

Square Sans Serif Baserade pa  Grotesque Sans Serif men mera 
hoptryckta. Tenderar att ha sto rre mellanrum 
mellan boksta ver. 

Neo Sans, Felbridge, 
Eurostile 

Geometric Sans 
Serif 

Baserade pa  geometriska former. Saknar seriffer och 
brukar vara ja mn tjocka i alla streck. 

Avenir, ITC Bauhaus, 
Futura 

Humanistic Sans 
Serif 

Baserade pa  proportioner fra n romerska 
ingraverade boksta ver. Den grupp av sans seriffer 
som mest efterliknar seriffteckensnitt. 

Frutiger, Gill Sans, ITC 
Goudy Sans 

Formal Scripts Teckensnitt fra n den ha r gruppen har ofta boksta ver 
som sitter ihop. Baserade pa  formell handskrift fra n 
1600-t. 

Bickham Script, Elegy, 
Helinda Rook 

Calligraphic 
Scripts 

Efterliknar kalligrafi och ma nga ser ut att vara 
skrivna med en platt spets. 

Belltrap, Blaze, 
Mistral 

Blackletter & 
Lombardic 
Scripts 

Baserad pa  tecken innan det fanns flyttbara blytyper 
fo r tryckning. 

Agincourt, Cresci 
Rotunda, Monmouth 

Casual Scripts Skapade fo r att efterlikna mindre formell 
handskrift. 

Brush Script, 
Freestyle Script, 
Limehouse Script 

Decorative Styles Teckensnitt som a r designade fo r att vara dekorativa 
framfo r att vara la sbara, 

ITC Aftershock, ITC 
Airstream, Mo Funky 
Fresh 
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Bilaga 4 – Enkät 
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Bilaga 5 Semistrukturerade intervjuer Testing 2 

5a Frågeschema 

Datum: 

Namn (eller önskat alias om anonym):____________________________  
Får denna intervju spelas in: JA / NEJ 

Projekt/Engagemang inom spel:_________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Logotyp.  

1. Vilken av logotyperna tycker du bäst representerar ett RPG-spel med både klassiska 

dungeon crawling och moderna inslag? 

• Logotyp 1 

• Logotyp 2 

• Logotyp 3 

2. Vad är det som gör att du tycker om den? 

3. Vad skulle du själv förbättra med logotypen? 

Grafiskt material. 

4. Vilket eller vilka medier anser du ett indiespel bör involvera sig i för marknadsföring? 

• Utvecklarblogg 

• Logotyp 

• Webbsida (ej blogg) 

• Twitter 

• Youtube kanal 

• Facebook 

• Trailer 

• Merchandise 

• Sponsrade Youtube videos 

• Betald marknadsföring på Steam 

• Finnas på Steam 

5. Tycker du jag missade något viktigt media och i så fall vilket/vilka? 

6. Om du skulle vilja köpa merchandise bundet till ett spel vad skulle det vara troligt att du 

valde för produkt-er? 

• Mugg 

• Stickers 

• T-shirt 

• Coasters 

• Poster 

• Knappar/Buttons 

• Nyckelband 

• Jag skulle aldrig köpa merchandise för ett spel 

7. Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin Twitter? 

8. Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin Facebook sida? 

9. Hur ofta anser du att ett indiespel bör uppdatera sin utvecklarblogg med nyheter? 

10. Vilken av dessa trailerkoncept tycker du bäst om? 

• Action från spelet med title cards ADOM 

(https://www.youtube.com/watch?v=XzLnW5gTyRY ) 

https://www.youtube.com/watch?v=XzLnW5gTyRY
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• Action från spelet med animerade kortfilmer Oxygen not Included 

(https://www.youtube.com/watch?v=7-8usFhMN_c ) 

• Action från spelet Catquest 

(https://www.youtube.com/watch?v=TZzn4wobgug) 

Webbsida. 

11. Vilken av webbsidorna tycker du är mest tilltalande? 

• Webbsida 1 

• Webbsida 2 

• Webbsida 3 

12. Vad är det som gör att du tycker om den? 

13. Vilka förbättringsmöjligheter ser du? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7-8usFhMN_c
https://www.youtube.com/watch?v=TZzn4wobgug
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5b Semistrukturerad Intervju 1 

Respondenten önskade att förbli anonym innan intervjun startade och önskade att inte bli 

inspelad. Denna transkribering är baserad på de anteckningar som gjordes under intervjuns 

gång. Anonym har jobbat på spelföretaget Millenway Development AB med titeln Pro Gamer 

Manager 2. Författarens anm. Tekniskt strul under visningen av prototyperna för webbsidan. 

Proportionerna blev förvrängda när bilderna betraktades och drogs ut horisontellt av 

programvaran.  

Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5a. 

1. b. 

2. Fin design, smidig och modern. 

3. För avlång. Vore kanske enklare att ha bredaste delen åt andra hållet. 

4. a, b, c, (d), e, f, (g), i, (j) och k. 

5. Tumblr och Instagram. 

6. c och e. 

7. När det kommer nya uppdateringar till spelet. Gärna veckovis, fredagar är en bra dag 

att posta på. 

8. Inte så ofta, beror på hur ofta det behövs. Kanske månadsvis. Patch notes främst. 

9. Så fort det sker en buggfix eller något nytt. borde vara någon gång i veckan beroende 

på vilket schema de håller. Längre text här som förklarar mera ingående än på de andra 

kanalerna. 

10. b. 

11. b. 

12. Anser den vara enklast att hitta på, tycker om menyn. Tycker om glow effekten på play 

knappen över videon, gör att den sticker ut från bakgrunden. 

13. Annorlunda playknapp, rundare och att den ska ha en annan färg.  
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5c Semistrukturerad Intervju 2 

A. Milton godkände att bli inspelad i början av intervju 2018-12-20. Denna transkribering är

baserad på de ljudupptagningarna inspelade på East Sweden Game. Milton är grundare för

Miltonic Games AB, Mostly Harmless Games AB och jobbar för nuvarande som coach på East

Sweden Game. Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5a.

Fråga 1. Milton: I min mening så är nummer två (b. förf.anm.) den absolut bästa logotypen. I 

ett rent objektivt perspektiv så finns det detaljer i den som gör den är mer eller mindre lämpad 

till att vara en logotyp. Den första (a. förf.anm.) logotypen till exempel använder ju blå och grå 

färger mot en ljusblå/vit bakgrund. De enda bokstäverna jag ser, om jag inte tittar särskilt noga 

är n Quest. Det är inte uppenbart vad det föreställer, det är väl någon typ av kristall eller flaska 

med något typ av läderband. Det är svårt för mig att skapa en association till något annat än till 

typsnittet i sig själv, som är lite mera neutralt med tanke på att jag inte ser vad motivet är.  

Medan logotyp nummer två har ett väldigt tydligt motiv med mera historiska aningar med 

bannern, det ger vibbar till att det är någon typ av rollspel. Ett svärd och någon typ av diamant 

som pryder den, någon form av skatt.  

[Byter till logotyp c.] Har lite samma problem här, ser inte vad motivet föreställer. Jag kan gissa 

vad det är för något, men det kommunicerar inte så bra för mig. Tvåan är ganska bäst. 

Fråga 2. Milton: Dels att den har ett tydligt motiv. Svärd, diamant, banner det är dom tre 

nyckelpunkterna jag ser. Bra motiv, tydlig och lättläst text. Allting för mig kommunicerar, 

namn, typsnitt och motiven, förklarar för mig så jag känner vibbar av medieval RPG. Det är inte 

orimligt att det är inslag av fantasy med diamanten. 

