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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver mitt exjobb på företaget Fatshark AB i Stockholm. Min handledare Rikard 
Blomberg, som är chefsprogrammerare och delägare i företaget, förklarade att det fanns brister i 
deras metodik för utveckling av HUD i deras produktioner. I den senaste titeln, Lead and Gold, hade 
HUD:en designats om väldigt många gånger, och därför, räknat i arbetstimmar, kostat orimliga 
summor pengar. Samtidigt som man i modern mjukvaruutveckling ofta främjar en iterativ 
arbetsmetodik, skulle processen kunna effektiviseras om det sattes upp ramar och planer för hur man 
ska gå tillväga för att utveckla och mäta kvaliteten på resultatet. Vidare var det önskvärt att i någon 
utsträckning kunna förutspå vad som kan bli bra innan det läggs in, och att kunna definiera på vilket 
eller vilka sätt någonting är ”bra”. 

Mitt uppdrag handlade om att tillsammans med några på företaget ta fram standarder för hur olika 
delar av spelets HUD (senare omformulerat till att inbegripa UI i allmänhet) ska struktureras och hur 
man ska kunna använda detta för att effektivisera utvecklingen för att nå snabbare och bättre resultat. 





Abstract 
This thesis presents my work at the company Fatshark AB in Stockholm. My supervisor Rikard 
Blomberg, who works as a chief technology officer at Fatshark and is one of the owners of the 
company, explained that they had experienced weaknesses in the methodology used when 
developing heads up displays (HUD) for their games. In the latest production, Lead and Gold, the 
HUD had been redesigned a number of times, becoming an unnecessarily big expense due to the 
number of work hours invested. In modern software development, an iterative workflow is commonly 
encouraged. Despite this fact, the work efficiency could likely be increased by setting up guidelines as 
a help in the process of developing HUDs and reviewing the solutions. There was also a need for a 
way to estimate a particular redesign’s impact on the game before the actual implementation had 
been made, and ways to define the pros and cons of each redesign. 

My task was to come up with standards for how the different elements in a UI could be structured and 
reviewed, in order to improve the developing process of the UI and facilitate the communication 
between employees. These standards were to be designed by a team consisting of Fatshark 
employees from different work disciplines and myself.





Förord 

När det började bli dags att se sig om efter exjobb, såg jag direkt mot datorspelsbranschen. 
Övertygad om att kreativiteten som krävs för att göra lyckade datorspel är en utmaning som passar 
mig som handen i handsken gjorde jag mitt bästa för att få en fot in. Sorgligt nog finns det inte så 
många företag i branschen inom Sverige. Dessutom är konkurrensen om platserna relativt hård. 
Många drömmer om att få utveckla spel på heltid. Lyckligtvis fick jag kontakt med Rikard Blomberg på 
Fatshark och jag fick möjligheten att göra mitt exjobb på plats i Stockholm.  

Nu när exjobbet är färdigt och det bara är framläggning kvar, är jag ännu mer säker på att jag har 
hittat rätt bransch. Jag har trivts jättebra på företaget och lärt mig massor. 

Jag vill framföra mitt tack till min examinator Erik Berglund, som har en glöd för datorspel och inte 
tvekade en sekund med att stödja mig genom att ta på sig examinatorsrollen. Även Rikard Blomberg, 
Martin Wahlund och Joakim Wahlström som välkomnade mig till företaget och gjorde exjobbet möjligt, 
förtjänar mitt helhjärtade tack. Slutligen vill jag tacka Mårten Stormdal, Mattias Rousk, Anders Degeer 
och Peter Nilsson, som trots stressade scheman tog sig tig att hjälpa mig att utveckla 
arbetsmetodiken som var målet med mitt exjobb. Utan er hade jag famlat i blindo och inte nått 
någonstans. 
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1 Inledning 
Användargränssnittet, som ofta benämns User Interface eller bara UI, är i ett datorspel gränssnittet 
mellan spelaren och programmet som utgör spelet. Kommunikationen mellan spelare och spel är 
naturligtvis dubbelriktad, då spelaren kommunicerar med spelet med hjälp av sina kontroller och 
liknande, och spelet kommunicerar med spelaren med bland annat bild och ljud.1 Den här rapporten 
kommer att fokusera på kommunikationen från spel till spelare. 

