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Abstract 

This study investigates the challenges of transparency in the context of accessibility for 
people with disabilities in video games. 

The main problem in this report is that several people with disabilities are not aware 
which games they are able to play, due to their disability. For example, if you have 

cerebral palsy that affects one hand and the game requires button mashing. The report 

suggests a design, in terms of an app containing pictograms, that shows which disability 
challenges are present in a game, and also if the game lacks accessibility features. 

Our research and design method are based on the Stanford d.school’s design thinking 

model. The report is developed on this design method, in terms of empathizing and 

defining with the overall issues, to understand which problems there are in this context. 

After those steps we ideate to create some possible solutions. Then we prototype and 
test the product, and then repeat the process. 

We used a semi-structured interview method to understand the problems that people 
with disabilities have in the context of gaming, and we also used it to test our design 

proposals with our interviewees. 

Furthermore we used qualitative user surveys to obtain people with disabilities’ opinions 
on our pictograms, especially if they were understandable and intuitive. 

  

In conclusion this study shows that there are demands for transparency in relation to 

accessibility in games. Also, we can conclude that pictograms can give people with 

disabilities an overview of whether the game is suitable regarding their disability or not.  
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Indledning 

Emne 

Gaming er gennem årene blevet et større medium i underholdningsbranchen. Det der 

startede som pixelerede spil, med begrænsede funktioner, har udviklet sig til en industri 

som er større end film og musikbranchen. I 2016 havde spilindustrien en global 
omsætning på 101 mia. USD, sammenlignet med filmbranchens 49 mia. USD 

(myboosting, 2020). Desuden forudser Forbes, at spilindustrien vil ramme en global 
omsætning på 300 mia. USD ved året 2025. I dag spiller cirka 2.69 mia. af 

verdensbefolkningen videospil, og også dette tal forventes at stige til over 3 mia. ved år 

2023 (Gough, 2020). 

 Emnet om tilgængeligheden af spil til mennesker med handicap, har i mange år været 

et diskussionsemne i branchen. Selvom der alene i USA er ca. 33 mio. gamere med et 
handicap (Egliston, 2019; myboosting, 2020), er det dog alligevel et segment, som ikke 

altid bliver taget i betragtning i spilindustrien. Udviklingen af spilmediet og den øgede 

kompleksitet i mange spil i dag, gør at der kræves mere af spilleren. Dette skaber især 
udfordringer til folk med nedsatte funktioner. Blandt andet opleves der hvordan der i 

nogle spil, kræves at der hurtigt trykkes på den samme knap på controlleren (button 
mashing). 

Projektet ”Design af rating system i forhold til tilgængelighed i spil til mennesker med 

handicap” kommer med nogle konkrete forslag til designløsninger, som kan bruges til at 
øge gennemsigtigheden. Dette vil vi gøre ved hjælp af design af piktogrammer, der 

illustrerer de udfordringer der er i spillet i henhold til hvis man har et handicap.  
Vi har anvendt design metoden design thinking (Shanks, uden år), som en overordnet 

kanon i projektet samt som analyseredskab. Vi har anvendt at benytte denne metode, 

da den passer godt til vores den designprocess i forhold til forståelse, udvikling og 
iteration af produktet.  
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Problemfelt 

Spilindustrien gør i dag en del tiltag, som bliver gjort i forhold til hardware løsninger, 

rekonfigurationer af knapper og generelt tilgængeligheds modes i spilindustrien. 

Eksempelvis udgav Microsoft, i 2018, deres Adaptive Controller (Xbox Adaptive 

Controller, uden år), som er en controller der henvender sig til mennesker med nedsat 

mobilitet. Ligeledes har spilstudiet Rare som eksempelvis står for spillet Sea of Thieves, 
har for nyligt opdateret spillet med nye tilgængelighedsindstillinger, med hensigt på at 

inkludere mennesker med handicap i deres spil (Erskine, 2020). 

Mange mennesker med handicap oplever ofte at det er et problem at 
gennemsigtigheden om hvorvidt spillet er tilgængeligt for dem, forstået ved at de ikke 

ved om spillet indeholder elementer, der kan være udfordrende at gennemføre grundet 
deres handicap. Et eksempel er gameren Josh Straub, som har cerebral parese, som 

havde brugt 60 USD på spillet Uncharted 2, men som, grundet hans handicap, ikke 

kunne gennemføre spillet (Erskine, 2020). 

Johnny Richardson, en gamer som også har cerebral parese, havde samme udfordring 

ved at gennemføre spillet God of War på grund af sit handicap. 

"I discovered that I couldn't get past a lot of the button mashing, and I thought to myself, 

'There's got to be a way around this — why is there no way for me to disable this?” 

(Moss, 2014).  
 

Problemformulering 
Hvordan kan man designe et ratingsystem, som øger gennemsigtigheden for om et spil 

er tilgængeligt for mennesker med handicap? 

6 

https://paperpile.com/c/MDURZE/yvjbx
https://paperpile.com/c/MDURZE/yvjbx
https://paperpile.com/c/MDURZE/yvjbx
https://paperpile.com/c/MDURZE/yvjbx
https://paperpile.com/c/MDURZE/UEuS0
https://paperpile.com/c/MDURZE/UEuS0
https://paperpile.com/c/MDURZE/BN5W


 

 

Begrebsafklaring 
Handicap - Vi har valgt at bruge begrebet handicap ud fra FN’s definition. Handicap 
indebærer fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske udfordringer (Fakta om handicap, 

2020). 

Tilgængelighed - Vi definerer begrebet som en direkte oversættelse af accessibility 
begrebet, som det bruges af Zatkin & Short (2012).  

Immersion - Fordybelse, eksempelvis i henhold til at fordybe sig i spillets verden. 

Piktogram - Et grafisk symbol i form af en stiliseret tegning eksempelvis vejledning eller 

advarsel, en oversættelse defineret ved at være en streg over en cigaret = “rygning 

forbudt”. 

Gamer - En person som spiller videospil, konsolspil og lignende.  

Gaming - At være i færd med at spille videospil.  

Affordance - Designet af funktionen er givet i sig selv, eksempelvis funktionen af hanken 

på en kop.  

Perceived affordance - Et design der antyder at en handling er mulig. 

Målgruppen - Vi definerer målgruppen ved at det er mennesker med handicap, i 

henhold til FN’s definition, som gamer.  

Livsverden - Den verden de mennesker, vores målgruppe, befinder sig i, i henhold til 

projektet.  

Stickiness -  At noget klistrer sig fast og er svært at slippe af med igen. Handicap klistrer 
sig til ens identitet i samfundet. 
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Controller demanding - Når et spil kræver særlig konsol aktivitet, såsom at skulle trykke 
på knappen mange gange i træk. 

Tilgængeligheds feature - En funktion i eller ved spillet, der gør det mere tilgængeligt. 

 

Afgrænsning  
Vi vil i dette afsnit komme ind på nogle af de afgrænsninger, som vi har gjort igennem 

vores projekt, vi vil ligeledes redegøre for årsagen til fravalget.  
 

Vi har fravalgt at tilgå vores data ud fra en triangulativ metode. Ifølge Mikkel Billes 

forelæsning d. 14.10.2020 om etnografi (Bille, 2020b), er den bedste måde at ”angribe” 
data på, ud fra et triangulativt perspektiv. Altså ved at tilgå data ud fra kvalitative og 

kvantitative undersøgelser. Da vi ikke havde tid til at foretage en kvantitativ 
undersøgelse, og ej heller havde tid til at analysere de mængder data der kommer fra 

undersøgelsen, valgte vi, med anbefaling fra Mark Edward Booker Nielsen, vores 

feedback gruppes vejleder, at udarbejde et åbent spørgeskema og på den måde 
fokusere på de kvalitative data. 

 
Vi har fravalgt psykologiske handicap defineret ved:  

“Psykiske sygdomme er kendetegnet ved særlige psykiske symptomer, som i meget 

betydelig grad påvirker helbredstilstand, livskvalitet og social funktionsevne. 

Symptomerne kan være meget forskellige.” 

(Rosenberg, 2009). 
 

Da PEGI (PEGI, 2017) og ESRB (ESRB, 2020) allerede afdækker de mest almene 

udfordringer der kunne være hvad angår psykologisk handicap og videospil, herunder 
spil som indeholder frygt, seksualitet, vold og narkotika.  
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Semesterbinding 

Design og Konstruktion 

 

Projektet er forankret i dimensionen Design og Konstruktion, da vi blandt andet benytter 

designmetoden, design thinking (Shanks, uden år). Metoden hjælper os til at forstå og 
definere problemet, samt hjælper til udvikling af et produkt for at løse det givet problem. 

Vi vil udvikle flere iterationer af vores produkt, der løbende vil blive evalueret, primært 
for deres affordance (Norman, 1999). 

Metoden benytter sig også af en praktisk tilgang til design, hvor der er fokus på at teste 

og itererer på designet.  
Vi har ligeledes benyttet storyboard for at illustrere brugerrejsen (Bilag 1). 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Projektet berører også Subjektivitet, Teknologi og Samfund, ved at vi, i et begrænset 
omfang, tangerer med vores målgruppe, for at indhente kvalitative data. Dette gør vi 

ved at benytte os af kvalitative undersøgelser, i form af semistruktureret interview fra 
bogen Interview – Introduktion til et håndværk (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Vi har også benyttet os af bredere kvalitative undersøgelser, i form af spørgeskemaer 

ved at inddrage teori fra Spørgeskemaer - i virkeligheden (Hansen et.al, 2015). 
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Metode 

Designprocess  

Vi vil gerne inddrage mennesker med handicap gennem den iterative designproces 
(Thomke, 2003), ved at vi inddrager gamere med handicap, ved at designe til dem, 

teste løsningen med dem og anvende deres feedback i den videre udvikling af 
produktet. 

I vores design process, arbejder vi ud fra Stanford d.school design thinking processen 
(Shanks, uden år, ). 

 

 
 Figur 1. Stanford design school’s model for design thinking. 
 
I vores process har vi lavet en forsimplet version af ovenstående figur 1, hvor vi 
simultant har sympatiseret, udviklede og tested over flere iterationer. I praksis ser vores 

model således ud, som vist i figur 2. 
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  Figur 2. Denne simplificerede process indeholder 3 faser. 
 

 
Empathize og define - I denne fase forsøger vi at forstå og få empati for de mennesker 

(målgruppen) vi designer til. Såsom hvilke problemer de har. Et godt design bygger på 
et reelt behov, og i denne fase af design thinking processen forsøger vi at finde og 

forstå behovet. Derefter undersøger vi hvilke konkrete problemstillinger der findes, og 
stiller spørgsmål som skal få os frem til en designløsning af problemet. 

 

Gennem kvalitative interviews forsøger vi at, forstå de overordnede udfordringer for 
mennesker med handicap som gamer. Vi understøtter dette med viden og teori om de 

forskellige grupperinger af handicaps der findes, samt hvilke udfordringer der findes i 
relation til gaming. Vi undersøger hvilke konkrete tiltag spilindustrien har taget for at 

gøre spil mere tilgængeligt for mennesker med handicap. Herefter forsøger vi at finde et 

punkt hvor udfordringerne for mennesker med handicap, og spilindustriens tiltag ikke 
overlapper. Det er i dette ukendte område, at vi skal arbejde på en designløsning.  
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Ideate - I denne fase, samler vi alle vores ideer til vores designløsning. Her er der ingen 

dårlige idéer. Her benytter vi os af divergent tænkning, for at åbne op for en masse 
idéer og koncepter. I denne fase, er det ikke vigtigt for os at komme frem til den 

endelige løsning. Vi udvikler sketches af vores designløsning, som vi kan bruge i næste 

fase. 
 

Prototype og Test - I denne fase udvikler vi prototyper, som indeholder de ønskede 
funktioner for vores designløsning. Målet her er at eksperimenter med flere designs, 

som vi kan udvikle hurtigt og uden omkostelige ressourcer, så vi kan finde ud af om 

vores løsning passer til målgruppen vi designer til. Vi benytter os af feedback fra 
brugeren til at finjustere og tilpasse vores designløsning inden den sidste prototype. Vi 

tester vores produkt, for at finde ud af om det er efter hensigten, og i den kontekst vi har 
tiltænkt. Vi undersøger om hvad brugeren syntes om vores ide. 

 

Vi afholder brugertest med Henrik, som har nedsat førlighed (cerebral parese) i sin 
højre hånd. Gennem et interview med ham om vores design, præsenterer vi ham for 

vores prototype, og benytter os af hans feedback til at finjustere vores designløsning. Vi 
benytter også et spørgeskema om vores designløsning til at samle flere respondenter 

ind. Vi tester og udvikler nye iterationer af vores design, i takt med den feedback vi får 

fra vores respondenter 
 

Til at udvikle vores prototyper, benytter vi os af Adobe XD, et designprogram til at 
udvikle, prototype og animere med. Vi benytter Illustrator, et tegneprogram, til at udvikle 

en prototype af vores applikation, samt vores rating system. Vi kigger på prototypens 

funktioner og evaluerer hvad der accepteres, og hvad der skal forbedres, udskiftes eller 
afskaffes. 
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Coloured Cognitive Mapping (CCM) og Storyboard 

CCM 

Vi har valgt som en del af vores rapport, at benytte problemkort; en systematisk 

metode, hvor man analyserer årsager og konsekvenser af et givent problem.  

”Coloured Cognitive Mapping [1, 2] was developed to facilitate understanding the 

causes and consequences of problems and then to transition to reasoning about 

potential means to solve a problem.”  

(Venable, 2014, s. 350). 
 

Venable bruger eksempelvis problemkortet til at analysere konteksten af et givet 
problem i forbindelse med udvikling af et informationssystem (Venable, 2014). Dette 

fandt vi relevant, for at kortlægge og skabe overblik i vores eget projekt.  

 

Vi har under projektet udarbejdet flere problemkort i takt med vores problemformulering 

og vores fokus ændrede sig. Vores problemkort har ligeledes været med til at præcisere 

vores endelige problemformulering. Problemkortet der er lavet ud fra vores endelige 

problemformulering er vedlagt i bilag 2. 

Storyboard 

Vi har anvendt storyboard (bilag 1) som en kreativ videnskabelig metode, vi bruger til at 

skabe en visuel repræsentation af hvordan vores færdige design vil se ud i henhold til 
brugerrejsen. Vi benytter den, som vi har fået det foreslået, til Jan Pries-Hejes 

forelæsning om kreativt design (Pries-Heje, 2020). 

Undersøgelsesdesign 

Vores primære data- og empiriindsamling er kvalitative undersøgelser, for at blive 

klogere på hvilke udfordringer, der ligger i problemet og forskelle mellem brugere. De 

kvalitative undersøgelser vil foregå i form af semistruktureret interviews af mennesker 
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med handicap samt spørgeskemaer, hvor vi præsenterer vores designløsninger og 
stiller åbne spørgsmål til vores design. Dette er med henblik på at få feedback på selve 

designet.  

 

Semistruktureret interview  

Det empiriske materiale tager udgangspunkt i et kvalitativt semistruktureret interview, 
hvor vi ønsker at forstå de udfordringer der kan være ved at spille videospil og have et 

handicap (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 41–42) 

Et kvalitativt semistruktureret er forankret i fænomenologi, som er en tilgang der gør det 

muligt: 

”[…] at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive 

verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige 

virkelighed er den, mennesker opfatter”  

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 44). 

Vi anser mennesker med handicap der spiller videospil til at være brugerne, 

målgruppen, til vores produkt. Vi ser det derfor særlig vigtigt, at indhente deres viden 
omkring feltet. Vi har valgt at benytte et kvalitativt forskningsinterview, fordi vi ønsker at 

tilgå samtalen ud fra en semistruktureret tilgang. 

 

Præsentation af personerne bag 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann: Kvale har tidligere arbejdet som professor i 
pædagogisk psykologi ved Psykologisk Institut, og været leder af Center for Kvalitativt 

Metodeudvikling, Aarhus Universitet. 
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Brinkmann er professor i almenpsykologi og kvalitative metoder, samt leder af Center 
for Kvalitative Studier, Aalborg Universitet. Sammen har de udgivet bogen Interview - 

Introduktion til et håndværk (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Vi har valgt at benytte Interview (Kvale & Brinkmann, 2009) som vores primære 

inspiration til vores metodiske design, hvor vi ved hjælp af interviewguiden, kan lave en 

semistruktureret interview med fokus på at forstå mennesker med handicaps 
udfordringers livsverden, når de spiller videospil. 

”Jeg ønsker at forstå verden ud fra dit synspunkt. Jeg ønsker at vide, hvad du ved, på 

den måde, du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine 

sko, føle tingene, sådan som du føler dem, forklare tingene, sådan som du forklarer 

dem. Vil du være min lærer og hjælpe mig med at forstå?” (Spradley, 1979, s. 34) 
(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 144). 

Kvale og Brinkmann forstår livsverden ved at den viden der skabes ud fra 
interviewpersonens oplevelse af vores problemstilling i sin hverdag. 

 

Udformning af interviewguide 

En interviewguide er en form for manuskript som strukturerer interview-forløbet. Da vi 

benytter et semistruktureret interview skal guiden indeholde en oversigt over de(t) 

emne(r) der skal afdækkes, samt forslag til spørgsmål (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Interviewguideline bør indeholde både en tematisk og dynamisk dimension. 

Den tematiske dimension skal hjælpe os med produktion af viden, hvor det dynamiske 
er den interpersonelle relation i interviewet. 

Dette forstås som værende interviewets opfattelser af forskningsemnet og bruges i den 

efterfølgende analyse. 
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Det dynamiske skal hjælpe interviewet til at have et positivt samspil, samt at holde 
samtalen i gang og stimulere interviewpersonen. Et godt interview bør indeholde begge 

dele (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Vi har udviklet interviewguiden ved at have et forskningsspørgsmål, som er formuleret i 

teoretisk sprog, og selve interviewspørgsmålet som er udtrykt i dagligdags talesprog. 

Vi har valgt at inspirere os af Tabel 71 Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål i 
Kvale og Brinkmanns Interview (Kvale og Brinkmann, 2009) (Bilag 3) 

Vi har valgt at lægge vægt på de dynamiske spørgsmål, da vi ønsker at interviewet skal 
foregå som en samtale, hvor vi får indsigt i hvordan det er at have et handicap, når man 

spiller videospil (Bilag 4) 

 

Etik og interview 

Da interviewet i et omfang omhandler et menneskes personlige fortællinger om 

udfordringer ved at have et handicap, har vi besluttet at anonymisere vores 

interviewpersoner og omtaler dem derfor som henholdsvis “Henrik”.  
 

