LiU-ITN-TEK-G--17/086--SE

Undersökning av hur en Head-Up
Display kan förbättra
spelupplevelsen för ett
fantasyspel inom MOBA-genren
Alexander Kämpe
2017-06-07

Department of Science and Technology
Linköping University
SE- 6 0 1 7 4 No r r köping , Sw ed en

Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
6 0 1 7 4 No r r köping

LiU-ITN-TEK-G--17/086--SE

Undersökning av hur en Head-Up
Display kan förbättra
spelupplevelsen för ett
fantasyspel inom MOBA-genren
Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation
vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Alexander Kämpe
Handledare Jonas Löwgren
Examinator Niklas Rönnberg
Norrköping 2017-06-07

Upphovsrätt
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Copyright
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.
The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.
According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.
For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Alexander Kämpe

Undersökning av hur en Head-Up
Display kan förbättra spelupplevelsen
för ett fantasyspel inom MOBA-genren.
Kandidatuppsats
Alexander Kämpe

Sammanfattning

Syftet med denna kandidatuppsats var att ta reda på hur en Head-Up Display (HUD) för ett
spelkoncept skulle kunna se ut för att förbättra spelupplevelsen samt stämma överens med
genre och tema. Författaren använde sig utav forskning genom design, vilket innebar att en
HUD utformades för att sedan undersökas. Författaren var grundare till spelkonceptet som
ingår i genren Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) och temat fantasy. För att få insikt i
hur HUDs ser ut i spel inom genren och temat utfördes en inledande studie som ledde till ett
antal lärdomar. Lärdomarna tillsammans med specifikationer ur spelkonceptet, en moodboard
som togs fram och vetenskaplig litteratur inom ämnet användes som riktlinjer i
designprocessen. Den utformade HUDen värderades sedan genom en enkätundersökning för
att ta reda på hur personer som är utbildade inom och arbetar med design samt personer som
är spelintresserade uppfattade den. Efter analys och diskussion visade resultatet att HUDen
stämde överens med genren, då den följer de normer och standarder som spel inom genren
har. Det visade också att HUDen stämde överens med temat, då den har associerats direkt till
temat och genom adjektiv som temat representerar. Sist visade resultatet att HUDen anses till
viss del kunna förbättra spelupplevelsen på ett teoretiskt plan men att detta inte kan
säkerställas eller mätas.

Abstract

The purpose of this bachelor thesis was to discover how a Head-Up Display (HUD) for a game
concept could look like to improve the gameplay experience as well as to match the genre and
theme. The author conducted the thesis using research through design, which meant that a
HUD were designed to later be examined. The author was the founder of the game concept
which is included in the Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) genre and the fantasy
theme. An introductory study was conducted to gain insight in how a HUD looks like in games
within the genre and theme which resulted in an amount of teachings. These teachings were
used together with specifications from the game concept, a moodboard that was made and
scientific literature as guidelines for the design process. The designed HUD was then evaluated
through a survey to find out how people who are educated within or are working with design as
well as people who are interested in games perceived it. After analysis and discussion the
result showed that that the HUD matched the genre, since it complies with the norms and
standards for games within the genre. It also showed that the HUD matched the theme, since
it was directly associated with the theme and through adjectives that the theme represents.
Lastly the result showed that the HUD is considered to improve the gameplay experience to a
certain extent on a theoretical level but that this cannot be confirmed or measured.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

Spelmarknaden är en av de snabbast växande marknaderna i världen. Mellan åren 2005 och
2009 hade spelindustrin en procentuell tillväxt som var sju gånger större än den totala
amerikanska ekonomin och år 2009 skedde försäljning av datorspel till en summa på hela 11
miljarder dollar på den amerikanska marknaden (Zhuang & Zhang, 2013). En studie av The
Entertainment Software Association (2010) visade på att underhållnings-mjukvaruindustrins
intäkter mer än dubblerades mellan åren 2005 och 2010 på den amerikanska marknaden,
samtidigt som USAs bruttonationalprodukt endast ökade med 16%.
En av världens största genrer inom onlinespel är Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).
Giganterna på marknaden är Riot Games med spelet League of Legends som har 27 miljoner
spelare dagligen, Valve med spelet Dota 2 som har 7.8 miljoner unika spelare och Blizzard
Entertainment med spelet Heroes of the Storm som även är skaparna av världssuccén World
of Warcraft. Andra spelgiganter som följer trenden är bland annat EA, Square Enix och
Warner Bros (Lockley, 2014). Genren är unik i sig men definieras vanligtvis som en blandning
av Real-Time Strategy (RTS) och Role-Playing Game (RPG) genrerna. Till skillnad från de
flesta RTS-spel så kontrollerar spelaren endast en enhet, som ofta refereras som en ‘hjälte’
(Lockley, 2014).
Inom speldesign är en välfungerande och tilltalande Head-Up Display (HUD) en väldigt
betydande del för spelupplevelsen. Enligt Wilson (2006) är HUDen en del av spelets
Graphical User Interface (GUI), det vill säga användargränssnittet. HUDen består av en
samling beständiga element på skärmen vars syfte är att indikera spelarens status (Wilson,
2006). HUD-element kan användas för att bland annat visa hur mycket livspoäng som
spelaren har, vilken riktning spelaren är på väg i eller vilken plats spelaren ligger på i ett race
(Wilson, 2006). Detta gör HUDen till en ovärderlig metod för att försörja spelaren med
information under spelets gång (Wilson, 2006).
Enligt Williams, Hendricks och Winkler (2006) har fantasy som en genre funnits i många år
inom spel, men i mitten på 1990-talet blossade det även upp inom online video- och datorspel
över USA, Europa och Asien. Spelarna behövde inte längre vara fysiskt nära varandra med
hjälp av internet och använde istället fantasy karaktärer som representationer av sig själva
inom spel som EverQuest och World of Warcraft (Williams, Hendricks & Winkler, 2006).
Dessa spel behövde väsentliga intäkter från spelarna för att kunna hållas igång, men trots det
växte fantasy inom spel mer än i någon annan genre (Williams, Hendricks & Winkler, 2006).
Författaren för denna uppsats har sedan tidigare påbörjat ett spelprojekt som är i ett tidigt
stadie. Syftet med projektet är att få spelkonceptet att gå från idé till färdigställd produkt och
få en lyckad lansering på marknaden där spelupplevelsen är på en toppnivå. Målet i
spelkonceptet är att putta ut sina motståndare ur en arena med hjälp av magi. Spelet syftas till
att spelas online, över internet, med eller mot andra spelare. I och med att karaktärer kommer
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att använda sig av magi så är det definierade temat fantasy i en medeltida epok. Då spelaren
endast kommer att kontrollera en hjältekaraktär klassificeras genren som MOBA. Avsaknad av
lagbaser samt enheter vars syfte är att förstöra motståndarnas bas leder till att spelet bör
klassificeras som en icke-traditionell variant av genren.

1.2 Problemformulering

HUDen i ett datorspels GUI kan vara en avgörande faktor för den totala spelupplevelsen.
Författaren som är grundare för spelkonceptet har ej kännedom om hur en HUD skulle kunna
se ut för spelet i fråga. Det är därigenom viktigt att undersöka huruvida en HUD för
spelkonceptet kan utformas för att förbättra spelupplevelsen samtidigt som den stämmer
överens med genre och tema.

1.3 Syfte

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur en Head-Up Display för ett spelkoncept
skulle kunna se ut för att förbättra spelupplevelsen och stämma överens med MOBA-genren
samt temat fantasy.

1.3.1 Forskningsfrågor
-

Hur kan de grafiska elementen i HUDen skalas och placeras för att stämma överens
med MOBA-genren och spelets funktioner?

-

Hur kan de grafiska elementen i HUDen utformas för att stämma överens med temat
fantasy?

-

Hur kan HUDen förbättra spelupplevelsen?
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2. Teoretisk Ram

Nedan beskrivs befintlig teori inom ämnet med syfte att underbygga kandidatuppsatsen.

2.1 Estetik inom speldesign

Enligt Friedman (2015) så måste ett spel inte endast ha en bra plan när det kommer till
konceptet och spelandet, utan måste även bibehålla en visuell skicklighet för att kunna bli
framgångsrikt. Friedman (2015) visar på hur semiotik (symboler, ikoner och index) är en
drivkraft inom speldesign, då det förklarar elementen i visuella sammanhang och kan leda till
identifiering av spels stammar och släkten. På så sätt kan bilden av spel refereras till olika
kulturer (Friedman, 2015).
Niedenthal (2009) förklarar hur spelestetik är uppdelat i tre kategorier, dessa är:
1. De sensoriska fenomenen som spelaren möts av i spelet (visuella, fonetiska och
haptiska).
2. De aspekter av spel som är delade med andra konstformer.
3. De uttryck som gör att spelupplevelsen skapar njutning, känsla, sällskaplighet.
Dessa tre kategorier skapar tillsammans en djupare förståelse och känsla för spelet vilket
vägleder och hjälper spelarens medvetande till att få en uppslukande upplevelse (Niedenthal,
2009).
Bergström, Björk och Lundgren (2012) berättar om hur spelestetik direkt kan kopplas till
spelupplevelsen, då det är något som uppstår och visas under spelets gång. Detta bevisar att
estetiska upplevelser är betydelsefulla och går hand i hand med varandra vilket i sin tur leder
till att design handlar om att skapa en upplevelse (Bergström et al., 2012).
Wilson (2006) berättar att många spel har misslyckats med att skapa effektiva HUDs, där
elementen är påträngande och förstör spelupplevelsen. Wilson (2006) förklarar därigenom att
ju mer HUDen efterliknar temat i spelvärlden desto mindre påträngande blir den.
En studie av Berg Eriksson och Bunyong (2013) angående estetiska responser på
3-dimensionella spelartefakter visade att underliggande faktorer i en åskådares medvetande
påverkar uppfattningen av artefakterna, särskilt om det visuella utseendet och eventuella
symboler upplevs som familjära. Berg Eriksson och Bunyong (2013) förklarar även hur
associationer om attribut hos artefakterna uppstår baserat på det visuella utseendet, där tung
och långsam samt lätt och smidig är tydliga exempel på detta.
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2.2 Head-Up Displays