Fråga 3. Milton: Detaljmässigt tror jag svärdets egna proportioner. Hur stor parerstången är 

diamanten, skaftet och så vidare. Tror mycket detaljer kan poleras upp och samtidigt hålla det 

stiliserat och göra det lättare att fånga bilden av att det är ett svärd. Nåt mer man kan tänka på är 

hur den skulle fungera i svart-vit.  

Om logotypen tillåter en gråskala eller till och med en monokrom färg är inte extremt viktigt 

men kan vara bra för olika typer av branding. Till exempel om man gör posters och visitkort är 

det okej med massa olika färger. Men om man ska göra en rollup, blir gradienter svåra, om det 

är flera olika toner av grått till exempel. Nästa nivå kanske man vill göra svettband och grejer 

om det går riktigt långt, det blir svårt för du kan inte sy i så många olika färger. Men om det 

fungerar och man fortfarande kan läsa logotypen i svart och vitt och vitt på svart då har man en 

väldigt bra logotyp som är väldigt tacksam som så. 

En till grej som jag ofta brukar tänka på är hur den här logotypen skulle se ut om man skulle 

animera den. Till exempel när spelet börjar eller i en trailer för marketing. Finns det nåt som kan 

ta logotypen som en brandasset och omsätta den i en animerad sekvens. Typ att bannern att den 

flyger ned som att den följer vinden och i samma svepande rörelse sticker svärdet ned genom 

det på mitten så att allting faller på plats. Sedan tonar texten fram eller så är den redan där. Då 

finns det en synergi i hur logotypen kan kommunicera i flera olika format medan den 

fortfarande presenterar samma upplevelse. 

Fråga 4. Milton: [kollar på listan] Det är mycket man kan revidera kring. Utvecklar-bloggar är 

intressanta och kan ibland, om man har tur -driva mycket trafik. Det man ofta underskattar när 

man pratar om utvecklar-bloggar är den tid de tar och hur mycket energi de kräver när man ska 

göra det regelbundet. De första tre gångerna när man gör det kanske en gång i veckan då är det 

ganska lätt, då har man mycket att prata om. Här är själva idéen, här är mekaniken, så här vill vi 

att storyn ska vara sedan blir det lite mera stolpigt. Då sjunker kvaliteten på materialet -det blir 

inte längre läsvärt, man gör det för sakens skull och det driver inte fler läsare. Parallellt med det 

är läsarna folk som är intresserade av spelutveckling, vilket ofta är andra spelutvecklare inte 
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konsumenter. Så det här talar inte till den riktiga kundbasen och driver inte försäljning, tror jag. 

Jag undviker utvecklings-bloggar för att de inte är till för spelare och inte driver in spelare.  

Det finns andra sätt att kommunicera vad man jobbar på, patch notes eller korta videos när man 

bara gör en uppdatering som är lättsmält, eller bara en bild där det står vad man jobbat på sedan 

senast. Det tror jag har större genomslagskraft och kräver mycket mindre energi.  

Mycket handlar om det, man ska vara noga med att hushålla med våran egen tid. 

Logotyp är viktigt, vi behöver en enda enhetlig bild som vi kan associera med ett varumärke 

eller en produkt. 

Webbsida -det är ju rimligt att samla allt på en portal alltså om jag inte vet bättre om jag är 

journalist eller utvecklare eller vill ha kontakt med en bra att härleda till en sida där man kan 

hitta allting, eller till och med kunna köpa spelet eller komma till andra tjänster är bra. Det är 

lätt och billigt att sätta upp - det finns få argument till att inte ha en webbsida.  

Twitter och Facebook och alla andra kanaler det finns ju Reddit och Instagram och sjukt många 

kanaler där man kan finnas. Jag tror inte att man ska tvinga sig att vara på någon kanal för 

sakens skull. För att du inte kommer skapa genuina budskap och kommunikation på en 

kommunikationsplattform där du inte är bekväm.  

Om du regelbundet Twittrar och du älskar att twittra och det är det du gör. Sedan när du startar 

ett projekt faller det ju sig naturligt att göra det och skapa uppdateringar och berätta om ditt 

arbete och naturligt tweeta om det. Då kommer det vara bra marknadsföring. Men om du skapar 

ett twitter konto för the sake of it och bara marknadsföra spel. Då kommer det bli tomma 

torftiga meddelanden. Folk är mera intresserade av att höra människor än företag.  

Samtidigt är ju alltid avvägningen, ska man göra ett privatkonto, spelkonto eller ett 

företagskonto. Vad är bäst. Finns för- och -nackdelar, man kanske inte vill involvera sitt 

privatliv i ett stort projekt för alla möjliga anledningar. Ett företag kanske inte är så intressant att 

lyssna på för att det bara är ett företag. Det kan man diskutera mycket. Tror framför allt att man 

inte ska börja med något som man inte redan är van vid.  

De flesta som jag pratat med som jobbar med marknadsföring inom sociala medier säger att 

Facebook är deras starkaste plattform. Med möjligheter till sponsring, möjligheter till att plugga 

in andra typer av media. Men återigen där om man till en början tycker att det är bekvämt att 

jobba med Facebook så shure kör. Men det kommer inte vara genuint om du inte är bekväm 

med det själv. 

Youtube är ju en plattform där man kan ladda upp sina videos men jag tror det största värdet 

egentligen är för att kunna porta det vidare, bädda in Youtube länkar på webbsidor och på andra 

kanaler. Det är bra. Att driva en Youtubekanal är ett mycket större arbete än att bara dela med 

sig av uppdaterings-videos om man inte redan är en Youtubepersonlighet som är värd att följa. 

Så om man inte redan jobbar med Youtube tror jag det är väldigt svårt att bara stoppa in det i ett 

bolag. 

Trailer, tror jag är en av de absolut viktigaste enskilda medieformaten som man kan använda. 

För man konkurrerar extremt mycket om tid. Allting handlar om hur snabbt eller effektivt vi kan 

förmedla ett budskap, en bild eller en idé. Vi har kanske runt 5 sekunder på oss att innan folk 

tröttnar. Det första som spelas på en hemsida automatiskt eller Facebooksida eller på Steam är 

ju den första videon. Fast utan ljud.  

Då ska trailern utan ljud, utan några förkunskaper hos mottagaren, på max 5 sekunder kunna 

fånga en persons intresse och direkt få dom på humör att börja investera pengar i en produkt 

som de aldrig hört talas om förut. Det är extremt svårt. Då kan du inte börja med häftig musik, 
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som man i regel inte hör om man inte har automatiskt ljud på. Du kan inte börja med 5 sekunder 

av mörker, fade in av logga och sedan fade in av nästa logga, in association with Fmod, Unity. 

Du slösar så mycket tid, under den tiden har 90% av alla potentiella kunder försvunnit. Ska du 

ha en chans att nå ut med ditt budskap, ska du ha en vass trailer som är cool från första 

sekunden och sedan fortsätter framåt. Du kan använda den på massa olika sätt. Om jag har en 

budget på 100 tusen kronor att göra ett spel så lägger jag 50 tusen på trailern minst. Sedan får 

folk vara glada om de får lön. Utan trailer har vi ingen chans. 

Merchandise kommer senare, om man vill tjäna pengar på något mer sätt än att sälja spel. Ja, 

och om vi har ett varumärke som tillåter efterfrågad merchandise, då kan man välja om man 

öppnar den handeln eller inte. Det är en helt annan affärsmodell, det är försäljning och inte 

marknadsföring, det är en effekt av lyckad framgång av varumärket. 

Sponsrade Youtubevideos, inte en aning, har inte sett så mycket av hur det skulle fungera. Vad 

tror du att man sponsrar videorna på andra plattformar eller betalar för mer views på Youtube? 