Da vores målgruppe er mennesker med handicap har vi også haft etiske overvejelser i 

form af hvor meget tid vi kunne tillade os at kræve af interviewpersonerne. Vi blev gjort 

opmærksom på dette under vores problemformuleringsseminar d. 20.10.2020, hvor et 
medlem fra vores feedback gruppe, som har et handicap og derfor selv sidder i 

kørestol, nævnte at det at have et handicap kan være ressourcekrævende, og at vi bør 
være opmærksomme på dette når vi interviewer. Vi besluttede os derfor til at vores 

interview cirka skulle tage estimeret 30 minutter. Dette var ikke på bekostning af 

kvaliteten af vores spørgsmål, men mere en etisk overvejelse, som vi tog med os ind til 
interviewet.  

 
Vi kendte ikke særligt til vores interviewpersoners specifikke handicap inden interviewet, 

da de havde kontaktet os igennem en annonce vi havde lagt op under Cerebral Parese 
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(CP) Forum Danmark (Bilag 5). Da vores første interviewperson havde cerebral parese i 
hele kroppen og havde en tolk til at oversætte for ham, besluttede vi at holde interviewet 

på en mindre semistruktureret og mere stringent måde. Vi spurgte derfor ikke yderligere 
ind til spørgsmålene eller “spurgte naivt” for at lokke flere svar ud af ham, som ellers er 

et værktøj man kan bruge under interview ifølge Mikkel Bille i hans forelæsning om 

etnografi (Bille, 2020a). 
Årsagen var at vores interviewperson skulle bruge meget energi og tid på at besvare 

hvert spørgsmål, og ofte var hans svar korte. 
“Interviewsituation. Der skal tages hensyn til interviewsamspillets personlige 

konsekvenser for interviewpersonerne, for eksempel stress under interviewet og 

forandringer i selvopfattelsen.” 

 (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 81) 

I vores andet interview havde vedkommende udelukkende cerebral parese i højre hånd 
og derfor også en anden energi til interviewet, her var der større mulighed for at spørge 

ind til hans holdninger og opfattelser.  

 

Spørgeskema 

 

Vi vil i dette afsnit redegøre for brugen af spørgeskemaundersøgelser inspireret af 

Spørgeskemaer - virkeligheden (Hansen et.al, 2015). 

 

Præsentation af personerne bag 

Bogen Spørgeskemaer - i virkeligheden (Hansen et.al, 2015) er skrevet af Niels-Henrik 
Møller Hansen og Bella Marckmann (et.al.). Møller Hansen er uddannet sociolog 

(ph.d) fra Københavns Universitet. Han er ansat som lektor ved Institut for Læring og 
Filosofi ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Campus København. 
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Marckmann er uddannet sociolog (ph.d) fra Københavns Universitet og ansat som 
adjunkt på Sociologisk institut. 

Da vores spørgeskema retter sig mod mennesker med handicap, som gamer, defineres 
denne gruppe under den svære målgruppe. Dette betyder at vi tager højde for 

problemstillingen i vores spørgeskema og at den passer til den målgruppe som vi 

sender dem ud til (Hansen et.al, 2015, s. 62–66). 

Da vi gerne vil undersøge gennemsigtigheden for et spils tilgængelighed, i henhold til 

en person med handicap, så er vi nødt til at definere gamer-demografien yderligere. 
Denne må anses for at være en ukendt gruppe, særligt da det også skal være gamere 

med handicap, der er ikke noget håndtag, forstået som et dørhåndtag, der kan åbne op 

for adgang til gruppen, som Hansen beskriver det (2015, s. 48–50).  
Et udtræk fra Danmarks Statistik, fremgår det at gaming på PC og konsol primært 

praktiseres af de yngre grupper, og praktiseres mindre af ældre grupper (bilag 6). De 
fleste gamere befinder sig altså i de yngre aldersgrupper, selvom der er gamere i alle 

aldre. Vi har defineret mennesker med handicap i begrebsafklaring. Det er vigtigt at vi 

gør os etiske overvejelser i udformningen af spørgsmål og spørgeskema, men også den 
praktiske del af indsamlingen af data. Særligt er det relevant hvordan vi spørger ind til 

personlige ting omkring personens handicap, et emne der kan være sårbart for 
respondenten. Hvordan vi indsamler data vil være stærkt koblet til hvilket handicap en 

respondent har, og hvilke ressourcer vedkommende kan trække på. En person der ikke 

kan bruge et almindeligt tastatur uden hjælp, vil derfor ikke kunne svare på et 
elektronisk spørgeskema uden hjælpemidler (Hansen et.al, 2015, s. 62–63). Andre 

grupper af mennesker med handicap kunne have gode inputs til vores design, men 
vores primære brugere er gamere, og dermed bør vores undersøgelser tage 

udgangspunkt i deres feedback. 

Ud over at få afdækket brugerens udfordringer, behov og forskelle, håber vi også på at 
få bekræftet de informationer, som vi har fundet frem til i vores forundersøgelser. Til 

udviklingen af disse undersøgelser har vi allerede anvendt vores problemkort til at 
opstille vores underspørgsmål i centrum og udforme spørgsmål omkring dem. Dermed 
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kan vi sikre os at få alle de centrale vinkler på vores problemformulering, have mere 
rum til vores case-personer og spørge ind til deres erfaringer. 

Vores spørgeskemaer vil supplere vores kvalitative interviews, da vi kan nå ud til flere 
ved hjælp af spørgeskemaet, med formålet at få feedback på vores designløsning fra 

vores målgruppe. 

 

Spørgeskemaets design 

Selve spørgeskemaets form er vedlagt som bilag (bilag 7). Det kan, i forhold til vores 
målgruppe, være meget komplekst at udarbejde et spørgeskema, så alle mennesker 

med handicap har mulighed for at svare (Hansen et.al, 2015, s. 62–65). Spørgeskemaet 

er designet med henblik på at være kort og simpelt, for at undgå at demotivere 
respondenten. Da vi ikke har fået et samarbejde med en gatekeeper, som beskrives af 

Marckmann (2015, s. 58–59), som en person, der kan formidle spørgeskemaet til den 
nødvendige gruppe af respondenter, så bliver vores spørgeskema udsendt digitalt. 

Dette er også med tanke på corona situationen, som vi kommer ind på senere i et 

corona afsnit. Det har yderligere påvirkede overvejelserne om at få svar fra vores 
målgruppe. Vi har forsøgt at kompensere for dette, ved at lave piktogrammerne og 

teksten i en rimelig størrelse. En online survey kan dog også have fordele, som Petrie 
(2006) forklarer. Respondenten vil kunne svare på undersøgelsen derhjemme, hvor der 

måske er adgang til udstyr og hjælpemidler, der gør det nemmere at svare, hvis du er 

påvirket af et handicap (Petrie et.al, 2006).  

Ifølge Niels-Henrik Møller Hansen og Bella Marckmann tager åbne spørgsmål i 

udgangspunktet lang tid at besvare, og kræver en længere analyse end lukkede 
spørgsmål. Da vi ønsker at gøre spørgeskemaet så lidt krævende som muligt, har vi 

søgt at formulere vores åbne spørgsmål konkret, i forhold til at få feedback på vores 

design. Derfor har vi valgt at give respondenten mulighed for at springe spørgsmål over, 
for at undgå bortfald. Vi har også brugt en indledning til spørgeskemaet for at guide 

respondenten igennem spørgsmålene. Omfanget af spørgeskema undersøgelsen er 
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lille, så vi har tiden til at analysere de kvalitative data - det vigtigste er at respondenten 
giver så meget feedback som muligt (Hansen et.al, 2015).  

Vi ønsker, som nævnt, at respondenten forholder sig til vores designforslag, og selv har 
mulighed for at komme med idéer og oplevelser. Derfor bruger vi åbne spørgsmål til 

uddybning af dette (Hansen et.al, 2015, s. 152–153). Vi har også et lukket spørgsmål 

med svarkategorier til at afklare, hvad respondenten foretrækker med hensyn til bruger 
reviews og ekspert reviews (bilag 8). Vi har også lagt vores baggrundsspørgsmål til 

sidst og gjort spørgeskemaet så kort som muligt, jævnfør diskussionen af Hansen 
(2015, s. 171–179).  

Vi har valgt at bruge SurveyXact, som er software lavet til udarbejdelse og indsamling af 

spørgeskemaer. Kort fortalt er der forskellige funktioner både til udarbejdelse af layout, 
spørgsmål og sikkerhed, som for eksempel en RUC-template og anonymiserings 

funktion vi har gjort brug af. 

 

Refleksion over metodevalg 

For kort at opsummere for benytter vi design thinking som en overordnet designmetode 

til at forstå og undersøge problemet, indsnævre og afprøve designløsninger som udvikle 
og teste produktet. Vi har benyttet CCM som en systematisk metode til at anskue de 

årsager og problematikker vores problem omhandler. Vi har brugt Storyboard til at 
illustrere brugerrejsen, som vi forestiller os det. 

 

Vi benytter kvalitative undersøgelsesmetoder i form af semistruktureret interview for at 
få bekræftet de udfordringer der kan være ved at have et handicap samtidig og være 

gamer. Vi bruger også interviewmetoden samt spørgeskema til at få feedback for vores 
design. 
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Vi overvejede også at inddrage forskellige potentielle brugere og andre berørte af vores 
design, i en mere participatory design tilgang, men det var omfattende og ikke den 

metode vi ville bruge ressourcer på. 
 

Teori og empiri 
 

Spildesign og spilindustrien 

Dette afsnit undersøger hvordan spilindustrien i det store hele tænker tilgængeligheden 

i videospil, og hvordan gennemskuelighed af tilgængeligheden, eller mangel på samme, 
er opstået i spilverdenen. 

Spilindustrien er, som nævnt i indledningen, efterhånden vokset til en industri, der har 

en enorm omsætning og et stort antal forbrugere (myboosting, 2020). Det er blevet 
normalt at game uanset hvem du er, det er ikke kun subkultur for en bestemt gruppe 

mennesker, som det engang har været, faktisk er der på globalt plan 1,78 mia. 
mennesker der gamer (Fiskaali, 2016) 

 
Inden for klassifikationen af handicap, er der i artiklen Game not over (2005) af Bierre, 

et bud på hvordan man ser handicap i relation til tilgængelighed i gaming. Kevin Bierre 

er Adjunct Instructor ved Rochester Institute of Technology, Rochester. 
Et eksempel på en sådan klassifikation, er lavet af Bierre og opdeler handicap i fire 

kategorier, der påvirker en persons mulighed for at game:  
“Visual, Auditory, Mobility and Cognitive” (Bierre et.al, 2005, s. 3). 

De noterer at hver enkelt gruppe indeholder stor diversitet, hvilket fører til 

kompleksiteten i at afgrænse og definere et handicap. De enkelte grupper kan have 
forskellige udfordringer, men det vil være inden for den givne kategori. En person kan 

dog tilhøre mere end én gruppe. 
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Den måde som spiludviklere og virksomheder i spilindustrien antager markedet på, har 
haft betydning for hvem spil laves til. Man kan tale om at der historisk er opstået et 

billede af den gennemsnitlige gamer. En artikel af Keogh (Keogh, 2015) beskriver 
gamer identiteten og gamerkulturen, set fra et historisk perspektiv. Han nævner medier 

har været med til at skabe en ‘normalized gamer’: En ung mand, teknisk kompetent og 

god til at gameplay, som Keogh definerer som det man gør i spillet. Ellis og Kao (Ellis 
og Kao, 2019) tilføjer at det er vigtigt at tilføje fuldt funktionsdygtige mennesker 

definitionen af den normaliserede gamer, i kritikken af design til en bestemt, foretrukken 
bruger. Med den historiske kontekst in mente, kan det forklare Heron’s vinkel på at 

spilindustrien har undervurderet eller direkte overset markedet der er hos mennesker 

med handicap. Det antages også at det har været belejligt at have en gennemsnitlig 
gamer at designe til . Det er også en udfordring, at der mangler opmærksomhed om 

muligheder for problemets omfang. Mange spiludviklere opfatter det måske ikke som et 
større problem, dels fordi de måske antager målgruppen er lille, men også at andre nok 

skal lave spil tilgængelige for mennesker med handicap (Heron, 2012).  

 
Dr. Michael Heron, senior lektor ved Chalmers University of Technology i Göteborg, 

Sverige, har arbejdet med tilgængelighed i videospil i en årrække, på forskellige 
universiteter. Han er idag, ansat på Chalmers University of Technology. Ifølge Heron 

(2012), en udfordring at designe spil til andre end sig selv, men nemmere at designe til 

folk, som minder om en selv. Det til trods for, at mange funktioner der kan øge 
tilgængelighed faktisk kan være eksisterende og nemme at implementere (Heron, 2012, 

s. 30–31). Et eksempel på en udvikler inddrager mennesker der har direkte kendskab til 
problemer med tilgængelighed, dokumenteres af spiludvikleren Ubisoft selv i en artikel. 

Her tager man fat i et bestemt tilgængelighedsproblem, hvor man så kan designe eller 

se på løsninger sammen med brugeren (Accessibility at Ubisoft – Making Games For 

Everyone, uden år).  

 
Historisk set har problemer med tilgængelighed i gaming haft et mindre fokus. Man har 

haft en tendens til at se digitale spil, mere som et middel end som et mål i sig selv. 

Rehabilitering eller læring gennem videospil har domineret litteraturen om gaming og 
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handicap (Ellis og Kao, 2019, s. 112). Heron påpeger også at det i det hele taget er et 
problem at skabe opmærksomhed omkring problemer med tilgængelighed, i forhold til 

digitalisering. Det har krævet store anstrengelser at gøre tilgængelighed en 
kerneopgave i udviklingen af andre typer af software, men det er ikke nok mener Heron. 

Mennesker med handicap vil ikke være fanget i gaming ghettoer, defineret ved at 

gamere kun kan spille spil lavet særligt til dem; at lave spil designet specifikt til et 
handicap er altså ikke nok (Heron, 2012, s. 29–31). Deri opstår problemet med at skilte 

med tilgængelighed, fordi et mainstream spil, som nævnt, ofte ikke indeholder 
tilgængeligheds muligheder. Der findes eksempler på spiludviklere, der i mere eller 

mindre mindre grad har prøvet at implementere tilgængelighed til mennesker med 

handicap. Fallout 3 nævnes som et eksempel på et spil der gør mange ting rigtigt i 
forhold til tilgængelighed. Kampene kan pauses, så man undgår at skulle bruge en 

masse funktionalitet i real time. Desuden kan man vælge farve temaer til dialogen, fuld 
mulighed for rekonfiguration af knapper og meget mere (Heron, 2012, s. 35–36).  

 

Handicap og tilgængelighed 

Det er vigtigt i vores forståelse af tilgængelighed, at vi foretager nøje overvejelser om 

vores definition af handicap. Vi vil ikke redegøre for dem alle, men blot præsentere få 

eksempler, og redegøre for eksisterende teori om handicap og tilgængelighed. 

De forskellige definitioner og grupperinger af handicap, varierer på individuelt plan, fra 

den ene organisationen til den anden, såvel som mellem nationer. Eksempelvis står der 
i definitionen af handicap i Americans with Disabilities Act (ADA) refereret på University 

of Indiana’s hjemmeside:  

"a physical or mental impairment that substantially limits one or more of the major life 

activities"  

(Indiana University, 2020). Denne definition, brugt af Indiana University på en side om 
tilgængelighed, leder til syv overordnede kategorier. Vision, mobility, auditory, 

neurological, cognitive, medical og psychological. 

23 

https://paperpile.com/c/MDURZE/FdlV/?locator=112
https://paperpile.com/c/MDURZE/YIBl/?locator=29-31
https://paperpile.com/c/MDURZE/YIBl/?locator=35-36
https://paperpile.com/c/MDURZE/9Uo7


 

Der bliver ligeledes talt om især fire kategorier for handicap der påvirker evnen til at 
spille videospil i en videnskabelig artikel af Bierre et al. om tilgængeligheden i videospil: 

“Types of Disabilities The different types of disability affecting a person’s ability to play 
video games can be broken down into four groups. Visual, Auditory, Mobility and 

Cognitive” (Bierre et.al, 2005, s. 2). 

Vi har valgt at bruge FN’s definition af handicap (Fakta om handicap, 2020), mens vi 
samtidigt forholder os til disse andre relevante begrebsdefinitioner. FN's definition af 

handicap beskrives som: 

“Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, 

intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer 

kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” 

(Fakta om handicap, 2020). 

 Denne beskrivelse virker mere komplet og omfattende, og derfor med fordel også 
dækker et bredere område. Dette opdeler handicap i fire forskellige typer:  

● Fysiske handicap 

● Kognitive handicap 
● Psykiske handicap 

● Sensoriske handicap  

Hvad er tilgængelighed så i relation til handicap? Det er ret individuelt hvad der er 
tilgængeligt, og selv om man ikke er defineret som havende et handicap, kan et spil 

godt opleves som utilgængeligt. Alene det faktum at kroppen ældes gør visse spil 
utilgængelige. Hvis vi snakker en bred definition af handicap, regnes der globalt for at 

være 15% med handicap (Disability and health, 2018). Denne gruppe kan være 

ekskluderet på baggrund af deres handicap. I og med at spiludviklere på det private 
marked skal tjene på deres videospil, og at White i deres diskussion om design af 

tilgængelige spil, forklarer at det meste af spilindustrien kommer frem til at det ikke kan 
betale sig at implementere tilgængeligheds features. Da gaming er blevet mere udbredt 

sammen med nødvendigheden af adgang til den digitale verden, så har nogle 
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mennesker med handicap følt sig overset, og de har haft svært ved at navigere i gaming 
verdenen i forhold til mainstream spil (Bierre et.al, 2005, s. 2–3, 9–10) (White et.al, 

2018). 
 

En af årsagerne til manglen på tilgængelighed, for gamere med handicap, beskrives 

ved, at der har været tradition for at kigge på rehabilitering og sundhed. Dette står i 
kontrast med gaming for folk uden handicap, hvilket anses primært som en hobby 

(Wästerfors og Hansson, 2017).  
Når et spil ikke er umiddelbart tilgængeligt, så vil den fordybelse, man ellers ville have, 

gå tabt. Det bryder immersion, altså oplevelsen bliver afbrudt og føles arbejdsom. En 

undersøgelse af Wästerfors og Hansson viser problemer via de fremkomne data. Fire 
punkter lister de op:  

“1) the selection of games, (2) accessibility related troubles when controlling the games, 

(3) troublesome episodes within the games, and (4) disability stickiness”.  

(Wästerfors og Hansson, 2017, s. 1152) 

 
Disse fire punkter beskriver, hvornår man bliver bevidst om sin krop og dens 

begrænsninger . Tilgængeligheds problematikken opstår altså  allerede i valget af spil. 
Man kan føle man tager en chance, når man køber et spil (Wästerfors og Hansson, 

2017). Problemer med tilgængelighed i selve spillet og med at styre i spillet, kommer 

dernæst. Stickiness i forhold til handicap, er den problematik der opstår, når man føler 
at ens handicap klistrer sig til ens identitet i samfundet.  