En Graphical User Interface (GUI) är enligt Mitchell (2012) ett sorts användargränssnitt som
man kan se och trycka på. Inom GUIn finns vad som kallas en Heads-Up Display (HUD) som
först skapades för att visas på stridspiloters transparenta visir för att kunna ge piloten kritisk
information snabbt, utan att denne behöva titta ner (Mitchell, 2012). Mitchell (2012) berättar
att inom spel så kan HUDen synas i form av popup-element någonstans på skärmen. Syftet
med HUDs är att snabbt förse spelare med information utan att förlora sikt över vad de gör i
spelet (Mitchell, 2012). Inom HUDs finns aktiva element, som spelare kan interagera med, och
passiva element, som kartor och mätare enligt Mitchell (2012).
Enligt Fagerholt och Lorentzon (2009) kan element inom användargränssnittet komponeras
med spatiala och/eller fiktionella kvalitéer. Spatiala element placeras i spelvärlden medan
fiktionella element representerar artefakter i spelet (Fagerholt & Lorentzon, 2009). Fagerholt
och Lorentzon (2009) visar hur det finns två huvudkategorier av element i användargränssnitt
inom spel, vilket är diegetiska och icke-diegetiska element. Det som kännetecknar diegetiska
element är att de finns spatialt i spelet och uppmärksammas fiktionellt av spelvärlden, medan
icke-diegetiska element varken finns spatialt i spelet eller fiktionellt (Fagerholt & Lorentzon,
2009). För att kunna kategorisera dessa element besvarar man om de finns fiktionellt och
spatialt i spelet, där även kategorierna spatiala- och metarepresentationer uppkommer
(Fagerholt & Lorentzon, 2009).
James Babu utförde 2012 en undersökning med syfte att ta reda på hur immersionskänslor
påverkas av diegetiska och miljöbaserade metoder för att presentera spelares status inom spel,
i jämförelse med icke-diegetiska metoder. Studien visade att det knappt finns ett fåtal
betydelsefulla skillnader mellan diegetiska och icke-diegetiska metoder vid spelares upplevelse
av spatial immersion (Babu, 2012). Babu (2012) visar genom eye-tracking data hur
spelupplevelser med låg immersion får spelare att fixera blicken och tar längre tid för att förstå
spelmiljön.
I en undersökning av hur nya spelare förstår sig på mål och regler av Persson och Wallin
(2011) drogs slutsatsen att spelaren måste utforska spelets regler genom handlingar, men att
spelvärlden även behöver kommunicera spelreglerna i så kallade “neutrala” situationer.
Användning av signaler och indikationer som ett navigationssystem i GUIn måste användas
för att vara ett komplement till orienteringen för nya spelare (Persson & Wallin, 2011).

2.3 Att framställa en Head-Up Display

Enligt en studie av Peacocke, Teather, Carette och MacKenzie (2015) visades resultat på att ju
längre bort HUD-element låg från de vanligt fokuserade elementen i spelet, desto längre tid
tog det för spelarna att upptäcka och processera informationen de innehöll (Peacocke et al.,
2015).
Permanenta HUDs kan leda till ökad förståelse för spelmiljön hos spelare (Caroux & Isbister,
2016). Caroux och Isbister (2016) argumenterar för hur komposition och spatial organisering
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av element är kritiska egenskaper i en HUD. De designval som görs för HUDen influerar direkt
användarupplevelsen inom spel, där denna influens upplevs olika beroende på spelares
expertis och spelgenren (Caroux & Isbister, 2016).
Utseendet och känslan på HUDen behöver enligt Mitchell (2012) passa utseendet och känslan
av spelet. För att undvika förvirring för spelaren behöver den mest relevanta informationen
förmedlas utan att gränssnittet är för komplicerat eller tar upp för mycket plats, som leder till
frustration för spelaren (Mitchell, 2012).

2.4 Att testa design inom spel

Enligt Schultz och Bryant (2017) kan ett spels kvalitet inte testas när det kommer till separata
faktorer. Kvalitén på ett spel skapas av kod, konst, ljud och samspel mellan spelet och spelaren
tillsammans och är det som blir “the fun factor” (Schults & Bryant, 2017). Huruvida spelets
kvalitet blir förbättrad genom visuell design går därigenom inte att mäta eller definiera, då
helhetsupplevelsen är det som beskriver spelets kvalitet (Schults & Bryant, 2017).
Delle Fave och Bassi (2016) förklarar hur “flow” inom psykologi är definierat som ett komplext
och positivt läge i medvetandet som är karaktäriserat av djup involvering och absorbering,
stödjande av personlig utveckling, välmående och optimal funktion i vardagen. Enligt Swann
(2016) så innehåller sporter vanligtvis välstrukturerade, målorienterade och regelbundna
aktiviteter där tävlande utförs mot en själv eller mot andra som samtidigt kräver en hög nivå
av engagemang. Dessa faktorer innehåller en variation av både mentala och fysiska
utmaningar, vilket innebär att sportaktiviteter är särskilt väl lämpade för flow-upplevelser
(Swann, 2016).
Flow inom sport är enligt Svann (2016) generellt uppdelat i nio dimensioner, dessa är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

balans mellan utmaning och förmåga
tydliga mål
entydig återkoppling
koncentration på uppgiften
kontrollkänsla
sammanslagning av handling och medvetenhet
förlorande av självmedvetenhet
transformering av tid
autotelisk upplevelse
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3. Metod

Nedan beskrivs den metod som har använts i kandidatuppsatsen.
Då frågeställningen syftar till att undersöka hur något skulle kunna vara kommer metoden
forskning genom design användas. Vid forskning genom design undersöks alternativa
lösningar och nya möjligheter genereras (Designfakulteten, 2016).

3.1 Inledande studie

En inledande studie har utförts för att få insikt i hur spel inom samma genre och med samma
tema som spelkonceptet har utformat sina HUDs.
I den inledande studien har ett antal spel valts ut, först efter genre och sedan efter tema. De
spel som har valts till denna inledande studie har valts utefter tillgänglighet genom
internetsökningar samt att de har ett “Top-Down”-perspektiv (sett från ovan). Spelen är även
aktuella på marknaden då det finns aktiva spelare samt att de är tillgängliga för köp eller
nedladdning via hemsidor och spelbibliotek. De bilder som bifogats i samband med spelen
som presenterats har valts utefter syftet att visa hur det ser ut mitt i spelet, det vill säga när
spelarna är fokuserade på vad som händer och det aktiva spelandet utförs. Då spel som ingick i
både genren och temat hittades kategoriserades de i ett separat avsnitt. Sedan undersöktes
dessa spels HUDs, utefter genre och tema.
Vid undersökning kring hur HUDs ser ut inom MOBA-genren låg fokus på hur grafiska
element och objekt är placerade på skärmen, detta för att förstå vad spelare är vana vid och
som leder till förbättrad spelupplevelse. Vid undersökning kring hur HUDs ser ut inom
fantasy-temat låg fokus på hur objekt är grafiskt utformade när det kommer till färg, form och
texturer. Vid undersökning kring hur HUDs såg ut inom både genren och temat undersöktes
alla dessa aspekter.
Slutligen konstaterades de lärdomar som uppkommit av de data som samlades in, som i sin
tur har syftet att användas som riktlinjer i designprocessen.

3.2 Specifikationer

För att designprocessen ska kunna ha en rimlig grund som konkretiserar och begränsar det
arbete som ska utföras har en rad specifikationer för HUDen upprättas. Specifikationerna har
upprättats på sidan av uppsatsen och inte tagits fram genom undersökning. Dessa
specifikationer utgår ifrån spelkonceptet och rör ämnen som hur spelet spelas, hur spelvärlden
ser ut mer djupgående än visuellt, vilken stil som eftertraktas i grafiken och vilka färger som
används.
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3.3 Moodboard

Internetsökningar tillsammans med den inledande studien har mynnat ut i skapandet av en
moodboard. Den användes som inspiration för att konkretisera en stil på HUDens design som
i sin tur utgicks ifrån i designprocessen. På så sätt fick författaren ytterligare grund för att ta
sina designbeslut.

3.4 Designprocess

Data från den inledande studien, specifikationerna, moodboard samt den teoretiska ramen
användes som riktlinjer och stöd i designprocessen, med syfte att leda författaren till att ta
grundade designbeslut.
I designprocessen skedde idégenerering genom aktivt skissande, där resultatet presenterades i
ett antal skisser för att skapa ett brett urval av idéer. Skisserna bedömdes kontinuerligt för att
se vilka som hade mest potential och följde riktlinjerna bäst, där de utvalda skisserna sedan
arbetades vidare på till en mer detaljerad nivå. Denna fas itererades, det vill säga upprepades,
tills slutgiltiga analoga alster för de olika elementen framtagits. Dessa alster återskapades
sedan digitalt med färg och korrekt format för användning. Det sista steget innebar också
skapande av diverse animationer. Designbeslut definierades och motiverades till sidan av
skisserna genom pilar, plus- och minustecken samt i text.

3.5 Värdering

När de slutgiltiga artefakterna tagits värderades de. Värderingen genomfördes via en
kvantitativ enkätundersökning där deltagarna fick välja mellan ett antal olika svar. Detta för
att tydligt se hur stor andel av de associationer som deltagarna kopplat till HUDen stämmer
överens med spelkonceptet i enlighet med specifikationerna.
Deltagarna för värderingen var personer med ett design- och/eller spelintresse. Detta för att se
hur personer som är vana med att se design- eller spelelement upplever och associerar
utseendet, då de är relevanta antingen internt som formgivare eller externt som målgrupp.

3.6 Analys

När värdering var slutförd presenterades och analyserades resultatet för att tydligare kunna
tyda vad svaren innebar.
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4. Genomförande
4.1 Inledande studie

Målet med denna inledande studie var att skapa insikt i hur Head-Up Displays (HUDs) ser ut
inom spel med genren Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) och spel med temat fantasy.

