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This master’s thesis tries to establish a connection between the user rating of Early Access games, the user
experience of the provided bugtracker and feedback tools and the influence these have on sales. The study
is based on a mixed method approach consisting of a case study of seven selected Early Access games
available on the Steam platform as well as a survey conducted online with 113 participants. The findings of
my survey, indicated that about half of the people buying Early Access games, do so with the intention of
helping the games developers, and ¾ of all users are motivated to actively take part in the task of reporting
bugs and giving feedback. However, according to my survey most users are dissatisfied with a lot of the
design choices taken on the bug trackers, and 93,8% of all participants abandon their reporting, as soon as
they run into a problem.
The findings of this thesis indicate, that there is indeed a connection between a frustrating user experience
when reporting bugs, the resulting bad user reviews and how well a game sells on Steam.
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1. Indledning
Hvert år bliver der udviklet et ton af nye spil og anden software, på trods af milliardudgifter på
softwareudvikling lever op til 70% af projekterne ikke op til forventningerne (Smith M. E., 2002) og anses
for at være fejlet. En fiasko kan have flere aspekter der går fra tid og budget overskridelser til umødte
kundekrav (Smith M. E., 2002).
For bedre at kunne afdække brugerens behov og forventninger til et givent system eller spil, og muligvis for
at forbedre salg, har det været meget normalt at give forudbetalende kunder adgang til betaversionen.
Denne trend blev startet så tidligt som 1984 hvor IBM gav kunder der havde forudbestilt deres
tekstbearbejdningsprogram Word Vision adgang til deres dengang såkaldte ”Pioneer Edition” af
programmet (PC Magazine, 1984).
Computerspil er blandt noget af det mest komplicerede software, med kompleksitet kommer risiko for fejl.
Af den årsag har kvalitetssikring altid været en stor og vigtig del af spiludviklings processen. Under test af
software er der én regel der altid er gældende, om det er software til arbejde eller underholdning, så
gælder det altid at teste tidligt og teste ofte (Hollier, 2016). Dette er ikke noget problem når man er en stor
udvikler som Microsoft eller Apple, men for mindre uafhængige udviklere kan det godt gå hen og slå en
streg i regningen der betyder at test af software bliver nedprioriteret. Dette er et stort problem, når det
betyder at det skal gå ud over slutbrugerens oplevelse ved brug af programmet, om det så er et spil eller
anden form for software.
Traditionelt set udgiver store spiludviklere ikke spil før de når et såkaldt feature complete stadie (Bethke,
2003, s. 191-200,293-295), til testning af spil før dette stadie har udviklerne gjort brug af interne testere
under hemmeligholdelseserklæring (NDA – non disclosure agreement). På den måde kan udvikleren
minimere ulovlige kopier, såvel som sikre at sikkerhedshuller bliver lukket før det frigives til offentligheden
(Johnson, 2012). Det vil sige at spiludvikleren kan sørge for at spillet lever op til forventningerne med
hensyn til de kvalitative krav, såvel som minimere snyd i form af hacks og så videre.
Den traditionelle måde at udvikle og teste spil på betyder at udgiveren står for finansiering af hele
produktionen, og af denne årsag er de mindre tilbøjelige til at tage risikoer og udvikle mere eksperimentelle
spil, et eksempel herpå er Ubisoft, der har udviklet en række mekanikker der anvendes i størstedelen af
deres spil (Dimchev, 2017). I visse tilfælde tillader udgivere at spillere kan få adgang til en næsten
færdigudviklet version af spillet, en beta. På den måde kan spiludgiveren få spillet testet i et kontrolleret
miljø.
Indiespil, der publiceres uden en computerspilsudgiver, har som regel ikke en let tilgængelig
finansieringskilde til udviklingen. Af denne årsag bruger mange mindre indieselskaber personlige midler,
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mens større kan få investeringer fra andre kilder. Crowdfunding programmer såsom Kickstarter har også
vist sig at være en valid finansierings metode, et eksempel på et succesrigt spil financierer via Kickstarter er
Kingdom Come Deliverance (Warhorse Studios, 2014), der nåede at indsamle godt 9,3 millioner kroner. Ud
over finansieringsproblemet står uafhængige udgivere også overfor et problem med hensyn til testing af
spil før de udgives, dersom ressourcer som regel bliver anvendt andre steder, af den årsag lider mange
indiespil af mangel på brugerfeedback før de udgives (Johnson, 2012).
Konceptet om Early Access kan i teorien afhjælpe uafhængige udviklere med begge problemer.
Spiludviklere tilbyder som regel Early Access til deres spil før de nærmer sig et feature complete stadie, og
stadig har en del bugs og manglende funktioner, men trods det tilbyder en vis grad for spilbarhed. Spil i
Early Access er som regel betegnet som værende i et Alpha stadie, og der kan gå måneder eller år før spillet
når sin endelige udgivelse. Early Access giver dermed interesserede spillere mulighed for at købe sig
adgang, ofte til en lavere pris end den endelige udgivelse, til udviklingen af spillet, og hjælpe med at spil- og
stres- teste spillet. Spillernes feedback kan hjælpe med at finpolere spillets retning, det vil sige hjælpe
udviklerne med at få justeret mekanikker, visuel stil og lignede så det det lever op til spillernes
forventninger og håb. Når spil går fra Early Access stadiet til endelig udgivelse beholder Early Access købere
adgang til spillet, og ofte bliver man belønnet med ekstra godbidder, såsom specielt udstyr i spillet, navn i
Credits eller lignende. Folk der investerer i Early Access spil hjælper med at finansiere spillets udvikling, dog
tager de også den risiko at spillet aldrig når et færdig udviklet stadie (Ralph, 2013). En yderligere fordel ved
Early acces er, at folk der køber sig adgang til spillet ikke står under nogen NDA, det vil sige at de gennem
sociale medier og streaming services kan generere en del omtale og hype til spillet, og på den måde hjælpe
med at øge salget.
Det tidligste eksempel på Early Access modellen i computerspilsindustrien er Minecraft. Spillet blev udviklet
i 2009 af Markus Persson, også kendt som Notch, og var oprindeligt et browserspil han udviklede i sin fritid.
Alpha versionen af spillet viste sig at være så populær at han satte en pris på spillet, for at kunne blive ved
med at udvikle på det. Minecraft havde Early Access hele vejen gennem udviklingen, og folk der købte
adgang til spillet blev garanteret adgang til den endelige version. Spillet blev udgivet som færdigt I 2011,
efter at godt 1,8 millioner spillere havde købt sig adgang til early acces (Orland, 2011). Minecrafts succes
var med til at gøre Early Access til en populær måde at udgive indiespil.
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med brugeroplevelsen ved rapportering af bugs og feedback til Early
Access computerspil, og de tilhørende værktøjer der stilles til rådighed af spiludvikleren, for at se om der er
et sammenhæng mellem besværlige rapporteringsprocesser og et spils brugervurdering. Specialet vil tage
udgangspunkt i udvalgt litteratur, et casestudie samt opfølgende brugerundersøgelse af brugerbasens
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anvendelse af de tilgængelige rapporteringsværktøjer og deres holdninger til disse. Målet med denne
specialeafhandling er at undersøge om brugeroplevelsen ved brug at de givende bugtrackers kan have en
negativ effekt på brugernes opfattelse af spillet og dermed de endelige salg, og forsøge at skabe nogle
heuristikker for designpraktiser der opfylder brugernes krav til disse rapporteringsværktøjer, for at give
dem den bedst mulige oplevelse.

2. Problemanalyse
I dette afsnit af afhandlingen vil jeg analysere problemfeltet og finde ud af hvor det muligvis er det går galt
under udviklingen. I problemanalysen vil jeg se meget bredt på Steams Early Access spilbibliotek og danne
mig et billede af hvordan det står til med Early Access på denne platform.
Som der er på nærværende tidspunkt, 11. februar 2018, er der mere end 2500 spil i Early Access stadiet på
Steams butik, og det ville ikke være muligt for mig at gå i dybden med dem alle, af denne årsag har jeg valgt
at tage en kvantitativ tilgang til problemanalysen (Bryman, 2012, s. 159-182), det vil sige at jeg i kontrast til
kvalitative metoder vil se om der er nogen mønstre i spillenes salgs og bruger tendenser (Bryman, 2012, s.
163-167). Af de mange spil der på gennem årene er blevet sat til salg under Early Access banneret er det
kun den lille del af dem der er blevet udgivet, det har dog også den årsag at spiludvikling tager lang tid, og
jo tidligere i udviklingen Early Access starter, desto længere kommer spillet til at være i Early Access stadiet.
Jeg vil i problemanalysen se bredt på alle spil associeret med Early Access på Steam.
I min analyse af problemet vil jeg se meget bredt på udvalgte udgivelser af Early Access spil på Steam, hertil
vil jeg fokusere på spil vurderinger såvel som statistikker om antal aktive spillere i forhold til antallet af
købere. Dette giver mig mulighed for at danne mig et billede af hvor mange folk der rent faktisk spiller
spillet; et spillertal meget lavere end købertallet kan tyde på at spillet ikke lever op til brugerens
forventninger. Jeg tager hovedsageligt udgangspunkt i brugervurderingen af spil der har gennemgået Early
Access fasen på Steam, på den måde kan jeg vurdere om et spil ikke lever op til brugernes forventning,
denne tilgang giver mig mulighed for, på et senere tidspunkt, at undersøge hvorfor og hvor i udviklingen
spillene fejler.
I problemanalysen vil jeg se på spillenes generelle vurderinger og tendenser i spiller tal i forhold til antal
solgte kopier, hvis et spil har solgt en del kopier, men det kun er en lille del af spillerbasen der aktivt spiller
spillet kan jeg drage flere konklusioner, enten lever spillet ikke op til spillernes forventninger, spillerne er
ikke glade for den retning spillets udvikling tager eller også er spillet i et stadie hvor det ikke er sjovt
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længere, og kun den hårde meget dedikerede kerne er tilovers. Med hensyn til det sidste punkt, mange nye
Early Access spil (Spil der startede som mods1 er et eksempel) der på forhånd har en stor fanbase kan i
starten have en meget stor spillerbase, denne spillerbase er dog drevet af at de har ventet i lang tid på at
prøve spillet, og det tager noget tid før man finder ud af at der er en del mangler. Det vil sige at nye Early
Acces spil som regel genererer en del positiv feedback, men som udviklingen skrider frem vil spillerne i visse
tilfælde blive frustreret over den lange udviklingstid. Et eksempel herpå er spillet Dayz, som blev udgivet på
Steam Early Access i december 2013. I starten var spillet meget populært og lå på toppen af Steams salgs
”top 10” det meste af 2014, hvor spillerne elskede det. Ser jeg på spillet i dag, er det en anden historie.
Efter fire år i early acces har spillet stadig ikke nået et beta stadie, og der er ikke mange positive
anmeldelser på Steams butik (Bohemia Interactive, 2013).

Billede 1 - Brugerbedømmelse af Dayz over tid

1

Et mod, kort for modifikation, er en forandring der ændrer et eller flere aspekter af et computerspil, såsom
udseende eller opførsel. Mods kan være alt fra små åndringer til komplette overhalinger af spillet.
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Vurderingen af spil på Steam er opdelt i 2 kategorier, det er som det første en ”samlet brugervurdering”, og
en ”seneste brugervurdering”. Den samlede brugervurdering er den gennemsnitlige totale vurdering af
brugernes vurdering af spillet, mens den seneste vurdering viser den gennemsnitlige vurdering fra de
seneste to måneder. Brugervurderingen er meget subjektiv, og ikke statisk. Brugere kan frit ændre deres
vurdering, det vil sige at den angivende ”seneste brugervurdering” af spillet i teorien afspejler den aktuelle
brugertilfredshed.
En ting der kan gøre en brugervurdering misvisende og er en ny form for protest, hvor utilfredse spillere går
sammen om at sænke et spils bedømmelse. Denne form for protest bliver kaldt for review bombing, og
betyder, at man ikke altid kan stole på spils brugervurdering (Grayson, 2015).
Spillets brugerbedømmelse på Steam er noget der er meget centralt i deres online butik, går man ind på et
spil i butikken er det meget iøjefaldende hvilken bedømmelse spillet har fået.

Billede 2 - Screenshot fra Steam store, brugerbedømmelse markeret med rødt

For at få et indblik i brugernes opfattelse af brugerscore og i hvor stor en grad det har en indflydelse på
deres køb, har jeg lavet en lille undersøgelse på Reddits gaming subreddit2. Ud fra resultaterne i denne
undersøgelse tyder det på, at bedømmelsen rent faktisk har en indflydelse på kundernes beslutning når det
kommer til køb af spil. En ting jeg er nødt til at tage højde for i en undersøgelse på offentlige forummer som
det jeg har valgt er at mange folk vælger med vilje at svare forkert, af den grund vælger jeg ikke at fokusere
2

Et niche forum på Reddit.
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alt for meget på de 9 folk der svarede at de ikke ville købe et spil, hvis dets rating var 100-75%.
Undersøgelsen gik ud fra et spørgsmål: “Does a games user score have an influence on whether you buy a
game or not, if yes, at what point do you choose not to buy?”