En anden overvejelse man skal have med, er at handicap er unikke og individuelle 
(Puzzuoli, 2016), så selvom der er ligheder, så er det en kompleks opgave at gøre spil 

tilgængelige for alle typer af handicap. Zatkin og Short drøfter forskellen på 

kompatibilitet og tilgængelighed, i forhold til en idé til software der matcher spil og 
handicap, ved at teste om spillet er gjort tilgængeligt for en konkret 

funktionsnedsættelse (Zatkin og Short, 2012). Derfor er det også en vigtig diskussion og 
undersøgelse, hvorvidt et spil burde være kompatibelt eller ej i udgangspunktet. En 

definition på tilgængelighed i gaming kontekst, af Zatkin og Short, er at man kan 

interagere med spillet. Modsat er kompatibilitet et gradueret forhold, et spil har med 
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brugeren, hvis det kan spilles uden modifikationer (Zatkin og Short, 2012, kol. 10). Hvis 
man følger den afklaring, så har vi altså at gøre med to forhold i forhold til oplevelsen af 

et spil med handicap.  

Piktogrammer 

Vi indtænker piktogrammer som en central del af vores design. Vi vil i følgende afsnit 

redegøre for den teori som vi bruger i forbindelse med piktogrammer. 

Piktogrammer er en måde at kommunikere på, hvorved en person kan identificere og 
forstå meningen med objektet direkte ud fra piktogrammet. Det er nært beslægtet med 

et symbol, der dog har en mere abstrakt tilknytning til dets mening. Ofte har det dog 

også et kulturelt aspekt, så et piktogram kan betyde noget forskelligt afhængigt af 
hvilken kultur du befinder dig i:  

“Iconography are images that are easily recognized and have specific meaning to their 

target audience”  

(Livingston, 2015) 

Vi ser det derfor som relevant, at vi er bevidste om kulturen vi designer i og designer til. 
En fordel som Livingston nævner i forhold til ikonografi er, at man kan gøre ikonerne 

globale, det vil sige forståelige på tværs af kulturer. Det er ikke sikkert, at man kan 

komme helt uden om kulturens betydning med henblik på at afkode piktogrammer, men 
man kan bestræbe sig på at lave et piktogram så intuitivt nemt forståeligt som muligt 

(Livingston, 2015). Det vil, ifølge Livingston, give det bedste design resultat:  
“Less is better and simplicity is key” (Livingston, 2015, s. 4), når det handler om design 

af piktogrammer. 
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Affordance 

Affordance refererer til forholdet mellem et objekt og brugeren. Det er forholdet mellem 

et objekts egenskaber, og brugerens egenskaber til at bruge objektet. Man taler om 

perceived affordance og signifiers.  
 

Perceived affordance indikerer hvilke funktioner der  er mulige, uden brug af 
instruktioner og labels. For eksempel er koppens design lavet til hånden, en hammer til 

at slå, en stol til at sidde på. Stolen kan for eksempel også løftes. Stolen vil derfor i sit 

design også indbyde eller afforde til løft. Nogle stole kræver at blive løftet af en meget 
stærk person, eller af flere person. I dette tilfælde vil stolens affordance ikke være løft, 

hvis man for eksempel Ikke er stærk nok til at løfte stolen. Objektet skal have en tydelig 
indikation af hvordan den bruges, men brugeren skal også have egenskaberne til at 

bruge objektet (Norman, 2013). 

 
Signifiers benyttes til at signalere hvordan et objekt eller en service bruges, i form af 

lyde, skilte eller andre signaleringer. Signifiers kan både være bevidst, som for 
eksempel “skub” og “træk” på døre, men kan også være ubevidste, for eksempel Et 

synligt spor i sneen som indikere den mest optimale sti (Norman, 2013). 

 

Design affordance kommer til at være centralt i vores produktudvikling, i og med vi har 

at gøre med et grafisk produkt der i sin natur skal skilte med sit budskab. Da produktet 
er et visuelt interagerer med brugeren, er det endnu vigtigere at budskabet er korrekt 

formidlet. Via de angivne designmetoder og analyseprocesser vil løsningen være en, 

der formår at præcist og konkret illustrere diverse udfordringer og manglende 
tilgængeligheds områder. Således at potentielle kunder kan lave et informeret køb, med 

en sikkerhed for tilgængelighed.  
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Usability  

Da vi arbejder med et produkt, som skal henvende sig til folk med nedsatte funktioner, 

er det utroligt vigtigt, hvis ikke alt afgørende, at vi er ekstra opmærksomme på vores 

produkts usability (Brugervenlighed). 
 

Usability refererer til brugerens oplevelse ved brug af produkter og systemer, såsom 
hjemmeside, applikationer, software og enheder - usability handler om kvalitet, 

effektivitet og tilfredshed hos brugeren. I løbet af designprocessen, måler man 

produktets usability gennem usability test. Når man taler om usability, bør et design 
indeholde disse elementer: 

 
● Effectiveness - Designet skal støtte bruger i at udføre handlinger præcist 

● Efficiency - Designet skal støtte brugeren i at udføre handlinger hurtigt, gennem 

den hurtigste process 
● Engagement - Designet skal gøre det behageligt for brugeren at bruge, samt 

være relevant 
● Error tolerance - Designet skal være funktionelt, og kun vise minimale fejl 

● Ease of learning - Nye brugere skal nemt kunne udføre handlinger  

(What is Usability?, uden år) 
 

Det er utroligt vigtigt at man tester sit produkt for at sikre sig at sikre den højeste kvalitet 
af usability. Indsamlingen af kvalitativ data bruges til at implementere forbedringer til 

produktet, hvor man herefter kan teste produktet én gang til. Den process gentages 

(iterativ) indtil man har opnået det ønskede resultat (“Usability Evaluation Basics”, 
2013). 

 
Læsbarhed er førsteprioritet for brugervenligheden af et produkt: 

“Usability describes a system’s capacity to allow users to carry out their tasks safely, 

effectively, efficiently, and enjoyably”  
(Lee et.al, 2019). 
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Piktogrammerne skal give et klart udtryk for, hvad de indikerer og betyder. Det er 
nødvendigt, at et design er tilgængeligt på en sådan måde, at den potentielle bruger 

intuitivt ser nærmere. 
 

Immersion 

Taler vi om tilgængelighed handler det om, at mennesker med handicap gerne vil 
indfanges og gribes af de spil som de spiller, lige så vel som mennesker uden handicap 

vil. Dette betyder også at brugeren af spillet, er nødt til at fastholde fokus på spillets 

verden, for at kunne opnå immersion, altså fordybelse. Kun få forstyrrelser er tilladt, 
ellers vil fordybelse brydes. For mennesker med handicap kan der være så markante 

forstyrrelser, forårsaget af tilgængelighedsproblemer i et spil, at man aldrig opnår 
fordybelsen. Man har håbet at kunne glemme sig selv og lade kroppen flyde i 

baggrunden, men i stedet bliver man mindet om sin begrænsning. Omvendt vil gode 

tilgængeligheds teknologier og features, gøre at flere vil kunne fordybe sig i spillet. 
(Wästerfors og Hansson, 2017, s. 1145–1147) 
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Empathize & Define 
Vi vil i dette afsnit starte med redegøre for de forskellige typer af handicap, som vi 
berører i projektet, og belyse de udfordringer de forårsager i videospil. Vi redegør også 

for spilindustriens tiltag hidtil og analyserer de dertilhørende udfordringer der ikke er 
dækket af spilindustriens tiltag. Dette vil være grundlaget for vores design. 

Vi har brugt problemkortet (bilag 2), som et overblikskort, der har kunnet pege på 

eksempler og områder vi gerne ville få en større forståelse for. 
 

De forskellige typer af handicap og deres udfordringer.  

Vi vil nu redegøre for de forskellige typer af handicap. Vi er opmærksomme på at dette 

vil være en generaliserende redegørelse, da handicap varierer både i type og intensitet, 
selv inden for hver gruppe. Vi vil forsøge at sætte ord på de tilstande og udfordringer 

der indebærer undergrupperne fysiske, kognitive og sensoriske handicap. Vi vil 

undersøge hvordan industriens tiltag i praksis påvirker brugeren. 
 

Fysiske  

Nedsat mobilitet og andre fysiske handicap kan opstå af flere årsager. Det kan ske 
gennem skade, sygdom, genetik eller alder. Gruppen har en række problematikker, som 

varierer fra person til person, den skal overkomme for at spille videospil. Om det er 

udfordringer ved at trykke hurtigt på én knap gentagende gange, holde på den 
konventionelle controller eller om man kun kan bevæge læberne og tungen og derfor er 

nødt til at søge helt nye løsninger (Bierre et.al, 2005). 

Mange spil kræver et enormt højt antal input på meget kort tid, ofte med elementer af 
præcision og timing. Næsten uafhængigt af genre, kræver selv basal deltagelse at 

reaktionshastigheden skal kunne kobles med evnen til at handle både hurtigt og 
præcist. Der er ikke mange spil der har en indbygget funktion til at justere de basale 

30 

https://paperpile.com/c/MDURZE/iyFB
https://paperpile.com/c/MDURZE/iyFB
https://paperpile.com/c/MDURZE/iyFB


 

rammer for spillet. Men i Celeste er det muligt at eliminere enhver trussel for spilleren, 
ophæve stamina som element i spillet, og derved give spilleren al den tid de har brug 

for til at beslutte det næste træk, og at nedsætte hastigheden for spillet med helt ned til 
50% af standarden (Klepek, 2019). 

Josh Straub, en gamer med cerebral parese der blev nævnt i indledningen, som ikke 

kunne fortsætte i spillet Uncharted 2, udtaler blandt andet, hvordan han følte at han 
havde spildt 60 dollars på et spil, han ikke kunne fortsætte i uden hjælp fra en anden 

(Erskine, 2020). 

Meget lig Straub havde Johnny Richardson, som har cerebral parese, en oplevelse med 

God of War: "I discovered that I couldn't get past a lot of the button mashing, and I 

thought to myself, 'There's got to be a way around this — why is there no way for me to 

disable this?” (Moss, 2014).  

Richardson blev spiludvikler med et fokus på tilgængelighed på baggrund af dette og 
lignende ‘immersion breaking’ tilfælde (Moss, 2014).  

 

Kognitive 

Kognitive handicap kategorien dækker koncentrationsbesvær, indlærings udfordringer, 
hukommelsestab, ordblindhed og manglende overblik. Dette kan skyldes medfødte 

udviklingshæmmende handicap som downs syndrom eller sygdomme som alzheimers 

(Bierre et.al, 2005). 

I en artikel om hvordan det er at være ordblind og spille videospil fortæller Anna Duncan 

om sin oplevelse med spil der ikke har stemme indspillet dialog:  
“One day I gave it a go, but I struggled to understand the storyline or even what the 

characters were saying.”  

(Duncan, 2016) 
Hun beskriver fremskridt i andre spil med at læse undertekster, imens hun kan høre den 

indspillede dialog. Udfordringerne i tekst baserede spil er der dog stadig. 
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Minecraft havde i mange år ikke nogen “recipe book” til de mønstre der skal til for at 
lave diverse værktøjer og ting som spillet har i dag. Førhen var man nødt til at kende 

hver enkelt opskrift i hovedet eller slå dem op på internettet. Minecraft var altså et 
meget kognitivt udfordrende spil mellem 2009 og 2017, da det ikke tilbød information, 

som var nødvendig for fremgang i spillet (Recipe book, 2020). 

I et review af Assassins Creed Valhalla skriver Courtney Craven, medstifter af 
CanIPlayThat.com, om spillets tilgængelighed for mennesker med kognitive handicap. 

Der var her stor kritik af en af værktøjerne, der tidligere har gjort spil-serien mere 
tilgængelig. Evnen til at se spillet fra et fugleperspektiv, som gav overblik og 

fremhævede interesseområder og fjender, var med i de to forrige spil. Valhalla har nu 

markant nedsat denne funktionalitet, som Craven beskriver i sin anmeldelse:  
“all your raven offers is confirmation of what you probably already know—go that 

way-ish”  

(Craven, 2020). 

 

Flere af de andre tiltag for tilgængelighed er også blevet fjernet, og mange af spillets 
missioner informerer ikke spilleren om, hvad der skal til for at nå eller finde til målet. 

Craven skriver om sin brudte generelle oplevelse med spillets immersion  
“Valhalla is a chore that leaves me feeling bad about myself.” 

(Craven, 2020). 

 

Sensoriske 

Sensoriske handicap er en kombination af handicap, der omfatter individets mangler 

blandt de syv sanser: visuelle, auditive, olfaktoriske, gustatoriske, vestibulære, taktile og 

proprioceptive. Her er det særligt tre sanser der påvirker evnen til at spille videospil, 
blindhed, døvhed, og balancesansen (Rigshospitalet, 2015). 

Det er tydeligt at blindhed kan gøre det svært, hvis ikke umuligt, at spille størstedelen af 
videospil. Næsten alle konventionelle spil er ikke tilgængelige for mennesker med 

blindhed eller særligt svagsynede. Der findes dog stadigt en lille gruppe spil der kan 
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spilles udelukkende med audio feedback. Eksempelvis spillet Rhythm Heaven der 
findes på diverse Nintendo systemer. Nintendo har sågar fået tilsendt et takkebrev for at 

deres produkt har ladet femteklasses elev Hibiki Sakai i Japan opleve videospil ligesom 
alle andre på trods af hans blindhed (NintendoLife, 2017). Men det er ikke meget som 

Hibiki Sakai kan deltage i: 

“My son Hibiki is blind and has perfectly cleared every game in the Rhythm Tengoku 

series, the only games he can play“  

(NintendoLife, 2017). 

The Last of Us 2 er et spil der er særligt tilgængeligt for svagtseende. Det er muligt 

blandt andet at dæmpe al farve undtagen spillerens karakter og fjenderne. Specielt for 

spillet er, at de har samlet enormt mange hjælpemidler fra de mange menuer i en 
genvej navngivet “vision accessibility preset” (Sony Interactive Entertainment Europe, 

2020b) for at hjælpe spilleren bedst muligt. Genveje er også tilgængelige blandt andet 
for “hearing accessibility preset” og “motor accessibility preset” (The Last of Us Part II: 

Accessibility Features - Controller Remapping, uden år). 

 

Fælles udfordringer 

I de grupper af handicap vi forholder os til i projektet er der også fælles udfordringer og 

løsninger. Sværhedsgrader og spilhastighed påvirker tilgængeligheden i et stort omfang 

for alle spillere. Hvis spilleren har kontrol over disse dele af spillet, kan man markant 
sænke adgangsbarriereren og dermed inkludere flere mennesker med handicap. Der 

bliver derudover også argumenteret for denne kontrol på baggrund af den stigende 
gennemsnitsalder for gamere:  

“Even those calling for purity in video games will eventually get old. Their fingers won’t 

move as fast, nor without pain. Their eyes will have difficulty focusing, and they will 

absolutely need to have accessibility in their video games” (AccessibleStreamers, 2019) 

Det gavner altså ikke kun mennesker med handicap, men hele brugerbasen. Ligeledes 
er rekonfigurering af knapper og controllere i spil er et stort problemområde, som kan 
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betyde alt for tilgængeligheden for mange spillere med fysiske handicap. Der findes 
mange mennesker der ikke kan bruge de konventionelle input enheder, og hvis spilleren 

ikke har kontrol over knappernes konfigurering, betyder det, at deres hjælpemidler ikke 
kan udfylde deres funktion optimalt. Fælles for disse udfordringer er at spillerens 

immersion bliver brudt hver gang de møder udfordringer der tager udgangspunkt i deres 

fysiske selv, i stedet for karakteren på skærmen. 

 

Effektiviteten af spilindustriens tiltag for tilgængelighed  

Der er uden tvivl generelt fremskridt i industrien, men der er dog stadig tilbageslag, som 

vi kommer ind på i dette afsnit, på trods af denne øgede opmærksomhed som Mark 
Barlet, stifter af Ablegamers foundation beskriver i en artikel fra USA Today: 

“The message is getting across. “The industry in the last three years is 180 degrees 

from where it was before… I am talking to every triple-A studio out there right now. I will 

say that accessibility isn’t a dirty word anymore and it was at one point.” 

(AccessibleStreamers, 2019; Baig, 2019). 

Tara Voelker, Gaming and Disability Community Lead hos Microsoft mener at, mange 

af problemerne kommer af at der ikke er nok udviklere med handicap, og der derfor ikke 
er den repræsentation man har brug for i branchen. Hun fortæller om en ond cirkel, hvor 

utilgængelige spil. Til sidst påtaler hun, at det kræver, at man allerede i de tidligste faser 

af spildesign- og udvikling er nødt til at forberede og tænke løsninger for 
handicaptilgængelighed, da det er enormt udfordrende at rette spillet til efterfølgende 

(Geraldo, 2020). Det er derfor særligt skuffende for brugeren, når man som Craven 
tidligere nævnt, oplever at udviklerne hos Ubisoft har fjernet mange af de ellers gode 

egenskaber og funktioner i spillet Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft mente at 

funktionen gjorde spillet for nemt:  
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“Developers removed the helpful abilities from your raven, stating that they felt it made 

the game “press this button to win.”  

(Craven, 2020).  

Funktionen var et af de tiltag der gjorde det muligt at spille de to tidligere spil i serien, 

hvis man havde et kognitivt handicap. Dette aspekt lader til at være forglemt i 

overvejelserne om gøre spillet mere udfordrende. 

Der forekommer mange udfordringer, når man skal designe løsninger til denne 

målgruppe. Dette citat beskriver en væsentlig udfordring ved at lave spildesign 
tilgængeligt for mennesker med handicap: 

“It is much more difficult to find a means of enabling mainstream games developers to 

accommodate the needs of different types of disability. One reason for this is that levels 

of abilities even within the same nominal category of disability vary widely between 

people.”  

(Vickers, Istance og Heron, 2013). 

 

Det kan altså være enormt svært at udvikle tilgængelighedsfunktioner til handicappede, 
hvis man ikke er sat ind i de mange udfordringer mennesker med handicap kan have 

med videospil. Særligt da målgruppens behov kan varierer drastisk, efter hvor den 
individuelle bruger lander inden for underkategorierne.  

Der er mange der ikke kender deres muligheder for at spille videospil. Det oplever 

Co-Director for GAConf (Game Accessibility Conference) Voelker i 2011 før ansættelsen 

hos Microsoft, som fortæller om en hændelse med en far der ikke kunne spille med sin 

søn, da han selv havde mistet alle fingrene på den ene hånd. Faderen der talte med 

Voelker om controllere mens hans søn kiggede på nye demoer af spil til Otronicon 
(Orlando Electronic Interactive Convention) i 2011, begyndte at græde da han hørte om 

controllere designet til en hånd:  
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“That was their thing. But after losing his fingers, he assumed he could never play 

anymore because he had issues holding the controller and using the trigger buttons. For 

this man, he had thought he lost something that he actually still had."  