4.1.1 Definitionslista

Nedan förtydligas namn på element och fenomen inom speldesign som använts genom den
inledande studien.
Avatar

Statisk eller animerad bild som representerar utseendet på
karaktären eller spelaren.

Karaktär/er

Styrbara figurer som spelarna kontrollerar.

AI-bottar

Förkortning för Artificial Intelligence Robots, de spelobjekt som
har datorstyrda beteenden, rörelser och interaktioner. Kan ej
kontrolleras av spelare.

HP
HUD
Livsmätare
Energimätare
Interaktionsknappar
Timer
Karta
Nivå

Förkortning av Hit Points (Livspoäng), används för att mäta hur
många attacker eller träffar en karaktär kan ta innan den stupar.
Symboliseras vanligtvis av grön eller röd färg.

Förkortning för Head-Up Display, det användargränssnitt som
visas när spelet spelas.

Mätare som visar hur många livspoäng (HP) spelare och AI-bottar
har. Kan visas på flera olika sätt och platser samtidigt.

Lik livsmätare men mäter andra energikällor. Kan visas på flera
olika sätt och platser samtidigt. Symboliseras vanligtvis av blå färg.
Knappar som spelaren kan aktivera. Leder vanligtvis till aktivering
av förmågor hos karaktären.
Tidtagare, visar på hur lång tid som matchen har pågått, hur
mycket som består av matchen, eventet eller tid kvar tills nästa
event.
Kartbild av hur spelplanen ser ut samt var viktiga karaktärer
befinner sig.

Eng. Level, beskriver vilken nivå som karaktären ligger på. Högre
nivå innebär ofta fler fördelar, nås genom samling av
erfarenhetspoäng (se Erfarenhetspoäng). Symboliseras ofta med
ett nummer.
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Erfarenhetspoäng
Enheter

Eng. Experience Points, poäng som leder till att karaktärer går upp
i nivå (se Nivå). Mäts vanligtvis i en erfarenhetsmätare (Eng.
Experience Bar). Symboliseras ofta med gul eller orange färg.
Sub-karaktärer som i vissa spel kan rekryteras. Kan i vissa fall
kontrolleras av spelare, klassificeras annars som AI-bottar (se
AI-bottar).

4.1.2 HUD för spel inom MOBA-genren

Vid undersökning kring hur HUDs ser ut inom MOBA-genren låg fokus på hur grafiska
element och objekt är placerade på skärmen. Detta på grund av att placering och skalning av
objekt påverkar spelupplevelsen när det kommer till användarvänlighet.

4.1.2a Heroes of the Storm

HUDen lägger sig utefter kanterna på skärmen. I övre kant visas poängräknare och timer för
de båda lagen. Avataren i det nedre vänstra hörnet tar upp mer än fyra gånger så mycket plats
som andra knappar. Livs- och energimätare visas både till höger om avataren och ovanför
karaktärerna. Mätarna är större bredvid avataren och livsmätaren är alltid överst.
Interaktionsknappar ligger centrerade i nederkanten av skärmen och ligger tätt intill varandra.
Kartan är placerad i nedre högra hörnet och ovanför finns en ruta som beskriver pågående
event (bild 1).

Bild 1 - Heroes of the Storm

4.1.2b Airmech

HUDen lägger sig utefter kanterna på skärmen. I toppen finns en poängtavla i form av en
mätare var vardera lag. Ovanför den finns det en smal erfarenhetsmätare. I mitten av mätarna
finns ett mätbart mål eller omfång. Avatarer för båda spelarna finns på den övre delen av
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vardera sida på skärmen. På insidan om avataren finns spelar- eller karaktärsnamn, livsmätare
och nivå. På mitten av vänsterkanten finns en display för tillgängliga enheter. Centrerat i
botten finns interaktionsknappar för uppgraderingar och enhetsrekrytering (se bild 2).

Bild 2 - Airmech

4.1.3 HUD för spel inom fantasy-temat

Vid undersökning kring hur HUDs ser ut inom fantasy-temat låg fokus på hur objekt är
grafiskt utformade när det kommer till färg, form och texturer. Detta på grund av att
detaljutformningen skapar känsla, stämning och personlighet för spelet.

4.1.3a Diablo III

Elementen har gott om mörka inslag i färger. Texturer som används är sten, vilket
framkommer i sprickor, karvningarna och skulpturerna. Livs- och energimätarna har
utformats som runda glasbägare som fylls med vätska. Vid livsmätaren sitter en skulptur av
någon slags demon och vid energimätaren sitter en skulptur av någon slags huvad änglalik
figur (bild 3).

Bild 3 - Diablo III
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4.1.3b Magicka 2

Avatarbilderna omfamnas av karvade metall- eller stendetaljer. Färgerna som används i
avatarbilderna har en mörk ton. De fyrkantiga interaktionsknapparna lyses upp med vitt ljus
om de aktiveras. De runda interaktionsknapparna har klarare färger än avatarbilderna och har
ett vitt reflektionsljus, vilket ger intrycket av att knapparna är konvexa och av glas. De stupade
spelarna har gultonade skelett som glöder i en mörkröd färg bakom sin panel (se bild 4).

Bild 4 - Magicka 2

4.1.3c Vikings - Wolves of Midgard

Den stora knappen till vänster på kontrollpanelen har lysande glödande text över sig. Den är
rund och har en bärnstensfärgad ring runt knappen. I övrigt är knappen texturerad av någon
sorts sten eller metall. I texturen finns karvningar som påminner om runskrift och
vikingatiden. Panelen i sig har kanter som är formade vasst och ger intrycket av blad på vapen
(se bild 5).

Bild 5 - Wolves of Midgard

4.1.4 HUD för spel inom MOBA-genren och fantasy-temat

Nedanstående spel tillhör både MOBA-genren samt fantasy-temat och kategoriserades
därigenom separat.

4.1.4a Dota 2

Objekten som infinner sig i HUDen lägger sig generellt kring kanterna. I den övre vänstra
kanten finns knappar för huvudmenyn. I mitten finns en poängräknare, små avatarbilder för
spelare på de båda lagen och en timer. På undersidan av bilden finns en avlång panel som
innehåller det mesta i HUDen. Till vänster finns en karta och till höger om den finns en
avatarbild. Avatarbilden har en ruta för karaktärsnamn över sig och en mätare för nivå under
sig, där nivån symboliseras med en siffra till vänster. I mitten av panelen finns en livsmätare
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och en energimätare, som förhållandevis till erfarenhetsmätaren visas mycket större.
Livsmätaren är ovanför energimätaren och visas även ovanför karaktären i en mindre skala.
Under mätarna finns en ruta för siffror på karaktärens styrkor och en ruta för
interaktionsknappar. Till höger finns en ruta för föremål och längst ut finns en affärsruta som
även visar hur mycket valuta spelaren har (se bild 6). Fönstret för att handla föremål kommer
inte att kommenteras då den inte ingår i det aktiva spelandet (se avsnitt 3.1).

Bild 6 - Dota 2
HUDen innehåller till största del en stentextur. Denna textur är sedan uppdelad i naturliga
och karvade stenskulpturer. De karvade stenskulpturerna omfamnar kantrutorna som visar
kartan och affären. Formen böjer sig någorlunda mjukt kring kanten och har sprickor i sig lite
här och var. De naturliga stenskulpturerna är dominanta i HUDen och ligger i bakgrunden
bakom interaktionsknapparna, mellan olika rutor och mot kanten av panelen. Den naturliga
stenen har ett flertal sprickor i sig och utformar sig i små plattformar längst fram i bilden.
Interaktionsknapparna är kvadratiska och har en tunn stenkant som skapar djup från
bakgrunden. Färgen på stenen är grå med en svag kall ljuskälla över sig. Övriga färger är klara,
färgrika och starka (se bild 6:1). Vid timern undantags texturen som istället är gjord av metall
(se bild 6:2).

12

Bild 6:1 - Dota 2 beskärning

Bild 6:2 - Dota 2 beskärning

4.1.4b Battlerite

Innehållet i HUDen lägger sig utefter kanterna på skärmen. Högst upp i mitten finns en
poängtavla som har en timer i mitten. I övre hörnen finns avatarbilder av spelare i respektive
lag. På insidan om avatarerna visas samma förmågor som interaktionsknapparna aktiverar,
men i detta fall endast om de är redo att användas och om inte, hur lång tid kvar som återstår.
Centrerat i den nedre delen av skärmen finns interaktionsknappar på en panel som breder sig
ut på cirka två femtedelar av skärmens bredd. De förmågor som knapparna aktiverar placeras
längre ned i bild om de inte är redo att aktiveras. Livs- och energimätare placeras ovanför de
spelbara karaktärerna samt under avatarbilderna (se bild 7).

Bild 7 - Battlerite
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Interaktionsknapparna är cirkelformade och har en tunn metallram som är guldigt färgad. En
av knapparna har en annan färg på sin ram. Under knapparna finns en panel som knappt syns.
Den innehåller en blå stentextur som har en blandning av karvade mönster och sprickor som
omges av en brungrå stentextur utan detaljer (se bild 7:1).
Poängtavlan har avlånga rektangulära mätare och runda poängindikatorer. Dessa har
metallramar liknande den som interaktionsknapparna har. Panelen som mätare,
poängindikatorer och timern sitter på har en stentextur i samma brungrå färg som panelen för
interaktionsknapparna. Panelen har karvade mönster på de inre partierna och utbuktande
sprickiga ramar på de yttre partierna och de delar som omfamnar innehållet (se bild 7:2).

Bild 7:1 - Battlerite beskärning

Bild 7:2 - Battlerite beskärning

4.1.4c Strife

Objekten i HUDen håller sig i utkant av bilden med största delen av innehållet mot nedre
högra hörnet. I mitten av undersidan ligger interaktionsknappar på rad. I det nedre högra
hörnet finns en karta som har en valutapanel på ovansidan. Långt till vänster på den övre
kanten finns även en ruta för uppdrag. Livs- och energimätare placeras ovanför karaktärerna
och spelarens karaktär har även en nivåsymbol till vänster om dem. Enheter som inte är
spelbara karaktärer har mindre livsmätare. Det finns även en timer högst upp i mitten av
skärmen (se bild 8).