Författare: Att man kontaktar såna som spelar spel och ger dom nycklar. 

Milton: Det kanske är en strategi men då vill man nog hellre göra det tillsammans med en PR-

byrå och som en del av en större satsning. Har man begränsad budget eller hårt begränsad 

budget, då är inte det hög prio. Utan man vill mest ha de organiska viewsen. Men det är väl 

shure en legitim strategi om man har uppåt några 100 tusen att lägga på den. 

Betald marknadsföring på Steam finns inte. Steam tar inte emot några pengar för att sälja spel. 

Så det är ingen idé. Annars är Steam absolut bra, och viktigt, har du något som är värt att visa 

upp -den första trailern -den första versionen, så tycker jag att man ska lägga upp en sida på 

Steam och på alla andra plattformar som man vill finnas på. Har man inget företag än och inte 

har pengar att lägga på det, då är det svårt, då kan man köra på Itch eller Gamejolt, funkar precis 

lika bra.  

Vill man finnas på Steam så småningom, ju tidigare man kan få upp en store page desto bättre. 

Bara så att folk kan gå in och läsa lite om det, följa det eller lägga det i sin önskelista. Ju mer tid 

du har det där desto bättre. Om du lägger upp spelet samma dag som du släpper det, då kommer 

det inte hinna röra sig i storen än. Man riskerar att förlora ganska mycket på det. 

Fråga 5. Milton: Utöver dom här, key art. Alltså en banner, en logga och en bra bild, en video -

en bra videosekvens. jag skulle kalla det hero art eller typ key art. Den här är den coolaste 

bilden -välinvesterad, väl polerad bild- som representerar spelet ur en mer relevant kontext. Här 

ser jag till exempel alla karaktärer. Här ser jag huvudpersonen eller scenen man är i, eller vapen 

man brukar använda, något som ramar in hela spelets känsla. Det är en bra bild. 

Fråga 6. Milton: Om något kanske jag skulle köpa en t-shirt, annars inget. 

Fråga 7. Milton: Om man nu väljer att använda Twitter. Så tror jag att Twitter behöver vara mer 

av en dialog. Man behöver vara mera intuitiv. Försöker man skita ur sig budskap tror jag inte 

folk tycker det är så jätteintressant. Jag skulle kanske säga 10–20 gånger per vecka. 

Fråga 8. Milton: Facebook 2 till 5 gånger per vecka. 

Fråga 9. Milton: Utvecklingsbloggen en till två gånger per månad. 

Fråga 10. Milton: Jag tror att alla gjorde den bästa insatsen för sitt eget spel. Spelen var ganska 

nischade och hade sin egna inherent begränsningar för vad man kunde använda i sin branding. 

Catquest ser ju ut som det gör, det är ett spel som har en typ av klassisk stil och är en tekniskt 

modern adaption av ett extremt gammalt spelkoncept.  Det är svårt att få det visuellt jämförbart 
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med andra spel som. Med moderna kombinationer utan att inskränka på den stilen som är 

spelets viktigaste säljpunkt. Så jag tror alla har gjort likvärdiga insatser trailer mässigt. 

Jag tror att Oxygen Not Included vinner med en hårsmån eftersom dom gjorde ett väldigt bra 

jobb. Det känns som att inga animerade sekvenser var cinematiska utan att de tog sekvenser från 

spelet och skötte dom väldigt bra. Jo det var ju några animerade sekvenser och jag är personlige 

svag för dom för de visar på högre kvalitativ trailer med mer rörelser och händelser, när man går 

utanför endast game play och visar lite mera omkring och förmedlar känslor och stämning 

genom att ta lite specifika sekvenser som det här är när killen flydde från vatten som forsade 

över honom. Då tror jag att sånt här är ett klassiskt problem i det här spelet. Man kan leva sig in 

i det lite mera än att bara se det på skärmen för att bara titta på hur spelet ser ut kanske inte 

skulle se så häftigt ut. Men nu fick jag se några som minade, några som använde vapen och 

byggde grejer och jag fattade grejen helt och hållet. Jag tror jag fattar alla spel väldigt bra. 

Medan deras användande av unika animerade scener gjorde den till den bästa trailern. Men 

spelet i sig var också väl lämpat för att göra en schysst trailer där det händer grejer som är 

intressant att titta på, och det är lite så de jobbar. 

Fråga 11,12 och 13. Milton: Jag tittar mycket på call to action. Och vi pratar mycket om att 

räkna hur många klick det finns. Hur många klick finns det innan jag är framme. Om målet är 

att jag ska bli testare. Om målet med hemsidan är att samla flera testare. Då tycker jag den 

första sidan bara borde vara "Hej, välkommen hit! Bli testare”, om vet du inte vad det handlar 

om, titta på trailern. Så trailer och testare är de två stora grejerna som finns. Resten är bara 

bonusinformation om man är nyfiken. Så den första sidan försvinner direkt för mig, för att det 

blir alldeles för svårt för mig att hitta och förstå att det här är navigationen. Jag tycker inte den 

passar in på resten av sidan, navigationen behöver vara närmare knuten till loggan eller längst 

upp på sidan. Däremot var det ju en väldigt fin bakgrund precis som på trean, toppen. Det är 

alltid kul, och den följer med precis. Där kan man jobba mycket med parallax och sådant.  

Här var det ju lättare att förstå att det var navigation och trailern sitter väldigt tätt ihop. Nu 

lappar den in här, det ser lite klumpigt ut. Om något vill jag ha den här bakgrunden och den här 

marginalen till trailern så att jag ska kunna se den ligger i folden. Den ska vara så nära att jag är 

en lätt scroll bort från att fatta att okej det är en trailer här. 

Medan den här föredrog brödet här, hur informationen presenteras. Den är tät men ändå luftig 

och lättsmält information. Så med andra ord, toppen av tre till ungefär fram hit och sedan resten 

av tvåan.   

Den här sidan dog ut efter ett tag och det enda viktiga som var kvar för oss var att fortsätta 

spelet. Så då hade vi kvar trailern, för att visa vad det var. Så här är logga, trailer, lite förklaring 

och sedan köp på Steam/gamejolt. Och that's it. Det är det som var viktigt för oss. Att man får se 

brandingen och att man kan köpa spelet. Sedan om man verkligen vill ha mera information då är 

det för att man har någon typ av fråga eller behöver support. Då finns den här FAQ tabben. Eller 

så är man intresserad av vårt press kit, och då klickar man där. Så får man sin intervju och så. 

Man kan trycka vidare. det här har vi tagit bort. Men det var så vi resonerade. 

Sedan så skriver jag prioritera sidans design enligt era mål. Det borde ju vara ett mål för er att 

folk som behöver hjälp får hjälp. Det kanske ska finnas en support -ticket system eller någon typ 

av crm beroende på hur ambitiös man är. Om jag skulle kunna rensa de här, skulle 

landningssidan vara för att köpa spelet om jag verkligen vill ha en blogg eller vill dela med mig 

av nyheter, så kan jag ha en sådan tab. Då måste jag tänka på vad som är syftet för det, kan vi ha 

det på riktigt? Kontakt -Vill vi bli kontaktade? I så fall av vem? Vi vill inte att folk ska skriva till 

oss eller söka jobb här. Då skriver vi press, för press vill vi ju ha kontakt med. Influencers ska 

komma och begära nycklar genom systemet vi har. Då skriver vi influencers/press här. Så att 

man verkligen går på syftet och inte går runt för mycket och kollar på andra spel. Vet väldigt få 
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som tycker det är intressant att läsa om studion. Vem är det som egentligen skulle vilja läsa om 

den? Det är kanske press i så fall. och då ska det finnas i presskittet som är en annan del. 