(Moss, 2014).  

 
Hun lægger vægt på vigtigheden af tilgængelighed og information herom. Dette falder i 

god tråd med den måde Heron (2012) teoretisere om spiludviklernes overordnede 
haltende indsats, samt at han netop vægter at få opmærksomhed på problemet med 

tilgængelighed. 

Mangel på information og kommunikation med brugerbasen lader til at være et 
gennemgående problem. Som Heron (2012) kommer ind på, så kan der være flere 

grunde til dette, navnligt her er mangel på opmærksomhed og viden på området. 
Generelle handicap og tilgængelighed er ikke noget der bliver taget op i medierne. 

Dette kan være med til at forstærke anskuelsen af, at det er svært at gøre spil 

tilgængelige, og dermed sløre billedet af hvad der er realistisk at spille. Det er altså ikke 
kun udvikling af tilgængelige spil, og controllere der er problemet, det er også et 

problem at formidle information om et spils tilgængelighed. 

Et nyligt eksempel er fra Can I Play That (Can I Play That?, 2020), hvor anmelder og 

fortaler for tilgængelighed i videospil Steven Saylor, interviewer tre spilanmeldere over 

videoopkald d. 9.12.2020, om deres oplevelse med Cyberpunk 2077 dagen før spillets 
udgivelse. De tre anmeldere har fået review koder til Cyberpunk 2077, Saylor forsøger 

at danne sig et indtryk om spillets tilgængelighed. CD Project Red som er udviklerne af 
Cyberpunk 2077 har nemlig ikke kommet med en udtalelse om deres tiltag på dette 

tidspunkt. De kommer først med en liste over spillets tilgængelighed på 

udgivelsesdagen. En relativt kort liste, hvis man tager udgangspunkt i nogle af de andre 
eksempler vi har undersøgt, og en liste der ikke omfatter at spillet indeholder mange 

blinkende lys. Dette gik særligt ud over en af anmelderne der fik et epileptisk anfald ved 
et segment i spillet ved navn Braindance der involverer blinkende kraftige lys:  
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“Game Informer's Liana Ruppert revealed that she'd suffered one major epileptic 

seizure and were close to having more while playing the game.”  

(Furu, 2020). 
 

Game informer tog til Twitter med en advarsel om de anfalds fremkaldende lys. CD 

Project Red takkede for at sagen blev bragt til deres opmærksomhed, og forsikrede at 
de ville lægge en advarsel ind i spillet, når man starter det op. Det har ikke været muligt 

i vores undersøgelser at finde et eksempel på en advarsel på de fysiske kopier af 
spillet, ej heller hjemmesider som playstation store og Microsoft store.  

Lignende har The Last of Us 2, der som tidligere nævnt er et godt eksempel på 

tilgængelig udvikling af spil, intet om de mange tilgængelige tiltag på Playstation-store 
hjemmesiden (Sony Interactive Entertainment Europe, 2020a). Det er heller ikke til at 

vide fra det fysiske spil, der beskrives kun på coveret om spillets historie og at spillet er 
vurderet af ESRB som et voksenspil, på baggrund af indhold såsom vold og sex. Det 

tætteste man kommer på at se de mange omfattende tilgængelige muligheder i spillet er 

en advarsel for at spillet, ligesom så mange andre spil kan udløse epileptiske anfald. 
Der skal separat søges på Playstations hjemmeside, og altså ikke Playstation store 

hjemmesiden, for spillet hvis man gerne vil have sin information fra kilden, for det er kun 
her der vil være en artikel om spillets tilgængelighed.  

Det er langt fra unormalt at det tager både tid og energi at finde svar på om et spil har 

nogen tilgængeligheds tiltag der tilgodeser ens eget handicap. som det bliver udtrykt i 
artiklen ‘Game Not Over: Accessibility Issues in Video Games’, i en case med en dreng 

på 14 der har cerebral parese:  
“His problems start in game shops, and that’s not just getting about the aisles and high 

shelves. Game packaging gives no indication of accessibility features. For many 

disabled gamers, the odds of selecting a playable game are daunting and often not in 

their favor.”  

(Bierre et.al, 2005). 
 

Dette har altså ikke ændret sig de sidste 15 år. Uanset hvor mange tiltag et spil 
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indebærer kan det ikke hjælpe hvis ikke den information er mulig at få. Det kræver at 
man selv opsøger diverse forummer og grupper, eller hører om en review side som 

enten Can I Play That eller Dagersystem som Josh Straub nu skriver tilgængeligheds 
reviews til Dagersystem.com (Dagersystem, 2020). 

Det eneste sted vi har fundet handicapvenlig skiltning på spil, er de allerede etablerede 

piktogrammer der tilskrives et spil der involverer vold, stoffer, frygt eller lignende som vi 
vurderer også agerer som advarsler for mulige triggers for psykologiske handicap 

(PEGI, 2017; ESRB, 2020). 

 

Analyse af interview 

 Som en del af vores analyse har vi valgt at undersøge, ud fra et semistruktureret 
interview, om der var behov er for produktet. Vi vil nu gennemgå en analyse af vores 
interviews med vores primære interviewperson Henrik. Henrik har cerebral parese i 
højre hånd og er ordblind.  

Hensigten med de interview vi afholdte med vores interviewpersoner var at forstå deres 
livsverden. Livsverden er defineret ved at det er deres synspunkt af noget specifikt eller 

generelt, som vi ønsker at undersøge. 

”Det defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener.” 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 19) 

Her mener Kvale og Brinkmann at formålet med et semistruktureret livsverdensinterivew 
er at undersøge den verden de lever i for bedre at forstå den.  

Vi ønskede at undersøge først og fremmest om vores produkt gav mening i den 

virkelige verden og undgå at vi antager et givet problem uden belæg. Samtidig ønskede 
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vi også at bruge interviewet til at iterere vores produkt og modtage kritik i form af 
ændringer eller tilføjelser af vores design. 

Kvale og Brinkmann foreslår en analysemetode i Interview – Introduktion til et håndværk 

(2009), bestående af seks analysetrin, hvoraf vi benytter de første fem, som vi beskriver 

og bruger i følgende afsnit. Det sidste trin består af handling, defineret ved om Henrik 

gør noget anderledes efter interview, eksempelvis bruger Can I Play That, dette er ikke 
dokumenteret, så vi undlader at komme ind på det: 

 

”Det første trin består i, at interviewpersonerne beskriver deres livsverden under 

interviewet. De fortæller spontant, hvad de oplever, føler og foretager sig i relation til et 

emne. Der er ikke megen fortolkning eller forklaring fra den interviewedes eller 

interviewerens side.” 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 217). 

Her starter vi med at spørge ind til, lidt overordnet, om de udfordringer der kan være 

ved at have et handicap og spille videospil: 

Joachim: Henrik det første jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om det er, hvor tit 

oplever du udfordringer ved at spille, eller ved at game, når man har et handicap? 

Henrik: […] Det er mere når jeg, ehhh prøver nye spil og andre typer spil, såå ehhm… 

der er rigtig svære, og skal lære dem, så ehhmm... skruer jeg nok ned for 

sværhedsgraden. Også ehhmm de her for eksempel online spil, Call of Duty og sådan 

noget. Deemm..Så nogle online high action ting, dem prøver jeg bare at undgå, fordi der 

har jeg fundet ud af.. der kan jeg bare ikke være med. Så ehhm det er mest dem jeg 

ikke kan spille. Call of duty, Battlefield.. ehhhm.. Destiny 2 multiplayer. Altså så nogle 

typer spil, oplever jeg, jeg mest har problemer med og der prøver jeg bare at undgå 

dem fordi der ved jeg at jeg ikke kan komme op på det niveau de, alle de andre sidder 

på. (bilag 9) 

I denne del af interviewet fortæller Henrik os at, han oplever nogle udfordringer ved ”first 

person shooter” spil hvor han skal gå og sigte på samme tid. 
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Dette understøtter vores empiri, hvor der i flere tilfælde er eksempler med mennesker 
med handicap, som er udfordret ved controller demanding spil. Denne udfordring 

nævnes også i eksemplet for fysiske handicap, hvor Josh Straub var nødt til at afbryde 
spillet Uncharted 2, da hans fysiske handicap gjorde at han ikke kunne komme videre 

(Erskine, 2020). 

  

”Det andet trin er, at interviewpersonerne selv opdager nye relationer i løbet af 

interviewet, ser nye betydninger i det, de oplever og foretager sig på grundlag af deres 

spontane beskrivelser upåvirket af fortolkninger fra interviewerens side.” 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 217) 

I vores første interview, d. 26.11.2020 med Henrik fortæller han at: 

Joachim: Ja okay. så hvis der er nogle spil som du oplever sådan særligt udfordrende, 

så lader du bare helt vær med at spille dem? 

Henrik: Ja, altså hvis jeg simpelthen oplever at det kan jeg slet ikke på den letteste 

sværhedsgrad, så prøver jeg at undgå dem altså... men det er en sjældenhed. Det er jo 

mest multiplayer hvor det bliver problematisk (bilag 9). 

I et efterfølgende interview d. 03.12.2020 foreslår Henrik en idé: 

Henrik: Det ville være godt. Jeg ved ikke, jeg fik lige en idé. Jeg har set nogle spil som 

ikke inkluderer sværhedsgrads ændringer, som det måske kunne være, jeg ved ikke 

hvor mange spil det er men… ingen difficulty ikon… […] 

  

Vi ser her at, ved hjælp af interview og samtale, at Henrik selv opdager en nyt behov, 

som han ikke før havde tænkt på kunne bruges. Dette hjælper os i vores iteration 
omkring hvad der er særligt vigtigt at få med. På denne måde bliver vi sammen klogere 

på hvordan vi kan dække målgruppens behov. Denne udfordring er ikke kun noget som 
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Henrik oplever, men også noget som bliver nævnt i en artikel om sværhedsgrader i 
forhold til tilgængelighed (AccessibleStreamers, 2019). 

”På det tredje trin kondenserer og fortolker intervieweren under interviewet meningen 

med det, den interviewede beskriver, og "sender" meningen tilbage.” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:217) 

I dette afsnit bruger vi, under interviewet, en metode betegnet som at spørge ”naivt” ind 
til hvad interviewpersonen siger, dette gør vi for at understøtte hvad interviewpersonen 

mente. 

 

Ifølge Mikkel Billes forelæsning d. 14.10.2020 om etnografi (Bille, 2020b), fortæller Bille 

at et godt tip til et interview er at spørge naivt ind til et spørgsmål eksempelvis 
”eksempel”. Bille er lektor (ph.d.), i antropologi ved Roskilde Universitet. Hensigten ved 

at spørge ind til hvad de mener er at sikre sig at det er det de mener, så vi ikke 
misfortolker et udsagn, dette giver intervieweren mulighed for at bekræfte eller afkræfte 

”på stedet” hvad det er de mener. Samtidig kan det også bruges til at få et mere 

dybdegående svar af hvad personen mente (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 217). 

  

Sitthichai: Har du nogle spørgsmål? (kigger på Joachim) 

Joachim:[…], du vil gerne have, hvad jeg kan forstå, at det der kunne være fedt er at 

der er en anmeldelse klar på release date, og skabe sig et overblik om spillet kunne 

være fedt at spille eller om det bliver for bøvlet? 

Henrik: Ja det ville give god mening. Men det er jo nok svært at få data op på release 

[…] 

 På det fjerde trin analyseres selve interviewet igennem transskriberingen af interviewet. 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 218) 

41 

https://paperpile.com/c/MDURZE/dHeA
https://paperpile.com/c/MDURZE/GpUjm
https://paperpile.com/c/MDURZE/Q6l3d/?locator=217
https://paperpile.com/c/MDURZE/Q6l3d/?locator=218


 

Det er i denne del af interviewet at ”forskeren” i dette tilfælde intervieweren bliver 
klogere på meningsindholdet af interviewet. 

Den femte del af analysen er en geninterview, hvor man afholder endnu et interview af 
personen. Formålet her at interviewpersonen får mulighed for at kommentere på 

interviewerens fortolkning, i vores konkrete eksempel har vi vist interviewpersonen 

nogle piktogrammer, som interviewpersonen fordyber sig i. Interviewpersonen er nu en 
mere integreret del af selve projektet også betegnet som medlemsvalidering, hvor 

interviewpersonen kommenterer på fortolkninger. 

 

Opsummering af interview analyse 

Vi kan konkludere ud fra vores analyse af de semistruktureret interview at der er et 

latent behov for vores produkt. Interviewpersonen havde ud fra erfaringen selv en stor 
bevidsthed om hvilke spil der var tilgængelige og hvilke spil der ikke var tilgængelige for 

ham. Den latente del af behovet var, at der var spil som han direkte undgik at købe eller 

prøve, da han havde en forudindtaget antagelse om at det spil ”nok” var for svært for 
ham: 

Joachim: Ja okay. så hvis der er nogle spil som du oplever sådan særligt udfordrende, 

så lader du bare helt vær med at spille dem? 

Henrik: Ja, altså hvis jeg simpelthen oplever at det kan jeg slet ikke på den letteste 

sværhedsgrad, så prøver jeg at undgå dem altså... men det er en sjældenhed. Det er jo 

mest multiplayer hvor det bliver problematisk (bilag 9). 

Derfor konkluderer vi, ud fra interviewet at der er et behov for at personer som Henrik, 
kan gå ud og undersøge markedet nærmere igennem vores app ved at han hurtigt ville 

kunne søge på et spil og se om det, i forhold til hans handicap, ville være et såkaldt 

”controller demanding” spil, altså at spillet kræver at dine hænder er fuldt funktionelle for 
at kunne spille dette spil godt.  
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Henrik: [...] for eksempel online spil, Call of Duty og sådan noget. Deemm..Så nogle 

online high action ting, dem prøver jeg bare at undgå, fordi der har jeg fundet ud af.. der 

kan jeg bare ikke være med. Så ehhm det er mest dem jeg ikke kan spille. Call of duty, 

Battlefield.. ehhhm.. Destiny 2 multiplayer. Altså så nogle typer spil, oplever jeg, jeg 

mest har problemer med og der prøver jeg bare at undgå dem fordi der ved jeg at jeg 

ikke kan komme op på det niveau de, alle de andre sidder på.  

(bilag 9) 

Vi ser at Henriks oplevelser stemmer overens, med de forestillinger vi har dannet os ud 

fra vores tidligere undersøgelser. Vi vurderer at Henrik muligvis ville have adgang til 
yderligere spil, i tilfælde af at informationen om hvor controller intensivt et spil er, blev 

mere tilgængeligt. Trods vi her kun tager udgangspunkt i Henrik som vores 
interviewperson, mener vi der er belæg Henriks oplevelse er om ikke andet delvist 

repræsentativ for den tænkte brugergruppe. 

 

Delkonklusion af Empathize og Define 

Trods den øgede accept og opmærksomhed på tilgængelighedsområdet, er der stadig 

som beskrevet mange udfordringer ved at spille videospil med et handicap. Selvom 

nogle spil og selskaber har udviklet og implementeret gode designløsninger, er dette 
ikke ensbetydende med, at spilindustrien samlet har taget den indsats til sig 

fyldestgørende for brugeren.  

Vi har gennemgået både brugerens udfordringer og udviklerens tiltag og mangler, 

hvordan finder mennesker med handicap frem til hvilke spil der ikke er tilgængelige og 

hvilke der er. Uanset hvad industrien gør for at lave inkluderende spil, er dette stadig et 
omfattende problem. Hvis man har et handicap der gør det svært at spille, vil man 

hurtigt opleve at udfordringerne med spil, begynder længe før man når til at skulle spille. 
Uanset udviklerens tiltag eller mangler i tilgængelighed i et givent spil, kommer det ud 

på et hvis den information er gemt og derfor ikke kan hjælpe brugeren.  
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Vi har i løbet af vores undersøgelser fundet frem til flere eksisterende review sider, flere 

af dem med en yderligere funktion af bedømmelse i scorer af et spils tilgængelighed. 
Her bliver der oftest med udgangspunkt i skribentens egne udfordringer givet en 

beskrivelse af hvordan det er at spille et givent spil. Selvom review siderne kan være en 

hjælp, vurderer vi at dette er et problem for brugeren, der selv skal lede, finde, følge og 
læse sådanne reviews for at få den nødvendige information. Kort sagt, er der altså et 

tydeligt behov for let tilgængelig information hvad angår spil. 

 

Idegenering - Ideation 
I denne fase benyttede vi os af en divergent tankegang til at genere en bred vifte af 
potentielle løsningsforslag. Vores løsningskort i figur 3 har vi brugt til at danne os et 

overblik over nogle af de potentielle løsninger i vores problemfelt. Herefter har vi 
benyttes os af en konvergent tankegang, og valgt den mest optimale idé, som vi laver 

en prototype af.  
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 Figur 3 Løsningskort (CCM) 
 
Vi har reflekteret over flere mulige løsninger. Kampagner for at gøre industrien 

opmærksomme på det store marked vi vurderer de overser, klistermærker eller labels 
på selve pakkerne, eller guidelines, hvor man kunne læse om spillene, eksempelvis på 

et website. Vi blev dog indbyrdes ret tidligt enige om at vi gerne ville udvikle et grafisk 

produkt, vi begyndte derfor at tænke på piktogram designs. En inspiration for os har til 
start været IGDA (International Game Developers Association), som har lavet posters til 

spiludviklere (IGDA-gasig, 2020). Disse posters viser grafisk og med citater, et 
tilgængeligheds problem, og informerer udvikleren om hvad tilgængeligheds features 

kan gøre for deres spil. Vi overvejede tidligt i idéfasen selv at lave posters, men foretrak 

en løsning der var mere fleksibel og nemmere at opdatere, særligt med henblik på en 

open source tilgang, altså  hér brugerbedømmelse. Vi udviklede fire piktogrammer, et 

for hver af de overordnede områder af handicap vi berører i emphasize og define 
afsnittet, og en nummerering af hvor udfordrende spillet er inden for hver af områderne. 

Problemet herefter var at finde ud af hvordan det skulle leveres til forbrugeren. Vi 

debatterede i den forbindelse hvorvidt man kunne lave et samarbejde med Playstation, 
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eller lignende selskaber til at inddrage vores piktogrammer på spillets cover, men da de 
er trænge for plads blev det vurderet som en urealistisk løsning. Vi talte om hvorvidt 

der, så på de digitale sider hvor der købes spil, kunne skiltes med tilgængeligheden af 
et spil ved hjælp af vores piktogrammer.  

Udfordringen med placeringen af disse piktogrammer vist i figur 4.  

 
  Figur 4. Eksempel på et spilcover. 
 
Det blev endeligt besluttet at det måske kunne lade sig gøre at samarbejde med 

spilindustrien om at tillade en QR kode på spillets cover eller side. QR koden ville ved 
scanning lede til en app af vores design, der ville illustrere tilgængeligheden i spillene, 

ved hjælp af vores piktogrammer.  