14

Bild 8 - Strife
Interaktionsknapparna har en ram runt sig i en grå färg. De ligger inte på en gemensam panel
utan var och en har en ram runt sig som är något större än knappen. Bakgrunden på ramen
har mönster som liknar naturlig sten samt skrovliga kanter och hörn. För att visa nivån på
förmågorna fylls gula rutor in på höger sida av knapparna. En av knapparna har en ram som
består av en mörkare och en mellanfärgad grå som saknar stentextur (se bild 8:1). Panelen
ovanför kartan består av en ljusbrun träplatta med en något trasig kant på vänster sida (se bild
8:2).

Bild 8:1 - Strife beskärning

Bild 8:2 - Strife beskärning
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4.1.5 Lärdomar

Denna inledande studie har lett till ett flertal lärdomar. Dessa är:
Spel inom genren placerar HUD-element längst kanterna och lämnar utrymme
till spelet i mitten av skärmen. Detta indikerar på att det är viktigt med mycket öppna
ytor för att inte få spelaren att uppleva att HUDen tränger sig på och blockerar synfältet.
Poängtavla och timer placeras längst den övre kanten. På så sätt kan spelaren enkelt
titta upp för att få en översikt över matchen.
Interaktionsknappar placeras som standard på nedre kant där de ligger på rad
vertikalt. De kan sitta på en gemensam panel eller placeras separat. Undantag till
detta är Dota 2s knappar som är placerade något längre åt höger och Airmechs knappar som är
uppdelade i två paneler på vardera sida. I de flesta fall ligger knappar ovanpå paneler med en
texturerad bakgrund men undantag sker i Magicka 2 där de är separerade från varandra och
saknar bakgrund, i Battlerite där knapparna sitter halvvägs utanför panelen och i Strife där
knapparna har bakgrund men är separerade från varandra. Detta indikerar på att flera olika
varianter av dessa går att välja men att placeringen bör efterlikna det spelare är vana vid.
Kartor och enskilda stora avatarbilder placeras i de nedre hörnen. Huruvida
avatarbilder och kartor används varierar mellan spelen, där vissa har det och andra inte.
Livs- och energimätare finns alltid ovanför karaktärerna inne i spelet men kan
även finnas i större format nära interaktionsknappar eller avatarbilder. Fler än
hälften av de undersökta spelen visar mätarna på mer än en plats.
Texturer som används är vanligtvis sten, metall eller trä. Texturerna utgår ifrån
material som passar spelens bestämda tidsepok och värld, där dessa är vanligt förekommande
med grund i fantasy-temat. Spiraler är ett återkommande mönster.
Skulpterade variationer av materialen används såväl som naturliga. Dessa kan
antingen användas i kombination med varandra eller självständigt.
De grafiska elementen skiljer sig mycket från spel till spel, men alla spels HUD
element anpassar sig väl till dess stämning, stil och färgsättning. Det är därigenom
viktigt att se till att spelet och HUDen efterliknar varandra inom dessa faktorer.

16

4.2 Specifikationer

Nedan beskrivs de specifikationer ur spelet som direkt påverkar och sätter grund för
designprocessen.

4.2.1 Lore, stil och färger

Bild 9 - Skärmbild ur spelkonceptet
Spelvärlden utspelar sig i en klassisk fantasy-epok, det vill säga en medeltida tidsålder med
inslag av magi. Den teknologiska utvecklingen ligger på en nivå som i bästa fall använder
kugghjul av trä. Ingen i epoken har kännedom om nyttjande av elektricitet och smeder klarar
endast av simpelt metallverk. Magi används som substitut till teknologi men i väldigt
begränsad utsträckning, så som att tända lyktstolpar. Spelkaraktärerna kommer i största
utsträckning vara utformade för att kännas magiska och äventyrliga.
Spelet går ut på att putta ut sina motståndare ur arenan genom att skjuta magier på varandra.
Magierna skapas genom att spelaren kombinerar några sorts element eller ingredienser med
varandra och på så sätt kokar ihop olika magier att använda. Det är därigenom rimligt att
trolldrycker används i utformningen. Spelets kamera kommer att placeras så att spelet spelas
ur ett Top-Down-perspektiv där spelaren kan förflytta kameran genom att flytta musen till
kanterna och hörnen av skärmen (se bild 9).
Spelets objekt och terräng använder sig av klara och starka färger. Löv på träden har en lugn
grön färg och barken har en ektextur. Gräset använder en ljus men varm grön färg och
klippkanterna och stenar en varm ljusgrå stentextur. Vattnet är friskt och klarblått medan
stigar samt stenplattor är beiga. Tak på lyktstolpar och andra byggnader använder en stark röd
tegeltextur. Glaset på lyktstolparna skiner även med ett varmt gult ljus. Texturer och detaljer

17

eftersträvar att vara enkla och färgstarka, detta innebär att ett cartoony utseende eftertraktas
mer än ett fotorealistiskt. De associationer som spelet eftersträvar att skapa är magisk,
gammaldags, äventyrlig och mystisk.

4.2.2 Krav på HUD-element

Nedan beskrivs de HUD-element som behöver visas och utformas för spelkonceptet.
Små funktionsknappar
Dessa ska ha utrymme för förmågors ikoner samt indikator för hotkeys (snabbtangenter,
exempelvis ”Q” på tangentbordet). Knapparna ska som standard aktiveras av tangenterna Q,
W, E, A, S och D.
En stor funktionsknapp
Denna ska på något sätt kunna visa en uppladdning från 0-100. Knappen ska som standard
aktiveras av tangenten R men snabbtangent behöver nödvändigtvis inte visas förrän
uppladdningen är klar.
En stor livsmätare
Denna syftar till att visa hur mycket livskraft som spelaren själv har.
En poängtavla
Upp till åtta spelares poäng eller eventuellt annan valuta ska kunna visas tillsammans med
avatarbild, den ska tydligt indikera om det är alla mot alla eller lag om fyra spelare vardera.
En tidtagare
Fyra siffror ska kunna visas för att representera minuter och sekunder (exempelvis 10:30).
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4.3 Moodboard

Bild 10 - Moodboard
Den inledande studien visade på att texturer som vanligtvis används inom temat är sten,
metall och trä. Dessutom visade studien på att texturerna utgår ifrån material som passar
spelens bestämda tidsepok och värld samt att spiralmönster förekommer. I specifikationerna
beskrivs associationer som eftersträvas i designen, däribland magisk, gammaldags, äventyrlig
och mystisk (se 4.2). Moodboarden består därigenom av bildexempel som efterliknar eller
påminner om det som nämndes ovan.
Trämönster uppkommer i olika färger och ljussättningar, men gemensamt har de i enkelheten
när det kommer till stil och de spiralformade mönster som finns i venerna och bidrar till det
magiska som spelkonceptet vill associeras med. Trätexturer i HUDen strävade att efterlikna
stilen och utformning av dessa bilder men färgsättningen utgick ifrån bilden som kommer från
spelkonceptet, det vill säga den övre i mitten.
Bilden på stenmönstret visar på opolerade stenplattor med djupa klyftor och ojämna ytor,
detta för att eftersträva mer rustik än en helt slät känsla. Bilden på metalltexturen i det nedre
vänstra hörnet visar likt trätexturerna på spiralmönster men som tar upp näst intill all yta,
varav denna bild valdes i brist på andra exempel.
Metallramen kring flaskorna i bilderna till höger har varma färger och innehåller sprickor, där
dessa även dessa bilder valdes att utgå ifrån då de ger en mer sliten rustik känsla som
förmedlar äventyrligheten som eftersträvades. Samma sak gäller bilden på boken som
använder ett läderskärp för att hållas ihop då det ger en ryggsäckskänsla som starkt kopplar
till att resa och äventyrande.
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Kistan symboliserar det mystiska som eftersträvades i HUDen. Flaskorna utgår ifrån
specifikationerna då spelandet kommer innehålla trolldrycker. Vätskan i flaskorna är lysande
och indikerar på att det är något magiskt med innehållet. De bilder som innehåller papper och
tyg har skador i materialet som tyder på att det är väl använt.
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4.4 Designprocess

Nedan beskrivs designprocessen utförligt som visar och motiverar de designbeslut som tagits.

4.4.1 Skisser

I detta avsnitt förklaras hur designprocessens första steg gick till, det vill säga skissandet.

4.4.1.1 Grundläggande formgivning

Bild 11
Författaren valde att framställa icke-diegetiska HUD-element (se 2.2), då de är vanligast
förekommande för spel inom MOBA-genren där ingen av de spel som undersöktes i den
inledande studien använde diegetiska HUD-element (se 4.1). I och med att det inte finns några
större märkbara skillnader när det kommer till immersionskänslor genom att använda
diegetiska element ansågs detta val inte vara något som påverkade studien (se 2.2).
Då de små interaktionsknapparna behövde vara sex stycken i antal som samtidigt aktiveras av
respektive hotkey på tangentbordet funderades placering i förhållande till varandra och
grundläggande formgivning kring dessa över. Med användarvänlighet i åtanke bestämdes en
uppställning av knapparna på två rader där den övre raden är något förflyttad åt vänster, då
detta representerar uppsättningen på en dators tangentbord. Att samtidigt använda runda
former till dessa beslutades att vara en fördel, då de tar mindre plats och kan “glida” lite i
mellan varandra i vad som kan jämföras med ett dragkedjemönster som sparar plats. En
nackdel som sågs med att ha två rader var att de tar upp mer vertikal plats på skärmen. Detta
kontrades med att livsmätaren ändå behöver vara av sådan storlek vilket då jämnar ut
rutmönstret.
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Bild 12
Vidare skissades fördelar och nackdelar med former gällande livsmätare och den stora
interaktionsknappen med laddningsfunktion (se bild 12). Ett huvudavgörande i detta skede
var att besluta över kvadratisk eller cirkulär form för dessa, då en rektangulär tar upp mer
plats men en cirkulär visar en felaktig visuell representation av innehållet. För den cirkulära
beslutades att siffror kan komplementera representationen, vilket minskade detta problem. Då
livsmätaren noggrant behöver visa hur mycket liv spelaren har kvar, eftersom en misslyckad
avläsning kan leda till vinst eller förlust beslutades det att livsmätaren behöver en kvadratisk
eller rektangulär form. För den stora interaktionsknappen var en helt perfekt representation
av innehållet inte lika nödvändigt, då avläsningen kan påverka vissa beslut men inte alls är lika
livsavgörande. Därför valdes en cirkulär form på grund av att det sparar plats samt skiljer
dessa två indikationerna åt.