1.1 Syfte 
Under mitt första möte med Rickard Blomberg på Fatshark, förklarade han att han såg ett behov att 
effektivisera metodiken för hur man fastställer den så kallade HUD:en i datorspelen de utvecklar. 
HUD står för head-up display och är i sammanhanget symboler och text som visas som en 
överlagring på skärmen för att delge spelaren intressant information. Termen HUD är närmast lånad 
från militära fordon, så som flygplan, som ofta har en glasskiva i förarens synfält, på vilken viktig 
information projiceras2. Rickard förklarade att det för närvarande inte finns någon särskilt strukturerad 
metod för hur designen på spelens HUD bestäms, utan att det provas och chansas mycket i en 
iterativ cykel tills man är nöjd. Iterationer i utvecklingen är i sig är inte någonting dåligt, utan tvärt om 
ett modernt och populärt sätt att arbeta på inom mjukvaruutveckling3. Problemet som Rickard 
uttryckte det, är att det saknas bra struktur och detta gör att det blir onödigt kostsamt att nå bra 
resultat. 

Mitt uppdrag på Fatshark var att utveckla en modell för hur man definierar olika delar i en HUD och på 
vilka sätt man värderar förändringar. Denna modell skulle göra det enklare för de som är inblandade i 
utvecklingen att diskutera designval. Under arbetets gång utvecklades en terminologi som gör att UI 
är den gällande termen för alla presentationsmedel som programmet använder för att kommunicera 
med spelaren, medan HUD:en specifikt är överlagringen med symboler och text. HUD:en är alltså en 
del av UI:et. Därför blev det naturligt att arbetet kom att handla om hur arbetet med UI kan 
effektiviseras, inte bara HUD:en. Dock avgränsade jag mig till att arbeta med UI:et inne i spelet, och 
fokusera betydligt mindre på saker som menyer och liknande. 

1.2 Metod och källor 
Målet var att angripa problemet på flera nivåer och se på processen från både programmerares, 
designers och grafikers perspektiv.4 

1.2.1 Designers 
Speldesigners skapar spel på en mer abstrakt nivå. De arbetar fram idéer och skriver 
designdokument för hur spelet ska fungera när det är färdigt. 

1.2.2 Programmerare 
Programmerare skriver den programkod som gör att spelet fungerar. 

                                                
1 Adams, Rollings (2007). Fundamentals of game design (s 46). Pearson Prentice Hall. 

2 Engelska Wikipedia. Head-up display. http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display 

3 http://www.extremeprogramming.org/ 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry 
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1.2.3 Grafiker 
På grafiksidan görs det dels konceptskisser under den tidiga utvecklingen, dels all grafik som ingår i 
spelet. Det finns även animatörer som skapar rörelser för olika element i spelet. 

1.2.4 Att dra nytta av erfarenhet 
Något jag ville lägga stor vikt vid, vid framtagandet av nya metoder och effektiviseringar, var att 
involvera de som kommer att jobba med det hela. Jag ville att de skulle ha full insyn i idéerna och ha 
stor möjlighet att påverka utvecklingen. Min tanke var att om metoderna inte känns bekväma, kommer 
de inte att användas, oavsett hur bra de ser ut i teorin. Därför blev den största informationskällan 
Fatsharks anställda. Tillsammans med Rikard satte jag samman en grupp av anställda på Fatshark, 
som tillsammans skulle arbeta med frågorna. I gruppen hade vi, förutom mig själv; Mårten Stormdal 
(lead designer), Peter Nilsson (programmerare), Anders Degeer (art director) och Mattias Rousk 
(grafiker). Genom att analysera vad som gått bra och vad som gått dåligt under tidigare produktioner, 
ville jag använda dessa personers erfarenhet för att få fram någonting bra, effektivt och framförallt 
rimligt. Att nå koncensus i gruppen och hitta något som alla verkligen trodde på, blev mitt största 
fokus. 