 
Tager vi udgangspunkt i teorien om signifiers fra affordance (Norman, 2013), tænker vi 

at piktogrammerne vil kunne føre til en mere intuitiv forståelse af et spils tilgængelighed.  
Formålet er at gøre det nemmere for brugeren, at lokalisere om spillet indeholder nogle 

udfordringer, som kan gøre spillet utilgængeligt for brugeren i henhold til 

vedkommendes handicap. 
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Der er mange der måske ikke betragter sig som påvirket af handicap, men stadig kan 
have gavn af øget tilgængelighed. White et al. uddyber dette konkret: 

“However, accessibility features aren't designed just for those with the most severe 

disabilities. Among US computer users who range from 18 to 64 years old, 57% (74.2 

million) are likely to benefit from the use of accessible technology due to disabilities and 

impairments that may impact computer use”  
(White et.al, 2018). 

 

Nu da vi havde en tydelig plan for hvad vi ville gøre, måtte vi derefter finde måden at 

gøre det på. Vi havde en diskussion om hvorvidt, vi skulle formidle tilgængelighed 

positivt med piktogrammerne, da vi som nævnt, først i processen stadig gerne ville 
involvere spilindustrien mere. Tanken var at en positiv vinkel kunne hjælpe med 

muligheden og villigheden for samarbejde. Vi valgte dog at vise piktrogrammerne, som 
en negativ konnotation til spillets tilgængelighed. De skal altså kunne bruges til at 

fravælge de utilgængelige spil, dette da vi blev opmærksomme på at den målgruppe vi 

primært vil designe en løsning til er brugeren, og ikke spilindustrien. 

Vi har taget udgangspunkt i kriterier fundet i løsningskortet, da vi mener at det tydeligt 

illustrerer et behov for respekt og forståelse hos vores målgruppe. Vi håber dermed at vi 
med vores design at kan undgå stickiness, da det kan have en negativ effekt på 

brugeroplevelsen. Det kan være svært at slippe af med en prædikativ betegnelse som 

“ham den handicappede” eller “ham den blinde”, og selvom man måske ikke får det 
tildelt verbatim (Wästerfors og Hansson, 2017). Man kan også opleve det i 

sammenhænge, hvor man interagere med noget materielt, frem for socialt. Det er 
eksemplificeret i et projekt, der har redesignet det klassiske tilgængeligheds piktogram 

med kørestolen, med fokus på at kørestolsbrugeren ikke er skildret passivt men aktiv i 

stedet. som ses i figur 5 (Hendren, 2016). 
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 Figur 5. Resultat af the accessible icon project (Hendren, 2016). 

Dette er et underliggende problem i designforslag på området, som vi håber at holde på 

afstand i vores forsøg på at hjælpe, med gennemskueligheden af tilgængelighed i spil. 
Et piktogram kan eksempelvis godt have en høj værdi rent kommunikativt, men falde 

igennem, når det handler om at undgå stickiness. Tager man udgangspunkt i vores 
definition af tilgængelighed, så skal designet kun kommunikere tilgængeligheden i 

brugerens interaktion i spil, frem for at vise selve eller fremhæve handicappet. Derfor 
har vi også tidligt været opmærksomme på stickiness, og har bevæget os imod 

piktogrammer, der inkluderer, og giver følelsen af inddragelse til brugeren i forhold til 

gaming-verdenen.  

Det er ikke hensigten at vi, gennem projektet, får tid til at udvikle piktogrammer til alle de 

udfordringer der kan være ved at være gamer og have et handicap. Vi bestræber os 
derimod på at redegøre for at konceptet afdækker et reelt behov. 
 

Produkt 

Første prototype 

 
Vi vil nu redegøre for designet af vores første prototype.  
 

Vores designløsning, er inspireret af Pan European Game Information (PEGI) og 

Entertainment Software Rating Board (ESRB), som er organisationer der vurderer 

aldersgrænser for indholdet af et videospil. Disse organisationer benytter sig af 
piktogrammer som bliver sat på spillets cover, for at indikere hvilken aldersgrænse der 

er på spillet. PEGI benytter sig også af content icons. Nogle eksempler ses i figur 6. 
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Disse piktogrammer viser at aldersgrænsen på spillet, er blevet tilskrevet spillet på 
baggrund af hvilke slags indhold der er i spillet, som for eksempel vold, gambling, 

stoffer og så videre.  
De omhandler mere hvordan indholdet kan påvirke en person psykisk, frem for et reelt 

tilgængeligheds problem (PEGI, 2017). 

 
 Figur 6. PEGI’s piktogrammer som inspirerede vores første prototyping. 
 

Vi benytter os af samme koncept i vores design, ved at skabe vores eget “ratingsystem” 
med piktogrammer. Ratingsystemet skal indikere hvilket udfordringer, der er i spillet.  

 

Da hvert handicap anses for at være unikt (Puzzuoli 2016 ), er det meget vigtigt for os, 
at vi ikke direkte fortæller mennesker med handicap, hvad de kan spille og hvad de ikke 

kan spille. I stedet skal ratingsystemet bruges som en vejleding og guide. Ud fra disse 
ratings, kan brugeren ud fra eget handicap vurdere om de ville kunne spille videospillet. 

I teoriafsnittet om piktogrammer, nævnes der hvordan der indgår et kulturelt element i at 

designe piktogrammerne, og at et piktogram altså kan forstås forskelligt afhængig af 
kultur. Vi er derfor også opmærksomme på at vi designer til en gamer kultur, og at vores 

piktogrammer hovedsageligt skal kunne forstås af en gamer, men ikke behøver at 
forstås universelt. Det er dog stadig tanken at alle skal kunne bruge appen. 

 
Vi har valgt at starte med et eksempel på tre piktogrammer, vist i figur 7. De hører til 

hver sin gruppe af handicap, som vi vil designe til. Det første piktogram hører primært til 

fysiske udfordringer, og har til hensigt at vise controlleren kræver fysisk meget af 
brugeren. Det næste piktogram forsøger at vise et eksempel på hvordan kognitive 

handicap kan påvirke brugerens oplevelse af spillet. Det sidste er et eksempel på et 
sensorisk handicap, hvor det skal signalerer at spillet ikke er gjort tilgængeligt for 
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farveblinde. Vi har også et piktogram med, der viser en generel rating af 
sværhedsgraden i spillet for mennesker med handicap. Denne er inddelt i tre niveauer, 

som både bliver vist som et tal og som tekst.  

 
 Figur 7. Vores første sæt af piktogrammer, hvor nogle af idéerne genbruges i næste prototype. 
 

Man vil i første prototype af vores app, kunne scanne en tilhørende QR kode, hvorefter 

informationerne vises i appen. QR koden skal placeres på spillets cover, i en relevant 
position. Vi har ud fra denne idé, udarbejdet første prototype, af hvordan informationer 

og piktogrammerne skal vises gennem appen, som er vist i figur 8. 
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 Figur 8. Første prototype. 
 
Ved nærmere gennemgang af Can I Play That og indsamlet viden fra hjemmesiden 

(Can-I-Play-That?, 2020a), kom vi frem til at en gruppe mennesker med handicap også 

oplevede udfordringer med undertekster i spil. Især folk der var døve, eller generelt 
havde svært ved at høre, oplevede mange problemer med at følge med i spillenes 

historie og omgivelserne, da de var meget afhængig af underteksterne. Dette 
betragtede vi som en meget stor hindring for mennesker med handicap. Derfor valgte vi 

at designe et ikon, se figur 9, som kunne advare mennesker med handicap om de 

begrænsede undertekster i et spil. 

 
 Figur 9. Undertekster. 
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Første test  

Da vi på dette tidspunkt bevæger os ind i test fasen i design thinking processen, tester 

vi vores design med vores målgruppe, for med deres feedback at kunne iterere på 

vores design.  
 

Vi afholdte D. 3.12.2020 et brugerinterview med Henrik. Formålet med interviewet var at 
indsamle kvalitative data ind om vores design. Henrik har cerebral parese (nedsat 

førlighed), i den ene hånd og er gamer. Han passede derfor ind til målgruppen som vi 

henvender os til. Vores interview var et semistruktureret interview, som bestod af 
spørgsmål om vores piktogrammer, og app samt en præsentation af vores design, hvor 

Henrik kunne kommentere på designet, og foreslå forbedringer 
 

Vi har brugt vores spørgeskemaer til konkret at teste vores første prototype. 

Spørgeskemaerne er lagt ud på sociale medier, henholdsvis to facebook grupper, 
CP-Danmark (dansk), Gaming Accessibilty Network (engelsk), og på Reddit.com, samt 

på et Subreddit (forum) ved navn ‘r/disabledgamers’. 
 

Det første piktogram vi kigger på er controller demanding i figur 10. Det har været 

intentionen at designet skulle signalere, at spillet var svært at tilgå, fordi der var 
tilgængelighedsproblemer med controlleren. 

 
 Figur 10. Controller demanding 1 
 

Henriks opfattelse af vores controller demanding piktogram var at, det var en smule 
utydeligt ved at hans svar var “noget med en controller”: 
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Henrik: Mit indtryk det er at det er et controller spil. 

Sitthichai: Så når du ser ikonet så tænker du at det er et spil hvor man skal bruge 

controller? 

Henrik: Ja. 

(bilag 11) 
 
Vi fik lignende svar ud fra vores spørgeskema om design, hvor opfattelsen af 

piktogrammet lænede sig op af Henriks svar. 

Som man kan se (bilag 10), så tror de fleste, at piktogrammet viser at man skal have en 

controller. Svar som “I assume it means the game requires a controller to use” eller blot 
“a game controller”, viser at hensigten med piktogrammet er misforstået. Det taget i 

betragtning at der også er en vejledende tekst med, gør at piktogrammet ikke gør sit 
arbejde, og må designes på ny.  

Det næste piktogram vi kigger er cognitive challenging. Henrik har haft svært ved at 

forstå hensigten ved vores kognitive piktogram som skulle illustrere at spillet kunne 
være kognitivt udfordrende at spille. 

 

 
 Figur 11. Cognitive challenging 1. 

Sitthichai: Hvad hvis jeg går videre til det næste med hjernen. 

Henrik: Den øh… 

Joachim: Nu har du også afsløret den lidt. 
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(alle griner) 

Henrik: Jeg ved godt hvad det er. Jeg ved ikke lige hvad jeg kan komme på om den. 
Den siger ikke direkte hvad den betyder. 

Sitthichai: Okay, den er lidt svær at gennemskue. 

Henrik: Ja for mig. […] 

(bilag 11) 

Vi har i ventetiden på spørgeskema svar allerede udviklet et nyt piktogram, vi ønsker at 
teste det i fremtiden og sammenholde kvaliteten af piktogrammerne. 

Resultatet af de spørgeskemadata (bilag 10), viste at langt de fleste forstod hensigten 
med vores piktogram. Der er en der skriver “High demand cognitive requirements, ie 

puzzles or fast gameplay”, hvilket næsten nøjagtigt dækker hensigten med 

piktogrammet. Det mest vage svar er fra en respondent der blot svarer “brainpower”, 
hvilket på sin vis også er det piktogrammet skal vise at spillet kræver, selvom vi 

vurderer det ikke er nøjagtigt nok. 

Vi har besluttet at vi ikke forkaster den gamle idé, men i stedet forholder os kritisk til 

Henriks forståelse af det specifikke piktogram. Dette understøtter vores antagelse om at 

alle handicap er unikke (Puzzuoli 2016 ) og ligeledes vil opfattelserne af eksempelvis 
piktogrammerne også være. Vi læner os op ad de resultater som flest finder intuitive.  

Vi kigger nu på no colorblind mode piktogrammet. Ud fra en mailkorrespondance (bilag 
12) mellem Joachim og Henrik, så var Henriks opfattelse så var ”no colorblind mode” 

piktogrammet utydeligt. 

  
 Figur 12. No colorblind mode 1. 
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Vi analyserede vores data fra (bilag 10) og der var svarene rimelig entydige. Der var én 
enkelt respondent der decideret virker til at have misforstået piktogrammet, med svaret 

“Lack of color”. Det peger i retning af, at piktogrammet kan forstås som at spillet ikke 
har meget farve. Resten af respondenterne forstod dog piktogrammet efter hensigten. 

Da vi selv umiddelbart synes at den var tydelig, med tanke på vores teori om 

piktogrammer, da den illustrerer hvordan farveblinde ser, altså i gråtoner, og vores data 
også var overvejende enige har vi besluttet ikke at forkaste den første. 

 
 Figur 13. undertekster. 

Vi nåede også at få et piktogram med, der skulle vise, at spillet havde begrænsede 

undertekster. Piktogrammet er blevet forstået af størstedelen, som man kan se i bilag 

10. Én respondent svarer dog, “It is good, I am slow to understand, so subtitles are 

good”, hvilket ikke er piktogrammets hensigt. Respondenten har markeret at han/hun er 

påvirket af kognitivt handicap. 

Overorndet feedback 

Vi kan kan ud fra første test vurdere hvad vi skal arbejde videre med. I bilag 13 har vi 
fra respondenterne den overordnede feedback på vores første iteration af 

piktogrammerne. Det fremgår igen af den samlede feedback, at vores første udgave af 
controller demanding piktogrammet er flertydigt og ikke klart viser brugeren hvilket 

tilgængelighedsproblem der er i spillet. Der er dog nogle af respondenterne, der forstår 

piktogrammerne som noget der skal vise tilgængelighed, frem for noget der skal vise 
tilgængelighedsproblemer. En respondent kommer med konkret feedback, der handler 
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om mange spil går for stærkt for mennesker med handicap; særligt i multiplayer, når 
andre ikke ved man er påvirket af handicap. 

 

Anden prototype 

Vi har lavet anden prototype, overvejende på feedback med Henrik, da vores 

indsamling af spørgeskema ikke var helt færdig. Vi har dog fået nogle svar vi har tænkt 
ind i anden prototype. Vi har med feedback fra både Henrik og respondenterne fra 

vores spørgeskema, valgt at re-designe vores piktogrammer for at gøre dem mere 

intuitive og lettere at forstå. Selvom vores piktogrammer indeholder signifiers i form af 
tekst, skal piktogrammerne kunne forstås blot ved at kigge på dem, så det også 

indeholder et element af perceived affordance.  
 

 
 Figur 14. Vores anden iteration af piktogrammerne. 

Ud fra vores feedback vi har, igennem Henrik og vores delvist indsamlede data fra 
spørgeskemaerne, itereret på vores piktogrammer.  
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En af Henriks store udfordring når det kommer til at game, er at han ikke kan reagere 
hurtigt på controlleren, da han, som tidligere nævnt, har nedsat førlighed i den ene 

hånd. Af den grund, holder Henrik sig fra multiplayer skydespil, hvor det kræves at der 
skal reageres hurtigt, for at kunne være konkurrencedygtig.  

Henrik: “[…] Call of duty, Battlefield.. ehhhm.. Destiny 2 multiplayer. Altså så nogle 

typer spil, oplever jeg, jeg mest har problemer med og der prøver jeg bare at undgå 

dem fordi der ved jeg at jeg ikke kan komme op på det niveau de, alle de andre sidder 

på.” 

(bilag 9) 

Et respondent svar (bilag 13), kom ind på netop problemet med hastighed, og 

relaterede det særligt til problemer i multiplayer.  

Henrik fokuserer i stedet på at spille singleplayer spil, hvor han kan sætte 

sværhedsgraden ned, til et tempo som han er komfortabel med. Der er dog nogle spil, 
som slet ikke indeholder muligheden for at vælge sværhedsgrader, og dette kan skabe 

problemer for Henrik, og andre med nedsat førlighed, som er afhængig af de lettere 

sværhedsgrader. Henrik foreslog at vi designede et nyt ikon, som kunne vise, hvis et 
spil ikke indeholdt indstillinger for sværhedsgrader. Vores designforslag er vist i figur 15, 

hvor vi snakkede om, at demon kranierne er et symbol folk kender i 
gamer-demografien, i forhold til når noget bliver sværere. 

 
 Figur 15. Difficulty  
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Selvom det var en individuel udfordring for Henrik, stemmer det overens med vores 
undersøgelser at der er andre der har samme udfordring når de skal købe nye spil. 

Derfor har vi også  besluttet, at ikonet skal med i vores rating system. 
 

I forhold til Henriks udfordringer når det kommer til multiplayerspil, havde vi gjort os 

nogle overvejelser om der skulle udvikles et ikon til at indikere hvis spillet var et 
multiplayerspil. Vi besluttede os for at det ikke skulle inddrages i vores ratingsystem, da 

informationen allerede findes på de fysiske spilcovers, samt digitale butikker som 
PlayStation Store  (TEKKEN 7, 2017). 

  

Vi har re-designet alle piktogrammerne fra første prototype, undtagen limited subtitles 
piktogrammet, da det fik udmærket feedback. Vi havde særligt problemer med controller 

demanding piktogrammet. I re-designet af piktogrammet, har vi sat udråbstegn over 
controlleren, for at give det et mere intimiderende udseende. Dette skal illustrere en 

form for panik som skal fortælle modtageren at de skal være opmærksomme.  

Vi har også redesignede de andre piktogrammer, selvom nogle af dem fik god 
feedback. Det har vi for at se om vi kunne komme på et design, der gav bedre 

feedback, eller om ikke andet sammenligne feedback på de to forskellige iterationer af 
piktogrammerne. 

 

Ny app iteration 
Efter nærmere research af eksisterende teknologier og systemer, valgte vi at afskrive 
QR koden i appen. Som en del af vores iterationsprocess lod vi os inspirere af 

vin-scannings appen, Vivino, som er et online vinmarked, der har udviklet en app, som 

gør det muligt at scanne etiketterne på en vinflaske, hvorefter informationer om vinen vil 
blive vist igennem app (Vivino, 2020). Appen er med til at hjælpe vinkøbere, med at 

finde anmeldelser af vinen(e). Tesco har også benyttet sig af denne form for teknologi 
med deres Tesco Discovery app (Engine Creative Agency, 2020). Tesco appen gør det 

muligt for brugeren at scanne produktlabels, POS og tilbudsaviser for at lære mere om 

produktet. 
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Vi vil benytte os af samme funktion via vores app. Det skal være muligt at scanne 

coveret på det spil, man ønsker informationer om. Herefter vil informationer blive vist, 
som vi har illustreret med vores app sketch i figur 16( ) 

 

 
 Figur 16 Design af scanner funktion. 
 

Vi har itereret på vores app sådan at man kan scrolle og trykke sig igennem de 

piktogrammer som fortæller om hvilke udfordringer der kan være i spillet (figur/billede til 
venstre). For at give brugeren et mere detaljeret og dybdegående indblik og forståelse 

af spillets udfordringer har vi valgt at man kan trykke på piktogrammet og få en liste i 
punktform som forklarer hvilke udfordringer der eksempelvis kan være i spillet, her 

illustreret med “controller demanding” piktogrammet (se figur til højre). 