Figur 1 - Resultaterne af brugerundersøgelsen

Af alle de folk der valgte at svare på undersøgelsen var det kun en lille håndfuld der ikke tager et spils score
med i mente ved køb af spil. Undersøgelsen kørte i 24 timer, og i den tid fik jeg indsamlet 56 svar. Ud over
folk der satte deres stemme I undersøgelse, fik jeg også en håndfuld skriftlige besvarelser på min
undersøgelse:
“I don't pay attention to scores too much. Sometimes I like what everyone else likes and sometimes I don't.
Watching trailers and seeing what mechanics are in it that I enjoy. Plus price is always a factor.” – Reddit
user TheCoffee66.
“I usually look at scores. If they're above 80%, I don't care and I will buy. If they 60%-80%, I'm wary but I try
to understand why. Usually there's a reason. For instance, 7 Days to Die has a 68-72%, but that's because
gameplay wise it's great, but graphically it's lacking, and can ruin the experience... fair enough.
Under 60% I start to fear there's a reason. For instance, games like EU4 have gotten bellow that because of
their DLC policy, despite the game being great. “– Reddit user Alaskafish.
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Disse to citater beskriver meget godt de to gense holdninger, dog er det ud fra min undersøgelse de fleste
brugere der i hvert fald tager spillets bedømmelse i mente inden de vælger at købe.
Flertallet (69%) af dem der deltog i undersøgelsen sagde at de ikke ville købe et spil, hvis det havde en
score på under 50%, det vil sige at det på nuværende tidspunkt svarer til 64% af alle bedømte spil
forbundet med Steam Early Access (Bilag 1).
Af alle de spil der siden 2013 er blevet udgivet på Steam Early Access, er det kun omkring 680 titler der har
fået nok bedømmelser til at få den vist i databasen. Den gennemsnitlige brugervurdering på Early Access
spil er på 42%. Ud fra denne database går det, at mere end halvdelen (63,47%) af spillene i Early Access har
en bedømmelse der ligger fra 1 - 50%
Eftersom det viser sig at brugervurderinger på spil har en stor indflydelse på om potentielle kunder køber
spillet er det vigtigt at finde ud af om spiludviklerne tager hensyn til brugernes behov med hensyn til deres
bugtrackere.
Ud over spillenes bedømmelse er det også meget vigtigt at tage højde for de givende
feedbackværktøjer/bugtrackere. Som det er nu, har hver eneste spiludvikler deres egene værktøjer til
håndtering af brugerfeedback, der kræver en del indsats fra brugerens side for at få lov til at dele
fejlrapporter og lignende. Steam tilbyder et feedback system i deres platform, dog er jeg ikke stødt på
nogen udviklere der anvender dem på en effektiv måde, går man ind på linket vil man typisk blive
præsenteret for en besked som vist i billede 4 på side 11. Det betyder at brugerne skal gennem en del
ekstra skridt for at kunne rapportere fejl, og hjælpe med udviklingen af spillet. Selv om det er blevet testet
at 3-click reglen ikke er hundrede procent korrekt, så er det stadig en god ide ikke at gøre et system alt for
avanceret (Thurow, 2014). Dette er ikke tilfældet med nogen af de rapporteringssystemer jeg selv har haft
brug for gennem årene. Rapporteringssystemerne kræver som regel at man opretter en bruger, for
overhovedet at få adgang til systemet. Derudover er selve rapporteringsprocessen som regel meget
indviklet og i tilfælde af crashes kræver adgang til crash dump filen (en lille fil med specifikationer for crash
type og identifikation) se billede 4 side 11. Jeg har en formodning om, at det ikke er alle brugere der har
nok IT-kundskaber til at kunne finde ud af sådan noget.
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Billede 3 - Bohemia IA. Create bug report logo

Billede 4 - Steam bug rapport ekstern henvisning

Ud over en kompliceret rapporteringsproces, er der næsten lige så mange rapporterings værktøjer, som der
er spil. Yderligere er der også konflikt i hjemmesidernes brug af ikoner og deres opsætning såvel som meget
komplicerede oprettelses procedurer, i nogen tilfælde efterfulgt af en længere verifikationsproces før man
overhovedet kan få lov til at rapportere en fejl.
Et eksempel herpå er Unknown worlds’ bugtracker der bruges til alle deres spil, hvor man ikke bare lige kan
få lov til at indsende en bugrapport med det samme. Dette kan potentielt betyde, at brugeren mister
interessen og ikke beskæftige sig mere med det.

Billede 5 – Unknown worlds’ bug rapporterings restriktion
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Et andet eksempel på problemer med indberetning af bugs er uoverskueligt design og upassende ikoner.
På Bohemia interactive’s bugtracker er ikonet for indberetning af en bug symboliseret af en stjerne (se
billede 3 side 11), hvilket kan være meget frustrerende for førstegangsbrugere, hvis ikke systemet er lige til
og selvforklarende.
Betydningen af gode feedback værktøjer er ikke kun vigtig med hensyn til brugerens oplevelse, men det går
dybere end det. Software udvikling som det foregår i dag, er en agil proces, hvor hyppig testing og feedback
udgør en meget vigtig del af udviklingscyklussen (Cockburn, 2002, s. 59-61, 81-83). Vigtigheden af dette,
oplevede jeg også på første hånd, under mit ottende semester på DADIU, Danmarks akademi for digital
interaktiv underholdning, hvor jeg arbejdede som quality assurance og user experience manager, på spillet
Floodlight, hvor hyppig testing of regulær brugerfeedback var en stor hjælp til udvikling af vores spil (Dadiu,
2018).

2.1 Problemformulering
Early Access spil afhænger meget stærkt af brugergenrerede feedback- og bugrapporter, imidlertid kan
dårligt design og manglende brugervenlighed i de givende værktøjer være med til at skræmme brugeren
væk, og forhindre dem i at indsende vigtige rapporter.
Hvilket Fører mig til spørgsmålet:
Er der en forbindelse mellem dårligt designede rapporteringsværktøjer, dårlige anmeldelser og salg af
early access spil på platformen Steam?

2.2 Undersøgelses spørgsmål
1. Er der et sammenhæng mellem dårlige rapporterings værktøjer og et spils brugervurdering?
2. Kan en dårligt designet/optimeret hjemmeside til rapportering af fejl være skyld i at udviklere går
glip af vigtige fejlrapporter?
3. Hvor i processen er det brugeren stiger af, i tilfælde af frustrationer?
a. Oprettelse af profil?
b. Manglende instruktioner?
c. Tidskrævende
4. Hvor stor en del af Early Access brugerbasen er interesseret i at give feedback og rapportere bugs?
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3. Litteratur Review
I denne del af specialeafhandlingen vil jeg beskæftige mig med eksisterende forskning såvel som anden
litteratur og undersøgelser med relation til mit problemområde. Jeg vil i dette afsnit skabe en forbindelse
mellem de udvalgte teorier, og argumentere for valg såvel som fravalg af litteratur. Formålet med dette er,
at danne mig et videnskabeligt grundlag, jeg senere kan bakke mine argumenter og begrundelser op med
(Webster & Watson, 2002) (Ridley, 2012, s. 2-4; 107-108).
Min litteratursøgning startede med en brainstorm, hvor jeg overvejede specialets problemområde, og
hvilke områder der kunne have en relevans. Her noterede jeg hvilke emner og søgeord jeg ville anvende i
min

litteratursøgning,

for

at

finde

relevant

faglig

litteratur

indenfor

mit

fokusområde.

Min brainstorm (se figur 2), førte til en håndfuld emner jeg ville undersøge; Agile Software Development,
Crowdsourcing, Early Access, HCI, Interaction Design, Software Testing, User Feedback, Usability. Dette er
alt emner der har en forbindelse med problemområdet. For at indsnævrede mine resultater, har jeg blandt
andet kombineret søgeord, som eksempelvis crowdsourcing og user feedback, for at finde ud af hvilken
forskning der allerede er blevet lavet inden for de specifikke felter. I min litteratursøgning har jeg ledt efter
dansk, engelsk og tysk litteratur indenfor problemområdet, for at gennem eksisterende viden at kunne
etablere et sammenhæng mellem de relevante emner, dog fandt jeg ingen relevant tysk litteratur der ikke
kunne erstattes med dansk eller engelsk.

Figur 2 – Brainstorm om Early Access og tilhørende faktorer
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For at frasortere og bedre kunne udvælge den relevante litteratur har jeg haft nogle kriterier til inkludering
af litteraturen. Kriterierne indebærer; forfatter, udgivelsesår, emnerelevans og forlag. For at indsnævre
resultaterne har det også været nødvendigt at specificere mine søge filtrer bedre, som eksempel ved at
tilføje publicerings år, såvel som specificeringer med hensyn til ord og fraser. I Litteratur søgeprocessen har
jeg gjort brug af flere søgeværktøjer og biblioteker herunder Google, Google Scholar, Research Gate, ACM
Digital Library og aub.aau.dk, Gamasutra og tidligere pensumlitteratur. Et eksempel hvor omfattende
specificering var nødvendigt, var ved kombinationen af crowdsourcing og userfeedback på ACM, der gav
mere end 136.000 resultater, men efter yderligere justeringer kom dette ned på 109 resultater, et meget
mere overskueligt og bedre tilpasset antal resultater.

Den litteratur jeg har anvendt gennem specialet kan generelt set deles op i fire overordnede kategorier.
•

Det tekniske – ACM Digital Library

•

Design og brugerorienteret – Research Gate, aub.aau.dk, Google Scholar samt tidligere pensum
litteratur

•

Undersøgelses fokuseret - aub.aau.dk og pensum litteratur

•

Baggrundsviden – Gamasutra, Steamdb og steamspy samt Steampowered

Inden for disse fire hovedkategorier har jeg søgt efter relevant litteratur, med relation til brugervenlighed,
usability, interaktions design, userfeedback, Early Access og crowdsourcing.
Udover at anvende de nævnte databaser og informations kilder, har jeg også udnyttet mit netværk til
sparring angående relevante mulige interessepunkter for opgaven, det var under sådan en sparring med en
datalog, jeg kom frem til at agil softwareudvikling ville være meget relevant at have med i mente. Under
min søgning af litteratur viste det sig, at sammenhænget mellem userfeedback og interaktion design i en
crowdsourcing kontekst, ikke et undersøgt felt, dog ad de hver i sær har en del forskning bag sig. Af denne
årsag har jeg udvalgt de artikler og andre publikationer der, dømt ud fra førnævnte kriterier, har størst
relevans indenfor mit fokusområde.
Publikationer og undersøgelser med hensyn til crowdsourcing er generelt set delt op i fire kategorier
•

Anvendelse af kollektiv intelligens

•

Co-Creation

•

Finansiering af projekter

•

Folkeafstemninger
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Det overordnede problemfelt i dette speciale omhandler en blanding af kollektiv intelligens og co-creation i
forhold til Early Access spiludvikling. Emnet crowdsourcing er et forholdsvist nyt et, og er et udtryk der kun
har eksisteret siden 2006 (Howe, 2006), og blev for første gang omtalt af Jeff Howe i sin artikel ” The rise of
Crowdsourcing”, hvor han beskriver det som værende en metode, hvor man outsourcer opgaver til et
relevant netværk af mennesker, derfra kommer navnet crowdsourcing; outsourcing & crowd (Howe, 2006).
Indtil 2012 var der ikke én klar og omfattende definition på crowdsourcing, i en undersøgelse af Enrique og
hans medforfatter (Estellés-Arolas & de-Guevara, 2012), baseret på mere end 200 artikler, kom de frem til
at der var mere end 40 forskellige definitioner. Ud fra disse 40 definitioner var de i stand til at identificere
otte fundamentale principper en crowdsourcing kampagne skal følge (Estellés-Arolas & de-Guevara, 2012)
1. Der er en klart defineret målgruppe (crowd).
2. Der er en opgave med et klart mål.
3. Den kompensation, der modtages af målgruppen, står tydeligt.
4. Det er let at identificere hvem der står bag crowdsourcer kampangen.
5. Den kompensation, der skal modtages af crowdsourceren, er klart defineret.
6. Det er en deltagerbaseret process der foregår online
7. Åbent udkald af varierende grad
8. Den bruger internettet.
Ud fra disse otte pointer kom de frem til et omfattende definition som jeg har oversat til følgende:
”Crowdsourcing er en form for deltagerbaseret online aktivitet, hvor et individ, en institution, en non-profit
organisation eller en virksomhed henvender sig til en gruppe af individer med varierende viden,
heterogenitet og nummer, via et åbent udkald, med mulighed for at frivilligt deltage i udførelsen af en
opgave. Udførelsen af en opgave, af varierende kompleksitet og modularitet, i hvilken målgruppen deltager
med egne ressourcer som penge og viden og erfaring, skal altid være baseret på gensidig fordel. Brugeren
vil modtage tilfredsstillelsen af et givent behov, om det så er økonomisk, social anerkendelse, selvværd eller
udviklingen af færdigheder, mens crowdsourceren vil modtage og udnytte de ressourcer brugeren har stillet
til rådighed, afhængigt af opgavens form.” (Estellés-Arolas & de-Guevara, 2015) – Oversat af Sune Hansen.
Dersom dette er den nyeste, og bedst dækkende definition på crowdsourcing, har jeg valgt at benytte
denne i min afhandling.
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En søgning på Google Scholar med kriterierne crowdsourcing og video games resulterede i mere end 5900
resultater, dette fik jeg kogt ned til 49 resultater med følgende query ”crowdsourcing AND "video games"
AND "testing" AND "Early Access", dog efter at have læst udvalgte abstracts var der ikke noget blandt disse
der var passende mit emne. Efterfølgende valgte jeg at benytte mig af ACM Digital Library dersom denne
kilde er mere specialiseret på computer og IT relaterede emner.
Min søgning over artikler med kriterierne at crowdsourcing og video games på ACM digital library
resulterede i 12 artikler. Efter at have inkluderet ”feedback” i mine søgekriterier var der ingen resultater
der dukkede op, næste skridt var at erstatte ”feedback” med ”test”, for at få afdækket om der ville være
noget inden for dette område. Denne søgning mundede ud i ét resultat, der på baggrund af abstraktet blev
frasorteret. Af denne årsag var jeg nødt til at backtracke og lede efter resulatater der ikke nødvendigvist
var relateret til computer spil, dette gav mig en søgeforespørgelse der dikterede at ordene
”crowdsourcing”, og ”user feedback” skulle være inkluderet. Dette gav mig et udvalg på 109 mulige artikler,
hvor en af dem skilte sig ud som værende meget velegnet til denne opgave, artiklens nøgleord var;
crowdsourcing, software evaluation, user feedback. Der var en yderligere artikel, der vækkede min
interesse, dog skulle jeg ansøge om at få adgang til denne, hvilket jeg ikke fik svar på. Samme søgning på
google med fokus på tyske artikler gav mig ingen resultater.
Artiklen Crowdsourcing Software evaluation, udarbejdet af Nada Sherief et .al. (Sherief, Jiang, Hosseini,
Phalp, & Ali, 2014) er der adskillige fordele ved at anvende crowdsourcing i en software udviklingskontekst,
eksempelvist som i Early Access. Under et crowdsourcingforløb foregår evalueringen/tests i reel kontekst,
det vil sige i rigtige sittuationer, frem for iscenesatte scenarier i et laboratorie. Derudover er det muligt at
reducere omkostningerne med hensyn til tid såvel som financielt. En anden fordel ved en stor testbase er,
at det muliggør meget scalerbare tests. Crowdsourcing giver mulighed for at få testet et system med en
stor mængde uforudsete variabler, for eksempel forskelle i hardware, handicap, kontekst og andet.
Derudover har det også den fordel at det skaber fællesskaber og interessegrupper, der kan hjælpe med at
generere omtale (Sherief, Jiang, Hosseini, Phalp, & Ali, 2014).
På trods af mange fordele ved anvendelse af crowdsourcing, er det dog ikke uden negativer. Når man hyrer
en ekspert hyrer man ham ikke kun for sit arbejde, men også for hans ekspertise, ved billig/gratis
arbejdskraft der ikke kræver nogen form for certificering eller kvalifikation er denne ekspertise ikke
garanteret, hvilket kan føre til et mindre troværdigt produkt. Af denne årsag er crowdsourcing bedst egnet
til simple opgaver (Stevens, 2018).
Efter sparring med en datalog kom jeg frem til, at det ville være fordelagtigt at komme ind på en agil
softwareudviklings model, dersom en agil tilgang til udvikling af software er den gængse metode, og
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testning og feedback er en meget vigtig del i denne
proces.