Det kanske kan vara en länk här uppe som säger presskitt eller att ha en tab som säger presskitt 

och där samlar vi allt sånt. Och håller den uppdaterad. Så tror jag. 
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5d Semistrukturerad Intervju 3 

J. Tingvall godkände att bli inspelad i början av intervju 2018-12-20. Denna transkribering är

baserad på de ljudupptagningarna inspelade på East Sweden Game. Tingvall driver studion

Catalope Games AB som hittills har släppt två spel, Scrap Galaxy och Skeletal Dance Party.

Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5a. 

Fråga 1. Tingvall: Jag tycker 2 är den som jag tänker är RPG-spel. 

Fråga 2. Tingvall: Jag gillar svärdet. För mig säger det att det här är ett fantasyspel. Den första 

var det väl oklart egentligen vad det var för sak. Trean tänkte jag mer kanske skulle vara ett 

strategispel. För där har du en krona av något slag. Då tänker man ju att det är management -du 

är högt uppe, så är det ändå på något sätt. Okej. Så ser man att det är en liten kristall på svärdet. 

Okej det fantasy, det är ett fantasy svärd helt enkelt. Den där banderollen runt svärdet ser hyfsat 

snygg ut också. 

Fråga 3. Tingvall: Du säger att det är moderna inslag, det enda jag tycker mig kunna utläsa av 

den är att det är lite cartoony. Det inte är ett realistiskt svärd, proportionerna är lite cartoony och 

sånt. Men du skulle fortfarande kunna ha ett klassiskt RPG-spel som är cartoony, så om du vill 

signalera att det är med moderna inslag så skulle jag vilja få in det på något sätt i det. 

Fråga 4. Tingvall: Det hänger väldigt mycket på vad för spel det är. Jag kan ju säga det att 

hemsida, behöver du i regel ha. Och det är ju egentligen för att du ska kunna säga att “jag 

utvecklar ett spel”, sedan så säger de “Oj, vart kan jag veta mera om det?”, “Du kan gå in till 

www.spel.se och hitta det”. Den behöver egentligen inte vara så mycket mer komplex än en sida 

som säger “Kul att du är intresserad av vårt spel! Du kan köpa det här borta”. 

Logotyp behöver du ju i någon mån, men du kommer automatiskt ha det om du har en titel på 

spelet. Då har du ju titeln med whatever font. Med din fråga menar du måste ha, eller kan vara 

kul att ha? 

I: Vad du tycker man måste ha. 

Tingvall: Okej. Trailer måste du ha. Du måste också kunna säga att “Okej kan jag bara få se lite 

game play” och “Här har du det”. Sen får du implicita saker till exempel om du har en trailer så 

kommer du posta den på Youtube för det är där folk går och letar efter det. Vad menar du med 

marchandise? Menar du saker du kan köpa eller giveaways och så? 

I: Produkter som spelaren får köpa. 

Tingvall: Det jag har gjort, är mycket med stickers. Dom kastar jag på folk. Jag anser att om jag 

kan betala 1 krona för att du ska göra reklam för mitt spel, är det jävligt väl investerade pengar 

om du har den på laptoppen.  

Jag skulle vilja säga, att med de här tre så har du the bare minimum. vad du också förmodligen 

vill ha är förmodligen Twitter, Facebook kanske och en Youtubekanal som du kan hosta din 

trailer på. När jag snackat med lite annat folk, finns det ju: Ska jag ha en sida för mitt 

spelföretag eller en sida för mitt spel? Det är ju två stycken olika tankar då. Dels har du den här 

med att: Okej vill jag kunna bygga en audience för mitt spelföretag och sedan har jag släppt ett 

spel och sedan kunna sälja ett till spel till dom. Eller har jag någon tanke på att okej jag skulle 

vilja bygga ett spel för små tjejer om hästar och sedan bygga ett spel om att skjuta zombies. Det 

är inte samma målgrupp. Om jag har en Facebook grupp som snackar om båda dom kommer 

ingen vilja gilla den.  
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Jag har gjort det så att jag tycker det är mera vettigt att ha en twitter för ditt spelföretag, en 

Youtube för ditt spelföretag och en Facebook för ditt spelföretag. För då på något sätt kan du 

bygga en base på det.  

Utvecklarblogg tror jag, bloggning tar hyfsat mycket tid och det är inte jätte många som läser 

den. Jag lägger ju upp artiklar på IndieDB ibland, men det är oftast: Okej jag har text, som jag 

kommer lägga på Steam med min patch logg och då kan jag spendera några minuter med att 

lägga upp den på IndieDB också. Jag vet att jag hittade det, jag fick en artikel i rock paper 

shotgun i och med att vi blev featurad på IndieDB. Så någonting ger det ju.  

Merchandise tycker jag du måste ha ordentligt med engagerad fanbase för att göra det. Och det 

rimliga är väl att jag är på ena sidan av jorden och du är på den andra jorden. Och om du ska ha 

något litet att man ska skicka det, det är logistik och sådant.  

Sponsrade Youtubevideos. Du tänker typ betala en influencer för att spela? Jag tror inte en indie 

skulle ha betalat en person som har det inflytandet. Vi snackar ansenliga summor för att dom 

ska göra det. Däremot tror jag att använda influencers för att dom ska spela spel. Det är ju så 

folk gör. Dom söker på det här spelet och sedan ser de amen här har vi en let’s play av det. 

Sedan klickar de på den. Det ska man ju ha. 

Vad menar du med betald marknadsföring på Steam? Det finns inte. Du kan ju köpa ads som 

sedan pekar till Steam. Vad som finns men som är shady as fuck är att man kan köpa players. 

Eller att göra deal med att “Här får ni tusen keys, kan ni ge oss massa med reviews för det här 

spelet?”. Du kan ju köpa, precis som på mobilmarknaden så kan du ju köpa spelare. Det är 

många som skickar mail till exempel och säger “Hello, good sir. Vi vill göra en positiv review 

av ditt spel. Kan vi få det här i utbyte av det?” Vilket är shady as fuck och bör ses ned på.  

Finnas på Steam -Om det är ett PC spel. Då är det enligt min data rätt vettigt att finnas på 

Steam. Det är inte nödvändigt, men du säljer mest på Steam.  

Fråga 5. Tingvall: Jag kan säga till exempel Keymailer eller något som heter Woowit. Du 

kommer ju bli spammad av folk som tycker att de ska få nycklar till spelet. För att “Hej jag är 

den största Youtubern i Ryssland, vänligen skicka mig 20 nycklar så kan jag och alla mina 

streamer kompisar spela det.” Då måste man lägga ned massa med tid, på att sitta och kolla på 

att de här är de egentligen utger sig för att vara och sånt. De kommer länka till en Youtubekanal 

sedan har den Youtubekanalen ingen businessmail och sånt. Det man kan göra då är att vi ger ut 

nycklar via Keymailer och då har dom verifierat sig till Keymailer. Så då ser du till exempel att 

den här personen verkligen äger den 6 miljoner Youtubekontot. Vill du ge henne en nyckel ja 

eller nej. Den löser lite problem med sånt. 

Eftersom du sa finnas på Steam, så vill jag även lägga till Itch.io och Gamejolt. Bägge är bra 

sidor att kränga indiespel på. Fast Gamejolt säljer du inte så mycket spel på men du får däremot 

att mitt spel ligger på frontpage där och folk som tittar på det. Det är möjligt att folk ser det och 

sedan börjar de köpa det på Steam i stället.  Jag har för mig att Five Nights at Freddys spelen, de 

är mycket via Gamejolt som dom har kommit. Citera mig inte på det. Men jag har för mig att 

det är det.  