Vi har valgt at implementere begge funktioner, da vi vurdere at det kan være svært for 
folk med nedsat førlighed at scrolle på telefonen. Ved at inkudere begge funktioner kan 

vi gøre støtte brugeren i at udføre handlingen præcist og hurtigt (Effectiveness, 
Efficiency), og dermed øge appens usability. 
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 Figur 17. Anden prototype. 
 
Denne form for piktogram-design giver os mulighed for løbende at udvikle og tage 

stilling til nye problemer med tilgængelighed, som der vil komme i takt med at vi 
mennesker udvikler nye handicap.  
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Anden test 

Med feedbacken fra vores spørgeskema samt interviewperson Henrik, kunne vi iterere 

på vores første version af vores piktogrammer. Derefter testede vi vores nye version 

gennem et spørgeskemaundersøgelse og vores interviewperson Henrik.  
 
Henrik havde ikke nogle uddybende kommentare til vores nye piktogrammer. Det er kun 

enkelte piktogrammer vi har fået henriks feedback på til denne anden test, vi læner os 

derfor i højere grad op af spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Vi starter med at kigge på vores nye iteration af controller demanding piktogrammet. 
 

  
 Figur 18.Controller demanding 2 
 

Henriks opfattelse af piktogrammet i figur 18 er at det er mere forståeligt nu (bilag 14). 

Igennem vores interview med Henrik (bilag 11) og vores indsamlede data fra vores 

spørgeskema (bilag 16) , om piktogrammer.  

Det fremgår fra de svar givet i spørgeskemaundersøgelsen, at vores nye iteration af 

controller demanding piktogrammet er betydeligt mere forståeligt. Eksempelvis er der 

en der svarer: “Game contains complex button commands that may not be possible for 

users with hand dexterity/mobility issues”. Der var dog stadigt en enkelt respondent der 

mente, at piktogrammet skulle betyde, at det handler om at have en controller.  

En respondent forklarer at det også kan opfattes flertydigt, og uddyber med tre 

tolkninger:  
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“-game requires a controller, and the system does not allow for alternate input 

-requires pushing a few (or more) buttons very quickly. Hard for people who have 

difficulty controlling their limbs (e.g. palsy), people dealing with chronic pain, etc. 

-requires pushing a large number of different buttons (either slow or fast), possibly even 

in combination. (I.e. would be hard for people who are one-handed, using eye trackers, 

etc).”  
(Bilag 14)  

Selvom det ikke er lige tydeligt for alle respondenterne præcis hvor udfordringen ligger 
oplever vi at målet er tilfredsstillende nået, da piktogrammet blot skulle illustrere at der i 

spillet ville være udfordringer med controlleren. Specifikke problemer ville først blive 

udpenslet i appen ved forstørrelse af piktogrammet som illustreret i figur 17. 

Vi har lavet en ny iteration af vores piktogram cognitive challenging. Vi har taget 

udgangspunkt i puslespilsbrikken, og det den symboliserer, som vist i figur 19.  

  
 Figur 19. Cognitive challenging 2. 

Vi har velformuleret og præcis feedback i bilag 14. Som man måske kunne have 

forventet, relaterer respondenterne nu mere direkte piktogrammet med puzzle 

elementer i selve spillet “To me this means it is a puzzle game. If I wanted to know 

something was cognitive challenging, I might look for a symbol that has a head or brain 

with either cog wheels or perhaps the puzzle pieces inside of the head / brain.”. 

Spørgeskemaundersøgelsen i bilag 14 giver os altså et indblik i at respondenterne har 

en anden opfattelse end hensigten. Da vi føler at den forrige version oftere bliver tolket 
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efter hensigten end denne iteration af piktogrammet, beslutter vi at dette piktogram 
udfylder en ny rolle. Piktogrammet vil derfor fremover bruges til at vise, at der specifikke 

problemer, med puzzles i spillet i stedet.  

 

Piktogrammet, der skal vise, at der ingen sværhedsgrader er i spillet ses igen i figur 20. 

Det fremgår af respondenternes svar, at dette piktogram ikke er intuitivt forståeligt, og 
en respondent peger på, at han/hun synes at piktogrammet viser sværhedsgrader er 

implementeret, og teksten jo modsiger dette. En anden respondent har et konkret 
forslag til forbedring: “[...]  I would suggest maybe x-ing out the lower tiers and just leave 

the highest untouched.” Kort sagt mangler piktogrammet at vise hensigten; at der ikke 

er sværhedsgrader med i spillet.” 

 
 Figur 20. No difficulty settings. 

Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen at vores no difficulty settings piktogram var 

tvetydigt, da det både blev tolket for at have flere sværhedsgrader og ingen mulige valg 
af sværhedsgrader, en respondent beskriver sin overraskelse da han opdager at 

billedet i hans forståelse ikke passer til beskrivelsen, vi får også et meget konkret 

design forslag om at sætte et kryds over de andre trin og stå tilbage med det øverste 
kranie. Vi kan konkludere at piktogramme ikke formår tydeligt nok at formidle det 

ønskede budskab.  
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Vi har til sidst kigget på feedbacken, vi har fået på no colorblind mode 2. iteration. 

 
 Figur 21. No colorblind mode 2. 

Ud fra svarene i spørgeskemaundersøgelsen, viser piktogrammet sig at være 

problematisk. Det lader til at være tvetydigt i sin mening, om der er farveblindheds 
tilgængelihed eller ej. I bilag 14, foreslår en respondent konkret ændring: “[...]Another 

possibility is using the very well known Ishihara colorblind plate as an icon.”   

Vi vurderer samlet set, at den tidligere version af piktogrammet var tydeligere at forstå.  

Overordnet feedback  

Vi evaluerer vores designløsning ud fra et spørgeskema, samt den feedback vi får fra 

vores interviewperson, Henrik. Særligt piktogrammerne controller demanding og no 
colorblind mode blev nævnt som forbedringer af Henrik.  

Data fra spørgeskemaerne viste dog noget andet. Vi vurderede at vi ikke kunne bruge 
no colorblind mode 2, på baggrund af den feedback vi har fået fra spørgeskemaet. Vi 

kan dog konstatere at controller demanding 2 var en forbedring, og at det overordnede 

design af appen, har givet god respons i spørgeskemaet.  
En respondent kommer med en vurdering af det samlede design: 

“Honestly, this is exactly the way I would design it! It's simple and clean, but you can 

access the specifics without having to navigate to a different page.” 

Vores hensigt med at holde det simpelt, men at man samtidig har mulighed for at klikke 

på piktogrammet og få uddybende oplysninger, er forstået nøjagtigt, ud fra dette svar. 
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Omvendt er der én der føler at vi er for afhængige af teksten under piktogrammerne, 
særligt hvis en bruger havde læsevanskeligheder. 

  

 

Den endelige iteration 

Da vores designløsning ikke er et endeligt produkt, evaluerer vi derfor vores design ud 
fra vores seneste iteration. 

Samlet kan vi observere, at folk havde en tendens til at forstå vores piktogrammer som 

en positivt konnotation, altså at spillet havde en tilgængeligheds feature.  
Det lader til at controller demanding piktogrammet stadigt kan forbedres, vi når dog ikke 

at itererer yderligere. Der var stadig to respondenter der forstod det som om at 
piktogrammet signalerer, at der kræves en controller at spille spillet. Piktogrammet er 

dog blevet mere præcist end det første udkast, udråbstegnene lader til i nogen grad at 

være lykkedes i at kommunikere intensitet.  
Vores no difficulty setting piktogram kan også forbedres, vores respondenter mener at 

vores piktogrammet og teksten, indikerer det modsatte. Den var meget svær at forstå 
for nogle af vores respondenter. Vi fik god feedback og en foreslået ændring, vi når dog 

ikke at itererer yderligere. 

Den anden iteration af no colorblind mode havde ikke samme gennemskuelighed som 
første udkast ifølge vores respondenter. Dette på baggrund af at piktogrammet også 

kan forstås som kontraster fremfor farver. Vi har derfor fravalgt den anden iteration til 
fordel for første udkast. 

Cognitive challenging piktogrammets anden iteration, viste sig at udfylde en lidt anden 

funktion end hensigten. Vi besluttede at lade piktogrammets betydning ændres efter 
den forståelse respondenterne havde, da første iteration udfyldte sin rolle markant 

bedre ved sammenligning. Derudover blev vi overbevist om kvaliteten af designet, da 
en af respondenterne beskrev en tilnærmelse af første iteration som et forslag til 

forbedring. 

Limited subtitles piktogrammet blev der ikke itereret på, da vi vurderede at det 
formidlede budskabet godt. Der var få respondenter, der ikke umiddelbart forstod dette 
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piktogram. Der lader dog til, at vores beslutning om at bruge negative konnotationer, har 
gjort det udfordrende for en af vores respondenter med et kognitivt handicap. Det er 

værd at overveje, hvordan man tydeligere kan vise at det er negative træk alle 
piktogrammerne berører. 

Et kritikpunkt af vores anden prototype fra bilag 16 er, at vores design bør indeholde 

flere piktogrammer, da antallet af piktogrammer ikke er fyldestgørende nok. Vi tager 
denne kritik til os, da vi skulle have formidlet bedre at dette ikke var et udkast af det 

færdige produkt, men en blot en prototype.  
Vores diagram (bilag 15) viser at der er flertal af respondenter med fysiske og/eller 

motoriske handicap. Kigger vi på kataloget af vores piktogrammer, vurderer vi at vi 

eventuelt kunne udvikle flere piktogrammer indenfor denne kategori. Det samlede sæt 
af piktogrammer vi er endt med er vist i figur 22. 

 
I forhold til vores app, var det en overvejelse at det kunne være en udfordring for folk at 

læse teksten på grund af besvær med at se, sprogbarrierer eller ordblindhed. Til at 

efterkomme dette, tænker vi at implementere forskellige sprogindstillinger i appen, 
herunder flere sprog, samt orblindvenlige skrifttyper, “text to speech” muligheder og 

zoom funktionalitet. Udover dette var der en positiv feedback angående vores design af 
appen. 

 
 Figur 22. Den endelige iteration af piktogram udvalget. 
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Etik 

Hensigten med vores design er at inkludere mennesker med handicap ind i 

gaming-verden ved at man, i form af piktogrammer, viser dem hvilke udfordringer der 

kan være ved at spille et givent spil i forhold til deres handicap. Vores overvejelser går 
så på, om designet er godt nok i forhold til at løse det problem.  

Da man antager at ethvert handicap er unikt (Puzzuoli 2016), vil der være rigtig mange 
typer af handicap som vi endnu ikke har tiltænkt piktogrammer endnu. Dette skaber et 

etisk dilemma, hvor vores hensigt med appen er at inkludere mennesker med handicap, 

men at vi i samme tilfælde kommer til at ekskludere nogle af de sjældnere handicap. 
Appen tillader dog at den med tiden, kan videreudvikles i samarbejde med brugerne for 

at øge inklusionen og forhåbentlig repræsenterer selv de sjældnere tilstande vi endnu 
ikke selv har overvejet.  

 

Konklusion  

I projektet ”Design af rating system i forhold til tilgængelighed i spil til mennesker med 

handicap” har vi undersøgt “Hvordan kan man designe et ratingsystem som øger 

gennemsigtigheden for om et spil er tilgængeligt for mennesker med handicap?”.  

Vi har allerede i første iteration nogle overvejelser om problemerne med at vise en 

overordnet rating af et spils tilgængelighed. Dels fordi det er meget individuelt, hvad der 
er tilgængeligt, dels fordi vi gerne ville holde vores rating så simpel som muligt.  

Vi er ikke endt med et færdigt produkt, men er igennem iterationer kommet langt i 
forhold til hvordan vi bedst muligt afdækker behovet om at øge gennemsigtigheden for 

om et spil er tilgængeligt for mennesker med handicap. Vi konkluderer, gennem 

spørgeskemaundersøgelser og interview, at vores piktogrammer er forståelige og 
intuitive i forhold til de udfordringer der kan være ved at spillet spil. 

Vores undersøgelser, både kvalitative og empiriske, har bekræftet at der er en 
efterspørgsel for produktet. Til trods for at Microsoft og de andre spiludviklere laver 

67 

https://www.summitdd.org/faqs/all-about-developmental-disabilities/


 

forskellige tiltag, eksisterer der fortsat en manglende gennemsigtighed af om spil 
indeholder tilgængelighedsfunktioner eller indeholder elementer, som kan være 

udfordrende for mennesker med handicap.  

Perspektivering 

I takt med at vi indsamlede data og empiri i form af både spørgeskemaundersøgelser 

og interviews blev vi også mere opmærksomme på at dette produkt er noget som der er 
efterspørgsel på. Vi oplevede flere reaktioner i form af “tak fordi I tænker på os” og “this 

is a great concept!” enten fordi de selv manglede det, eller fordi de var i relation til nogle 

som havde oplevet udfordringer ved at spille et videospil og have et handicap.  
Det motiverede os ved at vi gik til projektet med en antagelse om at der var et behov 

eller problem som skulle løses, til at få bekræftet at dette var et relevant emne at 
undersøge.  

Foruden at det blev en motivation for os som projektskrivere, så gav det også projektet 

en vinkel af at det vi sad og arbejdede med, og havde arbejdet på i gennem projektets 
forløb, var meningsfuldt og på sin vis også samfundsrelevant. Hvis man videreudviklede 

vores koncept og lavede en funktionel app, så kunne det, potentielt, være med til at 
nogle mennesker som føler sig ekskluderet i et samfund, føle sig mere inkluderet. Det 

kunne hjælpe mennesker med handicap til at spille nye spil, som de ellers antog at de 

ikke før kunne spille.  
 

Fremadrettet kunne det være interessant at undersøge nærmere hvorfor at der ikke er 
mere fokus på de hjemmesider, som Can I Play That, der allerede anmelder spil i 

forhold til mennesker med handicap, ikke er mere udbredte. 

 
Der kan være forskellige årsager til at designforslag og forsøg på at øge 

gennemskueligheden ikke når ud til folk. Heron argumenterer for at det skyldes en 
undervurdering af målgruppen fra spilindustriens side, men at det også har noget at 

gøre med at man overdrevent problematiserer vanskeligheden ved at implementere en 

tilgængeligheds feature i et spil (Heron, 2012), de to faktorer gør tilsammen at der ikke 
er taget hånd om problemet mere bredt. Man kan også have en etisk diskussion, om det 
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rent faktisk kan anses som et problem for spilindustrien, men uanset hvilke argumenter 
man har der, så kan det ikke ændre ved at markedet er stort. Vi argumenterer, i tråd 

med en undersøgelse af tilgængelige interfaces af Torrente, at design der øger 
tilgængelighed kan hjælpe brugere generelt, og ikke kun målgruppen mennesker med 

handicap (Torrente, 2013). Dette er understøttet af en artikel, som afdækker data fra 

USA og retfærdiggører at der er grundlag for at spilindustrien designer til mennesker 
med handicap, og som White dokumenterer; løsninger på tilgængelighedsproblemer i 

spil kan faktisk også komme andre grupper end mennesker med handicap til gode 
(White et.al, 2018). Mange, der ikke er påvirket af handicap, vil have gavn af 

accessibility features, og tit kan man også eksempelvis med alderen udvikle 

funktionsnedsættelse, eller noget der decideret er defineret som et handicap.  
Man kan argumentere for, at visse mennesker påvirket af handicap, kan have svært ved 

at tilgå og få kontakt til nogle af de informationer og grupper der reelt kan hjælpe dem 
med at gennemskue tilgængelighed.  

 

Corona afsnit 
 
Da vores projektforløb er forløbet under corona pandemien har vi fundet det særligt 
nødvendigt at skrive et afsnit om de udfordringer der har været ved at skrive rapport 

under en pandemi. Dette afsnit er skrevet på opfordring fra holdkoordinator for HumTek, 

Martin Severin Frandsen, såfremt man oplevede det særligt udfordrende at skrive 
projekt i forhold til Corona.  
 

Interview 
Vi har, som en del af vores projekt, haft interview med en interviewperson som var 

fysisk handicappede og derfor, ifølge Dansk Handicap forbund (DH), går under 
kategorien særligt udsatte (Dansk Handicap 2020 “Coronavirus”).  

Det var en øjenåbner hvor stor en forskel der var på at holde fysisk møde kontra virtuelt 

møde. 
Det første møde vi afholdte med ham varede kun 17 minutter, hvorimod det fysisk 
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varede 45 minutter. Vi har derfor følt, grundet corona, at vi gik glip af potentielt en 
masse god information som kunne hjælpe os, grundet at vores virtuelle interview var 

mere unaturligt. 
 

Spørgeskema 

Hvis vi havde haft mulighed for at være til stede med spørgeskemaet, kunne vi 
eksempelvis fået hjælp af blinde og svagtseende med deres feedback på vores 

designforslag. 
 

Gruppearbejde 
Vores gruppearbejde har været udfordret under denne pandemi. Vi har et 

gruppemedlem som er i særligt risiko, og andre har nære slægtninge som var i særlig 
risiko. Der har derfor, specielt i starten, været en del virtuelle møder. Dette var 

problematisk både grundet at man ikke kendte hinanden, men også at vi skulle lære at 
arbejde akademisk online hvor signalet ofte var ringe eller forsvandt.  

Vi fandt vores vej i det ved at mødes ofte på Roskilde Universitetsbibliotek, her kunne vi 

både sidde i behørig afstand samtidig med at luften ikke var indelukket eller træng.  
D. 07.12.2020 besluttede Statsminister Mette Frederiksen så at lukke samfundet ned fra 

d. 09.12.2020, herunder universiteter hvilket betød at vi, med mindre end to uger til 
aflevering var nødt til endnu engang at arbejde online. 

Foruden dette så var der mange forstyrrende elementer ved at arbejde hjemme, 

eksempelvis naboer som borer, dårlige spisestuestole som ikke er beregnet til at sidde 
en fuld arbejdsdag og arbejde i.  

Sidst, men ikke mindst, så gik en af vore gruppemedlemmers computer i stykker, som vi 
skulle bruge til at videreudvikle vores grafiske løsninger på gennem Adobe XD. 

Gruppemedlemmet brugte i stedet Roskilde Universitets Bibliotekets computere til at 
arbejde på, hvilket kun var en løsning frem til d. 08.12.2020. 
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Fravalg grundet corona 

Vi har gjort nogle fravalg, da de blev for udfordrende at udføre under corona. Blandt 
andet havde vi en intention om at inddrage participatory design til udvikling af vores 

produkt. Dette krævede et tæt samarbejde med et menneske med handicap til at 
udvikle og iterere produktet på, vores iterationer er stadig lavet ud fra hvad den ene af 

vores interviewpersoner synes og mener, men vi følte ikke at participatory design ville 

have den optimale virkning, da vi er nødsaget til at afholde møderne online.  