”Agile

software

Development

the

Cooperative Game”, skrevet af Alistair Cockburn i
2001, går meget i dybden med alle vigtige aspekter
med hensyn til agil udvikling. Herunder også
vigtigheden af hyppig feedback og testing. Ser vi
på den agile udviklings model, kan vi se, at
feedback og testing udgør en den del af
Figur 3 - Agil udviklings model

udviklingsprocessen, hvor hyppig testing og
feedback fører til nye design som igen kræver

feedback og testing, en proces der kan gentages til funktionen eller produktet anses for at være
tilfredsstillende (Cockburn, 2002, s. 112-115).

Den litteratur jeg anvender til de design og brugerrelaterede aspekter af min undersøgelse, vil tage
udgangspunkt i teori om interaktionsdesign såvel som det mere psykologiske aspekt af design gennem
gestalt lovene, der omhandler brugers opfattelse af objekter i forskellige sammenhæng.
Til håndtering af gestaltlovene har jeg valgt at anvende Soegaards ”Gestalt principles of form perception”
såvel som Gubermans ”On Gestalt Theory Principles” skrevet i 2015. Soegaard er anvendt til at give et
perspektiv på, hvordan gestalt love bruges i sammenhæng med brugergrænseflader, mens Guberman har
et mere klassisk perspektiv tiv på lovene der giver mig en baggrundsviden til bedre de psykologiske grunde
for designvalg.
Ved anvendelse af crowdsourcing er det en ting at komme i kontakt med en menneskemængde, og give
dem opgaver der ønskes løst, dog er det en helt anden ting at få dem til at udføre en given opgave. Derfor
er det en god ide at overveje, hvordan brugeren kommer til at arbejde med de værktøjer der stilles til
rådighed og at de givne værktøjer er i en state of the art. Derfor er det vigtigt at de værktøjer og
hjemmesider man stiller til rådighed er brugervenlige. Hvis ikke brugeren kan gennemskue og finde ud af
det værktøj der stillet til rådighed, risikerer man ikke at få nogen, eller kun begrænsede mængder af svar.
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Når systemer skal designes brugervenligt er der flere ting der skal tages i betragtning. Gestaltlovene er en
række retningslinjer der kan følges for at gøre oplevelsen så strømlinet som muligt. Jeg har udvalgt de fire
love der i mine øjne er mest relevant for denne opgave og undersøgelse (Guberman, 2015) (Soegaard,
2018).
•

Nærhed: Loven om nærhed dikterer, at symboler der er anbragt i nærheden af hinanden opfattes
som hørende sammen.

•

Lighed: Loven om lighed dikterer, at symboler der ligner hinanden opfattes som hørende sammen.

•

Lukkethed: Loven om lukkethed handler om at symboler der er i samme ramme hører sammen.

•

Forbundethed: Loven om forbundethed siger, at mennesker opfatter symboler og ting der er
forbundet som værende sammenhørende.

Gestaltlove alene fører ikke nødvendigvis til et godt design, vil man gerne have en bruger til at interagere
med ens hjemmeside, eller generelt med et system, er det en god ide at gøre den så brugervenlig som
mulig. Her er der ikke bare tale om den måde en bruger opfatter sidens opsætning på, men mere basale
ting såsom kommunikationen mellem system og bruger. For at den opfylder dette krav er der en række
grundprincipper der kan hjælpe med at gøre det til en bedre oplevelse for brugeren, og på den måde sikre
at de gennemfører den eftertragtede handling. Kommunikationsforum.dk har udarbejdet et sæt
retningslinjer for udviklere bør have med i deres overvejelser. Retningslinjerne skal ikke ses som en opskrift
på den perfekte side, men repræsenterer i stedet en håndfuld punkter der bør tages hensyn til ved
udvikling af hjemmesider. Det er ikke alle der er lige relevante til denne opgave, dog lyder de udvalgte som
følgende (kommunikationsforum.dk, 2018).
•

Vær konsekvent

•

Giv kontrol til brugeren

•

Efterlign det velkendte

•

Gør kommunikationen eksplicit og intuitiv

•

Giv altid brugeren feedback

•

Gør afstanden mellem beslægtede

•

Mindsk mulighed for fejl

oplysninger kort

Ud over anvendelse af gestaltlove og designprincipper vil jeg anvende tredje udgave (2011) af bogen
”Interaction design, beyond human-computer interaction” skrevet af Jenny Preece og associerede,
publiceret af Wiley Publishing Inc., i 2011. Dette er en del af mit tidligere pensum, og et stykke meget
anerkendt litteratur. Bogens validitet bliver bekræftet af citationstal, på research gate alene, har den mere
end 2331 bekræftede citationer.
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Min intention med inkludering af denne bog er, at have et stærkt fundament at bygge mine argumenter for
gode interface design op på. På trods af bogens out datede eksempler, er teorierne stadig gældende den
dag i dag.
Ud over at anvende litteratur relateret evaluering af de æstetiske aspekter af design, har jeg også brug for
at have noget at måle brugbarheden af systemer på. Til dette vil jeg anvende anden udgave af ”handbook
of usability testing” af Jeffrey Rubin og Dana Chrisnell, publiceret af Wiley Publishing Inc., i 2008. Bogen
giver en del værktøjer til brugertest af systemer, dog er jeg mest interesseret i deres
klassificering/kategoriserings system, til kategorisering af usability fejl. Et system, hvor opgaver bliver
kategoriseret efter brugerens evne til at udføre en given opgave indenfor et bestemt tidsvindue, samt hvor
intuitivt dette var, og om der opstod frustrationer.
Fundamentet af den litteratur jeg har brugt til det praktiske, med hensyn til udførelse af undersøgelser, er
baseret på pensumlitteratur fra tidligere semestre.
Til mit casestudie har jeg anvendt anden udgave af Knud Ramians; ”Casestudiet i Praksis”, fra 2015,
publiceret af Hans Reitzels Forlag. Bogen har en meget ”hands on” tilgang til udførelse af casestudier, og
giver mig dermed et godt grundlag til udførelse af disse. Endvidere vil jeg anvende Allan Brymans ”Social
Research methods”, 4. udgave, såvel som 1. udgave af 4. oplag, af Sven Brinkmann og Lone Tanggaards
”Kvalitative metoder, en grundbog”, til supplerende brugerundersøgelser. Derudover vil jeg benytte
Priscilla A. Glasow’s “Fundamentals of survey research methodology”, fra 2005 til at have nogen praktiske
guidelines når det kommer til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen (Glasow, 2015).
Ud over den angivende faglitteratur, har der også været brug for at anskaffe en del baggrundsviden om
problemområdet. Her har jeg fået information af en række kilder, med, for mangel på et bedre ord,
varierende troværdighed.
Hjemmesiderne Steamspy og Steamdb, er hjemmesider der opsummerer spillerstatistikker fra Steam. Det
gør de ved at have tilgang til alle de offentlige profiler på Steam, og samler al den information til en stor
database med spil og bruger statistikker. De resultater der bliver vist her, er dog ikke altid helt korrekte,
grundet manglende information fra profiler der ikke er offentlige. Derudover har Steam den 11. april
indført nye privatsfære indstillinger, der gør at profiler som udgangspunkt er sat til at være gemte/private,
og kun efter brugerens valg bliver disse offentlige. Dette har også ført til at Steamspy & Steamdb snart
lukker, dog var jeg så heldig at indsamle, og downloade et Excel ark med de nødvendige informationer før
denne forandring (Bilag 1).

S i d e 19 | 57

Under min litteratursøgning fandt jeg ingen artikler der beskæftiger sig direkte med mit problemfelt, det vil
sige sammenhænget mellem brugervenligheden af de givende værktøjer, spillets brugervurdering og
antallet af solgte kopier.
Med disse teorier og informationskilder samt problemformuleringen i tankerne vil jeg udarbejde mit
undersøgelsesdesign, så det bedst muligt dækker problemfældet.
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4 Hvad er Early Access
Det er ikke nyt, at softwareudviklere giver brugere adgang til software der stadig er under udvikling.
Traditionelt har betastadiet været første gang software kommer ud til brugeren. Når det kommer til test af
software under udvikling har der før Early Access fænomenet eksisteret to modeller for betatests; åbne og
lukkede. Lukkede tests er kun tilgængelige for et udvalgt publikum, og kun med invitation, mens åbne
betatest er for en større gruppe, eksempelvis folk der har forudbestilt programmet eller spillet, til den
generelle befolkning og alle dem der er interesseret i at prøve systemet. Testernes job er at rapportere alle
de bugs de støder på, og komme med feedback og forslag til funktioner (ISTQB, 2018). Før Early Access var
det meget normalt at computerspil udkom med en såkaldt Demo, der tillod at spille en given mængde af
det endelige produkt, for at kunden kunne danne sig et billede spillet, før de beslutter sig for at købe
(Meer, 2011). Demoen er dog i de sidste år forsvundet hvilket til dels kan skyldes succesen med Early
Access og Steams to timers returnerings politik, spiller man spillet i op til to timer og finder ud af at det ikke
lever op til ens forventninger kan man få refunderet (Valve Corporation, 2016).
Early Access systemet har vist sig at være en meget effektiv måde for spiludviklere at få noget mere kapital
at arbejde med under udviklingen af deres spil, og en del af spillene har formået at sælge mere end en
million kopier, hvor den bedst sælgende har solgt 33 millioner kopier (bedste free to play ligger på 35,5
millioner) (Steamdb, 2018).
Steams vision for Early Access er at spillerne er med til at skabe spillets fremtid ved at teste spillet og
rapportere bugs, og komme med forslag til forbedringer. Der hvor Steam Early Access skiller sig fra den
gense adgang til brugertest af software under udvikling, er at den giver adgang til software der er langt fra
feature complete (Bethke, 2003, s. 191-200,293-295). Denne tilgang er modsætningen til virksomheder
som eksempelvis Apple, Microsoft og Nvidia der i mange år har givet brugere adgang til eksperimentelle
versioner af deres software, dog har deres software ikke manglet funktioner, og testernes job har
udelukkende været at stressteste. Early Access i spilindustrien er et system der giver spillere mulighed for
at købe sig adgang til spil der stadig er i udvikling, og på den måde understøtte med test af spillet såvel som
finansielt.
Det er her crowdsourcing aspektet kommer i spillet. Hvis vi sætter Early Access konceptet i forhold til
Enrique og hans medforfatters definition på crowdsourcing kan vi se at den stemmer overens med de tre
generelle pointer i denne. Ser vi på første del af deres definition på crowdsourcing: ” Crowdsourcing er en
form for deltagerbaseret online aktivitet, hvor et individ…. med mulighed for at frivilligt deltage i udførelsen
af en opgave.” (Estellés-Arolas & de-Guevara, 2012) -oversat af Sune Hansen. I tilfældet med Early Access
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spil, er det spiludviklerne der henvender sig til frivillige ”gamers” der ikke nødvendigvis har nogen
uddannelse eller erfaring med test af spil eller anden software.
I den anden del af definitionen lyder det; ” Udførelsen af en opgave, af varierende kompleksitet og
modularitet, i hvilken målgruppen deltager med egne ressourcer som penge og viden og erfaring, skal altid
være baseret på gensidig fordel.” (Estellés-Arolas & de-Guevara, Towards an integrated crowdsourcing
definition, 2012) -oversat af Sune Hansen. Ved Early Access spil er brugerens indsats af ressourcer for det
første de penge de bruger på at købe sig adgang og for det andet den tid de bruger på at teste og
rapportere bug og give feedback til udvikleren. Fordelen brugeren får ved dette, er tidligere adgang til spil,
der muligvis har flere år til endelig udgivelse.
Den tredje del af definitionen siger, at: ” Brugeren vil modtage tilfredsstillelsen af et givent behov… mens
crowdsourceren vil modtage og udnytte de ressourcer brugeren har stillet til rådighed, afhængigt af
opgavens form.” (Estellés-Arolas & de-Guevara, 2012) – Oversat af Sune Hansen. Det behov brugeren får
tilfredsstillet er muligheden for at føle sig som del af udviklingen, og i nogen tilfælde inkludering i spillets
kreditering. Hvorimod spiludviklerne udnytter den brugergenererede feedback til at videreudvikle spillet.