4.4.1.2 Placering

Då komposition och spatial organisering av element är kritiska egenskaper i en HUD behövdes
en rad olika förslag kring detta jämföras och beslutas om (se 2.3). De grundläggande
elementskisserna som specifikationerna krävde placerades därför in på en skärmdump ur
spelet med bildskärmsförhållandet 16:9 (vilket är standard för de flesta bildskärmar) och
prövades med olika placeringar.
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Bild 13 - Placeringsskiss 1
I placeringsskiss 1 (se bild 13) placerades livsmätaren i det nedre vänstra hörnet, detta
indikerade på en god placering då spelaren förväntar sig att en livsmätare finns där i
enhetlighet med vad som framkommit i den inledande studien. En ytterligare positiv effekt är
att den inte är i vägen för det centrala på skärmen, utan håller sig undan i hörnet (se 4.1.5).
Likaväl på andra sidan placerades den stora interaktionsknappen, men där den definierades
som svår att se i förhållande till livsmätaren. Den ansågs även att vara långt ifrån de andra
knapparna vilket ansågs vara negativt, då syftet med en HUD är att användaren inte ska
behöva blicka undan från huvudinnehållet för att få den informationen som denne behöver,
vilket spelaren i detta fall skulle behöva göra (se 2.2).
De små interaktionsknapparna placerades i mitten med fördelen att de är lätta att se, vilket är
positivt då de är oerhört centrala för spelandet. Nackdelen som konstaterades var att de inte
representerade sin plats på skärmen likt knapparna gör på tangentbordet, vilket ger känslan av
att man trycker en knapp till vänster och något händer i mitten.
Tidtagaren placerades i mitten av den övre kanten, vilket i enhetlighet med lärdomarna från
den inledande studien gjorde den tydlig och förväntat placerad (se 4.1.5). Poängtavlan delades
upp i två delar i vardera övre hörnen, vilket tydligt fördelade upp lag. Nackdelen med detta
skulle vara ifall spelläget vore alla mot alla och inte lag mot lag, då placeringen alltid delar upp
spelarna fyra och fyra och är långt ifrån varandra.
Som helhet tog denna lösning upp lite plats och hade god symmetri. Dock var elementen
splittrade och med långt avstånd mellan varandra för blicken. Då ju längre bort HUD-element
ligger från de mest fokuserade elementen i spelet desto längre tid tar det för spelare att
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upptäcka och processera information beslutade författaren att arbeta vidare för att undvika
detta problem (se 2.3).

Bild 14 - Placeringsskiss 2
I placeringsskiss 2 (se bild 14) förflyttades alla interaktionsknappar till vänster med fördelen
att alla knappar är nära varandra och samtidigt representerar hur knapparna är placerade på
tangentbordet. Den stora nackdelen är att de döljer mycket av spelet i det nedre vänstra
hörnet, vilket skulle innebära att fördelar skulle finnas med att placera sig ner till vänster om
andra spelare vilket leder till en orättvis upplevelse. Om HUDen tar upp för mycket plats
skapas även frustration för spelaren, vilket den gör i det nedre vänstra hörnet (se 2.3).
Poängtavlan placerades på vardera sida intill tidtagaren. I och med att spelarna var uppdelade
fyra och fyra var potentiella lagindelningar fortfarande möjligt samtidigt som de fungerar i alla
mot alla scenarion och inte skapar långa avstånd till varandra.
Som helhet var denna lösning mer enhetlig och mindre splittrad än placeringsskiss 1. Dock var
den asymmetrisk och tog upp mycket plats i det nedre vänstra hörnet. En diskussion kring om
enhetlighet eller plats var viktigast utfördes. Författaren beslutade att enhetlighet var
viktigare, då element alltid kan skalas ner om de tar för mycket plats.
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Bild 15 - Placeringsskiss 3
I placeringsskiss 3 (se bild 15) prövades en lösning där tidtagaren och poängtavlan flyttades
ner till det högra hörnet för att kompensera upp tyngden till vänster av bilden. Det enda
positiva som beslutades om denna lösning var att hela HUDen kunde sättas ihop till en panel.
Annars var lösningen negativ då den innehöll oväntad placering samt asymmetri för
poängtavlan. Författaren funderade även över lösningar för att få storleken att passa ihop men
beslutade i slutändan att denna skiss inte skulle arbetas vidare med.

Bild 16 - Placeringsskiss 4
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I placeringsskiss 4 (se bild 16) flyttades livsmätare och interaktionsknappar till mitten av
skärmen. Knapparna på ett tangentbord ligger placerade mer åt vänster i förhållande till
skärmen än knapparna i spelet för denna skiss, författaren vände sig då till lärdomarna från
den inledande studien som visade att den nedre mitten av skärmen i princip alltid används för
interaktionsknapparna inom genren, vilket innebär att de nödvändigtvis inte alls behöver
placeras representativt mot tangentbordet (se 4.1.5). Livsmätaren och interaktionsknapparna
blev i det här fallet lätta att se och dessutom enhetliga.
Ur ett helhetsperspektiv gav denna lösning bästa möjliga symmetri. En nackdel var att
elementen tog upp mycket plats i mitten vilket dock kontrades med att de kan skalas ner. Att
lösningen skapade fria hörn visade sig vara en fördel som författaren inte hade tänkt på
tidigare, då det underlättar kameramanövreringen för spelaren. I och med det sistnämnda
beslutade författaren att denna skiss var den mest lämpliga att använda för placeringen av
HUD-elementen i spelet.
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4.4.1.3 Elementskisser

I detta avsnitt kommer skisser på HUDens element att presenteras och tillsammans med text
skapa en bild av hur idégenereringen gick till.
Första fokus lades på livsmätaren och interaktionsknapparna. I ett tidigt skede skissades
flaskor och trolldrycker för att indikera dessa, där denna inriktning valdes att fortsättas mot då
de förhöll sig väl till både specifikationerna och moodboarden. Flaskorna symboliserar även
magi och trolleri, vilket är positivt då symboler och annan semiotik som ankopplar till
värdeord är viktiga då det hjälper spelaren att identifiera sammanhang (se 2.1).

Bild 17 - Elementskisser: form
Grundformen för glasflaskorna bestämdes efter ett antal skissvarianter (se bild 17). Bland
dessa uppkom en abstrakt diamantform som föll bort på grund av en för komplicerad
passform. En rund form för interaktionsknapparna valdes att fortsätta arbeta mot då de tar
minst plats i det bestämda rutnätet samt att det är en vanligt förekommande form för
glasbägare. En rektangulär form valdes för livsmätaren då det ger en mer representativ
mätning i enhetlighet med vad som framkommit i den grundläggande formgivningen, som
samtidigt bryter av mot interaktionsknapparna vilket minskar risken för förväxling av dessa
(se 4.4.1.1).

Bild 18 - Elementskisser: skräck
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Vidare utfördes skisser på detaljer som skulle kunna representera temat (se bild 18). Däribland
testades döskallar, en ondskefull hand som håller i flaskan och törnen runt flaskan då element
som liknade dessa förekom i den inledande studien (se 4.1.3). Dessa valdes att inte arbetas
vidare med då spelet i sig inte önskas att associeras med skräck vilket var det intryck som
dessa gav (se 4.2.1).

Bild 19 - Elementskisser: resande
En av spelets önskvärda associationer är adjektivet äventyrlig. I och med att associationer om
attribut hos artefakter uppstår baserat på det visuella utseende var det relevant att ha i åtanke
de potentiella associationer som kan uppstå ur de visuella elementen (se 2.1). Författaren
prövade då att skapa lätta element som kunde förknippas med äventyr och resande, på så sätt
skapades ett koncept där spelkaraktärerna praktiskt taget skulle kunna bära på HUDen, vilket
även passar då karaktärerna kommer att vara utformade för att kännas äventyrliga (se 4.2.1). I
och med detta utformades läderremmar vars syfte även var att visuellt binda ihop elementen
med varandra (se bild 19).

Bild 20 - Elementskisser: bakgrundsplatta
Författaren skissade även på bakgrundsplattor till interaktionsknapp- och livsmätarpanelen,
varav olika material var det som i förstahand prövades. Både sten och trä förekommer som
vanliga material inom fantasyspel (se 4.1.5), men då trä anses vara ett lättare material än sten
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ansåg författaren att det var ett rimligare val. Detta eftersom denna panel skulle ge intrycket av
att kunnas tas med ut på äventyr (se bild 20). Att använda trä ansågs ha en ytterligare fördel,
vilket var att spiralmönster på ett naturligt sätt kan placeras i venerna vilket även återfinns i
material hos de spel som den inledande studien undersökte (se 4.1.5).

Bild 21 - Elementskisser: runstensknapp och hållare
Under ett skede övervägde författaren om en runstensliknande knapp kunde användas istället
för flaskor. Detta ansågs dock till mestadel innehålla nackdelar i och med att det känns tungt,
försvårar användning av ikoner, inte använder trolldrycker samt att uppladdningen skulle bli
mer komplicerad att visa. Då signaler och indikationer är viktiga komplement till
orienteringen för spelaren är det särskilt viktigt att dessa är tydliga (se 2.2).
Författaren valde istället att använda en liknande version fast i lädermaterial som insidan av
flaskornas hållare, då ett mjukt konkavt material är helt rimligt att kunna fästa en rund flaska i
(se bild 21).
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4.4.2 Iteration

I detta avsnitt förklaras hur designprocessens andra steg gick till, där de skisser som valdes ut
genomgick ytterligare en iteration där idéer om detaljer var i fokus.