Itch.io, den är för indiespel, så det är också trevligt. Du säljer spel en del på den vilket är kul.  

Vad mer, Reddit så klart. Säger sig själv. Tumblr håller ju på att dö nu, så Tumblr blir det ju 

ingen poäng med att skaffa. Du kan eventuellt, vad som är intressant, du vill ju i en mån ha ett 

spel som marketar sig själv. Till exempel med hjälp av spelet då kan vi säga att “Shit kolla på 

den här grymma headshot videon som jag gjort!”, eller något sånt. Ge spelarna möjlighet att 

marketa det åt dig. Men hur det skulle gå till vete fanken.  
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Fråga 6. Tingvall: Stickers tycker jag är sånt du får. Det är ingenting du skulle köpa alls, så den 

skulle jag ta bort.  Coasters är också lite förbrukningsmaterial så jag skulle nog säga att jag inte 

skulle köpa en sån där. Jag har två sådana hemma och that’s enough. Knappar och sånt tycker 

jag egentligen är giveaways. Nu kanske jag sitter och svarar på en annan fråga. Om regeln är, 

skulle jag betala för dom -nej. Jag tycker det är sånt som du borde få. Nyckelband med till viss 

del. 

Men vad jag däremot skulle vara beredd att köpa det är till exempel, mugg, tischa och posters. 

Och jag antar att det här är någon poäng med, “Okej ska vi köpa det här spelet och deluxe 

editionen då så får du bla bla bla”. Det är något som jag skulle kunna tänka mig att gå med på.  

Fråga 7. Tingvall: Jag skulle nog säga dagligen egentligen. Det är svårt att hålla den takten, när 

jag försöker med det själv.  I princip om du har någon som kollar twitter så den personen det 

förmodligen någon gång per dag och då är det ju trevligt om det plingar till. Men problemet är 

ju att du faktiskt vill ha något nytt att säga.  Du ska inte bara “Hello! Please buy our game!”, 

utan det är ju där det svåra är, att du vill på något sätt ha något nytt att säga varje dag. Det är ju 

jättesvårt. Det är liksom “Vad hände idag då?”, “Jo, jag käkade en god macka”. Men vad hände 

idag som någon annan kan vara intresserad av?  Den är svår. jag löser ju det i Skeletal Dance 

Party med att jag har en Gif-encoder inbyggt i spelet. Vilket innebär att så fort det händer något 

knasigt i spelet så kan jag klicka på en knapp och sedan få det i en Gif. Då är det ju bara att när 

jag sitter och utvecklar eller testar saker att jag automatiskt gör gifar. Sedan är det bara att lägga 

upp dom på Twitter på det sättet.  

Fråga 8. Tingvall: Facebooksida skulle jag inte säga att det var dagligen. Någon gång per vecka 

kanske.  Man måste tänka med båda dom (Facebook och Twitter) att där beror det väldigt 

mycket när på dagen som du postar. Jag har för mig att det finns fina sidor som har grafer över 

det. Dels kan du att du tar ditt Twitter konto och sedan kan du se när dina followers är aktiva på 

Twitter det finns vy för det. Till exempel har du målgruppen i USA eller i Sverige? I princip är 

det så att vid lunch, om vi tänker att vi är svenskar, då lunch tar alla upp mobilen och slöscrollar 

lite. Sedan exakt när dom kommer hem. Det finns någon hyfsat bra tid, när det är kväll. Och det 

både är i Europa och USA som har någon lite vettig tid där, som överlappar lite. Då kan båda 

sitta och snacka och sånt. Den har jag försökt utnyttja på kvällen. Men den vill man nog 

experimentera med, kan jag tänka mig. Och det är också mycket med att posta till din Facebook 

sida, det gör ju att dom som gillar din Facebook sida ser det. Du får inte mera likes eller [går 

inte att uttyda] av folk som förmodligen redan har köpt det och redan gillar det. Dom och din 

farmor, att dom likar på Facebook. Du vill ju få din Facebookgrupp att växa. Så du måste posta 

på andra sidor med [går inte att uttyda] ditt spel. Eller ännu bättre, du vill få någon annan att 

posta om det, som har mycket bättre influence än du har.  

Fråga 9. Tingvall: Blogg någon gång i månaden. Att skriva ett blogginlägg av någon form av 

substans som inte är mer än “Hej jag jobbar på ett spel. Snälla köp vårt spel. Här har du en fånig 

gif ”. Det tar tid och energi och det är så.   

Fråga 10. Tingvall: Jag skulle gissa på att Oxygen not Included har störst trailerbudget. För 

dom har mest välgjord trailer. Den ser man att den är itererad på. Ettan känns lite mer som typ 

en person som suttit och utvecklat det i 20 år och sedan “Okej, trailer. Vi kastar på en episk 

musik och sedan kastar vi in lite ERMAGERD SUPER EPIC BATTLES!”, men i text. okej 

tänker man, man ska bli hype av det. Men du blir inte hype av texten där det står super epic 

battle. Du blir hype på att se super epic battles. Det var ju lite b där med när dom visar hur han 

gick och man såg alla items. Men sedan kom ett title card och shit det finns fem tusen miljoner 

items. På den delen gillar jag Catquest att de har text. För ibland behöver man ju faktiskt text för 

att förklara saker och ting. När karaktären spankulerar där och sedan shit vad är det som händer 

och så är det bara jättemycket med crap bara.  Och sedan bara “Det finns tusen items”, oh, shit 

så mycket items. 
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Det tycker jag Oxygen not Included gjorde väldigt bra, var att jag förstår mer av game playet till 

den än till ADOM. För att dom har massa med quests. Först ser du hur en bas byggs upp, och 

okej det är någon sorts management, bygga á la Fallout spel, tänker man. Sedan så gräver dom 

och det kommer vatten. Just den sekvensen förklarar ju väldigt väl. Du kan gräva och sedan kan 

det komma vatten när du gräver. Sedan ser man att alla håller på och [går ej uttyda] och “Aha 

det är så”.   

Adom var ju så att jag såg att det stod att det var ett RPG-spel, det är klasser. Sedan såg jag 

massa text där nere -Strength, perception -och sådant.  Det förklarar ju inte. Det jag kan utläsa 

från det är ju att ADOM är ett klassiskt RPG-spel med en massa content. Som du går runt i. 

Men jag tycker att man förstår mer om hur Oxygen not Included på något sätt spelas och vad 

målet med det är. För ADOM gjorde lite så att de sa att det här är ett epic quest, epic large game 

-men dom visade det inte. Dom skriver det. 

Catquest hade ju också lite text. Men det var ju så att de visade och sedan hade de texten som 

förklarade också. Så det funkar ju också. Dom gjorde ju lite mellanting mellan animation. De 

hade ju en hero piece sedan animerades någonting drogs iväg eller så. Den tycker jag också 

funkar. Hna letar efter sin syster, (namn på karaktär). Det är mycket mera spännande än att det 

står “epic quest - find your sister!”. Men jag skulle säga att Oxygen not Included såg mest 

intressant ut. Speciellt i slutet. Oxygen not Included tänkte jag det är ett rymdspel. Men först när 

man ser vattnet där så “Aha det är så det fungerar”. Vatten på något sätt kommer var din 

huvudfiende.  