1.2.5 Användartester över internet 
En viktig del i arbetet var det användartest jag gjorde om HUD:en i spelet Lead and Gold. I detta test 
erbjöds ca 40 spelare att utvärdera variationer i spelet HUD och fylla i en webbenkät. Målet var att se 
om denna typ av internetbaserade test kan vara ett bra verktyg att använda redan under produktionen 
av nästa spel. Detaljerna om genomförandet av testet presenteras senare i denna rapport. 

1.3 Struktur 
Rapporten eftersträvar att följa strukturen i Lathud för rapportskrivning, utgiven 2006-01-20 av 
Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren. Först beskrivs 
problemformuleringen och syftet med arbetet, sedan beskrivs arbetsprocessen och vad som gjorts 
under tiden jag varit på Fatshark. Slutligen presenteras reflektioner, slutsatser och bilagor. 

1.4 Fatshark 
Företaget Fatshark grundades 2007 och har idag cirka 30 fast anställda. De har sitt säte i Stockholm, 
precis intill Globen. Förutom utveckling av datorspel till pc- och konsollmarknaden, hyr de även ut 
konsulter för uppdrag åt andra spelföretag, så som utveckling av casinospel. Hittills har de släppt en 
stor titel; Lead and Gold, som är ett 3D-lagspel i Vilda Västernmiljö. Fler produktioner är på gång, 
bland annat plattformsspelet Bionic Commando: Rearmed 2. Fatsharks VD heter Martin Wahlund.5 

1.5 Språk 
Det har varit en utmaning att balansera språkbruket i denna rapport, med avseende på när svenska 
och engelska ska användas. I datorspelsbranchen strävar man ofta efter att skriva alla texter på 
engelska. Man använder engelska termer på såväl designfrågor som mer tekniskt knutna begrepp. 
Det faller sig ofta naturligt men är även ett medvetet val från spelutvecklares sida. Kod och 
designdokument måste ofta kunna läsas av medarbetare som inte förstår svenska. Därför bryr man 
sig inte om att ta fram svenska termer för många fackuttryck utan använder sig helt enkelt av de 
engelska termerna i såväl tal som skrift. Detta gör gott språkbruk i en svensk rapportskrivning lite 
komplicerat då det blir omöjligt att inte blanda svenska och engelska i samma mening. Jag hoppas att 
läsaren har överseende med detta. 

                                                
5 Blomberg, Rikard – Fatshark AB. 
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2 Användartest över internet 
Mitt första uppdrag på Fatshark var att organisera och genomföra ett användartest angående HUD-
design i spelet Lead and Gold.  

2.1 Beskrivning av testet 

2.1.1 Syfte 
Syftet med testet var dels att leta efter potentiella förbättringar i HUD:en på Lead and Gold, dels att 
undersöka om metoden med användartester över internet med fokus på UI är ett bra hjälpmedel 
under ett tidigare skede av spelutvecklingen. 

2.1.2 Genomförande 
På Lead and Gold's hemsideforum (http://forums.leadandgold.com/) annonserade vi om att vi 
behöver ett antal testare till ett test gällande Lead and Gold's HUD. Vi nämnde att undersökningen 
görs i samarbete med Linköpings universitet. 

Intresserade testare fick anmäla sig till testet genom att skicka ett mail till en mailadress 
(hud_survey@fatshark.se). Vi fick in 43 anmälningar. De fick tillbaka en kod för nedladdning av en 
speciell version av Lead and Gold, som inkluderade HUD-växlingsmöjlighet. Den särskilda versionen 
kunde de gratis ladda hem via Steam.6 De fick även en adress och ett login till en webbenkät, där de 
ombads att svara på frågor om de olika HUD:arna efter testet. 

Under tre dagar hade vi denna interna version av spelet uppe, så att testarna fick spela och prova de 
olika HUD:arna. De testare som fyllde i och skickade in enkäten tackades med två exemplar av Lead 
and Gold. 