Bild 22 - Elementskisser: iteration för interaktionsknappar
Flaskorna för interaktionsknapparna arbetades vidare med, där författaren försökte se hur
läderremmarna kunde fästa mot flaskorna. En lösning där fästet är i själva glaset ansågs vara
negativt då flaskorna skulle se mer ut som tillbringare. Därigenom valde författaren att det
bästa vore att flaskorna fäster i en ram, som sedan fäster mot läderremmarna. Hur
knapparnas aktivering genom tangentbordsgenvägar kunde indikeras prövades genom att
sätta etiketter på flaskorna. Detta ansågs vara en positiv lösning då etiketter ansågs vara
realistiskt för spelvärlden (se bild 22).

Bild 23 - Elementskisser: iteration för interaktionsknappar
När det kom till ramen på flaskorna togs ett beslut angående material, där sten ansågs vara för
tungt och trä eller metall ansågs vara en mer bärvänlig lösning. Då hela nedre panelen skulle
vara möjlig för en karaktär att bära på var det viktigt att detta tänktes på i utformning av alla
inkluderade element (se bild 23).
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Bild 24 - Elementskisser: detaljarbete för interaktionsknappar
Därefter gjordes en slutgiltig detaljerad skiss för hand på interaktionsknapparna, då tillades
lite sprickor och skador, en kant på ramen, en detaljerad hållare för läderremmarna och
etiketten (se bild 24). Syftet med denna skiss var att användas som utgångspunkt i den digitala
framställningen. Då den stora interaktionsknappen i stort endast skulle skiljas visuellt med att
stå rakt upp, sakna etikett, ha två remmar fäst vid sig och fyllas med vätska utfördes bara en
slutgiltig skiss då den var tydlig nog att utgå ifrån när de kom till de båda varianterna.

Bild 25 - Elementskisser: iteration för livsmätare
För livsmätaren var författaren tveksam över hur hållaren skulle kunna utformas för att passa
formen och samtidigt förmedla rätt associationer (se bild 25). Att använda sig av flera små
fästen gav en laboratoriumkänsla som ansågs vara för modern eller science-fiction orienterad,
vilket inte stämde överens med spelets önskvärda associationer (se 4.2.1).
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Bild 26 - Elementskisser: iteration för livsmätare
Författaren prövade med att ha en i stort sett fullständig ram runt livsmätaren men det gav ett
klumpigt intryck med en helt annan stil än ramen runt knapparna (se bild 26). Att använda
läderremmar som liknade skärp ansågs till en början vara en god lösning, då det var passande
och tilltalande. Dock var remmarna i vägen för en tydlig indikation vilket var oerhört negativt,
då förmågan att kunna avläsa hur mycket liv spelaren har är livsavgörande i spelet (se 4.4.1.1).

Bild 27 - Elementskisser: detaljarbete för livsmätare
Den slutgiltiga detaljerade skissen för livsmätaren använde istället en avlång klammerlösning,
där materialet kunde efterlikna det som användes i ramen runt interaktionsknapparna. På så
sätt bibehålls enhetlighet samtidigt som spelaren kan få en tydlig indikation på hur mycket liv
som finns kvar (se bild 27).
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Bild 28 - Elementskisser: poängtavla och timer
Författaren såg poängtavlan som ett mer statiskt element än livsmätaren och knapparna, då
den påverkar flera spelare och håller koll på det som händer i arenan där karaktärerna slåss. I
och med detta argumenterade författaren för att tyngre material skulle kunna användas (se
bild 28).

Bild 29 - Elementskisser: iteration för poängtavla och timer
Då trä och metall skapar mer enhetlighet genom hela HUDen ansågs detta trots friheten av att
inte bara behöva använda lätta material vara den bästa lösningen. Detta innebar att
trätexturer likt i bakgrunden på knapp-panelen kunde användas som utfyllnadsdetaljer ut på
sidorna och i mitten av poängtavlan och ramarna för rutorna kunde efterlikna ramarna runt
knapparna. Författaren beslutade dock att även använda sten som bakgrundsplatta i
poängtavlan för att skapa variation.
För att skapa ytterligare intryck som kan associera HUDen med adjektivet magisk skissade
författaren på en enkel glödande kristall. Då det var en liten effekt som ansågs göra ganska
mycket påverkan och samtidigt kunde monteras in på ett tilltalande sätt valde författaren att
behålla den som ett grafiskt element (se bild 29).
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Bild 30 - Elementskisser: detaljarbete för poängtavla och timer
Sista delen av iterationsskissandet blev den slutgiltiga detaljerade skissen av poängtavla och
tidtagare. Trädetaljerna på vardera sida blev till en vingliknande form och kristallen
placerades i en ram ovanpå träpanelen under tidtagaren (se bild 30).
När alla slutgiltiga skisser var utformade blev det dags att skapa digitaliserade versioner.

4.4.3 Digital framställning

I detta avsnitt förklaras hur designprocessens tredje och sista steg gick till, där de skisser som
itererats återskapades digitalt med slutgiltiga detaljer.

4.4.3.1 Silhouette

Bild 31 - Silhouette
För att se ungefär hur HUDen skulle kunna skalas i praktiken skapades en silhouettebild.
Bakgrundsbilden är nedtonad för att göra silhouetten tydligare. Då HUDen med största
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anledning kommer att anpassas efter storleken som spelaren har på skärmen ansågs inte
skalan ha så stor betydelse för utformningen i sig, så länge den är i tillräckligt hög upplösning
för att alltid synas i god kvalitet (se bild 31).

4.4.3.2 Interaktionsknappar

Bild 32 - Digital framställning av interaktionsknappar
Först skapades hållaren för flaskorna i glas. I bakgrunden skapades ett spiralmönster i en
lädertextur i enlighet med vad som beslutades i skisserna om hållaren (se 4.4.1.3). Därefter
skapades metallramen i varma färger för att ge ett lätt och skönt intryck för ögonen som
samtidigt stämmer överens med resten av färgerna i spelet. Sprickor och mindre skador
skapades för att ge hållaren en sliten och rustik känsla vilket kopplar an till äventyrlighet.
Sedan skapades flaskan där glaset är lite smått dimmat och smutsigt, då även det
representerar äventyr. I glaset skapades blänkreflektioner för att göra det ännu tydligare för
spelaren att materialet är blankt glas. Korken skapades sedan av ett ljust trämaterial.
I och med att de små interaktionsknappen inte skiljer sig särskilt mycket från den stora
knappen duplicerades elementet. Flaskan skalades ner i förhållande till hållaren då författaren
ville försöka uppnå liknande tjocklek på ramen för alla element. Därefter roterades mynningen
inklusive korken så att flaskan gav intrycket av att luta åt höger. Sist designades etiketten i en
brun färg där guldiga detaljer gör att trycket sticker ut tydligt (se bild 32).
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4.4.3.3 Livsmätare

Bild 33 - Digital framställning av livsmätare
För livsmätaren började den digitala framställningen med bakgrundsplattan i trä, där venerna
fylldes på med skugga och högdager för att skapa djup. Varma toner blandades ut för att skapa
variation och få materialet att se realistiskt ut.
Flaskan var nästa steg i processen, där glaset till stor del utformades precis som för
interaktionsknapparna (se 4.4.3.2). Skillnaden i detta fall var att formen var en rektangel med
avrundade hörn, vilket innebar att reflektionen i glaset behövde böja sig annorlunda.
Sist skapades klamrarna, där gångjärn användes för att få flaskan att fästas på ett realistiskt
sätt. Klamrarna i sig använder samma färger som i ramarna runt knapparna, vilket skapar
enhetlighet genom hela panelen (se bild 33).

4.4.3.4 Nedre komposition

Bild 34 - Digital framställning av läderremmar och bakgrundsplatta
För att sätta ihop hela den nedre panelen användes läderremmar som argumenterades för i
skisstadiet (se 4.4.1.3). Färgen som valdes för remmarna var en mellanbrun läderfärg med två
linjer av ljusare sömmar. Hållarna för remmarna utformades för att smälta ihop med ramarna
runt knapparna (se bild 34). Bakgrunden mellan remmarna valdes att fyllas med en träpanel
som utformades likt bakgrundsplattan för livsmätaren (se 4.4.3.3).
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Bild 35 - Slutgiltig nedre komposition utan animationer
Den nedre kompositionen var i och med detta färdigt utformad. Dock beslutade författaren att
lägga in animerat innehåll i livsmätaren och den stora interaktionsknappen för att göra syftet
med HUDens individuella element ännu tydligare i värderingen.

Bild 36 - Animation av vätska
Vätskan i de båda flaskorna använder en relativt simpel animation där en lätt våg rör sig längs
ytan och skum fyller det tomma utrymmet efter vågen, vilket syns tydligast i vätskan för den
stora interaktionsknappen.

Bild 37 - Slutgiltig nedre komposition med animationer
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4.4.3.5 Kristall

Bild 38 - Digital framställning av kristall
Syftet med kristallen var att vara ett simpelt grafiskt element som bidrar till att HUDen
associeras som magisk, därför valdes en färg som kändes övernaturligt stark och glödande.
Den gula färgen kompletterade även mycket av de andra färgerna i spelet då den skapade
kontrast i färgschemat (se 4.2.1). Kristallen placerades inuti en ram som på så sätt enkelt kan
fästas på resten av panelen (se bild 38).

4.4.3.6 Tidtagare och poängtavla

Bild 39 - Digital framställning av ram för tidtagare och poängtavla
Ramarna för tidtagaren och poängtavlan utgick likt tidigare element från ramen runt
interaktionsknapparna. Skillnaden med just dessa kom till att bli bakgrundsplattan som
använde ett mörkgrått stenmaterial med sprickor i (se bild 39). Stenplattor med opolerade
stenplattor, djupa klyftor och ojämna ytor användes som inspiration och riktlinjer i
enhetlighet med moodboarden (se 4.3).