4.1 Hvad er Steam
Steam er primært en spildistribuerings platform udviklet af Valve Corporation. Platformen blev
offentliggjort i september 2003, og skulle være et svar på problemet med at holde spil aktuelle såvel som
en måde at bekæmpe snyderi på med den såkaldte Valve Anti Cheat (VAC). Siden oprettelsen i 2003 har
Steam opbygget en brugerbase på omkring 125 millioner aktive profiler (Smith C. , 2018).
En af de ting der gør Steam til mere end bare en webshop med spil, er at den har et meget stort
community. Brugerne er meget i fokus på hele platformen, dette kommer også frem i Steams Store, hvor
brugernes vurdering af spillet bliver vist som noget af det mest iøjefaldende på siden (billede 2, side 8).
Brugernes vurdering af spil bliver kategoriseret i ni kategorier, eller vurderings puljer. Det er ikke helt klart
hvordan matematikken bag kategoriseringen ser ud, dog er statistikken skønnet til at være som følgende
(Doucet, 2014) (Valve Corporation, 2016).
•

Overwhelmingly Positive: 95 - 99%

•

Mostly Negative: 20 - 39%

•

Very Positive: 94 - 80%

•

Negative:

•

Positive: 80 - 99% med få bedømmelser

•

Mostly Positive: 70 - 79%

•

Very Negative: 0 - 19%

•

Mixed: 40 - 69%

•

Overwhelmingly Negative: 0 – 19% med

0

-

39%

med

mange

bedømmelser

mange bedømmelser
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Før Steam introducerede deres eget brugervurdering af spillene brugte de den såkaldte metascore. En
metascore er en vurdering af et medie der kommer fra siden Metacritic, den er udregnet af forskellige
eksisterende vurderinger. Grunden til at Steam holdte op med at gøre brug af metascore er ikke blevet
offentliggjort, dog er min formodning at der er fordi det kan give et forvrænget billede af spillets kvalitet. I
modsætning til film og bøger er spil ikke slået i sten når de udgives til offentligheden, der bliver stadig
udviklet på dem. Hvis et spil udgives og har en lidt svær start, såsom dårlige servers og så videre kommer
det til at have en indflydelse på spillets metascore, dog vil sådanne bugs som regel blive ordnet i løbet af de
første par uger på markedet. Men hvis Metacritic har givet deres vurdering allerede før dette punkt vil
vurderingen ikke reflektere det produkt kunden rent faktisk kommer til at spille. Det er her Userscore
kommer ind i billedet. I modsætning til Metascore er Userscore ikke statisk, men rettere i stand til at
tilpasse sig det aktuelle stadie spillet befinder sig i. Userscoren på Steam er opdelt i to kategorier, overall
userscore og recent userscore. Recent userscore tager højde for anmeldelser af spillet inden for de sidste to
måneder, mens overall userscore tager alle bedømmelser med i mente. På den måde er det muligt for
brugeren at observere en forandring i spillets ”kvalitet”. Af denne årsag har jeg besluttet mig for at
fokusere på brugerscore i denne opgave (Parkin, 2013) (Schreier, 2015).
Hvis det viser sig at et spil ikke stemmer overens med forventningerne, tilbyder Steam under visse
omstændigheder en refundering. Det viser sig dog at et spil købt i starten af Early Access, ikke kan
refunderes efter at det udkommer i den endelige version (Steam Powered, 2017).
For at kunne have sit spil i Early Access på Steam platformen, og for at kunne sikre at spil på Steams Early
Access program overholder en vis standart, er spiludviklerne nødt til at følge en række regler. For det første
er Early Access ikke tænk som værende en primær finansierings kilde, og udviklere skal være klare på at
fortsætte udviklingen af deres spil uden finansiering fra Steam, eller villige til at søge andre former for
investeringer. De produkt relaterede regler indebærer blandt andet, at der ikke må være løfter om
fremtidige implementeringer, dersom det ikke er til at vide hvad der vil ske i fremtiden. Det er vigtigt at
udviklerne ikke blæser forventningerne op, og er ærlige med hensyn til deres spils stadie (Steam Powered,
2018).
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4.2 Begrænsning
Early Access i spil er en strategi der er mulig på mange forskellige platforme, de største inde for spilverden
er Valves Steam og Microsoft Xbox Preview program.
Ud af den pulje af platforme der tilbyder Early Access er Steam med afstand den der tilbyder det største
udbud af spil, dersom platformen i sig selv ikke har noget at sige for selve udviklingen, det vil sige ud over
de krav (Steam Powered, 2018) der stilles af platformen, har jeg valgt at fokusere udelukkende på Steams
platform. Fordelen ved dette valg er, at jeg har mere end 11års erfaring med brug af denne platform, og
derfor et forholdsvis godt indblik i den. Derudover er det også den platform med flest Early Access spil.
Grunden til hvorfor netop Steam har det største udvalg af Early Access spil kan have flere årsager som jeg
blot kan spekulere på, om det er på grund af den store brugerbase eller om adgangskravene er mindre
strikse, eller om det generelt er lettere at udvikle til computer frem for Xbox.
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5. Undersøgelses Design
I dette afsnit vil jeg gennemgå det udførte undersøgelses design, og kortlægge hvordan jeg har brugt det til
at undersøge mine forskningsspørgsmål. Til besvarelse af mine forskningsspørgsmål vil jeg anvende
casestudier i forhold til at undersøge de bugtrackere, udvalgte udviklere stiller til rådighed. Sideløbende vil
jeg udføre en brugerundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse på udvalgte forummer (Bryman,
2012, s. 670-682). Målet med undersøgelsen er at finde svar på mine yderligere undersøgelsesspørgsmål.
I mit casestudie kommer jeg til at fungere som en såkaldt lurker (Bryman, 2012, s. 659), dersom mine
observationer kommer til at foregå uden nogen form for aktiv deltagelse, og uden at de udvalgte
spiludviklere har nogen ide om at de er under observation, ifølge Bryman skuler virksomheder på denne
aktivitet, dersom det sker uden samtykke, dog er det af tidsmæssige årsager denne metode jeg føler mest
sikker.
Min undersøgelse af de generelle tendenser og holdninger bliver i form af et online spørgeskema, som jeg
vil dele på udvalgte relevante forummer. Målet med denne undersøgelse er at danne mig et overblik over
brugerens ageren på, og holdning til, de givende bugtracker. Jeg vil udarbejde denne del af undersøgelsen
ud fra Glasows ”Fundamentals of Survey Research Methodology” og Brymans ”Rules for designing
questions” (Glasow, 2015) (Bryman, 2012, s. 254-268).
Det generelle formål med undersøgelsen er, at komme frem til en række heuristikker/guidelines, det vil
sige nogen guidelines, til designvalg på en bugtracker, hvis formål er at levere en brugeroplevelse med så få
frustrationer som muligt.

5.1 Indledende Fase
For at danne mig et grundlag for bedre at sætte mig ind i brugerens synspunkt, har jeg foretaget et
casestudie på mit eget brug af et af de givende bugtracker til rapportering af feedback. Gennem dette
studie kan jeg tilegne mig erfaring, og danne mig et billede af de forskelle der er mellem de givende
systemer, og om nogen af systemerne er mere komplekse eller forvirrende at bruge end andre. Dette giver
mig også mulighed for at se på udviklernes håndtering af den indsendte brugerfeedback. På denne måde
kan jeg identificere mulige huller og problemer såvel som gode praktiser (Ramian, 2012, s. 15-16).
Jeg starter processen med at udvælge en håndfuld cases jeg vil beskæftige mig med, og efterfølgende
udfører jeg mit casestudie på de udvalgte cases. Efterfølgende analyserer jeg den indsamlede empiri, og vil
ud fra de teser og observationer udarbejde en spørgeskemaundersøgelse/brugerundersøgelse, for at
afkræftet eller bekræftet mine anelser.
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5.2 Casestudie
Under mit casestudie vil jeg tage udgangspunkt i en håndfuld udvalgte Bugtrackere der på nuværende
tidspunkt bruges til et spil i Early Access stadiet, eller lige er blevet udgivet, på Steam. Bugtrackerne er valgt
på baggrund af det spil de er knyttet til, her er jeg gået efter at have en jævn fordeling af positivt og
negativt vurderede spil. I min vurdering af spillenes Bugtracker vil jeg anvende gestaltlovene (Soegaard,
2018) såvel som Rubin & Chisnells Handbook of Usability testing (Rubin & Chisnell, 2008), til at analysere
dem ud fra et brugervenlighedsperspektiv. De observationer jeg kommer til at lave og konklusioner jeg
drager derfra vil være meget subjektive, men hvis designet kan opfattes forkert af mig vil jeg mene at det er
en fejl i designet, eller opsætningen. I mit casestudie ser jeg på hjemmesiderne som var jeg en regulær
bruger, med det mål at oprette en bugrapport, med alle de skridt der hører til, for at nå dette mål. Mine
fund vil jeg sætte op i en protokol, for at have et bedre overblik, og for at have et bedre
sammenligningsgrundlag (Ramian, 2012, s. 43-50). Fokuspunkterne er valgt ud fra kriterier der kan hjælpe
med at svare på mine undersøgelsesspørgsmål og er generelt set opdelt i to kategorier, en usability
kategori og et interaktionsdesign perspektiv, i forhold til gestaltlove. I Usability delen ser jeg på faktorer
såsom tid og antal skridt, mens interaktionsdesign delen fokuserer mere på sidernes opsætning og design.

5.3 Brugerundersøgelse
Til min brugerundersøgelse vil jeg gøre brug af forummer med en relevant brugerbase. Det drejer sig her
om spillenes Steam Community side såvel som relevante forummer på Reddit. Grunden til at jeg udfører
denne efterfølgende undersøgelse, er for at etablere nogen system krav, ud fra brugerens ønsker, hvilket
ifølge Jenny Preece, og sine medforfattere er det første skridt til godt interaktions design (Preece, Rogers, &
Sharp, 20011, s. 15)
Min brugerundersøgelse vil tage form af en spørgeskemaundersøgelse, der tager udgangspunkt i mine fund
fra casestudiet såvel som mine formodninger. Formålet med undersøgelsen er primært at finde et svar på
undersøgelsesspørgsmålene (afsnit 2.2 Undersøgelses spørgsmål). Til designet af denne undersøgelse, vil
jeg tage udgangspunkt i Brymans; Rules for designing questions (Bryman, 2012, s. 254-268), samt Glasows
“Fundamentals of survey research methodology” (Glasow, 2015), en række tommelfingerregler af vigtige
”do's and don't's”, der er vigtige at have i mente når det kommer til stykket hvor jeg skal udarbejde
undersøgelsens spørgsmål. Til analyse af den indsamlede data vil jeg anvende pattern matching, dersom jeg
leder efter generelle tendenser og holdninger til de udvalgte emner (Ramian, 2012, s. 129-130).
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6. Undersøgelse & Analyse
I min udførelse af casestudiet vil jeg observere en række bugtrackere der er i brug på spil i early access.
Følgende afsnit er gennemgangen af de enkelte cases, den indsamlede data kan findes i bilag 3. Efter
udførelse af mit casestudie vil jeg via en brugerundersøgelse be- eller afkræfte mine formodninger for hvad
brugeren ønsker sig med hensyn til designet på en bugtracker.
Udvalgte udgivne Early Access spil på Steam, og den tilhørende hjemmeside:
•

Dayz, https://feedback.bistudio.com/tag/dayz/

•

Hunt showdown – https://feedback.huntshowdown.com

•

Life is feudal: MMO - https://lifeisfeudal.zendesk.com/hc/en-us

•

Miscreated – http://miscreatedgame.com

•

Rimworld - https://ludeon.com/forums/index.php?board=11.0

•

Subnautica - https://forums.unknownworlds.com/categories/subnautica-bug-reporting

•

Verdun - https://support.1914-1918series.com

6.1 Udførelse af Casestudie
DAYZ
Dayz er et survival horror spil, udviklet af Bohemia Interactive. Spillet blev udgivet på Steam Early Access
den 16. december 2013, og er på nuværende tidspunkt ikke kommet ud af Early Access endnu (Bohemia
Interactive, 2013). I løbet af det første år på Steam solgte de mere end 3 millioner kopier (SteamSpy, 2018),
på trods af mange bugs og dårlig optimering. Da spillet lige udkom var det et af de bedst vurderede spil på
Steams platform, men frustration over langsom udvikling, og manglende indblik i udviklingen gjorde at
brugerbasen blev utilfreds og enige om at det skulle vurderes som værende et dårligt spil. Bohemia
Interactive anvender én dedikeret hjemmeside til tracking af bug på alle deres spil, med et gennemgående
layout. Bugtrackeren er forholdsvis aktiv, specielt lige efter udgivelsen af en ny opdatering.
For at få lov til at melde nye bugs, eller give feedback, er det nødvendigt at oprette en bruger, hvilket i
dette tilfælde er en forholdsvis ligetil proces der kræver et brugernavn, password og e-mail, angivelse af
rigtigt navn er frivilligt. For at afslutte tilmeldingen skal man udføre den nødvendige captcha for at
bekræfte at man ikke er en bot, og efterfølgende aktivere sin konto ved hjælp af et link sendt til den
angivende e-mailadresse. Tilmeldingen tager ikke mere end fem minutter, dog er man nødt til at vente på
en e-mail med verifikationslinket.
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Når man så er oprettet som bruger, er man i stand til at oprette bug og crash rapporter. Processens
kompleksitet og tekniske krav afhænger af om det er en simpel bug eller en crash. Ved en simpel bug er det
nok at udfylde den tilhørende form (bilag 2B), og afslutte med at oprette denne som en ”ny opgave”. Ved
rapportering af en crash, bliver det lidt mere avanceret, og muligvis for avanceret for mindre erfarende pcbrugere. Ved en crash er det nødvendigt først at generere en såkaldt DxDiag fil, for at udviklerne har en
bedre forståelse af hvilken hardware computeren brugte. Efterfølgende er det vigtigt at finde og vedhæfte
en såkaldt crash dump, en fil med information angående de opståede crashes (Bilag 2A). For at filerne kan
sendes i bugtrackeren skal de føjes til et såkaldt .zip eller .rar format, noget der kun er muligt, hvis man har
de nødvendige værktøjer installeret, såsom WinRar eller 7-zip. Derudover findes disse filer i en fillokation
der ved normale indstillinger er gemt, det vil sige at brugeren skal vide hvordan man får vist disse mapper,
en information der ikke er givet på hjemmesiden.
Selve hjemmesiden er i første øjeblik meget overskuelig, emnebokse er lukket inde i dedikerede bokse,
hvilket gør det meget let at finde ud af hvilken information der hører til hvilket emne (Bilag 2A). Det punkt
hvor hjemmesiden kommer til at skabe forvirring hos mig, er i ikon valget med hensyn til rapportering af
bugs. I stedet for at have det som knap i, eller ved siden af, selve feltet med bugopslagene, er den gemt
væk i toppen ved siden af brugerens avatar, og afbildet med et stjernesymbol (Bilag 2C). Dette skabte en
del forvirring, da jeg prøvede at sætte mig ind i sidens funktionalitet, og jeg havde næsten givet op i min
søgen efter en måde at rapportere. Dette ville jeg kritisere som værende en alvorlig Usability fejl, den var
ikke så slem at jeg overhovedet ikke kunne rapportere min bug, men designet forhindrede mig en del i
processen (Rubin & Chisnell, 2008, s. 262).