  

Figur 1: Forumpost med ansökan om testare 

                                                
6 En digital spelbutik. http://www.steampowered.com/ 
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2.1.3 Resultat 
Testet påvisade några tydliga trender i hur spelare tycker om vissa aspekter av UI i datorspel. Det 
visade även att det råder ganska stor skillnad i tycke och smak, vilket pekar på att det förmodligen 
ofta är värt att spendera en del resurser i att låta användaren välja själv hur han vill att sitt UI ska se 
ut. 

2.2 Deltagare 
Testet inkluderade 43 testpersoner. Av dessa fyllde 35 personer i enkäten (ca 81%). 

2.2.1 Ålder 
Nedan följer åldersfördelningen på testdeltagarna. En övervägande del av testarna (83%) var mellan 
17-27 år gamla. 

Ålder Antal Procent 
0-12 0 0% 
13-16 1 3% 
17-21 14 40% 
22-27 15 43% 
28-35 4 11% 
36-45 1 3% 
46+ 0 0% 
Summa 35 100% 
Tabell 1: Åldersfördelning 

2.2.2 Erfarenhet 
Deltagarna fick kategorisera sig själv som antingen "Casual player" eller "Advanced player" på frågan 
om hur avancerade datorspelare de var. I denna undersökning var "Advanced players" 
överrepresenterade. Anledningen är naturligtvis att denna grupp har en starkare tendens till att 
engagera sig på spelforum och bli medvetna om testet. De har naturligt ett starkare intresse och 
därför blir det lättare att rekrytera denna grupp som testare. Det är viktigt att ha i åtanke att 
undersökningens resultat representerar denna grupp mer än gruppen "casual players". 

Erfarenhet Antal Procent 
Casual player 2 6% 
Advanced player 33 94% 
Summa 35 100% 
Tabell 2: Erfarenhetsfördelning 

2.3 HUD:ar i testet 
Inför testet förbereddes fyra stycken olika HUD:ar som deltagarna gavs möjlighet att växla mellan. 
HUD:arna kallades för HUD A, B, C och D. 

På följande sidor beskrivs de fyra HUD:arna. 
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2.3.1 HUD A 
Denna HUD är den som under testperioden var den enda HUD:en som användes i officiella utgåvan 
av spelet. Den ger ganska mycket information och har denna fördelad mellan skärmens fyra hörn, i 
ungefär lika proportion.  

 

Figur 2: Hud A 
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2.3.2 HUD B 
HUD B skissades ursprungligen av Mårten Stormdal och modifierades av mig. Huvudtanken här var 
att flytta den mest viktiga informationen till ett ställe, så att spelaren inte behövde titta på olika delar 
av skärmen för olika typer av information. Dessutom flyttades markörerna, som visar ens medspelare 
i form av ansikten som representerar deras nuvarande arketyp och status, ned till botten av skärmen 
och förstorades upp markant. Tanken med detta var att förstärka spelarens intryck av att han hade 
vänner med sig och såväl bildligt som bokstavligt talat ge dem tydligare ansikten.  

 

Figur 3: Hud B 



 7 

 

2.3.3 HUD C 
Denna skissades av Joakim Setterberg. Här var ledordet minimalism. Vi tog bort all information som 
inte kändes absolut nödvändig. Det enda som lämnades kvar var siktet, poängställningen, 
chatfönstret och "objectives".   

 

Figur 4: Hud C 
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2.3.4 HUD D 
Här togs minimalismen till sin näst intill yttersta spets. Denna HUD ska framhäva spelets 3D-grafik 
och ge spelaren en cinematisk upplevelse utan att störas av ett "overlay". Chatfönstret finns kvar 
(men syns, som på alla andra HUD:ar, bara när man själv öppnar den). Annars syns bara siktet, men 
med en lägre opacitet än i de andra konfigurationerna. Meningen är att spelaren knappt ska se siktet, 
utan bara få en förnimmelse om vart han siktar. Att siktet "mer känns än syns".  