4.4.3.7 Trädetaljer

Bild 40 - Digital framställning av trädetaljer
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För att jämna ut tomrummet mellan poängtavlans sidor och mellan tidtagaren och kristallen
valdes att ha en träpanel. Venerna i denna del utformades specifikt för att kunna animeras
med en lysande glöd på ett magiskt sätt som strålar ur kristallen (se bild 40). Spiraler är även
ett mönster som är förekommande inom fantasy-spel (se 4.1.5).

Bild 41 - Digital framställning av trädetaljer
På utkanterna av poängtavlans sidor utformades trädetaljer. På den ena sidan skapades en
spiral i venerna medan den andra sidan saknade en sådan detalj, detta valet gjordes för att
skapa unika detaljer på vardera sida och även för att bryta av en speglad symmetri (se bild 41).

4.4.3.8 Övre komposition

Bild 42 - Slutgiltig övre komposition utan animationer
I och med detta var även den övre kompositionen färdigt utformad på en statisk nivå. Det som
dock ännu inte hade skapats var de animationer som förbereddes i venerna på träpanelen i
mitten samt den glödande effekten på kristallen (se bild 42).

Bild 43 - Animation av kristall
Kristallen animerades med en glöd som ökade och minskade i en pulserande takt. Dessutom
applicerades lysande gula partiklar runt formen som rör sig uppåt och försvinner (se bild 43).
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Bild 43 - Animation av glöd i venerna
Glöden i venerna animerades i takt till glöden i kristallen, när kristallen glöder som mest
skickas glöd ut som i ett spår längs venerna. Efter en liten stund avtar glöden från samma håll
som det kom ifrån. Denna lösning gjordes för att få kristallen att kännas ännu mer magisk
samt att trät i sig skulle få magiska kvalitéer (se bild 43).

Bild 44 - Slutgiltig övre komposition med animationer

Bild 45 - Den färdigställda HUDen ovanpå en bild ur spelet
I och med detta var hela HUDen färdigt framställd och redo att värderas (se bild 45).
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4.5 Värdering

Nedan beskrivs i detalj hur värderingen genomfördes.
När designprocessen var genomförd blev det dags för värdering av designen. För denna
värdering användes en enkätundersökning som skickades ut på olika kanaler i sociala medier
(se bilaga 1). De kanaler som enkäten skickades ut på var dels en sida för tidigare och
nuvarande grafisk design och kommunikationstudenter där alla uppmanades att svara och en
sida för tidigare och nuvarande elektronik designstudenter där endast spelintresserade
uppmanades att svara.
I enkätundersökningen frågades respondenterna först om ålder, kön, om de studerar eller
arbetar med design och om de var spelintresserade. Detta för att få en tydlig bild om vilka
respondenterna var och hur andelen representerades i svaren.
Sedan fick respondenterna se en animerad bild på HUDen och besvara en flersvarsfråga
angående vilka teman de ansåg att HUDen stämde överens med. Respondenterna fick välja
mellan skräck, fantasy, science fiction, modern, steampunk och skriva in ett eget svar i
övrigt-fältet. I nästa fråga fick respondenterna välja vilka associationer de fick av designen.
Alternativen var mystisk, äventyrlig, spännande, magisk, futuristisk, läskig, lekfull,
teknologisk, gammaldags och skriva in eget svar i övrigt-fältet.
I sista delen av enkäten fick respondenterna se en bild på HUDen ovanpå en bild från spelet.
Därefter fick de besvara hur väl de ansåg att HUDen passade spelet i bakgrunden när det
gällde spelvärld, tidsepok och teknologisk utveckling på en skala mellan 1 (inte alls) till 5
(mycket väl). Sist fick respondenterna besvara hur väl de ansåg att HUDen passade spelet i
bakgrunden när det gällde färg och form med samma skala som frågan innan.
I varje kategori fanns även möjligheten att kommentera andra tankar och åsikter genom en
frivillig textruta. Enkäten låg uppe online i tre dagars tid och när den togs ned hade 52
respondenter svarat på frågorna.
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4.6 Analys

Nedan presenteras och analyseras de data som framkommit genom enkätundersökningen.
Kön

Antal

Andel

Man

33 st

63%

Annat

2 st

Kvinna
Tabell 1

17 st

(avrundat)

33%
4%

Antalet respondenter till enkätundersökningen kom till att bli 52 stycken. Av dessa var 33
(63.5%) män, 17 (32.7%) kvinnor och 2 (3.8%) som valde att inte identifiera sig som män eller
kvinnor (se tabell 1).
Ålder

Antal

Andel

16 - 20 år

3 st

6%

26 - 30 år

14 st

21 - 25 år
31 - 35 år

36 - 40 år

Tabell 2

30 st
3 st

2 st

(avrundat)

58%
27%
6%
4%

Respondenternas åldersfördelning blev som sådan: 3 (5.8%) personer mellan 16 och 20 år, 30
(57.7%) personer mellan 21 och 25 år, 14 (26.9%) personer mellan 26 och 30 år, 3 (5.8%)
personer mellan 31 och 35 år och 2 (3.8%) personer mellan 36 och 40 år (se tabell 2).
Målgruppsfördelning

Antal

Andel

Utbildade inom och/eller
arbetar med design

32 st

62%

Spelintresserade

Tabell 3

45 st

(avrundat)

87%

Av de 52 respondenterna var 32 (61.5%) personer utbildade inom och/eller arbetar med design
och 45 (86.5%) personer var spelintresserade (se tabell 3).

42

4.6.1 Resultat kring HUDen i sig

Diagram 1
I och med att 96% av respondenterna svarade att fantasy var ett tema som de ansåg att
designen stämde överens med är utformningen i denna mån att ses som lyckad, då fantasy är
temat på spelet (se 4.2.1). Andelen svar som blev steampunk (52%) anses inte vara negativ, då
steampunk inte motsätter det som spelet eftertraktar att likna i alls samma mån som modern,
science fiction och skräck (se diagram 1).
Då HUDen anses efterlikna det tema som eftersträvades blir den mindre påträngande för
spelaren vilket i sin tur indikerar på att ge en förbättrad spelupplevelse (se 2.1).

Diagram 2
Spelkonceptet strävar efter att associeras med magisk, mystisk, äventyrlig och gammaldags se
4.2). I och med att 87% av respondenterna svarade magisk, 75% äventyrlig och 65%
gammaldags anses HUDen associeras med dessa adjektiv. Resultatet av enkätundersökningen
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indikerar även på att HUDen i cirka hälften av fallen tenderar att associeras med adjektivet
mystisk (se diagram 2).
Att de associationer som önskades blev uppfyllda är ett tecken på att elementens attribut
kopplar an till typiska kännetecken för spelet. Eftersom estetiken därigenom anses vara en
korrekt spegling av konceptet som samtidigt kommer att visas under spelets gång skapas en
djupare förståelse och känsla hos spelaren vilket vägleder och hjälper dennes medvetande till
att få en uppslukande upplevelse (se 2.1).

4.6.2 Resultat kring HUDen i förhållande till spelet i bakgrunden

Diagram 3

Diagram 4
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Svaren visade sporadiska fördelningar av skalan där snittvärdet lutar sig mot 3 av 5 (se
diagram 3 och 4). Resultatet av de två sista frågorna indikerar på att den visuella designen i
sammanhanget blir svår att mäta då en helhetsupplevelse av spelet inte mättes, vilket i sin tur
ledde till att svaren blev otydliga (se 2.4)
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5. Diskussion

I avsnittet nedan diskuteras uppsatsens delkapitel.

5.1 Teoretiskt ramverk

Den teoretiska ramen har varit grund för hur uppsatsen har kunnat underbyggas. Detta
innebär att ett annorlunda urval av teoretisk ram skulle kunna leda till ett annorlunda resultat.
I och med att forskningsområdet i dagsläget är till stor del outforskat har begränsningar
funnits i den teoretiska ramen. Ifall denna undersökning hade utförts ett antal år senare hade
mer vetenskaplig grund kunnat finnas, då spelutvecklarbranschen är under kraftig utveckling
(se 1.1).

5.2 Metod

Tillvägagångssätten för denna uppsats har påverkats mycket av vad som var möjligt att
undersöka. Hade undersökningen pågått under en längre period skulle även möjligheter för
ytterligare djupgående studier funnits. Om spelet i fokus hade varit mer utvecklat och i ett
sådant stadie där eventuella deltagare hade kunnat spela spelet och därefter fått svara på
frågor om HUDen hade ett mer konkret och precist svar om spelupplevelsen med säkerhet
kunnat utvinnas.

5.3 Genomförande
5.3.1 Inledande studie

Den inledande studien blev till en sådan omfattning att den kunde användas för att besvara
forskningsfrågan om hur HUD-elementen kan skalas och placeras för att stämma överens med
genren. Detta underlättade för resten av arbetet då det skulle kunna vara svårt att hitta
respondenter som känner till så specifika spelgenrer som denna och därefter även kunna ta
beslut om vad det är som kopplar elementen till genren.

5.3.2 Moodboard

Moodboarden kan ha påverkats av hur mycket tid som fanns tillgodo samt ivrighet och
personlig preferens hos författaren, med detta sagt hade en annan författare kunnat ha valt
helt annan inspiration till designprocessen vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet. Att
författaren hade stark koppling till spelet och dess vision är dock att anses som en fördel i
detta avseende då författaren hade större kännedom om vilka stilar som skulle passa helheten.

5.3.3 Designprocess

Designprocessen kan mycket väl ha påverkats i en specifik riktning av vad författaren hade för
bild av spelet sedan tidigare, i och med att författaren är starkt involverad i spelprojektet.
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Detta innebär att designbeslut kan ha tagits på grund av subjektivitet trots att objektiv grund
och ram funnits.