Hunt Showdown
Hunt Showdown er et first person shooter battle royale spil, det vil sige en stor arena hvor sidste team der
er i live har vundet. Spillet udvikles af den tyske spiludvikler Crytec, og gik i Early Access den 22. februar
2018, og er dermed det nyeste spil inkluderet i min undersøgelse. Siden dets udgivelse har det solgt
omkring 200.000 eksemplarer (SteamSpy, 2018). Brugervurdereingen af spillet har været meget blandet
(mixed) fra dag 1, og folk lader ikke til at forstå at spillet stadig er i et meget tidligt stadie (Crytec, 2018). Til
rapportering af bug anvender Crytec to værktøjer, den ene er Steam forum, og den anden en dedikeret
hjemmeside, hvor brugere aktivt kan være med til at komme med ideer og give feedback, såvel som melde
bugs.
Hvis man vælger at bruge Steam forummet til at melde bugs, behøver man ikke at oprette en ny bruger,
problemet med dette er dog, at det forum der på nuværende tidspunkt bliver linket til, ikke eksisterer
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(Bilag 2D). Alternativet er at oprette sig som bruger på deres hjemmeside. Oprettelsen af en bruger kræver
en e-mailadresse, brugernavn, password og acceptering af brugerbetingelserne (Bilag 2E). For at færdiggøre
tilmeldingen skal man udføre en captcha og verificere sin konto ved at trykke på det link der bliver
inkluderet i en e-mail, der tilsendes efter oprettelses processen (bilag 2F).
Oplever man et problem eller en bug har man som udgangspunkt to mulighed; man kan enten melde et
teknisk problem, eller rapportere en bug (Bilag 2G). Blanketten for rapportering af et teknisk problem
kræver et emne, en detaljeret beskrivelse af problemet, mulighed for at uploade filer; screenshots, crash
dumps, etc., såvel som kategorisering af problemet. Efterfølgende skal man bekræfte at man har læst
brugererklæring såvel som tjekket databasen for eksisterende rapporter med samme problem, samt
hvilken server problemet blev opdaget på. Blanketten for rapportering af bugs starter med et felt til
angivelse af emne, efterfulgt af en kasse til beskrivelsen af problemet. Lige som på den tekniske formel er
der også mulighed for at uploade filer til dokumentation af buggen. Efter beskrivelse og dokumentering af
problemet, skal brugeren vurdere buggens alvorlighed fra meget lav til kritisk, såvel som fejlens hyppighed.
Til sidst bedes brugeren vælge hvilke server problemet opstod på, afsende bugrapporten.
Selve hjemmesiden er meget overskuelig og let at bruge. Alle sidens elementer er placeret der hvor man
forventer at finde dem, og de er grupperet på en meget overskuelig måde. Sammenhørende elementer er
bokset inde, og adskilt fra information eller funktioner der ikke har samme emne. Set fra et Usability
perspektiv er det meget frustrerende at ville rapportere en fejl, og så komme ud for at den officielle
henvisning på spillets hjemmeside er et dødt link, og jeg så i stedet ville være nødt til at oprette en bruger
på deres hjemmeside, det er ikke en fejl der gør det ubrugeligt, dog skaber det en vis frustration. Af denne
årsag vil jeg vurdere den fejl til at være moderat (Rubin & Chisnell, 2008, s. 262). På nær denne fejl, er det
mit indtryk, at hjemmesiden er meget brugervenlig og let at navigere rundt på.

Life is feudal: MMO
Life is feudal, er et MMO (Massively Multiplayer Online Game), med survival elementer. Spillet er under
udvikling af Bitbox Ltd. og blev offentliggjort på Steam Early Access den 12. januar 2018. I de måneder det
har været til salg på Steam store er der solgt omkring en halv million kopier (SteamSpy, 2018). Brugernes
opfattelse af spillet er meget blandet, og fra dag et har der været flere negative end positive bruger
bedømmelser. På nuværende tidspunkt fremgår det af Steams butik, at spillet har 930 positive og 1256
negative vurderinger (Boxit Ltd., 2018). Life is feudal MMO bruger en hjemmeside dedikeret til support og
bugrapporter, såvel som information omkring hvad der bliver arbejdet på, og hvad der er færdiggjort. Det
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er ikke muligt at se de brugergenererede rapporter, kun en oversigt over de bugs og tekniske fejl der er
blevet bekræftet af udviklerne.
For at kunne bruge siden til at aktivt melde bugs, er det ikke nødvendigt at oprette sig som bruger. Men for
at oprette sig som bruger kræver det i første omgang en e-mail og et navn, og udførelsen af en captcha
(Bilag 2H). Efter bekræftelse af profil får man tilsendt en e-mail hvis funktion er at verificere sin konto såvel
som oprettelse af kodeord (Bilag 2I). Efter oprettelse af kodeord er man klar til at rapportere bugs og
tekniske fejl.
Hjemmesiden har to mulige metoder til rapportering af bugs. Metode nummer et gøres ved at klikke på et
grønt supportlogo nede i venstre hjørne, som i første omgang kun har et søgefelt. Det er først muligt at
efterlade en bugrapport her, efter at have bekræftet en from for input i søgefeltet. Herefter er det muligt
at oprette en bugrapport med at trykke på ”leave us a message” (Bilag 2J; 2K). I denne form er det frivilligt,
om man vælger at efterlade sit navn, men e-mailadresse er krævet. Beskrivelse af problemet er også
obligatorisk, men det er frivilligt om man inkluderer dokumentation i form af file (Bilag 2L). Når man har
udfyldt formularen afslutter man ved at trykke på send.
Mulighed nummer to, er lidt lettere at komme ind på, og gøres ved at trykke på den orange ”submit a
request” knap i øvre højre hjørne (Bilag 2M). Trykker man på den kommer mand ind på en tom formular
med samme kriterier som i mulighed nummer et, med tilføjet mulighed at give rapporten et emne (Bilag
2N).
Første indtryk af hjemmesiden var, at den er meget overskuelig, og det var let at finde den information jeg
var efter. Emner og underemner er fint grupperet i kategorier, så man let kan finde rundt. Emnerne er
adskilt fra hinanden via en grå streg (Bilag 2O), eller lukket inde i dedikerede kasser. Grundet muligheden
for at oprette en bruger, var det mit første indtryk, at jeg var nødt til at gøre det, for at kunne bruge siden.
Dette betød at jeg i første omgang oprettede mig som bruger, og gik gennem en kort og ubesværlig, men i
sidste ende unødvendig, oprettelsesproces, for så at finde ud af at det ikke er påkrævet. Dette ville jeg
kategorisere som værende en irritation, dersom det ikke forhindrer ens fremgang, men jeg følte at jeg
spildte min tid (Rubin & Chisnell, 2008, s. 262). Derudover var der én yderligere irritation, nemlig at den
proces de beskriver på vejlednings delen, ikke uddyber, at den grønne support knap kræver input, før den
giver mulighed for at efterlade en bugrapport.
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Miscreated
Miscreated er et multiplayer survival spil sat I en post-apokalyptisk fremtid. Spillet er udviklet og udgivet af
Entrada Interactive Ltd., og blev udgivet på Steam Early Access den 30. oktober 2014. og har solgt hen imod
en million kopier (SteamSpy, 2018). Spillets samlede brugerbedømmelse er blandet, dog har spillet i de
sidste par måneder haft en positiv vurdering (Entrada Interactive LLC, 2014). Til rapportering af bugs bruger
Miscreated deres hjemmeside, her findes der også al anden relevant information i forhold til spillet og
udviklingen heraf. Det er ikke muligt at se hverken brugergenererede rapporter, eller en oversigt over de
bugs og tekniske fejl der er blevet bekræftet af udviklerne.
Hjemmesiden giver ikke mulighed for at oprette en bruger, og alle kan bruge den til at rapportering af bugs.
For at rapportere bugs skal man som bruger trykke på den blå knap i venstre side af hjemmesiden (Bilag
2P). I toppen af formen er der givet en vejledning til hvad en bug rapport skal indeholde (Bilag 2Q). Formen
består af et felt til at notere en kort opsummering af problemet. Efterfølgende kan man angive en mere
dybdegående beskrivelse af buggen, eller den tekniske fejl. Herefter er der mulighed for at vedhæfte
dokumentation. Navn og e-mailadresse er frivilligt, men det hjælper hvis man har brug for svar.
Hjemmesidens opsætning lader i første øjeblik til at være meget overskuelig. Der er et sidehoved med
forskellige emner i toppen af siden, med mulighed for at navigere til de forskellige undersider. Under
sidehovedet er der et slideshow med hurtige nyheder angående opdateringer og lignende. Resten af siden
er opdelt i tre spalter, en med sociale medier, en med uddybende nyheder, og den sidste med community
aktivitet.
Opsætningen gav god mening, lige til det punkt, hvor jeg skulle finde ud af hvordan jeg rapporterer en bug.
Knappen til rapportering af bugs er placeret i den højre side af skærmen, og lige meget hvor langt op, eller
ned man scroller på siden, så forbliver den altid på samme sted. Problemet her er dog, at den ikke er
grupperet eller placeret der hvor det giver mening i forhold til loven om lighed, fordi jeg fra alle de andre
sider er vandt til at rapportering og rapporter har deres egen side. Teknisk set er det blot en kosmetisk fejl,
dog fordi jeg ikke selv opdagede den, og ikke var i stand til at udføre min opgave, må jeg kategorisere den
som værende kritisk (Rubin & Chisnell, 2008, s. 262).
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Rimworld
Rimworld er en science-fiction-koloni-simulator med tilfældigt genererede hændelser udviklet og publiceret
af Ludeon Studios. Siden dets offentliggørelse i Steams Early Access program den 16. juli 2016, har spillet
solgt mere end en million kopier (SteamSpy, 2018), og på nuværende tidspunkt er det et af de spil på Steam
med den allerhøjeste brugervurdering, med 97% positive vurderinger, ud af 23 tusind bedømmelser, er der
kun 550 negative (Ludeon Studios, 2016). Ludeon studios anvender en side dedikeret til rapportering og
diskussion af bugs og tekniske opslag. På siden er det muligt at se alle de tidligere opslåede rapporter såvel
som udviklernes svar.
Hvis man ikke opretter en bruger, er man kun i stand til at observere og læse de eksisterende rapporter,
men hvis man selv vil oprette og deltage i diskussioner er man nødt til at oprette en bruger. Før man kan få
lov til at oprette sig som bruger skal man bekræfte en brugeraftale (Bilag 2R). Efter bekræftelse kan man
oprette en profil, hertil skal man angive et brugernavn, en e-mail, og password. Efterfølgende er der nogen
sikkerhedsspørgsmål for at bekræfte man ikke er en bot (Bilag 2S). Efter registrering er det muligt at
oprette nye emner/bugrapporter og deltage i diskussioner.
For at oprette en ny bugrapport kræver det at man angiver et emne, for at andre brugere kan identificere
hvad opslaget går ud på. Herefter er der bare et tekstfelt hvor man kan beskrive sit problem, eller sin bug så
præcist som muligt. Der er også mulighed for at tilføje filer, såvel som at aktivere specielle indstillinger,
såsom notifikationer og lignende (Bilag 2T).
For at oprette rapporten er det nødvendigt at gå gennem samme verifikationsproces, som ved oprettelse af
profilen, det vil sige ved at svare på tre lette spørgsmål.
Hele hjemmesidens opsættelse er meget minimalistisk, og meget tekstbaseret. På forsiden kan man se de
forskellige emner, hver i sin kasse, med information om antal af posts, såvel som information om det sidste
opslag. Sidens design minder meget om Reddit, et andet meget tekst baseret forum. Ved min undersøgelse
af siden, fandt jeg ingen problemer med navigation eller forvirring af funktionalitet.
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Subnautica
Subnautica er et adventure-spil, med survival elementer, udviklet af Unknown Worlds Entertainment.
Subnautica blev udgivet på Steam Early Access den 16. december 2014. Gennem udviklingen, har spillet
altid haft meget positiv bedømmelse, men siden dets endelige udgivelse den 23. januar 2018 er denne
steget til overvældende positiv, med 95% positive bedømmelser (Unknown Worlds Entertainment, 2018).
Unknown Worlds Entertainment bruger en hjemmeside dedikeret til brugerinteraktion. Her er der
information om udviklingen af spillet, et forum til interaktion med andre bruger, og mulighed for
bugrapportering. Hjemmesiden belønner aktive brugere med trofæer, der bliver vist på ens profil (Bilag 2X)
For at kunne rapportere bugs, og deltage i forummerne, er det nødvendigt at oprette en profil.
Registreringen kræver en e-mailadresse, brugernavn og et password. Det er frivilligt, at angive sin Facebook
og geografiske placering. For at afslutte tilmeldingen skal man gennemføre en captcha såvel som at
bekræfte brugeraftalen, til sidst skal man verificere sin e-mail, for at aktivere sin brugerkonto. For at få lov
til at rapportere en bug, er man nu nødt til at vente i et døgn, såvel som have lavet mindst en kommentar
på forummet (Bilag 2Y).
Ved oprettelse af en bugrapport er det vigtigt at inkludere en overskrift, med ordet Bug i parentes som det
første, der kort beskriver problemet, efterfulgt af spillets versionsnummer. Selve bugrapporten skal ifølge
deres egen guide starte med spillets versionsnummer, og en generel beskrivelse af problemet. Herefter,
hvis det er muligt, skal man inkludere skridt til at reproducere fejlen. Derudover er det nødvendigt at
uploade video eller billede bevismaterialer, som er nødt til at blive hosted på en anden side, Imgur.com til
billeder og youtube.com til videoer. Det vil sige at man potentielt skal oprette to yderligere profiler for at
kunne rapportere en bug. Til sidst, i tilfælde af en crash, er det vigtigt at vedhæfte en error-log, et
automatisk generer dokument med information omkring seneste crashes. Med alt det udfyldt har man
mulighed for at gemme det som kladde, få vist en preview før man afsender, afbryde eller oprette som
opslag (Bilag 2Z).
Hjemmesiden er meget stiliseret til at ligne spillets userinterface, men det virker meget overskueligt og lige
til. Hjemmesidens opsætning er meget enkel at gennemskue, med en menu i toppen med mulighed for at
vælge forskellige undersider, bugrapportering findes på forum siden. Under menuen er der en kasse med
de nyeste indlæg fra udviklerne. Den sidste del af siden er tematiserede kasser, en til generelle
diskussioner, en til bugrapportering og så videre. Der hvor jeg blev meget frustreret ved brug af siden, var
efter at jeg havde registreret en bruger, og blev mødt af et banner hvori der stod at jeg skulle vente et
døgn, og skrive mindst et indslag, før jeg kunne komme til at rapportere en bug. Dette var i mine øjne en
kritisk fejl, dersom den stoppede mig komplet i at rapportere min bug.
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Derudover er det også frustrerende som bruger, hvis man bliver tvunget til at oprette bruger på andre
platforme, eksempelvis Imgur til billeder og YouTube til videoer, bare for at skrive en rapport. Dersom det
er en service brugeren gør for udvikleren, skulle man tro at det var i udviklernes bedste interesse at gøre
det så simpelt som muligt.