 

Figur 5: Hud D 
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2.4 Vilken HUD som föredrogs 
I enkäten fick deltagarna svara på vilken av de fyra HUD:arna som de gillade bäst. Flest tyckte om 
original-HUD:en (HUD A), men en stor del av testarna tyckte om HUD B. Många som valde HUD B 
hade dock förslag på förändringar som de tyckte skulle göra den bättre. 

HUD Antal Procent 
A 17 49% 
B 13 37% 
C 4 11% 
D 1 3% 
Summa 35 100% 
Tabell 3: Fördelning av vilken HUD som föredrogs 

2.5 Motivering av valet 
Testarna ombads motivera sitt val av vilken HUD de föredrog. Varför var denna HUD bättre än de 
andra? Jag har delat upp åsikterna mellan de olika HUD:arna, för att sammanfatta och illustrera vad 
testarna tyckte var bra med respektive HUD. Åsikterna presenteras i den ordning som 
representerades av flest testare. 

2.5.1 HUD A 
• Flera tyckte om att mer information låg i nederkant istället för i överkant. De tyckte att det 

kändes igen från många andra spel och därför kändes bekvämt. 
• Flera tyckte att den extra informationen som förmedlades var väl värd den extra skärmyta som 

krävdes. 
• Några tyckte att det var positivt att titta på olika ställen, för att man inte behöver ta till sig all 

information på en gång. 
• Några tyckte att "health" och "ammo" var så viktig information att de inte ville vara utan den 

(detta syns inte i HUD C och D).  
• Någon tyckte att den kändes "organiserad och lättförstådd". 
• Någon uppskattade att komponenternas placering gav balans åt HUD:en. Att den inte "vägde" 

åt höger eller vänster. 
• Någon tyckte att komponenterna var placerade på ett bra sätt, som gav informationen han 

behövde, utan att blockera sikten. 

2.5.2 HUD B 
• Väldigt många tyckte att det var bra att den viktiga informationen var samlat till ett enda 

område, så att man slapp växla runt till så många ställen på skärmen för att ta till sig 
informationen man behövde. Detta gjorde att många kunde få informationen de sökte 
snabbare än i de andra HUD:arna. 

• Några tyckte att det var enklare att se komponenterna när de låg i överkant. 
• Någon tyckte om att ammo visades överkant. Han menade att man oftare ser fiender ovanför 

sig och att man då enklare håller koll på hur mycket ammunition man har kvar. 
• Någon tyckte att det var väldigt bra att ha "objective"-informationen längs överkanten för att 

den då blev lättare att läsa. 
• Någon påpekade faktumet att spelare använder sig av stora widescreen-skärmar i allt högre 

grad. När komponenterna ligger för långt från varandra måste man vrida huvudet för att kunna 
se de olika komponenterna. Han tyckte att man löste detta problem bra genom att samla den 
viktiga informationen på ett ställe. 
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2.5.3 HUD C 
• Några tyckte att det var skönt att få bort all extrainformation som de inte upplevde som så 

viktig. De menade att det blev lättare att fokusera på själva händelseförloppet i spelet än att 
läsa sekundära parametrar som ändå inte spelade så stor roll just då. 

• Någon tyckte att ammo var onödigt att se eftersom man har oändligt med omladdningar och 
tyckte därför att det var bra att den komponenten tagits bort. 

• Någon tyckte att vissa komponenter i de andra HUD:arna (health och ammo) var alldeles för 
stora och gillade därför denna HUD bäst. 

2.5.4 HUD D 
• Flera tyckte att HUD D var bra som en alternativ-HUD när man skulle ta screenshots och 

spela in filmer. 
• Någon menade att en HUD inte bidrog så mycket. Att spelet gick att spela precis lika bra utan 

HUD och att det då var synd att ha saker på skärmen som drog ned det visuella intrycket. 
Därför var den nästan HUD-lösa konfigurationen HUD D bra. 

• Samma person tyckte att det bästa med Lead and Gold är att det är ganska enkelt. Han 
menade att en HUD-lös konfiguration bidrog till känslan av enkelhet. 

2.6 Förslag på ändringar 
Testarna ombads slutligen att beskriva vad de skulle vilja ändra i sitt val av HUD, för att få den 
perfekt. 