 

Anerkendelser  
Tak til “Henrik” og respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen der har vejledt vores projekt 

med deres feedback. 

Tak til Mads Høbye for vejledning og overblik gennem forløbet. 

Tak til vores feedback gruppe for sparing og feedback gennem projektforløbet 
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Bilag 9 - interview med Henrik d.26.11.2020 

 
 

Joachim: Henrik det første jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om det er, hvor tit oplever 

du udfordringer ved at spille, eller ved at game, når man har et handicap? 

 

Henrik: Deet, altså jeg oplever det ikke sådan til dagligt, fordi at de spil jeg spiller meget, der 

har jeg fundet ud af en måde hvor deet.. det fungere for mig nemlig,sååå der ligger jeg ikke så 

meget mærke til det. Det er mere når jeg, ehhh prøver nye spil og andre typer spil, såå ehhm… 

der er rigtig svære, og skal lære dem, så ehhmm...skruer jeg nok ned for sværhedsgraden. 

Også ehhmm de her for eksempel online spil, Call of Duty og sådan noget. Deemm..Så nogle 

online high action ting, dem prøver jeg bare at undgå, fordi der har jeg fundet ud af.. der kan jeg 

bare ikke være med. Så ehhm det er mest dem jeg ikke kan spille. Call of duty, Battlefield.. 

ehhhm.. Destiny 2 multiplayer. Altså så nogle typer spil, oplever jeg, jeg mest har problemer 

med og der prøver jeg bare at undgå dem fordi der ved jeg at jeg ikke kan komme op på det 

niveau de, alle de andre sidder på. 

 

Joachim: Ja okay, super. Så det er sådan meget First person shooter games 

 

Henrik: Ja, ja det er der jeg mest ehhm… mest oplever det. Også også multiplayer, når man 

spiller med nogen, men altså... som ikke har handicap og så noget. Såå det.. ja, og ehhhm… 

og med singleplayer spil, nu ehh...For eksempel, nu har jeg været rigtig glad for det Spiderman 

der er kommet ud til PS4, der har jeg også bare skruet ned for sværhedsgraden… Fordi at 

ehh...Jeg kan nok på højere, men jeg vil jo helst bare komme igennem spillet og opleve 

historien, fordi det syntes jeg er fedt, i stedet for at smække hovedet mod muren, og det er bare 

for svært. 

 

Joachim: Ja, ja men det kan jeg godt forstå. sådan tror jeg også at der er mange der sådan har 

det sådan generelt om man har et handicap eller ej, så.. det er jo for ligesom at få oplevelsen 

med ikke, også kan man altid prøve på senere om.. om det giver mening på et svære niveau og 

sådan. Såå.. det kan jeg sagtens følge dig i. 
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Henrik: Ooog.. ehhmm.. Ting jeg også bare… Det jeg bruger rigtig meget tid, nok lidt for 

meget….Det er World of Warcraft. Og der spiller jeg bare noget af det der er let at spille, og 

ehhm… også er jeg  bare blevet vant til det. Og deet... det fungerer fint for mig. Jeg syntes at 

jeg kan være med i det meste der er på. ting jeg ikke kan, kan være med i, og igen, det jeg 

prøver at undgå, det er PVP, fordi igen, der spiller jeg med handicap og det kan jeg simpelthen 

ikke. Så jaa... det er sådan mest spiller mod spiller, og ehmm… der prøver jeg at undgå det, for 

jeg syntes bare ikke at der sjovt når ehhmm... ja, når man simpelthen ikke kan ehmm… være 

god og man hele tiden taber på grund af handicap. 

 

Joachim: Ja okay. så hvis der er nogle spil som du oplever sådan særligt udfordrende, så lader 

du bare helt vær med at spille dem? 

 

Henrik: Ja, altså hvis jeg simpelthen oplever at det kan jeg slet ikke på den letteste 

sværhedsgrad, så prøver jeg at undgå dem altså.. men det er en sjældenhed. Det er jo mest 

multiplayer hvor det bliver problematisk.  

 

Joachim: Henrik ehh… når du skal ud og købe nye spil, hvordan gør du i forhold til research?  

 

Henrik: Ehhh… Jaa… deet… jeg kigger ikke så meget på det fordi det bliver mest problematisk 

i online spil nemlig. Det er ikke så meget solo spil. For eksempel… Jeg har  lige fået… Jeg har 

været en af de heldige der har fået købt en PS5 

 

Joachim: Godt gået 

 

Henrik: Der er nogle spil jeg har kigget lidt på der som ser spændende ud, men jeg researcher 

ikke sådan i dybden, fordi jeg har nogenlunde en idé om hvad… Altså hvor mit handicap 

kommer ind og ehhh bare laver for meget ged i det.  

 

Joachim: Ja okay. Så du har sådan en forudindtagelse, eller en erfaring indenfor om der nogle 

spil som du godt kan gennemskue, at det her, det vil måske være for svært, eller det vil måske 

ikke være sjovt at spille for dig? 
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Henrik:  Ja, det tænker jeg. For eksempel nogle.. nogle skydespil de..de.. ja, de meget sjove, 

og… og sådan lidt lettere…. men… ja… sværhedsgraden, det jo det det hele kommer an på, og 

jeg sidder jo på et lidt dårligere niveau på grund af handicappet. 

 

Joachim: Ja… ja okay. Hvis ehh.. Hvis der var en mulighed for at man kunne sådan.. Hvis der 

en form for research man kunne lave, eller der var nogle hjemmesider som fortalte lidt mere om 

spillet var tilgængeligt, var det noget du typisk… var det noget du kunne være interesseret i at 

bruge? Forstår du? 

 

Henrik:  Ja, det forstår jeg godt. Jeg sidder også bare lidt og tænker mens jeg svarer såå… 

 

Joachim: Ja selvfølgelig 

 

 Henrik:  Ehhhmm altså jeg kender jo ikke noget nu, men ehh hvis der var, så kan.. kunne det 

godt være interessant, altså hvis nu jeg finder at spil der ser spændende ud, men så finder ud af 

at det… mit handicap ikke ehh.. ikke er så.. gør det for svært, så vil det være dejligt, fordi lige 

nu, er der jo ikke så meget om det jo. 

 

Joachim: Neej lige præcis 

 

Henrik:  Neej 

 

Joachim: Okay fedt. Ehhm Henrik, kender du den hjemmeside der hedder Can I Play That? 

 

Henrik:  Ehhh nej, den kender jeg ikke 

 

Joachim: Nej, okay 

 

Joachim: Det er sådan meget kort, så det en ehhh.. en hjemmeside som går ind sådan og 

anmelder spil, i forhold til hvor tilgængelige de er for forskellige typer handicap. Hvis du for 

eksempel er kognitiv nedsat, eller hvis du har ehh.. nedsat førlighed i den ene hånd og sådan, 

så går de ligesom ind og laver en anmeldelse. Det kan også være hvis du er dårlig hørende 

eksempelvis, ehhm så laver de nogle anmeldelse af det.  
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Henrik:  Uuhh det lyder spændende. Det kan være jeg lige skal kigge lidt på det. Det kender jeg 

slet ikke til.  

 

Joachim: Nej, jeg kan sende dig et link til hjemmesiden bagefter, på mailen 

 

Henrik: Ja, det lyder spændende 

 

Joachim: Ja. Så skal jeg høre dig lidt om Henrik, sådan ehh… Hvad syntes du om ehh… Hvis 

man udviklede en app hvor du kan gå ind og danne dig et overblik om spillet var tilgængeligt for 

dig. Er det noget du syntes der er interessant? 

 

Henrik: Ehhm… Jaaa.. Det ehmm... Ja, jeg ved ikke hvor meget, fordi jeg har allerede  sådan 

nogenlunde en ide om ehh.. sådan ehh.. hvor ehh… hvor mine problemer er og hvad jeg ikke 

kan jo. Måske hvis der er et spil der sådan ligger lige på kanten, hvor historien bare er rigtig 

god, men selv gameplayet er sådan lidt ehh.. lidt svært, så kunne det være dejligt. 

 

 

Joachim: Ja okay, fedt. Godt svar 

 

Joachim: Vi har lavet sådan nogle, sådan grafiske ikoner, som man ehh.. som man kan bruge 

for ligesom at sådan.. gøre det mere gennemsigtigt i forhold til hvilke udfordringer der kan være 

ved spillet når man har et handicap. Ehmm… Vi kunne godt tænke os at prøve at vise dig dem, 

og høre hvad du syntes, om du syntes de virker lige til eller om de ikke giver mening og sådan.  

 

Henrik: Ja, dem vil jeg godt prøve at se 

 

Sitthichai: Jeg har smidt dem ind i chatten 

 

Kan du ehhh.. Kan du se dem Henrik? Jeg har smidt dem ind i chatten 

 

Henrik: Min download mappe er ligesom ehh.. Lige at finde den 

 

Ahh ja okay 
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Joachim: Men alternativt Henrik, så kan jeg også bare ehhh.. sende dem til dig i en mail, også 

når du har tid, så kan du bare kigge dem igennem også skrive hvad du synes om dem. Har du 

lyst til det?  

 

Henrik: Ja har fået dem ned, det tog bare lige et par sekunder. Jeg prøver lige at zoome ind ind 

på dem, jeg har nemlig en super bred skærm. Jeg fik en god ehh…  

 

Henrik: Dem ehh… Dem kan jeg lige ehhh kigge lidt mere på, fordi jeg har også noget 

ordblindhed der lige driller også med at læse. 

 

Joachim: Ja, Ja ja, som sagt det haster heller ikke, så du kan bare kigge dem igennem når det 

er. Jeg kan også gensende dem i mailen der, så du har dem. 

 

Henrik: Ja, det var bare lige hvis det nemt lige var… men eehmm ja… 

 

Joachim: Ja, cool 

 

Joachim:  Ehmm… Må vi kontakte dig sådan vedrørende feedback, hvis vi videreudvikler på 

nogle designs vi… for eksempel en app eller ehhh.. de her ikoner og så noget. Er det noget du 

kunne tænke dig at give os feedback på? 

 

Henrik: Ja altså.. det.. det vil jeg godt hjælpe med, altså fordi at ehmm... såå… ja for at kunne 

hjælpe dem der har svært ved at spille, når jeg selv sidder i båden. 

 

Joachim: Ja 

 

Henrik: ja 

 

Joachim: Jamen det perfekt. Har du nogle spørgsmål? 

 

Sitthichai: Henrik jeg vil bare lige høre, til at starte med, ehhm.. du nævner for eksempel i.. når 

du spiller Call of Duty eller Destiny.. Ehh de her multiplayer spil, ehh der nævner du at det er 

primært dem som er svære at spille. Kan du specifikt ehmm nævne den udfordring du har ved at 

spille de spil. altså er det fordi at ehmmm.. 
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Henrik: Problemet er mest med det her med det her med at man skal jo være vild hurtig med at 

ehhh sigte rigtigt og skyde hurtigt. Det er sådan noget jeg bare er… er… det tager længere tid 

for mig at gøre alle de her ting, så jeg kan simpelthen ikke reagere hurtigt nok på at være i 

samme level som alle de andre, også jeg får bare tæsk hele tiden. 

 

Sitthichai: Okay, så det er også noget med controlleren også? Altså at du ikke kan bruge 

controlleren lige så godt som … som nogle af de andre måske? 

 

Henrik: Jaa.. eller..nej.. det mere… ja altså på mine.. inputtene fra hjernen ned til controlleren, 

det er det der tager længere tid, og i.. på multiplayer spil skal jo bare gå vildt stærkt. 

 

Sitthichai: Ja okay. Også vil jeg lige høre dig, hvor ehh.. når du køber spil, altså både nye og 

gamle spil, køber du dem digitalt eller køber du dem fysisk nede i butikken som Elgiganten for 

eksempel? 

 

Henrik: Ehmm.. det.. det lidt blandet. Det bliver mere og mere digitalt men eh… Jeg har købt en 

PS5 med en CD drev, så der er lidt fysiske kopier til julegaveønsker.  

 

Sitthichai: Okay 

 

Henrik: Men jeg kan bedst lide digitalt, så bliver diskene ikke ridset 

 

Sitthichai: Helt enig, sådan har jeg det også.  

 

Sitthichai: Også skal jeg lige høre dig ehmm.. I forhold til når du skal finde nye spil, som du 

måske ikke kender så meget til. Ehh ser du anmeldelser af dem, eller så du bare trailers af dem 

også beslutter dig for at købe dem? Hvor meget research laver du på de her spil… før du køber 

dem? 

 

Henrik: Ehh… Der er nogle spil.. der er nogle.. for eksempel der er nogle spil jeg kender i 

forvejen som jeg bare siger jaaa… køb… køb på… og ehhhmm… det...det kommer an på... når 

jeg kigger på spil, for eksempel med den nye ps5, har jeg set nogle af dem lidt inden og ehhm… 

og demos så... ja, det ved jeg ikke selv, det varierer...men ihvertfald, jeg har set traileren og så 
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noget og.... nogle af dem har jeg også set lidt gameplay af, det varierer - det har jeg ikke selv 

tænkt på.  

 

Okay 

 

Joachim: Fedt 

 

Joachim: Henrik ehh.. har du nogle ehh… har du nogle spørgsmål til os? 

 

 

Henrik: Nej, men jeg håber bare at ehh.. det her komme til at ehh.. ende ud i noget godt, og at 

det bliver nemmere for os med handicap og eeehm...og spille og så noget… 

 

Joachim:Det er ihvertfald det der er hensigten, at gøre det mere sådan tilgængelig og gøre det 

mere gennemskueligt også sådan hvilken spil der giver mening at spille og sådan...så… så det 

håber vi også 

 

Henrik: (Utydelig svar) 

 

Joachim: Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål 

 

Henrik: Hmmm...men ehh..Det… det lyder… ja… 

 

Joachim:Perfekt 

 

Joachim:Jeg skal lige høre dig Henrik, når vi engang er færdige med vores projekt, er det 

noget du har lyst til at læse så vi kan sende det til dig eller? 

 

Henrik: Ja, jeg vil gerne..ja, holdes informeret om altså… selvfølgelig det der giver mening og 

læse hvad der sker, om det bliver til noget og hvor … hvor langt op i kommer i spiludviklingsting 

 

Joachim:Ja, vi kan jo sende dig nogle af vores designs, også ehh..vil vi super gerne have 

feedback på om .. om du syntes det giver mening og sådan 
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Henrik: Ja, det prøver jeg at kigge på… eller det kan jeg prøve at kigge på. Jeg er desværre 

ikke så god til ehh… til design. 

 

Joachim:Nej nej, det skal du heller ikke være 

 

Henrik: Jeg er ikke så kræsen med design så… men jeg kan prøve at give jer det input som 

ja..jeg syntes 

 

Joachim:Det lyder super godt Henrik. Men så tænker jeg egentligt bare at vi afslutter 

interviewet nu 

 

Joachim: Men ved du hvad Henrik ehh... Tusind tak for din tid. Det var fedt at du gad at være 

med 

 

Henrik: Ja, det var da så så lidt. Så vil jeg kigge på det her, også må jeg ønske jer held og 

lykke med projektet 
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Bilag 10  - Piktogram feedback på 1. prototype 
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Bilag 11 - 2. Interview med Henrik d. 03.12.2020 

Interviewet er udført i et mødelokale på RUC med Henrik, vores interviewperson. Henrik har 

cerebral parese i højre hånd. 

Joachim: Cool, jamen skal vi kigge lidt på ikonerne? Du har jo set dem før, men jeg kigger at vi 

kigger på dem sammen så må du sige hvad du synes. 
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Sitthichai: Nu har du jo set dem, det vi har gjort det er bare lige at fjerne teksten, fordi vi 

arbejder med at det skal være intuitivt og det skal være let at forstå hvad ikonerne betyder, for 

det er det som skal hjælpe folk med at vide hvilke udfordringer der kan være i spillet. Nu har du 

jo læst teksten, men vi vil bare lige spørge når du kigger på ikonerne, har du en fornemmelse af 

hvad de kan betyde af hvilke slags udfordringer der kan være i spillet. for eksempel hvis vi tager 

udgangspunkt ikonet med controlleren her, hvis hvis du kigger på det, hvilket indtryk får du? 

Henrik: Mit indtryk det er at det er et controller spil. 

Sitthichai: Så når du ser ikonet så tænker du at det er et spil hvor man skal bruge controller? 

Henrik: Ja. 

Sitthichai: Perfekt. 

Hvad hvis jeg går videre til det næste med hjernen. 

Henrik: Den øh… 

Joachim: Nu har du også afsløret den lidt. 

(alle griner) 

Henrik: Jeg ved godt hvad det er. Jeg ved ikke lige hvad jeg kan komme på om den. Den siger 

ikke direkte hvad den betyder. 

Sitthichai: Okay, den er lidt svær at gennemskue. 

Henrik: Ja for mig. Når man bruger ikonerne, så kender man dem lidt. for eksempel med de 

3-5-7 spil jo. 

Sitthichai: Ja. Okay. Cool. Så går vi videre til de tre shades af cirkler. Hvad er det umiddelbart 

at du tror den betyder? 

Henrik: Den vil jeg sige at det er et spil som har en farveblind mode. 

Sitthichai: Okay, så du tænker at den handler om color blind modes osv. 

Henrik: Ja. Nu har jeg jo læst den lidt hjemmefra (hentyder til mail korrespondance). 
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Joachim: Du har snydt lidt hjemme fra. 

Henrik: Ja. 

(alle griner) 

Sitthichai: Den her tror jeg ikke at du fik med, det er vores nyeste ikon. Hvad tror du at den 

betyder? Når du ved at det handler om spil. 

Henrik: Noget med subtitles, men den fik jeg også med (sendt som email) 

Sitthichai: Cool. Hvis du umiddelbart skulle sætte nogle ord på de her ikoner. Hvad synes du? 

Finder du det intuitivt eller? 

Henrik: Den med controlleren og farveblind mode, men den siger hver sin ting. Og den med 

subtitles, den er sådan lidt, altså jeg er jo ordblind, så det ligger jeg ikke mærke til. Jeg lytter 

mest. 

Sitthichai: Cool. Så har vi lavet en rating af spillet, så man kan rate spillet ud fra hvor svært det 

er at spille hvis man har nedsat førlighed eller ikke hører så godt. Så forestiller jeg mig at man 

kan rate på en 1-2-3 niveau. Føler du at det vil hjælpe hvis vi går ind og siger at det her er en 

2’er, ville det hjælpe dig? Eller gøre det mere forvirrende? 

Henrik: Det ville være godt. Jeg ved ikke, jeg fik lige en idé. Jeg har set nogle spil som ikke 

inkluderer sværhedsgrads ændringer, som det måske kunne være, jeg ved ikke hvor mange spil 

det er men… ingen difficulty ikon. Jeg ved ikke hvor jeres grænser ligger, men der er mange 

ting spil kan indeholde mange grader af udfordringer. Men jeg synes at det er en hjælp, men der 

er mange ting.  