Fråga 11, 12 och 13. Tingvall: Jag tänker subtraktivt. Den här gillar jag ju inte helt (webbsida 

3). För att den känns lite oprofessionell. Det känns som att det här skulle kunna vara en hemsida 

på 90-talet. En lite äldre hemsida, du har lite runda saker där och någon rund sak där. Speciellt 

att tänka på att den här rundheten, avspeglas definitivt inte av bakgrunden. Bakgrunden däremot 

är jävligt snygg på den här. Här har du en trailer, jag antar att alla läggs upp på samma sätt. Ja, i 

princip. Det jag gillar med dom här två (webbsida 1 och 3) är att du har de här ikonerna [pekar 

på sociala medier ikoner] där uppe. Omedelbart kan jag nå Twitter. Jag gillar att är det något 

som jag är intresserad av så kan jag följa det på Twitter. Och det är jätteenkelt. Här måste jag på 

något sätt scrolla ned för hela (webbsida 2). Det är litet intetsägande. De här färgerna är lite 

(webbsida 3) … Den här bakgrunden är jättesnygg.  

Men här har du berg och måsar, och en rund sak här [pekar på logga]. Och här blir det jätte 

fyrkantigt [pekar mot resterande innehåll]. Det tycker jag är lite disharmoni i den. Tänker vi att 

spelet har lite av den här art stylen? Eller det är inget man ska tänka på? 

I: Nej, det stämmer. 

Tingvall: Jag tänker att på något sätt, har du återanvänt de färgerna. Så på något sätt skulle jag 

vilja att hela hemsidan är lite, cartoony typ. Här har du lite glow effekt den är jag inte helt nöjd 

med (webbsida 1). Det känns lite Photoshop glow effekt exportera hemsida -style. Då är den 

titeln bättre (webbsida 3). Då omedelbart skulle det behövas lite mellanrum däremellan. Men 

om vi säger här men om jag ska välja ut vilket spel via hemsidan så skulle jag nog säga att de 

här två (webbsida 1 och 3). I och med att de har den här bakgrunden. Det känns som en annan 

typ av spel än den här (webbsida 2). Här är det ju lite gothic style över det.  

Trailer där uppe är jättebra. Om vi kollar på… Jag kommer bara sitta och peka ut på de här olika 

hemsidorna vad jag gillar och inte ge ett svar på den här frågan. Hoppas det är okej.  

I: Det är okej, det kommer som följdfråga så det vill jag veta med. 
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Tingvall: Okej. Om du tänker dig den här ikonen och den här bakgrunden, det är snyggt. Den 

här känns lite i disharmoni mot den. Den känns lite typ modern business tjoflöjt över den. Det är 

inte den mer cartooniga stilen (webbsida 1). Den här känns kanske lite mera så här, med kanske 

någon cartoon gubbe här och lite text och så (webbsida 2). Sådana här är jag inte jätte förtjust i 

[peka på tabbar] jag gillar inte att klicka på dom (webbsida 3). Antingen har det att göra med att 

den byter när den tycker. Men det är ju aldrig vettigt för den vet ju inte när jag vill att den ska 

byta. Men så vet jag att om jag klickar på den så kommer jag till en ny hemsida nu eller kommer 

den bara byta slide här. Du har hur mycket plats som helst här. Det finns ingen anledning till att 

trycka ihop det. Det gör bara att det är mer svårt att fokusera. Saken jag har problem med är den 

här [visa överst på sidan] annars den här delen [peka på main content] den är bra.  den är väldigt 

clean. Någon feature, någon text och någon bild till det (webbsida 2). Här är det ju fortfarande 

det men jag tror inte du behöver boxa in det på det sättet som du gjort där (webbsida 1). Och 

speciellt inte att du gömmer bort det i en box som du har gjort här (webbsida 3).  

Den här är väl samma sak på alla [kolla efter olika element]. Jag gillar i så fall de här två 

(webbsida 1 och 2) bättre med fyrkanter än att det är en lång här (webbsida 3). Det är inte 

jättespännande bilder men, eftersom de inte täcker så mycket utan dom är så att du skulle kunna 

trycka ihop dom. Så får du massa med tomrum där. Och då blir det lite “Okej, nu har jag scrollat 

här i tre bilder. Hur många bilder är det egentligen?”.  

Om jag måste välja den som tilltalar mig. Det är svårt. Det skulle vara den här om inte för den 

[peka på meny] (webbsida 2). Nej, dom här gillar jag inte (websida 3). Men den här förstör sig 

där [peka på rutor för brödtext] (webbsida 1). Men i så fall bli det den här (webbsida 1). För du 

har den saken här uppe [sociala länkar] och där nere och det är snyggt. Och du har den ploppen 

där uppe [loggan].  
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5e Semistrukturerad Intervju 4 

N. Yousef godkände att bli inspelad i början av intervju 2018-12-20. Denna transkribering är 

baserad på de ljudupptagningarna inspelade på East Sweden Game. Yousef är en av två 

spelutvecklare på Aftnareld som står bakom spelet Coridden. 

Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5.1. 

Fråga 1 och 2. Det jag tänker egentligen är att alla tre ser ganska klassiska ut. Så det var inte att 

jag tyckte om den mer så. Det var bara att det var det här metalliska inslaget. Hade jag intet 

vetat att det ska vara moderna inslag så hade jag nog inte reagerat på någon av dom som modern 

faktiskt. Dom kändes väldigt RPG:iga så att säga. Men den där [peka på logga 3] känns mest 

som att den går mot modern, lite skarpare. Skarphet i loggan.  

Fråga 3. Få in något modernt. Kanske något slags sci-fi känsla av något slag. Fast då är det lätt 

att det går över, det är nog svårt att mixa. Jag är inte så bra på logotyper själv. Något mer tech 

kanske för att få den känslan tror jag.  

Fråga 4. Det här är jättesvårt tycker jag. Trailer känns som en bas som alla måste ha i alla fall. 

Logotyp tycker jag också, det är väl också viktigt. Sedan blogg tror jag inte är så, kan vara bra 

men inte i första hand. En sociala medier, det beror väl på vad man tycker om att hänga på. Jag 

vet att det är många som använder Twitter i USA och sådant. Men jag är ganska obekväm med 

den, använder det inte så mycket. Så nån av dom kan jag tänka och kanske Instgram eller det 

fanns inte med. Aha, det kommer på nästa fråga så klart.   

Det beror på vad man gör för typ av spel också tror jag. Om man har ett väldigt grafiskt snyggt 

spel då är de ju mer fotovänliga. Men har man något som är intressant ur ett utvecklarperspektiv 

då kanske utvecklar blogg är bra. Men okej jag är lite biased, jag tycker Youtube är bra, så jag 

tar den. Finnas på Steam menas det att sälja där eller att bra ha en sida? 

I: Sida.  

Yousef: Om man gör ett PC-spel är det ju definitivt något otroligt viktigt. Men jag lämnar den, 

jag tar de tre. Det är minimum tycker jag. Man behöver ju, nej det behöver man inte. Webbsida 

också tycker jag.  

Fråga 5. Yousef: Instagram som sagt, kan vara bra. Som sagt för spel som är visuellt. Jag själv 

tycker bra om Instagram därför tycker jag det. Det är ju så alla är lite olika.   Annars kommer 

jag inte på något, just nu i alla fall.  

Fråga 6. Ja poster kanske. Jag är väl lite, snål på den fronten. Jag tycker inte om att köpa massa 

onödiga. Men det jag har köpt är ju mera att en liten tidning hade en som en liten backstory som 

var lite kort som promotion material till exempel det tyckte jag var roligt att köpa. Något att 

sätta på kylskåpet skulle vara kul kanske också. Någon liten bild eller en poster skulle vara 

roligt. Annars gillar jag inte så många onödiga köp, så att säga. T-shirt kanske också den kan 

man använda när man tränar. 

Fråga 7. Oj, som sagt Twitter, jag är så dålig på den plattformen. Ja, det beror kanske på vilket 

stadie man är i. Bara man ser att sidan är levande så. Twitter känns som ett ganska snabbt flöde. 