2.6.1 HUD A 
• Några tyckte att "ammo" och "health" bör ligga bredvid varandra då de är så viktiga. 
• Några tyckte att alla komponenter behöver skalas ned. 
• Några tyckte att det var irriterande att klockan försvinner ibland. Att det vore bättre om den var 

synlig hela tiden. 
• Någon tyckte att "objecive"-komponenten bör ligga i överkant, då den gör det i många andra 

liknande spel. 
• Någon tyckte att chat-rutan var alldeles för stor och sparade onödigt många meddelanden. 
• Någon tyckte att man bör ta bort "rank", "trait" och "synergy" komponenterna då han menade 

att man ändå fick den informationen på annat håll. Han menade vidare att "health"-indikatorn 
var för stor och att han skulle föredra att man blev meddelad om vad som hände genom det 
man såg i 3D-världen istället för i paneler. 

• Någon tyckte att många komponenter borde göras osynliga och bara visas en kort stund när 
något förändras i dem. T ex health-komponenten när man tar skada. 

• Någon tyckte att det var svårt att uppskatta hur långt in på en ny "rank" man hade kommit, då 
"xp-mätaren" i form av en delvis ifylld cirkel runt rank-indikatorn var svår att tyda. Han föreslog 
en liten rektangulär avlång indikator istället. 

• Någon önskade att det visades siffror för "health" och att "ammo" visades som en större siffra 
än nu. Han tyckte att bilden på vapnet var onödig och tog oförtjänd plats. 

2.6.2 HUD B 
• Många tyckte att komponenterna borde ligga i nederkant istället för i överkant. 
• Många tyckte att medspelarikonerna var för stora. 
• Många tyckte att komponenterna "health" och "ammo" tog för stor plats. 
• Många tyckte att klockan borde vara igång hela tiden. 
• Någon tyckte att bilden på vapnet var onödig och att det vore bättre om det bara syntes en 

siffra för hur mycket ammunition som fanns kvar. 
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• Någon tyckte att chat-meddelanden borde synas (om än med begränsad opacitet) även om 
ingen skrev, så att spelarna lättare skulle bli medvetna om den. 

• Någon tyckte att komponenten som visar ens "trait" (specialförmåga) är överflödig, då den är 
näst intill oanvändbar för några klasser, och har klart begränsad nytta för de andra. 

• Någon föreslog en funktion som skalar ned alla komponenter i hela HUD:en. 
• Någon tyckte att "health" bör blinka om den går under en viss gräns. 
• Någon tyckte att de viktiga elementen bör vara tillräckligt centrerade för att man hela tiden ska 

kunna se dem i ögonvrån. 
• Någon tyckte att det vore bra att centrera alla komponenter en aning, för att fungera bättre 

med stora skärmar. 

2.6.3 HUD C 
• Flera tyckte att chatten borde sättas på högersidan och att synergy-komponenten borde 

synas. Dessa två ändringar implementerades efter att exempelbilden till rapporten togs. 
• Någon tyckte att "synergy"-komponenten borde synas en kort stund när man fick en ny 

"synergy". 
• Någon tyckte att det skulle behövas en "health"-komponent. 

2.6.4 HUD D 
Personen som föredrog denna lösning var nöjd med hur den såg ut och hade inga förslag på 
förbättringar. 

2.7 Minimalism kontra information 
Det är alltid ett dilemma när man ska bestämma huruvida någon information ska tas bort för att uppnå 
ett mer minimalistiskt utförande på HUD:en. Informationen man tar bort bidrar förmodligen i någon 
mening till att hjälpa spelaren. I enkäten fick testarna svara på vad de tyckte var viktigast i detta 
avseende; att ha en diskret HUD eller en informativ HUD? 

En majoritet av spelarna tyckte att det är viktigare att informationen förmedlas, än att HUD:en är 
diskret. Att ha en minimalistisk HUD var dock inte helt ointressant.  