Verdun
Verdun er et first person shooter spil der omhandler slaget ved Verdun under første verdenskrig. Spillet er
udviklet og publiceret af M2H og Blackmill Games, og blev offentliggjort i Steams Early Access program den
28. april 2015. Spillet har over årene holdt en meget positiv vurdering, med 84% positive
brugeranmeldelser (Blackmill Games, M2H, 2015). Blackmill games anvender en side dedikeret til
rapportering og diskussion af bugs og tekniske opslag. På siden er det muligt at se alle de tidligere opslåede
rapporter såvel som udviklernes svar. Derudover er det også muligt at afstemme hvilke opslag/bugs der er
vigtigst at få arbejdet på (Bilag 2W).
For at kunne rapportere bugs, og generelt deltage i sidens diskussioner og afstemninger, er det nødvendigt
at oprette en bruger. Her er det muligt at logge ind med sin Google, Steam, Facebook eller Twitter profil,
eller oprette en by bruger specifikt til denne side. Oprettelse af en bruger kræver kun en e-mailadresse
såvel som et brugernavn. For at færdiggøre oprettelsen skal man udføre en captcha, såvel som bekræfte sin
e-mailadresse, hvorefter man skal generere et password, og så er man klar til at bruge siden og alle dens
funktioner (Bilag 2U).
Bug rapport formularen starter med at kræve en overskrift, det vil sige en kort beskrivelse af emnet.
Herefter er det frivilligt om man vil lave en detaljeret beskrivelse af problemet, eller om man vil gå videre til
næste punkt. Næste punkt er at vælge hvilket forum det skal slås op i, og hvilken platform det er relevant
for; pc, xbox, PlayStation 4. Næste skridt er at angive hvilken version af spillet buggen blev fundet på, og
hvilke skridt der skal gennemgås for at genskabe buggen. Til sidst kan man tilføje bestemte tags, for bedre
at kunne kategorisere opslaget. Er man færdig med opslaget bekræfter man med post knappen (Bilag 2V).
Sidens opsætning er meget let at gennemskue og jeg oplevede ikke at der var nogen form for forvirring
under test af hjemmesiden. I forhold til gestaltlovene gør siden også alt rigtigt, det vil sige at emner der
hører sammen, er placeret samme sted, og kategorier er bokset inde i kasser så man tydeligt kan se hvad
det hører sammen. Jeg opdagede ingen fejl i sidens usability, og blev på intet tidspunkt frustreret eller
irriteret over at bruge den.
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6.2 Analyse af casestudie
Til analyse af den indsamlede data vil jeg anvende pattern matching, for at finde ud af om der er ligheder
mellem deres måder at håndtere bug rapporter på (Ramian, 2012, s. 129-130)
Under mit studie af de udvalgte hjemmesider (Bilag 3) kan jeg som udgangspunkt konkludere, at der ikke er
en umiddelbar sammenhæng mellem kvaliteten på de bugrapporteringsværktøjer der bliver stillet til
rådighed af udvikleren. Det vil sige at mit undersøgelsesspørgsmål; ”Er der et sammenhæng mellem dårlige
rapporterings værktøjer og et spils brugervurdering?” i første omgang virker til at være afkræftet. Dog er
jeg ikke villig til helt at dømme det som værende forkert, hvis jeg ser bort fra Subnautica, kan jeg observere,
at spil med en Mixed vurdering, det vil sige 40-69% positive bedømmelser, har enten kritiske eller alvorlige
usability fejl (Rubin & Chisnell, 2008, s. 262).
Spil med højere bedømmelse, såsom Verdun, Subnautica og Rimworld, har en høj grad af brugerintegration
når det kommer til rapportering og prioritering af bugs. Verdun giver brugerne mulighed for at afstemme
på hvilke bugs de synes er vigtigst at få ordnet først. Subnautica belønner aktive brugere med belønninger
og trofæer de kan få afbildet på deres profil, og de aktive brugere har en del at vise frem. Rimworld bruger
også siden som forum, hvor brugere kan diskutere spillets features, og komme med input og ideer.
En ting der er en gennemgående fejl på alle sider, og dertilhørende rapporteringsværktøjer, er manglende
instrukser til hvordan man finder visse vigtige filer til at dokumentere fejlkoder og så videre. De giver alle et
navn på en mappe og et filnavn der skal sendes med rapporten, dog er der ingen af siderne der nævner,
eller giver en guide til hvordan man kan få lov til at se gemte filer. Dette er et stort problem, især ved
hardware specifikke crashes, dersom der findes nærmest uendelige måder at kombinere hardware på. Så
hvis folk der oplever en bestemt crash ikke er i stand til at dokumentere hvor fejlen sker, ender de
potentielt med en fejl der aldrig bliver løst, og den del af brugerbasen der ikke kan spille spillet. Dette er
potentielt et stort problem, og er muligvis et svar på undersøgelsesspørgsmålet; ” Hvor i processen er det
brugeren stiger af, i tilfælde af frustrationer?”. Min hypotese er her, at manglende instruktioner fører til at
udviklerne går glip af vigtige fejlrapporter.
Endvidere kan jeg se, at på trods af en del aktivitet på siderne, er det kun en lille procentdel af brugerbasen
der aktivt er med til at rapportere bugs og fejl. Dette er en trend jeg kunne observere på alle de sider, hvor
brugergenerede bugrapporter var offentlige. Jeg har en ide, om at dette hænger sammen med at
oprettelsen af rapporterne er for tidskrævende, og for nogle brugere, for teknisk.
På de hjemmesider hvor gestaltlovene ikke bliver overholdt, Dayz og Miscreated, er det også muligt, at
brugeren giver op efter første forsøg, hvis ikke det lykkes dem at finde de rigtige funktioner inde for en vis
tid. Dette kan være en af grundende til at der ikke er et begrænset antal aktive brugere, dersom brugerne
muligvis gav op efter oprettelse af profil (Preece, Rogers, & Sharp, 20011, s. 69-70).
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6.3 Konklusion på Casestudie
En af målene med casestudiet var at svare på undersøgelsesspørgsmålet ”Er der et sammenhæng mellem
dårlige rapporterings værktøjer og et spils brugervurdering” (2.2 undersøgelsesspørgsmål). På trods af, at
mit casestudie ikke kan bekræfte eller afkræfte undersøgelsesspørgsmålet 100%, kan jeg alligevel drage
nogen konklusioner ud fra studiet. Der kan være flere begrundelser på, hvorfor Subnautica, på trods af
dårlig oprettelses proces, har er et meget godt bedømt spil. Hvis spillet i sin kerne aldrig havde et punkt
hvor det var helt og aldeles u-spilbart, såsom Dayz, har trangen til at benytte sig af værktøjet nok ikke
været lige så stor som ved andre spil i studiet, såsom Life is Feudal og Hunt Showdown, der begge lider af
gevaldige problemer med hensyn til indhold og spillets performance.
Rimworld og Verdun er to eksempler på spil der har meget høje brugervurderinger med henholdsvis 97%
og 85% positive vurderinger. På deres feedback hjemmesider fandt jeg ingen usability fejl, og deres
forholdsvis simple design gjorde at det var nemt og hurtigt at gennemskue, hvilket betød at der ikke opstod
nogen frustrationer under min test af disse. Dette betyder ikke at jeg kan generalisere og sige at alle
brugere vil have samme oplevelse med hjemmesiden som mig, men det er trods alt meget sandsynligt, at et
flertal af brugerne har en god oplevelse med systemerne. Dette er i hvert fald min vurdering ud fra mine
egne oplevelse, samt observationer af aktivisterne inde på siden, hvor udvikler og spillere aktivt deltager i
diskussioner om spillets stadie.
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6.4 Spørgeskemaundersøgelse
Til udførelsen af min spørgeskemaundersøgelse anvendte jeg Googles forms funktion, dersom det giver mig
mulighed for at tilpasse spørgeskemaet, såvel som at få vist resultaterne i et lagkagediagram for bedre
overskuelighed, for dokumentationens skyld, er resultaterne eksporteret til et Excel ark der kan findes i
Bilag 4. Det publikum jeg valgte til min undersøgelse var Reddits gaming forum (reddit.com/r/gaming), et
forum dedikeret til alt rundt omkring computerspil. Grunden for valget af dette forum blev taget, af flere
årsager, for det første er der en meget stor brugerbase, hvilket øgede sandsynligheden for at mit opslag
blev set og for det andet valgte jeg dette på grund af deres passion for computerspil og alt hvad der hører
med til. Undersøgelsen er udført på engelsk, for at kunne sikre mig bedst mulig forståelse blandt
deltagerne.
Undersøgelsen bestod af ni spørgsmål, designet til at besvare undersøgelsesspørgsmålene, for at bekræfte
eller afkræfte mine formodninger om hvor problemet opstår. Spørgsmålene er designet ud fra Allan
Brymans ”Rules for designing questions” (Bryman, 2012, s. 254-268), såvel som Priscilla A. Glasows
”Fundamentals of Survey Research Methology” (Glasow, 2015).
Jeg lod undersøgelsen køre indtil jeg kunne observere at tallene ikke forandrede sig længere, på dette
punkt var jeg tilfreds og sikker på at resultaterne var repræsentative for den generelle holdning. I alt deltog
113 mand i undersøgelsen, jeg kunne nok have skaffet flere, dog skete der ikke noget særligt i den
procentuelle fordeling af svarene efter de første 80.
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Spørgsmål 1:” Are you motivated to actively take part in reporting bugs, when you buy a new Early Access
title?”. Formålet med dette spørgsmål er at finde ud af, hvor stor en del af brugerne rent faktisk er
interesseret i at deltage og aktivt give feedback (undersøgelsesspørgsmål 4). Grunden til at jeg inkluderede
dette spørgsmål, var fordi jeg havde en fornemmelse af, at mange brugere rent faktisk gerne vil deltage.
Svarmulighederne var
•

No – I tilfælde af at der ikke var nogen motivation til at deltage.

•

Yes – Hvis generelt er motiveret til at deltage

•

Depends on the title: Man er ikke lige motiveret til at deltage i feedbackprocessen på alle de spil
man har valgt at købe.

I bagklogskabens lys kan jeg godt se, at jeg godt kunne have undværet den sidste svarmulighed; ”Depends
on the title”, dersom folk der svarer på den generelt set er motiveret til at deltage i feedbackprocessen. Af
denne årsag, vil jeg i første omgang se ”Yes” og ”Depends on the title” som værende en samlet kategori.

Figur 4 - Resultater spørgsmål 1

Ud fra min undersøgelse fremgik det, som vist på figur 4, at det kun er 23,9% af brugerne der ikke er
motiveret til at deltage i bugrapportering, mens 34,5% af deltagerne var motiveret til at aktivt deltage i de
Early Access spil de køber over Steam. De sidste 41.6% svarede, at de var motiveret, dog afhænger deres
motivation, til aktiv deltagelse, af spillet.
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Spørgsmål 2:” Do you buy Early Access titles with the intention to help test and report bugs?”. Formålet
med dette spørgsmål var at finde ud af, hvor stor en procentdel af brugerne rent faktisk investerer i Early
Access spil, med den intention at hjælpe udviklerne, dette er en forlængelse af første spørgsmål, og hjælper
i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet:” Hvor stor en del af Early Access brugerbasen er interesseret i
at give feedback og rapportere bugs?” (undersøgelses spørgsmål 4). Svarmulighederne var her de samme
som i første spørgsmål, og lige som i første spørgsmål har jeg efterfølgende fundet ud af at det jeg kunne
have nøjes med ”yes og no” frem for at inkludere ”Depends on the title”, dersom jeg ikke har givet
brugeren mulighed for at uddybe svaret.