Sitthichai: Okay, hvis du ud for de fire ikoner, er der noget der mangler. Ikke kun for dig, men 

også for andre. Er der nogle ikoner som mangler og som kunne gøre det nemmere for folk at 

vide hvilke udfordringer der er i spil. 

Henrik: Uh ha, den skal jeg lige tænke lidt over. 

Joachim: Du havde jo den med sværhedsgrader, den har vi jo for eksempel ikke med, så der 

kunne vi jo godt lave et ikon til den. 
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Henrik: for eksempel Souls games og Demon Souls, og Shikiro – sådan nogle spil, det er ikke 

så mange, men jeg ved ikke hvor bredt det her udkommer… Om det giver mening, jeg ved jo 

ikke hvor mange spil det kommer ud til? 

Joachim: Man kan sige at hensigten er at for os, og der hvor vi er i projektet, at finde ud af 

jamen hvilke ikoner giver det mening at få med? Udover dem vi selv har, for eksempel det med 

sværhedsgrader havde vi ikke med, så det handler meget om at forstå dit Point of View, hvad 

synes du der mangler, hvis man tænker over det? 

Henrik: Jeg prøver at hjælpe der hvor jeg kan, men jeg kender jo de spiltyper som jeg er 

interesseret i og dem jeg ikke kan. Jeg er rutineret. 

Joachim: Det kan jeg godt huske at du sagde sidst (hentyder til forrige interview). Det er igen 

det ved vi ikke for vi har ikke selv prøvet det, vi kigger efter nogle andre ting. 

Henrik: Lige en anden ting, hvor mange har i egentlig med udover mig? 

Joachim: Jamen vi har dig og en anden. 

Henrik: Det er ikke så mange der er kommet. 

Joachim: Nej, der er ikke så mange der er hoppet på. 

Sitthichai: Der var ikke så mange der sprang på, men det der er vigtigt for os det er at dig og 

Michael, den anden, at, hvad kan man sige, at selvom vi ikke har en stor gruppe, så er det rigtig 

vigtigt at vi får jeres mening, da det er jer vi designer til. 

Henrik: Ja, jeg ved ikke hvor stor gruppen er med handicap og gamere. (Griner) 

Joachim: Det er også det, havde det kun været handicap eller gamere, så var det nemmere, nu 

er det pludselig en mere specifik målgruppe, og det er også derfor at vi er super glade for at du 

gider at være med. Det er svært at udvikle noget, hvis man ikke har nogle at spørge til råds, så 

det er vi glade for. 

Sitthichai: Nu har vi jo designet vores initial concept, at designe ikonerne og vise hvilke 

udfordringer der er. Men ville du foretrække at vise hvilke udfordringer der er eller hvilke 

muligheder der er. 
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Henrik: Ehm, ja jo… Jeg tænkte udfordringer, jeg kan jo se på et spil at det er nummer 1 

(piktogram) og vide okay, det her spil det skal jeg holde mig fra. 

Joachim: Det er en form for, gåseøjne, ”advarsel” 

Henrik: Ja, ”advarsel”. Det er jo ikke sådan at det er farligt, men jeg ville jo vide at jeg skal 

holde mig væk fra det spil. Fordi det kan jeg ikke spille. Jeg tænker bare ”advarsler” er farlige. 

Sitthichai: Har du noget generelt vi skal tage med i vores overvejelser, i forhold til Vores 

design, har du nogle tanker om hvilke ændringer eller forbedringer der kunne være eller noget 

kritik. Altså i forhold til Vores ikon-system. 

Henrik: Nej altså, det eneste jeg kan komme på det var at det jeg skrev til dig (kigger på 

Joachim) omkring colorblind mode, de siger hver sin ting. 

Sitthichai: Cool. Så har vi jo, som vi sendte ud til dig på mail, hvor man har mulighed for at 

scanne coveret på spillet hvis man er i butikken hvor man så kan få de her data i spillet, så vi vil 

høre hvad du synes om appen. Vi vil starte med at vide sig vores brugerrejse (storyboard) altså 

den måde vi forestiller os at appen skal bruges. Og det er helt basalt øhm... Vi har lavet et 

storyboard som viser hele rejsen (tager storyboard frem). Så hvis vi siger at du sidder 

derhjemme med et spil du har købt og det er rigtig frustrerende for dig at for du kan ikke spillet 

det, så går du ned i butikken og finder et spil, nu har vi så valgt Spiderman (som billede på 

appen), nu nævnte du selv Spiderman, så det er helt perfekt. 

(Henrik griner) 

Sitthichai (fortsætter):... lad og sige at du finder Spiderman og du slår spillet op i appen og der 

finder du ud af at spillet ikke har så mange udfordringer, så det gør at du kan købe det og spille 

det. Så det er sådan vi forestiller os at appen skal kunne bruges, det er ligesom 

drømmescenariet. Er der nogle led i hele den her brugerrejse som du føler at vi skal tage med? 

Er der nogle ting som du oplever der mangler som vi skal være opmærksomme på? 

Henrik: Det der giver god mening er for eksempel at nye spil, hvor en med handicap har set 

frem til et spil, hvor lang tid går der for at spillet udkommer til at der er data i appen om spillet. 

for eksempel online spil hvis man køber dem direkte igennem PS Store, mere bliver digitalt jo. 
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Sitthichai: Appen skal jo indeholde at man kan scanne spillet og så vil vores app læse at det er 

Spiderman og så får du informationerne, men der er også en søgefunktion hvor du, hvis du 

sidder derhjemme, kan søge på PS store, hvor man kan få spillet op på appen så der er 

mulighed for at man kan søge spillet i vores app. Men øhm, du nævner det her med hvornår 

informationerne skal udkomme. Køber du spillet på release, så du har brug for at data er klar 

når spillet udkommer? 

Henrik: Nej, altså, jeg tænker for eksempel, nu er der et spil jeg glæder mig helt vild til at det 

kommer og det skal jeg have når det udkommer, det er Ratchet and Clank til PS5. Men det 

kender jeg i forvejen, så ja det. Det er få spil som jeg køber på release. Men hvis der er nogle få 

nogle. Jeg tænker hvis der er nogle med handicap som følger udviklingen i et spil og tænker det 

her ser mega fedt ud, men jeg ved ikke hvor svært det er for folk med handicap. 

Sitthichai: Du foretrækker at man kan få data hurtigst muligt. 

Henrik: Ja jeg ved jo ikke hvordan det kommer til at fungere i praksis det her. Får I nogle til at 

sidde og kigge på spillene eller hvordan? Hvor lang tid går der osv.? 

Sitthichai: Men du ville foretrække hvis data kom ud hurtigt? 

Henrik: Jeg ved jo ikke hvor mange handicappede der spiller og går og venter på spil. 

Sitthichai: Super fedt. Det har vi nemlig ikke med endnu. Så fedt du siger det. Det er jo super 

vigtigt hvornår anmeldelserne skal være ude. At man kan bruge appen i rette tidspunkt. Fedt du 

siger det. Er der nogle specifikke apps du godt kan lide at bruge i forhold til brugevenlighed i 

forhold til til dig? 

Henrik: Jeg bruger ikke så meget sådan… Hvad tænker du i forhold til på telefonen? Jeg bruger 

primært bare dem jeg skal bruge. Danske Bank app og sådan. Jeg er god til at lære nye ting, så 

jeg bekymrer mig ikke så meget om det. 

Joachim: Man kan også spørge på en anden måde, er der nogle apps som du ikke bruger? 

Henrik: Nej, egentlig ikke. Det jeg er nysgerrig i er jeg lærer jeg at bruge. Det er mest spil jeg 

interesserer mig for. 

Sitthichai: Vi viser lige en mock up af appen, og vil gerne høre hvad du synes om 

brugervenlighed og sådan, nu gennemgår vi lige appen sammen. 
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Henrik: Er det nemmere hvis jeg sætter mig over ved siden af dig? 

Sitthichai: Jeg kan bare vise dig appen her (lægger telefonen over til ham). Hvis vi tager 

udgangspunkt i Tomb Raider. 

Henrik: Det er sjovt det har jeg fået i fødselsdagsgave. 

Sitthichai: Fedt. Vi forestiller os det er sådan her det skal designes, enten så har du scannet 

spillet eller også så har du brugt søgefunktionen. Her står der titel, hvilken platform den er til, 

der står lidt om spillet og så står der vores ikoner, hvor du blandt andet kan se at det er 

controller demanding, hvilket vil sige at det kræver en del input og brug af controlleren og fordi 

der er mange puzzles i spillet så er det også kognitivt udfordrende. Er der noget du føler at der 

kunne være bedre? 

Henrik: Hm, undskyld jeg lige springer tilbage, men i forhold til Tomb Raider og quick time 

events, og så skal man trykke på den samme knap flere gange. Går det under controller ikonet? 

Sitthichai: Jamen det gør det, for eksempel hvis man buttonmasher, så vil det høre under 

controller ikonet. 

Henrik: Det er også noget der kan være svært for mig. 

Sitthichai: Det er også under controller ikonet. Hvad synes du om teksten? Er det nemt for dig 

at finde ikonerne i appen? 

Henrik: (tænker) … Jeg er jo ikke designer, men jeg synes at det giver fint mening for mig. Nem 

og se og det er dejligt at der er et billede af coveret og sådan. 

Sitthichai: Selvfølgelig. Er der noget der kan være bedre i forhold til størrelse? Du må gerne gå 

helt ned i dybden. 

Joachim: Vi har ikke nogen følelser i forhold til appen. 

(alle griner) 

Sitthichai: Nej præcis, fyr løs. 

Henrik: Hvorfor er niveau 2 ikonet større? 
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Sitthichai: Den viser at det er sværhedgrad 2 i forhold til til accessability. Føler du at de andre 

ikoner skal være lige så store eller skal de være mindre? 

Henrik: (tænker)… Jeg synes at, ja det er vel fint. Jeg undrer mig bare hvorfor den er større, 

men det giver mening nu. Først så kan man se sværhedsgrad og så kan man se lidt mere hvilke 

andre udfordringer der er. 

Sitthichai: Cool. Nu når vi snakker rating. Hvad synes du om at man selv kan rate spillet, hvis 

du for eksempel ikke er enig i den officielle rating, eller andre udfordringer du har oplevet i 

spillet, som der ikke står. Hvad synes du så om at du selv kan rate spillet ud fra ikonerne? 

Henrik: Det giver god mening. Jeg ved jo ikke hvordan den fungerer i praksis, men hvis der i 

anmeldelsen er noget som er misset eller spilleren selv opdager noget nyt eller støder på en 

mur, så er det dejligt hvis man kan se andres problemer i spillet. 

Sitthichai: Har du nogle spørgsmål? (kigger på Joachim) 

Joachim: Øhm… Ikke lige umiddelbart, du vil gerne have, hvad jeg kan forstå, at det der kunne 

være fedt er at der er en anmeldelse klar på release date, og skabe sig et overblik om spillet 

kunne være fedt at spille eller om det bliver for bøvlet. 

Henrik: Ja det ville give god mening. Men det er jo nok svært at få data op på release. for 

eksempel er der jo Ratchet and Clank hvor jeg bare tænker uh det vil jeg gerne have nu. Eller 

Cyber Punk 2077 som er mega hyped. 

Joachim: Hvis der så var appen, kunne du så godt tænke dig den her anmeldelse og at du 

også selv kan anmelde spillet. 

Henrik: Jaa altså det giver jo god mening. Hvis der sidder en og anmelder om ikke er 

handicappede og der så er en med handicap som kommer med sin egen anmeldelse af spillet, 

så giver det jo mening. Det er jo bedre end folk der ikke har handicap. 

Joachim: Jeg tænker også at det giver god mening hvis det er mennesker med handicap der 

anmelder spillene i forhold til vores app, ellers giver det jo ikke mening? 

Henrik: Når ja det giver jo god mening. 

Joachim: Ja det kunne være fedt. 
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Sitthichai: i forhold til PS5 Controlleren er der noget du vil fortælle os der? 

Henrik: Ja, jeg tænkte bare lige for eksempel når jeg holder spillet så er det svært at trykke 

kryds. Det er det jeg har svært ved, så jeg prøver mig lidt frem. 

Joachim: Du finder din egen løsning. 

Henrik: Ja, for eksempel med Call of Duty, der skal man sigte og gå og det er ret svært, det er 

svært med min dårlige hånd og når man skal trykke hurtigt. Action knapperne er i min dårlige 

hånd. 

Joachim: Man finder sine løsninger i det. 

Henrik: Ja, jeg tænkte om I ville se den nye controller, den får I jo ikke lige med det samme. 

Joachim: Nå så du vil lige håne os lidt med at du har fået PS5 controlleren. 

(alle griner) 

Henrik: Den kan jo ikke købes lige nu. 

Sitthichai: Jeg tænker, generelt, hvad synes om de muligheder der er for dig med at finde 

informationer om at gøre gaming mere tilgængeligt for dig. Synes du at udviklerne gør et godt 

nok arbejde for dig i forhold til At inddrage accessability. Synes du for eksempel at Sony har 

gjort et godt nok stykke arbejde med controlleren for at gøre det mere håndgribeligt. 

Henrik: PS5 er jo stadig ret ny, så jeg har ikke så mange spil til den endnu. Men jeg kan godt 

lide den nye controller, men der er jo forskellige handicap som rammer forskelligt. Nogle kan 

godt lide den og andre kan ikke. Man kan have spasticitet i rigtig mange grader, hvor jeg er i 

den milde ende. 

Sitthichai: Ja, hvad synes du om spiludviklerne og deres indsats for at gøre spil mere 

tilgængeligt. Er det godkendt eller er der plads til meget forbedring? 

Henrik: Det ved jeg ikke helt. Jeg synes at det meste er godt fordi at spillene jeg spiller, for 

eksempel spiller jeg single player mode og der kan jeg jo justere sværhedsgraden. Så det 

passer fint til mig. for eksempel da jeg spillede Horizon. Jeg ved ikke om I kender det? 

(Sitthichai nikker) 
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Joachim: Sitthichai kender det sikkert, jeg gamer ikke så jeg sidder bare og nikker pænt. 

(Henrik griner) 

Henrik: Jeg skruer spillet helt ned på story mode fordi der var en battle som var for svært, så 

det er dejligt at de inkluderer i det i spillene. 

Sitthichai: Øhm, lige som noget af det sidste. Kan du nævne et spil som du synes har været 

godt for dig og et spil som har været udfordrende? Nu nævnte du Call of Duty og Destiny? Men 

er der andre spil som har været udfordrende. 

Joachim: Godt spørgsmål. 

Henrik: Ja det er lidt svært at svare på… (tænker) jeg tænker Ratchet and Clank, det passer 

godt til mig. 

Jeg ved jo ikke, den måde det er lavet på har været rigtig godt. Hm… dårlige spil? Jeg ved ikke. 

Sitthichai: Det er også helt okay, det var mere hvis du kunne huske et spil. 

Henrik: Altså jeg ved ikke om det bare er mig, men racer spil som for eksempel Mario Cart. Det 

spiller jeg ikke, så meget. Men jeg ved ikke om det er på grund af handicap eller spiludviklerne. 

Sitthichai: Ja, jeg tror vi er kommet igennem det hele. 

Har du nogle ord, tanker eller forbedringer her til sidst, som du føler vi skal have med på vejen? 

Henrik: … Hm, ja deet… 

Joachim: Du må gerne sige nej. 

Henrik: (griner) nej det har jeg ikke sådan lige. Noget jeg ikke lige fik hørt om det var hvad I ville 

gøre ved den farveblinde mode, der fik jeg ikke feedback. 

Joachim: Nej det er rigtigt, vi tænkte at vi lige kunne tage den sammen. Hensigten med ikonet, 

og som der også står i bunden, er at spillet ikke indeholder color blind mode, der står no color 

blind mode, det var i hvert fald hensigten. Men det kan godt være at vi skulle lave et ”stopskilt”, 

som du nævnte i mailen, henover for at gøre det mere tydeligt at der ikke er colorblind mode i 

spillet. 
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Henrik: Ja for det ikon indikerer at man kan se forskel på farverne. Men jeg ved ikke helt fordi 

jeg er jo ikke farveblind, så. 

Sitthichai: Cool. Fedt du siger det. Den skal vi have kigget på. 

Henrik: Ja, det skal I. 

Sitthichai: Ville du være interesseret i al den data vi får fra dig og andre at den research vi får. 

Er du interesseret i at mødes fysisk eller zoom, så vi kan videreudvikle på vores design? 

Henrik: Ja det vil jeg godt. Jeg prøver jo at give så meget input jeg kan. 

Joachim: Det har også været super godt. 

Henrik: Jeg er jo ikke designer. Så jeg vender mig bare til det i stedet for at prøve at lave noget 

om, jeg er ikke så kreativ. 

Joachim: Hvis der er nogle ting som du for eksempel ikke har input til, eksempelvis i forhold til 

til appen, så kan det jo også være en god ting. Eksempelvis med appen. Det er også en del af 

feedbacken. 

Sitthichai: Hvis du kommer hjem og kommer i tanker om noget, så er du selvfølgelig mere end 

velkommen til at kontakte os. 

Henrik: Det lyder godt. 

Joachim: Det kan også være hvis du kommer i tanker om et ikon. Det er en kæmpe hjælp for 

os. 

Sitthichai: Ja det hjælper os meget, og det er en vigtig del af vores proces. 

Joachim: Det er pisse fedt at du gider. 

Henrik: Ja, jeg er sådan lidt øv over at høre at der kun er mig og ham den anden. 

Joachim: Vi kommer til at lave nogle spørgeskemaer som vi sender ud til andre, men de er 

sådan mere overordnet. 

Henrik: Jeg er glad for at min mor fandt jeres opslag. Jeg ved ikke hvem der skrev det? 
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Joachim: Det var mig. Jeg lagde det op på CP Danmark Forum. 

Henrik: Okay det ved jeg ikke, jeg så det ikke selv. Det var min mor det. 

Sitthichai: Har du nogle sidste ord Joachim? 

Joachim: Nej. 

Sitthichai: Super, og vi nåede det endda til tiden. Mange tak på vores begges veje, det er super 

fedt at du gider. 

Joachim: Det er altid en kunst at holde et møde til tiden. 

Sitthichai: Tak fordi du gad at komme med din mening og input. 

Henrik: Det var dejligt at måtte se RUC, jeg bor jo i Roskilde. 

Sitthichai: Det er også et monument. 

Joachim: Jamen tusind tak for nu. 

SLUT. 

 

Bilag 12: Mailkorrespondance med Henrik 
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Bilag 13 - Design feedback på 1. prototype 
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Bilag 14 - Piktogram feedback på 2. prototype 
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Bilag 15 - Spørgeskema (pie chart) 
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Bilag 16 - Design feedback på 2. prototype 
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