Minst en gång i månaden kan ju vara bra. Men säkert en gång i veckan i alla fall kanske. Vissa 

kör ju varje dag. som sagt jag vet inte. Hur ofta säger jag, optimalt kanske en gång i veckan. 

Kanske, inte för att jag gör det. Om man vill ha det som en viktig sida kanske. 

Fråga 8. Jag anser bara att, så länge man ser, att det jobbas på projektet. Sedan beror det på hur 

mycket följare man har och vad man gör för uppdateringar -stora eller bara. Bara det syns att det 

går framåt så. Samma där, en gång varannan vecka kanske eller något skulle vara bra så man ser 
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att det händer någonting. Men vill man ha ännu mera uppmärksamhet så klart, är det säkert 

bättre att posta ofta.  

Jag tänker ju ur vårt perspektiv, vi är ju bara två som jobbar, då blir det väldigt mycket tid som 

måste läggas på det. Det är bra, det kommer vi göra. Men än så länge är vi är i ett stadie 

fortfarande där vi inte är riktigt helt klara med grejer. Då blir det att man vill fokusera mer på att 

få fram något bra att visa än att göra onödiga uppdateringar som inte säger så mycket. 

Fråga 9. Samma där egentligen, alla tre. Det viktiga som jag tror är att bara visa att det händer 

något så att folk inte bara “Aha, har de dött här?”. Men det beror också på om du postar i en 

månad varje dag och sedan slutar posta varje dag. Utan postar en gång i månaden sedan. Då 

kommer ju folk tro att det har hänt något. Det beror på vad det är vana vid säkert också. Vad de 

har för referenser, jag vet inte. Jag tror inte det är bra att tjata för mycket på folk heller.  

Fråga 10. Alla var ju bra för att de visade mycket game play. Sedan får man ju försöka att inte 

tänka på vad jag tyckte om själva spelet. Ja, det var svårt alltså. Jag tyckte ju alla var bra 

egentligen alltså alla sätt. Det var mycket action i allihopa. Jag tyckte om, särskilt det den andra 

gjorde där och drog in lite animerade filmer, det gav lite mer. Men har inget emot när det är lite 

title cards så. Men Catquest, ibland kan det bli lite mycket när man ska kolla och läsa samtidigt, 

tycker jag. Ur det perspektivet att det händer lite mycket. Men det kan ju vara något dom vill, att 

det ska kännas som det händer mycket, jag vet inte. 

Rent spontant om jag bara känner vilket som jag tyckte var mest intressant så var det nog B. 

Dom sa väldigt mycket utan text och det var väldigt coolt ändå. Så ja, jag säger den. 

Fråga 11, 12 och 13. Dom innehåller ju ungefär samma. Jag tänker nog den första. Det var bra 

med, den här loggan var lagom stor tycker jag för det första. Här var den för liten och för 

mycket plats för de här menyerna, de tog väl över lite. I den sista tycker jag nästan loggan är lite 

för stor.  

Nu är det ju på en padda så det är väl olika på olika. På en dator kanske det inte är för stort. Men 

nu utgår jag ju bara från paddan då. Sedan tycker jag det är bra att man ser att den är en video på 

en gång. Det är kanske var nästan bäst här [peka på sida] Man kunde nästan ha en större video.  

Men ja, det är mest menyn jag inte gillar. Det tar över mycket. Sen de här är ganska jämna så, 

men tyckte ändå mer om att allt var, man inte behöver klicka fram utan att man kan bara scrolla 

och läsa. För jag brukar ofta gå in på sidor och scrolla lite fort, sedan scrolla upp igen och sedan 

läsa. En överblick liksom. 

Sen, ja. Vet inte mer vad jag ska säga. Bra med en video i början, det var det väl på alla i och för 

sig. Den här hade ju också. Jag gillar väl bakgrunderna mer på de här än på den. Det var väldigt 

snyggt med så här. Det var väl det. Ettan tar jag då. 

Jag skulle vilja, som sagt, ha lite större video. Sedan, jag tycker det är ganska bra med menyn 

att det är det är inte för att det kastar sig i ögonen som här. Men jag kanske, skulle nog vilja ha 

ännu mera subtil meny. Och att det är tydligare knappar. Det är lite. Men att den inte behöver ta 

så mycket, till och ska vara. Jag vet inte. Den behöver inte ta så mycket fokus. Jag vill ha mer 

fokus på videon. Sen tycker jag den var ganska snyggt. 

Det är väl kanske om man vill ha något innehållsmässigt på alla tre som man vill highlighta 

någonting. Fast det har du ju där, bli testare. Om man nu vill fokusera mer på det. Att ha det som 

en stor punkt i stället för att bara ha det i menyn. 

Så att det, tydligare att fokusera på det man vill folk ska göra. Så att den inte blir lite gömd där. 

Det var väl det, tänker jag. Om de där är viktiga kan de också vara lite större. Bra med 
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screenshots. Bra med info. Lagom mycket info, om det nu vore. Där var de också, det var bra. 

Ja, det var väl det jag kunde komma på. 
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5f Semistrukturerad Intervju 5 

V. Tove godkände att bli inspelad i början av intervju 2018-12-20. Denna transkribering är 

baserad på de ljudupptagningarna inspelade på East Sweden Game. Tove är en av två 

spelutvecklare på Aftnareld som står bakom spelet Coridden. 

Komplett frågeschema finns att tillgå i bilaga 5a. 

Fråga 1. Den andra skulle jag säga. Jag vet inte vad både vad den tredje och den första ska vara. 

En kristall av något, antar jag. Vad var den tredje nu. Dom är för otydliga med vad det är för 

något. Om det ska vara ett klassiskt RPG-spel så absolut den. 

Fråga 2. Man känner igen. Man vet vad man får lite. Man brukar ju tycka om sånt som man 

känner igen. Dom andra som sagt säger ingenting. Det hade kunnat vara, vad som helst 

egentligen nästan. Det ser ju åt spel hållet till, men det skulle kunna vara ett pusselspel lika 

gärna. Den där säger nog egentligen ännu mindre, tror jag. 

Fråga 3. Det beror lite på. Vad ska det vara till för spel? Det finns inget spel bakom och ingen 

grafikstil bakom heller?  

I: Nej ingen satt så. 

Tove: Jag kanske skulle börja med färgerna. Färgerna, ljusgrön, ljusblå, grå, brun. Bättre är 

kanske att köra med två färger kanske och sedan skifta med dom. Sedan den grå är trist, det ser 

inte ut som metall. Jag vet inte, det ser lite plastig ut kanske. Sedan är hur noga är den där, ser ut 

att vara gjord på ett annat sätt [pekar på svärdsknappen]. Alltså den är helt rund, medan dom här 

har något stylized över sig. Den där ser ut att vara satt på.  

Så jag skulle satsa på mer detalj, alltså göra det mera, måla upp det riktigt ordentligt. Se ett 

föremål framför mig. Jag vet inte, jag är inte bra på 2D jag gör i 3D bara. Jag hade gjort en 3D 

modell och sedan haft bra ljus och sen printat ut den på något sätt. Kanske gjort något 

efterjusteringar sedan, det hade jag nog gjort. Så man får en likadan stil på alltihopa.  

Men det här ser ju ut som ett 2D sprite. Så det är väl framförallt den man skulle ändra genom att 

kolla på modellen. Sedan som sagt färgerna. Kulan på handtaget. Skulle hållit mig till två färger, 

gärna komplementfärger. 