5.3.4 Värdering

De respondenter som valdes har påverkats av författarens personliga krets och möjlighet till
nätverk. Då författaren själv är student har undersökningen innehållit andra studenter och
alumner till en omfattande del.
Val av undersökning för värderingen gjordes för att kunna samla in en så precis fördelning av
åsikter hos målgruppen som möjligt, vilket var därför som en kvantitativ enkätundersökning
valdes. Om en kvalitativ undersökning valts hade andra och mer djupgående svar kunnat tas
fram, men då skulle de få specifika respondenterna representera en hel målgrupp vilket
medför risker. Ifall samma antal respondenter fast i en kvalitativ undersökning hade utförts
skulle istället tiden för att tolka och tematisera svaren påverka resten av arbetet, vilket i sin tur
skulle medföra brister i de andra kapitlen.
De svarsalternativ som enkäten innehöll samt vilken ordning de kom i kan även ha påverkat
resultatet, där en endast ruta för fritt svar skulle kunnat medföra säkrare resultat i denna mån.
Å andra sidan skulle risken att deltagarna inte förstår vad de skulle svara uppstå, då
exempelvis ordet tema kan innebära olika saker. I detta fall hjälpte alternativen att vägleda
deltagaren till att förstå vad författaren ville få svar på.
De svar som skrevs in i övrigt-fälten valdes att inte analyseras då de representerade en väldigt
liten del av de övriga svaren med endast ett par svar i hela enkätundersökningen.

5.4 Etiska Aspekter

Då enkätundersökningen var anonym har inte respondenternas identitet påverkat svaren,
oavsett om de kände författaren eller inte. Huruvida svaren har påverkats av respondenternas
vilja att göra författaren nöjd på grund av ett personligt framtaget designelement går att
ifrågasätta och bör därför tas i beaktande. Risken för en sådan påverkan hade med säkerhet
kunnat minska om deltagare utanför författarens personliga krets hade representerat en större
del av svaren.

5.5 Resultat
5.5.1 HUDen i sig

Ett direkt tecken på att risken för försämrad spelupplevelse minskas var faktumet att
respondenterna ansåg att HUDen stämde överens med fantasy-temat, då den blir mindre
påträngande (se 2.1). Ett ytterligare tecken var att respondenterna associerade HUDen med de
adjektiv som var önskvärda vilket signalerar att estetiken speglar just dessa. Med en
spelestetik som stämmer överens med spelet uppstår en uppslukande upplevelse (se 2.1).
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5.5.2 HUDen i förhållande till spelet:

Resultatet av den andra delen av enkäten, det vill säga undersökningen av HUDen i
förhållande till spelet kan ha påverkats till stor del av bilden på spelet i bakgrunden. Bilden var
från en tidig prototyp vars syfte var att kunna användas för att pröva spelets funktioner
samtidigt som den generella känslan av spelvärlden kunde presenteras. I förhållande till
HUDen har endast en bråkdel tid lagts på framtagning av dessa element vilket kan ha varit en
avgörande faktor till varför respondenterna inte hade något tydligt svar till hur de tyckte att
HUDen och spelet stämde överens gällande färg och form. Detta på grund av att den ena var
detaljrik och den andra inte, även om de kan ha passat i andra avseenden.
I och med att spelet i bakgrunden var en tidig prototyp kan även slutgiltiga detaljobjekt
påverkat hur respondenterna såg på överensstämmelse gällande spelvärld, tidsepok och
teknologisk utveckling. Det vill säga, om spelet hade innehållit slutgiltiga element och objekt
som hus, magiska statyer, karaktärer och mystiska djur i bakgrunden hade enkätsvaren för
denna fråga kunnat bli annorlunda. Fullständigheten av spelet i bakgrunden visar därigenom
tendenser på att vara en bidragande faktor i resultatet.
Då utseendet och känslan på HUDen behöver passa utseendet och känslan av spelet kan
därigenom inte ett tydligt svar för att spelupplevelsen förbättras konstateras, då spelet i detta
fall behöver uppdateras för att passa detaljnivån som finns i HUDen. Resultatet visar dock på
att spelupplevelsen kan förbättras såvida dessa stämmer överens framöver (se 2.3).

5.5.3 Slutgiltig diskussion om resultat

Spelupplevelsen och spelets kvalitet kan inte mätas konkret såvida inte helheten prövas (se
2.4), däremot visar HUDen ett flertal tecken som tenderar att leda till en förbättrad
spelupplevelse.
Begreppet flow används inom psykologi för att definiera en autotelisk upplevelse där en
person hamnar i ett tillstånd av stor fokus. Detta tillstånd är vanligt för personer som utövar
sport där likheter finns till personer som spelar videospel, vilket dock ännu inte forskats på.
Det som i huvudsakligen skiljer dessa åt är graden av fysisk aktivitet. Annars liknar faktorer
som balans mellan utmaning och förmåga, tydliga mål, entydig återkoppling, kontrollkänsla,
sammanslagning av handling och medvetenhet, transformering av tid, med mera (se 2.4).
Då flow i grund och botten anses vara ett positiv tillstånd som grundar sig i uppslukande
upplevelser kan kopplingen dras till att uppslukande spelupplevelser är positiva
spelupplevelser. Detta innebär att de aspekter av HUDen som bidrar till immersivitetskänslor
och uppslukande upplevelser direkt kan anses ge en positiv spelupplevelse på ett teoretiskt
plan, då detta inte testats eller fastställts. För att ta ett mer praktiskt ställningstagande till
detta så kan denna ansats användas för att undvika att försämra spelupplevelsen för spelaren.
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6. Slutsats

Bild 46 - Slutgiltigt resultat (stillbild)
HUDen anses stämma överens med MOBA-genren, då den följer de normer och
standarder som spel inom genren har. Den inledande studien gick till viss del ut på att
ta reda på hur HUD-element placeras och skalas i spel inom genren. De lärdomar som studien
gav användes sedan som riktlinjer att grunda designbeslut på, vilket har lett till att HUDen är
anpassad efter genren.
HUDen anses stämma överens med fantasy-temat, då den i värderingen har
associerats direkt till genren och genom adjektiv som temat representerar.
Värderingen visade att 96% av alla deltagare ansåg att HUDen direkt stämde överens med
temat fantasy. De associationer som respondenterna även ansåg att HUDen stämde överens
med var magisk, äventyrlig, gammaldags och mystisk som återfinns i temat fantasy.
HUDen anses på ett teoretiskt plan till viss del kunna förbättra spelupplevelsen,
dock kan detta inte säkerställas eller mätas. Spelestetiken visade tendenser för att ge en
uppslukande upplevelse vilket direkt har kopplats till att vara positivt för spelupplevelsen.
Undersökningen av HUDen i förhållande till spelet visade inget tydligt resultat i hur de
stämmer överens med varandra. En anledning till detta var att fullständigheten av spelet inte
når upp till HUDens detaljnivå, dock indikerar detta på att spelupplevelsen kan påverkas
positivt av HUDen om spelet når samma nivå av detaljer i sitt slutgiltiga stadie. Då
helhetsupplevelsen inte undersöktes kan HUDens påverkan på spelupplevelsen inte
säkerställas eller mätas i praktiken, dock kan ansatsen användas för att undvika att förstöra
spelupplevelsen.
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7. Rekommendationer för fortsatta studier

Då denna studie begränsades i mån om att faktiskt kunna säkerställa eller mäta huruvida
spelupplevelsen förbättrades skulle det vara intressant att utföra en ny studie där detta ligger i
fokus. Den nya studien skulle kunna utföras i ett senare skede när spelet finns i en spelbar
version och användartester kan utföras med ett antal olika HUDs för att tydligare kunna
besvara hur spelupplevelsen påverkas av dessa.
Studiens resultat påverkades av inriktning av genre och tema, det skulle därigenom vara
intressant att se hur andra HUDs skulle kunna utformas för att ge en förbättrad spelupplevelse
inom andra genrer och teman (ex. rollspel och science-fiction) och samtidigt se om andra
regler gäller.
Författaren valde i denna studie att skapa en HUD med icke-diegetiska representationer. Då
det finns tre andra varianter av representationer för HUDs, det vill säga spatiala, meta och
diegetiska representationer vore det intressant att utforma och testa dessa på samma sätt som
i denna studie för att se om och hur resultaten skiljer sig från varandra.
Denna studie syftade till att specifikt undersöka hur en Head-Up Display skulle kunna
utformas för att stämma överens med genre och tema samt leda till en förbättrad
spelupplevelse. Då HUDen endast är en komponent av det som spelet består av finns det
många fler områden att undersöka, däribland visuella effekter, 3D-modeller, ljud och musik,
med mera. Det skulle därigenom vara intressant att undersöka hur andra faktorer inom spelet
skulle kunna utformas för att förbättra spelupplevelsen samt stämma överens med genre och
tema.
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2. Ålder *
Markera endast en oval.
1015
1620
2125
2630
3135
3640
4150
50+
3. Är du utbildad inom eller arbetar med design? *
Markera endast en oval.
Ja
Nej
4. Är du spelintresserad? *
Markera endast en oval.
Ja
Nej
Problem att ladda bilden? Länk till stillbild: http://alexanderkampe.com/images/enkät.jpg

5. Vilka teman anser du att designen stämmer överens med? *
Markera alla som gäller.
Skräck
Fantasy
Science Fiction
Modern
Steampunk
Övrigt:
https://docs.google.com/forms/d/1gmPTt6c6IExYLqdZJnqLXb6vV5v0qiDM4REwshORWo/edit

53

8. Hur väl anser du att HeadUp Displayen passar spelet i bakgrunden när det gäller spelvärld,
tidsepok och teknologisk utveckling? *
Markera endast en oval.
1

2

3

4

5

Inte alls

Mycket väl

9. Hur väl anser du att HeadUp Displayen passar spelet i bakgrunden när det gäller färg och form?
*
Markera endast en oval.
1

2

3

Inte alls

4

5
Mycket väl

10. Andra tankar och åsikter (frivilligt)

Tillhandahålls av

https://docs.google.com/forms/d/1gmPTt6c6IExYLqdZJnqLXb6vV5v0qiDM4REwshORWo/edit
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