Figur 5 - Resultater spørgsmål 2

Resultaterne af denne del af undersøgelsen antyder, at 49,6% af brugerne ikke køber spil med den
intention om at hjælpe i udviklingen. 29,2% af dem der køber Early Access spil, gør det med den intention,
at hjælpe i udviklingen, hvorimod det for 21,2% afgøres af hvilken titel det drejer sig om.
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Spørgsmål 3:” If you are unable to immediately report a bug due to restrictions in the bug tracking
process, how would you proceed?”. Med dette spørgsmål vil jeg undersøge hvordan brugerne reagerer på
tilbageslag når de skal rapportere bugs. Dette spørgsmål har til formål at kaste lys på
undersøgelsesspørgsmålet ” Kan en dårligt designet/optimeret hjemmeside til rapportering af fejl være
skyld i at udviklere går glip af vigtige fejlrapporter?” (undersøgelsesspørgsmål 2). Til dette spørgsmål var
der fire mulige svar:
•

Do the required tasks as fast as possible – Denne svarmulighed er valgt, for at finde ud af hvor stor
en procentdel af brugerbasen meget dedikeret og ivrige efter at rapportere bugs eller give
feedback.

•

Put it aside for now, pick it up again next time it becomes relevant – Formålet med denne
svarmulighed er, at finde ud af om brugere vælger ikke at rapportere en bug, selv hvis deres initiale
intention var at gøre det.

•

Create a post on Reddit/Steam or other forums detailing the bug/crash – her vil jeg finde ud af, om
frustrerede brugere vænner sig til andre forummer, for at dele deres feedback eller bugrapporter.

•

Give up on reporting bugs for that specific game altogether – Her finder jeg ud af, hvor stor en del
af brugerbasen der mister lysten til at rapportere.

Figur 6 - Resultater spørgsmål 3

I denne del af undersøgelsen fremgik det, baseret på resultaterne, at det kun er 6,2% af brugerne, der er
dedikeret nok til at blive ved med at prøve at rapportere, efter at være stødt ind i forhindringer i
rapporteringsprocessen. 32,7% svarede, at de ville lægge det til side, og prøve igen næste gang de støder
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på en noget rapporteringsværdigt. 17,7% vælger at benytte sig af andre forummer, såsom Reddit eller
Steam, frem for at overvinde restriktionerne. De sidste 43,4%, vil ikke give værktøjet en anden chance,
støder de ind i et problem, eller en restriktion der gør at de ikke kan få øjeblikkelig adgang er de ikke
interesseret i at prøve igen i fremtiden.

Spørgsmål 4:” When you buy an Early Access title, are you actively participating in reporting bugs? If yes,
when do you decide to report a bug?”. Formålet med dette spørgsmål, er at finde ud af, hvornår, og hvilken
slags

feedback,

brugeren

rapporterer.

Dette

spørgsmål

prøver

yderligere

i

dybden

med

undersøgelsesspørgsmålet; ”Hvor stor en del af Early Access brugerbasen er rent faktisk interesseret i at
give feedback og rapportere bugs” (undersøgelsesspørgsmål 4), hvor jeg her er mere fokuseret på hvad for
nogen bug det er der bliver rapporteret. I dette spørgsmål er der fire prædefinerede svar:
•

I report every bug I encounter – Hvor stor en procentdel af brugerbasen rapporterer alt hvad de
finder?

•

I only report bugs I deem game breaking – Hvor stor en del af brugerbasen rapporterer kun de
bugs der forhindrer dem i at spille spillet?

•

I only report bugs sometimes – Folk der ikke har nogen bestemte bugs de går efter at rapportere,
men er mere sporadiske i deres tendenser.

•

No, I never report bugs – Dette er for at finde ud af hvor stor en del af brugerbasen rent faktisk
ikke rapporterer bug.

Figur 7 - Resultater spørgsmål 4
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Resultaterne viser, at det kun er 6,2% af brugerbasen der rapporterer en hver bug de støder på. 31% af
deltagerne svarede, at de kun rapporterer fejl der forhindrer dem i at spille spillet. 43,4% er sporadiske i
deres rapportering, og har ikke en fast regel for hvad der skal rapporteres og hvad ikke. De sidste 19,5%
rapporterer aldrig nogen bugs.

Spørgsmål 5:” Are you willing to create a new user on a given bug tracker, just to report bugs?”. Dette
spørgsmål har til formål at belyse undersøgelsesspørgsmålet:” Hvor i processen er det brugeren stiger af, i
tilfælde af frustrationer?” (undersøgelsesspørgsmål 3) dersom jeg har en antagelse om, at de fleste brugere
bare vil have et hurtigt værktøj de ikke ska beskæftige sig med i alt for lang tid. Til spørgsmålet har jeg givet
3 svarmuligheder:
•

Yes, I dont mind – Svarmulighed hvis ikke der er nogen indvendinger mod oprettelsen af en bruger
for hver rapporterings side.

•

Yes, but I would prefer not to – Denne svarmulighed er for at få frasorteret de brugere, der helst vil
undgå at skulle oprette en bruger, men så alligevel gør det.

•

No – Ingen vilje til at oprette en bruger.

Figur 8 - Resultater spørgsmål 5

Resultaterne i denne del af undersøgelsen vise, at 18,4% af brugerne er villige til at oprette en bruger på et
givent system. 36,8% af alle besvarelser siger, at de ikke ville være glade for at skulle oprette en bruger,
men trods alt ville gøre det. 44,7% sagde at de ikke ville oprette en bruger, for at kunne rapportere bugs og
give feedback.
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Spørgsmål 6:” Has the design of a bug tracker website, for an Early Access title, ever stopped your
reporting process entirely?”. Formålet med dette spørgsmål er, at finde ud af, hvor stor en del af
brugerbasen har oplevet at det værktøj der bliver stillet til rådighed af udvikleren har været så svært at
bruge, eller for besværligt opsat, at de ikke var i stand til at udføre deres rapport. Dette spørgsmål er en del
af min undersøgelse på spørgsmålet: ” Kan en dårligt designet/optimeret hjemmeside til rapportering af fejl
være skyld i at udviklere går glip af vigtige fejlrapporter?” (undersøgelsesspørgsmål 2). De mulige
svarmuligheder var som følgende:
•

Yes – Hvis brugeren har været udsat for at designet på et rapporteringsværktøj har været så
besværligt, at han ikke var i stand til at udføre opgaven.

•

No – Hvis brugeren ikke har været udsat for det scenarie.

•

I never report bugs – Svarmulighed for dem der ikke rapporterer bugs.

Figur 9 - Resultater spørgsmål 6

Ud fra resultaterne, kan jeg se, at 48,7% af brugerne har oplevet at de ikke var i stand til at udføre deres
rapport, fordi designet på værktøjet ikke var gennemskueligt nok. 32,7% har aldrig oplevet at der var nogen
problemer, mens de resterende 18,6% svarede at de aldrig rapporterer bugs.
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Spørgsmål 7:” How patient are you, with the design of a new bug tracker tool?”. I dette spørgsmål prøver
jeg at identificere, hvor lang tid brugerne har lyst til at bruge på at sætte sign ind i et system. Dette er den
del af mit forsøg på at svare på mit undersøgelsesspørgsmål:” Hvor i processen er det brugeren stiger af, i
tilfælde af frustrationer?” (undersøgelsesspørgsmål 3). Til dette spørgsmål har jeg givet deltagerne fire
svarmuligheder:
•

0-5 min – Brugere der vil investere op til fem minutter på at sætte sig in i et nyt system.

•

5-15 min - Brugere der vil investere fra fem til femten minutter på at sætte sig in i et nyt system.

•

15+ min - Brugere der vil investere mere end femten minutter på at sætte sig in i et nyt system.

•

I never report bugs – Valgmulighed for de brugere der aldrig rapporterer bugs.

Figur 10 - Resultater spørgsmål 7

Resultaterne i denne undersøgelse viste, at lige over halvdelen, med 50,4%, af alle brugere vil afsætte op til
fem minutter til at lære et nyt system at kende. 27,4% af brugerne er villige til at investere op til femten
minutter for at finde ud af hvordan et nyt system skal bruges, mens 4,4% var villige til at investere mere
end 15minutter. De sidste 17% svarede at de aldrig rapporterer bugs.
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Spørgsmål 8:” Some game developers provide guides on how to retrieve certain crash logs or create a
Dxdiag file, would you be able to find these files without a guide?”. Dette spørgsmål er del af mit forsøg på
at finde et svar på om manglende instruktioner kan være årsag til at spiludviklere går glip at vigtigt
information. Dette er en del af undersøgelsesspørgsmålet ” Hvor i processen er det brugeren stiger af, i
tilfælde af frustrationer?” (undersøgelsesspørgsmål 3). Dette var et simpelt ja eller nej spørgsmål.

Figur 11 - Resultater spørgsmål 8

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at et stort flertal, med 60,2% af brugerne ikke ville være i stand til
at finde frem til disse filer uden nogen vejledning. 39,8% af brugerne svarer at de ville være i stand til at
finde dem trods manglende vejledning.
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Spørgsmål 9:” Was there ever a situation, where the reporting tool made you feel disconnected from the
developers and compelled to give the game a bad rating?”. Formålet med dette spørgsmål, er at finde ud
af, om brugere godt kunne finde på at give et spil en dårlig vurdering, efter en frustrerende oplevelse med
de givende rapporteringsværktøjer. Spørgsmålets formål er at besvare på undersøgelsesspørgsmålet:” Er
der et sammenhæng mellem dårlige rapporterings værktøjer og et spils brugervurdering?”
(undersøgelsesspørgsmål 1). Svaremulighederne til dette spørgsmål var enten ja; hvis brugeren godt kan
finde på at give en dårlig vurdering efter en dårlig oplevelse, eller nej; hvis dette ikke er noget de gør.

Figur 12 - Resultater spørgsmål 9

Ud fra svarene på dette spørgsmål, kan jeg se, at 82,3% af brugerne har givet et spil en dårlig vurdering
baseret på deres oplevelse med rapporteringsværktøjet, og 17,7% gør ikke dette.
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6.5 Analyse af brugerundersøgelse
I dette afsnit vil jeg behandle den data jeg indsamlede i min brugerundersøgelse, og sætte den op imod
mine undersøgelsesspørgsmål, for så at kunne drage nogen konklusioner ud fra den indsamlede data.
Resultaterne kommer til at have en indflydelse på den sidste fase, hvor jeg udarbejder nogle
heuristikker/guidelines for hvad spiludviklere skal tage højde for i designet af deres bugtracker sider.
Første undersøgelsesspørgsmål;” Er der et sammenhæng mellem dårlige rapporterings værktøjer og et spils
brugervurdering?”, håbede jeg at få et svar på med spørgsmålet:” Was there ever a situation, where the
reporting tool made you feel disconnected from the developers and compelled to give the game a bad
rating?”. Svaret på denne undersøgelse viste sig at bekræfte undersøgelsesspørgsmålet med 82,3% af
deltagerne der på et tidspunkt har givet et spil en dårlig vurdering på grund af problematikker med hensyn
til at rapportere bugs, eller komme med feedback. Dette tyder på, at spil har en risiko for at få en del
dårlige anmeldelser der ikke nødvendigvis reflekterer spillets kvalitet, men rettere en frustration på
brugerens

side.

Dermed

er

ikke

sagt,

at

alle

dårlige

brugeranmeldelser

skyldes

dårlige

rapporteringsværktøjer. Grunde for hvorfor et spil får dårlige anmeldelser kan være mangfoldige, det kan
eksempelvis skyldes dårligt gameplay, dårlig optimering, dårlig sikkerhed hvilket resultere i mange hackers,
mm., dermed er ens brugervurdering ikke garanteret god, ved udelukkende at implementere en god
bugtracker, dog kan dette være med til at eliminere en af faktorerne.
Så for at besvare undersøgelsesspørgsmålet; ja ud fra min undersøgelse tyder den indsamlede data på, at
der er en sammenhæng mellem dårlige design på de værktøjer spiludgiveren stiller til rådighed og spillets
brugervurdering på Steams butik. Er værktøjet for besværligt at bruge, tyder det ud fra min undersøgelse
på, at 82,3% af brugerbasen godt kan finde på at give spillet en dårlig vurdering baseret på deres oplevelse.
Kombinerer jeg denne information med vores viden fra problemanalysen, at et spils brugervurdering har en
indflydelse på hvor godt et spil sælger, så er det vigtigt at ens brugervurdering ikke tager unødvendige
negativer.
Undersøgelsesspørgsmål to;” Kan en dårligt designet/optimeret hjemmeside til rapportering af fejl være
skyld i at udviklere går glip af vigtige fejlrapporter?”, kan jeg besvare med resultaterne fra spørgsmålene:
•

Are you willing to create a new user on a given bug tracker, just to report bugs?