Fråga 4. Okej, finnas på Steam, betald, sponsrad. Inte merchandise, tycker inte en indie. Det är 

inte värt pengarna. Alltså merchandise är ju värt fett om du har någonting redan, tror jag. Man 

vill ju ha merchandise, typ Pokémon, men då är det redan etablerat. Om du har en indiestudio, 

så är -förutom om du inte lyckats redan jättebra. Inte att börja med i alla fall. Om du har en 

indiestudio.  

Trailers, Facebook, Youtubekanal -absolut, Twitter. Jag är inte jättehaj på Twitter. Men jag har 

hört att det är bra. Webbsida är nästan ett måste, Logotyp är viktigt, för det kollar man väldigt 

på det säger väldigt mycket vad det är. 

Utvecklarblogg kan också vara bra, det beror lite på hur lång man kommit. Så utvecklarblogg 

skulle jag säga i ett tidigare skede av utvecklingen. Sen att ha utvecklarblogg men sedan mot 

slutet så lutar det mot trailer. Sponsrade Youtube videos. Finns på Steam kan man gärna göra så 

tidigt som möjligt. Youtubekanal, absolut. Twitter och utvecklarblogg dom hör väl ihop lite. 

Man kan tänka sig att man har sin blogg så gör man nåt Twitter i samband med det så. Logotyp 

blir också lite senare, man kan inte göra en logotyp innan man gjort spelet, man vet inte hur det 

kommer se ut. Och vad man har för stil, det är alltid svårt. Alla de här är viktiga, möjligtvis då 

inte merchandise i ett sådant skede. 

Fråga 5. Det var ingen som missades. 
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Fråga 6 Jag saknar ju gosedjur eller någon form av modell. Poster skulle man kunna tänka sig.  

Fråga 7, 8 och 9. Svår fråga. Någonting man måste överväga vad gäller all marknadsföring. Det 

var någonting jag kanske borde ha sagt här. Jättebra att vara på alla de här, men alla de här tar ju 

tid. Och du måste överväga om du ska sitta och göra alla de här, om du bara är en då går det ju 

otroligt långsamt att göra spelet. Eller om ni är två, då faller ju en bort. Det är ju viktigt med 

marknadsföring. 

Men man kan ju inte marknadsföra någonting som inte finns heller. Det är ju likadant, det var 

därför jag kom att tänka på det. Ju oftare man gör de här -uppdatera och sånt här. Det tar ju tid 

liksom. Tar ganska mycket tid. Man måste ju se till hur mycket det ger. Är det jättemycket. Jag 

tror man måste samla folk först. Uppdatera sin Twitter, uppdatera sin Facebooksida. Är det 

någon som hänger där, är det någon som är där, först. Samla ihop folk. 

Sedan tror jag det blir viktigare att köra i en lagom fart än att man spammar ut allt man har hela 

tiden. Då kommer folk se det mer som spam. Tror jag i alla fall. Men om man uppdaterar 

någonting regelbundet - det måste vara regelbundet -det är viktigt. Regelbundet med något som 

är häftigt, något som är nytt. Vad ska man säga. Man hinner inte göra så jättemycket på en 

vecka, men två. När man snackar indie. 

Twitter som sagt, jag har ingen koll på Twitter. Så jag lämnar den. Jag skriver varannan vecka. 

Också beroende på om det händer saker, om man är ute på saker eller något nytt. Har man något 

nytt, då är det klart man kan uppdatera ofta.  

Fråga 10. Definitivt den sista trailern är bäst för att, den ger snabbast och bäst inblick i vad det 

är för spel. Det första, visst man fick en uppfattning vad det var. Men jäklar det såg fattigt ut. 

Det stod 20+ years of development, då förväntar man sig kanske inte det där. Nej, jag vet inte. 

Det är ju också ointressant för mig som spelare, att veta hur länge de hållit på. Jag vet inte. Jag 

vill få reda på vad man gör, om det ser roligt ut att spela. 

Det andra såg häftigt ut, så. Men jag fick ingen uppfattning om vad det går ut på. Vad ska jag 

göra? Hur vinner jag, hur? Ja, vad gör jag för någonting? Vem är jag? Ingen uppfattning på det 

tyvärr. Cool grafik. Häftiga effekter och sådär. Men ingen aning vad man gör i det. 

Inte skulle jag söka upp det och “Oh, det där så häftigt ut, men jag har ingen aning om vad man 

gör” Utan i så fall vill jag att det ska se häftigt ut och jag vill veta direkt vad man gör. 

Det tredje det var ju synd de började med någon story-aktig. Att syrran blir bortförd. Så får man 

ju en uppfattning om storyn också, det var också bra. Lite, väldigt kort. Sedan lite med det 

vanliga game play att man springer runt i världen och grejer. På det lilla fick man ändå väldigt 

mycket. Så c. 

Fråga 11. Det jag kollar på. Jag försöker få ihop, vad är det här? Det första liksom. Nu var det 

så att det var platshållare. Jag får ingen. Antar att det är om spelet, men här kommer lite om. 

Varför ska man visa det här? Jag vet inte vad de här första är. Dom här tyckte jag var bra, tydligt 

ändå. Hem, nyheter, bli testare, Heavy Realm Games antar jag är studion. Och kontakt, det är 

bra länkar. Så det här gillar jag, men det som kommer här, vet jag inte riktigt. Tillhör det spelet?  

Förbättra med utvecklarbilder med kanske bara screenshots av något slag. Jag gillar den första 

bättre tror jag, den känns mest som en hemsida. Jag vet inte. Man känner igen sig. Men 

utseendet här var det inget fel på [webbsida 2]. Okej ska jag ta den sista?  

Okej inte den här [webbsida 3]. Återigen de här färgerna. Det ser gammalt ut. Jag vet inte, 

windows 95 aktigt. Sedan är strecken över här [pekar på meny webbsida 3]. I vanliga fall när 
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det är en länk så. Det här ser ut som en länk. Så här ser länkar ut och ja. Det är ju länkar man 

klickar på här. 

Här ligger det ju åt fel håll, de skulle legat under så man kunde se att man kunde klicka där. Nej 

den här såg bara b ut, tycker jag. Den påminner mig om en hemsida som jag gjorde i gymnasiet. 

Såg så ut. Den här då, tycker jag [peka på webbsida 1].  

Fråga 12. Ja, tydligast antar jag. Återigen, det här med länkarna jag känner direkt igen att det är 

länkar som man kan klicka på. I stället för. Jag fattar ju att det är här också med. 

Men det tar bara den här extra lilla tiden. Som gör att man bara stör sig på det. Sedan tycker jag 

det är snyggare, tycker det bara ser lustigt ut. tydligast, lättigenkännligt. 

Fråga 13. Ja det var väl det där då. Sära på [pekar på bilder]]. De här bilderna är bra. Det här 

känns ju okej. Den här känns också väldigt bra att ha en sån trailer direkt. Det gillar jag. Sära på 

game play och dev-bilder. Eller jag vet inte vad jag ska kalla dom.  

Så här ser det ut, nu kan man ju inte läsa. Allt annat hör ihop Så här fungerar spelet, det titlar så 

här i världen. Känns det som att de här bilderna talar om. 

Så här ser det ut i världen när man spelar. Här är information om saker i spelet. Återigen den där 

ser ut att vara i en helt annan stil [peka på bild], om man ska vara petig. Det känns som att allt 

annat hör ihop hyfsat bra. 

Nej det är nog kontrasten. Dom två är något helt annat. Det är blandade stilar. Här uppe är det åt 

vektor hållet, eller jag vet inte. Och här är det pixelart grafik. Dom ser ut att vara olika 

högupplösta också. Fåglarna det ser också ut som vektor. Mer samlad stil. 

Man vill ju gärna ha någon form av tema. Vi jobbar ju med det. Är det pixelart eller är det 

vektorgrafik eller är det i 3D? 