•

If you are unable to immediately report a bug due to restrictions in the bug tracking process, how
would you proceed?
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Ud fra undersøgelsens resultater tyder det på, at der kan være flere grunde til at brugere holder op med at
rapportere fejl på et givent værktøj. Når det kommer til aspektet med at oprette en bruger, siger 44,7% af
alle deltager, at de ikke ville oprette en ny bruger, for at kunne rapportere bugs, mens kun 18,4% siger at
de ikke har noget imod at skulle oprette en ny bruger. De resterende 36,8% kan godt gå med til at oprette
en bruger, dog er det noget de helst vil undgå at skulle.
Det andet fokuspunkt af dette undersøgelsesspørgsmål er på restriktioner eller andre former for
forhindringer når det kommer til oprettelse af bugrapporter, som eksempelvis Subnauticas’s 24 timers
ventetid (Bilag 2y). Her tyder min undersøgelses resultater på, at kun 6,2% af brugerne rent faktisk er
motiveret nok til at overvinde disse så hurtigt som muligt, imens de resterende 93,8% enten stopper med
at prøve at bruge værktøjet, eller giver det en chance igen på et senere tidspunkt. Dette kan potentielt
være en medspiller i at spiludviklerne kan risikere at gå glip af en del feedback, og som jeg konstaterede
tidligere, risikere at få en del negative bedømmelser, og dermed øget risiko for lavere salgstal.
Det vil sige, at baseret på min undersøgelse, vil svaret på undersøgelsesspørgsmålet være; uoverskuelige
design og unødvendige restriktioner kan i visse tilfælde skræmme bruger væk, og dermed også vigtige
kilder af feedback.
Formålet med undersøgelsesspørgsmål tre var, at finde ud af hvor i processen der kan opstå frustrationer.
Her havde jeg taget tre kategorier med i mente:
•

Oprettelse af bruger – repræsenteret gennem spørgsmål 5

•

Tidskrav – repræsenteret af spørgsmål 7

•

Manglende instruktioner – repræsenteret af spørgsmål 8

Ud fra undersøgelsen kom det frem, at det kun er 18,4% af alle brugere der ikke har noget imod at skulle
oprette en bruger på et givent system, det vil sige at de resterende 81,6% har risiko for at få en irriterende
oplevelse, jeg hentyder her til undersøgelses spørgsmål 1, hvor jeg fastlagde, at der var risiko for dårlige
anmeldelser, hvis ikke brugeroplevelsen stemmer overens med brugerens forventninger til systemet.
En anden meget vigtig pointe er, at det ud fra min undersøgelse tyder på, at 50,4% af brugerne ikke er
specielt toldmodige når de skal sætte sig ind i et nyt system, og giver op efter fem minutter. 27,4% af
deltagerne er villige til at bruge op til femten minutter på at sætte sig ind i et nyt system, og det er kun
4,4% der er toldmodige nok, til at bruge mere end 15 minutter. De sidste 17,7% meldte at de aldrig
rapporteret bugs, denne statistik er interessant, dersom mængden af folk der stemte at de aldrig
rapporterer bugs faldt med én for hvert spørgsmål med denne svarmulighed (19,4% / 18,4% / 17,7%). Jeg
kan kun spekulere over hvordan det kan være, men mit bud er, at de under processen fik igangsat nogle
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tankeprocesser der fik dem til at ændre perspektiv, og reflektere over hvad de ville gøre i de givende
scenarier.
I forhold til det sidste punkt, angående manglende instrukser på hvordan man får adgang til vigtige
dokumentations filer, viste det sig, at kun 39,8% af brugerne rent faktisk var klare over hvordan disse bliver
fundet. Det betyder at spiludviklere statistisk set går glip af 60,2% af crash rapporter, hvilket kan have en
negativ indflydelse på spillets stabilitet og optimering, dersom der ikke kan tages højde for de uforudsete
variabler der ikke bliver dokumenteret, såsom hardware specifikke eller software relatere crashes.
Så for at opsummere i forhold til undersøgelsesspørgsmålet; baseret på min undersøgelse tyder det på, at
alle tre punkter er potentielle problemområder, der kan have en effekt på brugernes evne til at give
relevant feedback på spillet.
Det fjerde undersøgelses spørgsmål har til formål, at finde ud af, hvor stor en del af brugerbasen rent
faktisk er interesseret i at deltage i feedback og bugrapporteringsprocessen. Det er spørgsmålene et, to og
fire der giver mig den nødvendige data til at vurdere dette.
•

Are you motivated to actively take part in reporting bugs, when you buy a new Early Access title?

•

Do you buy Early Access titles with the intention to help test and report bugs?

•

When you buy an Early Access title, are you actively participating in reporting bugs? If yes, when do
you decide to report a bug?

Ud fra spørgsmål to fremgår det, at 21,2% af brugerne køber Early Access spil, med den intention at aktivt
deltage i rapporteringen af bugs, og test af spillet. Desværre kan jeg ud fra denne undersøgelse ikke
vurdere hvor mange Early Access spil den gennemsnitlige bruger besidder, dersom dette også ville have en
indflydelse. Det vil sige, at hvis brugere kun køber de spil de er allermest interesseret i, vil der også være en
højere grad af motivation for deltagelse i test og rapportering, end hvis man bare køber spillet for at få en
smagsprøve heraf. Med hensyn til køb af flere Early Access spil, så svarede 29,2% at deres motivation, til at
hjælpe med test og rapportering, afhænger af spillet. De resterende 49,6% køber ikke Early Access spil for
at hjælpe med test og rapportering. Men bare fordi man ikke køber spillet med den motivation at være
aktiv i rapporteringen, så er der stadig en mulighed for at man trods alt deltager. Dette bliver bekræftet af
undersøgelsens første spørgsmål, hvor 41,6% af brugerne melder ud, at de aktivt deltager med
rapportering. Derudover er der yderligere 34,5% af brugerne der bekræfter, at deres motivation til at
deltage i rapporteringen afhænger af spillet. 23% af brugerbasen melder ud, at de ikke er motiveret til at
rapportere bugs. De to første spørgsmål dækker mere over intentioner og motivationer, derimod
beskæftiger spørgsmål 4 sig med hvordan det reelt ser ud, når det kommer til stykket. I dette spørgsmål
kom det frem, at kun 19,5% af brugerbasen aldrig rapporterer bugs, og 6,2% af brugerne rapporterer alle
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de bugs de støder på. 31% af brugerne meldte ud, at de kun rapporterer ”game breaking” bugs, det vil sige
de fejl der vitterligt gør spillet uspilleligt. De resterende 43,4% er sporadiske i deres rapportering, og har
ingen faste regler for hvad der skal rapporteres og hvad ikke. Risikoen her er, at mange mindre fejl ikke
bliver dokumenteret, dersom sandsynligheden for at de 6,2% støder på alle bugs, og det er ikke sikkert at
de 43,4% samt de 31% dømmer det til at være vigtigt nok. Disse resultater afhænger også stærkt af spillets
salgstal/brugertal, i et spil med 500 tusind aktive spillere vil 6,2% af spillerbasen være en meget stor
mængde af testere, mens det i et spil med blot et par hundrede statistisk set ikke ville være lige så effektivt.
For at vende tilbage til undersøgelsesspørgsmålet, så er det cirka halvdelen af Early Access brugerbasen,
der køber disse spil, med den intention om at deltage i test og rapportering. Derudover føler godt tre
fjerdele af brugerbasen sig motiveret til at deltage, på trods af at det ikke var grunden for købet.

6.6 Konklusion på brugerundersøgelse
Denne brugerundersøgelse gav mig et meget godt indblik i Early Access brugernes motivationer og ønsker
med hensyn til hvordan de anvender rapporteringsværktøjerne. Rapporteringsværktøjerne er brugerens
dør ind til udviklingsholdet, det er linket der få brugeren til at føle sig som en del af udviklingen. Er denne
dør lukket, eller gemt bag dårligt design og avancerede oprettelses processer, kan brugerbasen føle sig
udelukket, og ikke længere som del af udviklingen. Dette kan føre til at de udnytter den eneste måde de
kan komme i kontakt med udvikleren på, nemlig med Steams brugerbedømmelses system. Nok dårlige
vurderinger kan skade et spils salg, og dette er specielt ærgerligt for udviklerne, hvis ikke det er spillets
kvalitet der er skyld i den dårlige vurdering.
Det viser sig også, at langt de fleste ikke køber Early Access spil, med den intention at være en aktiv
deltager i rapporteringsprocessen. Der kan være mange andre årsager til, hvorfor folk vælger at investere i
disse på så tidligt et stadie, disse kunne eksempelvis være at få spillet til nedsat pris, og så spille det når det
endelig udkommer som fuld version. En anden mulighed er, at folk bare er nysgerrige og kunne tænke sig at
se om spillet har potentiale, en form for erstatning af den tidligere beta udgivelse. Dette giver også mening,
fordi Steam tilbyder refundering af spillet, indenfor de første to timers spilletid, på denne måde kan man få
lov til at teste og returnere hvis ikke det lever op til forventningerne.
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7. Heuristikker/Guidelines til brugerfeedback i Early Access
I dette afsnit vil jeg præsentere de heuristikker jeg vil råde udviklere af Early Access spil til at følge.
Heuristikkerne er udarbejdet så de stemmer overens med de generelle tendenser og holdninger blandt
brugerne, samt mine egne forslag baseret på min viden inden for feltet. Dette er ifølge Jenny Preece og
medforfattere første skridt til design af gode interaktions design (Preece, Rogers, & Sharp, 20011, s. 15).
•

Undgå at have sider med krav om registrering.

Denne heuristik er baseret på brugernes negative holdning til krav om at skulle oprette en bruger på de
givende bugtrackers. Ved at undlade krav om registreret bruger kan man potentielt udvide sin brugerbase
med 44,7% (afsnit 6.4 spørgsmål 5).
•

Undgå at gøre designet for uigennemskueligt, hold dig til det kendte.

Denne regel er tænkt til at hjælpe med at gøre bugtracker siderne mere gennemskuelige. Brugerne er som
regel vant til at bruge sider så som Facebook, YouTube og Steam, så det er en god ide at lave lignende
design for ikke at forvirre brugeren. Her er det også vigtigt at have gestaltlovene i tankerne, for at designet
virker logisk og sammenhængende. Det er her også vigtigt at tage brugerens koncentrationsevne i mente,
derfor skal man undgå at have for meget information på engang, såvel som undgå at gøre designet alt for
farverigt (Preece, Rogers, & Sharp, 20011, s. 69-70).
•

Gør det så let som muligt for brugeren.

Det er vigtigt at gøre det så let for brugeren som muligt. Det er en god ide at understøtte billede og muligvis
video upload (videoer fylder en del, kræver en stor server), for at brugeren ikke skal oprette flere brugere
på andre hjemmesider for at kunne dele dokumentation. Information der bliver givet på siden, er det vigtigt
at formatere på sådan en måde at brugeren har let ved at gennemskue den. Grupper det sammen der
hører sammen, og gør det klart hvad der ikke gør (Preece, Rogers, & Sharp, 20011, s. 65-68).
•

Sørg for at vejledninger er detaljerede nok til at mindre tekniske brugere kan følge med.

Ikke alle brugere er lige tekniske, det viste sig i brugerundersøgelsen ved spørgsmål 8, at kun godt 39,8% af
brugerne rent faktisk har den tekniske knowhow til at skaffe den nødvendige system specifikke
dokumentation der er nødvendig i tilfælde af crashes. Af denne grund er det en god ide at have en
detaljeret vejledning til hvordan disse skal skaffes (Preece, Rogers, & Sharp, 20011, s. 75-81).
•

Udarbejdelse af smoketest til brugerbasen – giv dem klar besked på hvad der skal testes.
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Dersom udviklerne har bedst styr på hvilke ændringer der er blevet fortaget, og hvilke nye ting der bliver
implementeret, ser jeg det som værende en fordel, hvis de inkluder en såkaldt smoketest i deres
følgenoter. På denne måde ved brugeren helt præcist hvad det er udvikleren har arbejdet på, og gennem
smoketesten bliver følelsen om at være en aktiv del af udviklingen forstærket (En smoketest er en grundig
step by step test af et system) (ISTQB, 2018).
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8. Konklusion
I dette speciale har jeg undersøgt de forskellige relevante faktorer der har en indflydelse på brugernes
deltagelse i generering af feedback og bugrapporter, samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis ikke man
tilfredsstiller brugerens behov. Det grundlæggende spørgsmål jeg har arbejdet med lyder som følgende:
Er der en forbindelse mellem dårligt designede rapporteringsværktøjer, dårlige anmeldelser og salg?
Det korte svar på dette spørgsmål er; ja, min undersøgelse tyder på, at der er en sammenhæng. Det
længere svar er lidt mere kompliceret. Formålet med Early Access er primært, at outsource den primære
kvalitetssikring og testing af spillet ud til en betalende bruger. Brugeren har dermed betalt for privilegiet at
hjælpe med spiludviklingen, om det så er deres primære motivation for at købe sig ind på Early Access eller
ej, og derfor er det vigtigt at de givende bugtrackers opfylder brugerens krav. Bliver brugeren frustreret,
risikerer spiludvikleren dårlig feedback, og som jeg fandt ud af i brugerundersøgelsen kan en frustreret
bruger godt finde på at give spillet en dårlig vurdering, ikke baseret på spiloplevelsen, men på grund af
frustration over manglende forbindelse til udviklerne. Dette kan starte en ond cirkel, hvor brugere, i
frustration over ikke at kunne hjælpe eller blive hjulpet, giver spillet en dårlig vurdering, dette sænker
spillets brugervurdering og dermed dets potentielle salgstal, hvilket igen fører til færre brugere til at teste
og komme med feedback på spillet.
Afsluttende har jeg på baggrund af mine undersøgelser udarbejdet en håndfuld heuristikker, der i teorien
burde gøre brugeroplevelsen, ved bugrapportering til Early Access spil, bedre og mere tilfredsstillende for
brugeren. Løsningerne tager udgangspunkt i den indsamlede data fra mit casestudie såvel som min
brugerundersøgelse.
For at runde opgaven af, vil jeg gerne vende tilbage til Minecraft, som nævnt i introduktionen. Minecraft er
krediteret til at være det første spil til at benytte sig af den strategi der efterfølgende er blevet døbt Early
Access, dog var det i dette tilfælde spillerne der opfordrede udvikleren til at investere mere tid og penge i
udviklingen af spillet, og samme brugere var også villige til at hjælpe med finansieringen, det vil sige de
hver især gav et lille beløb for at få adgang til spillet der førhen havde været gratis. Det er på dette punkt
Minecrafts tilgang skiller sig fra den gense tilgang på Steam, hvor finansieringsdelen ikke er det primære
drive for udviklerne, men rettere brugernes feedback. Jeg vil her mene at der er sket et skifte fra at være
crowdfundet, hvilket jeg ville argumentere for at Minecraft var, til crowdsourcing som er Steams tilgang.
Det er muligvis denne forandring der har haft en indflydelse på Steams Early Access’ varierende
brugertilfredshed, mens Minecrafts kampagne udelukkende blev finansieret af brugere der virkelig
brændte for dette specifikke spil.
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