Föredrar Antal Procent 
Information mycket viktigare 6 17% 
Information lite viktigare 19 54% 
Minimalism viktigare 9 26% 
Föredrar att spela helt utan HUD 1 3% 
Summa 35 100% 
Tabell 4: Fördelning av preferens mellan minimalism  och information 

2.8 Slutsats 
De ordeigerade kompletta svaren i sin originalform finns att läsa i Bilaga 1 – Resultat från HUD-
enkäten. 

2.8.1 Trender 
De mest markanta trenderna i vad testarna tyckte likadant om var dessa. 

• De flesta komponenterna borde ligga i nederkant istället för i överkant. Detta kändes igen från 
många andra spel och kändes därför bekvämt. 

• Att många komponenter var alldeles för stora och behövde skalas ned. 
• Att viktiga komponenter bör ligga nära varandra, så att spelaren alltid finner den viktigaste 

information på ett ställe, istället för på flera. 
• Att det är lite viktigare att information förmedlas än att UI:et förblir väldigt diskret. 
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• Att klockan syns hela tiden. 

2.8.2 Olika smak 
Det tydligaste man konstaterar, är dock att olika spelare tycker väldigt olika. Det en spelare tycker är 
dåligt tycker en annan spelare är bra. Detta påvisar att det i många fall är en bra idé att låta spelarens 
UI vara helt eller åtminstone delvis möjligt att förändra. Spelarna har för olika smak för att man ska 
kunna dra några heltäckande slutsatser om hur ett optimalt UI ska utformas. Däremot kan man 
använda sig av spelarnas feedback för att utforma de olika alternativen, eller för att sätta gränserna 
mellan vilka spelaren själv kan konfigurera sitt UI. 

I den här undersökningen var så gott som alla deltagare avancerade datorspelare. Det faktumet bör 
man ta hänsyn till. En mer avancerad användare har rimligtvis större intresse än medelanvändaren att 
lägga tid på att konfigurera sitt UI. Därför är det viktigt att ett "default-UI"7 är utvecklat med 
medelanvändaren i åtanke, snarare än de mest avancerade användarna. Om man lämnar vissa 
konfigurationsmöjligheter öppna, kommer de avancerade spelarna att "ta hand om sig själva". 

Några testare föreslog även att man bör implementera ett "drag and drop”-system, så att användaren 
nästan HELT kan bestämma hur sin HUD ska se ut (istället för att bara få välja mellan en uppsättning 
förbestämda konfigurationer). Förutom självändamålet i att spelaren skulle få bestämma själv, skulle 
detta även lösa många problem som kommer från att spelare har olika skärmar och tv-apparater, med 
olika upplösning. Om siffror och liknande blir för smått på en gammal crt-tv, skulle spelaren kunna 
lösa problemet själv genom att förstora upp de komponenterna han tycker är viktiga. Detta skulle 
naturligtvis innebära en mer tidskrävande implementering, men det skulle kunna vara någonting att 
överväga för framtiden. 

2.8.3 Utvärdering av testet 
Att göra ett användartest över internet med en frivillig testgrupp, hade många fördelar. Det var relativt 
enkelt att organisera det hela, då alla testare kunde deltaga hemifrån, när de själva hade tid och lust. I 
jämförelse med ett test där man har en fokusgrupp på plats, blev detta logistiskt sett smidigare. 
Deltagarnas entusiasm för att hjälpa till var över förväntan. Det verkar tydligt som att de som tycker 
om spelet även ofta tycker att det är jättekul att bidra med idéer om förbättringar och förändringar. 

Det fanns även ett antal uppenbara nackdelar med testformen. Den största nackdelen jag upplevde 
var att den frivilliga testgruppen till övervägande del bestod av personer med väldigt stor spelvana. 
Jag fick inte in särskilt mycket information om vad de med lägre spelvana hade för tankar och åsikter. 

3 Terminologi av Fagerholt och Lorentzon 
I sitt exjobb ”Beyond the HUD – User Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games” 
(2009)  föreslår Fagerholt och Lorentzon en modell för att kategorisera ett elements plats i ett UI. 
Denna modell använder sig även Marcus Andrews av i sin artikel ”Game UI Discoveries: What 
Players Want”8 på Gamasutra.com. Jag hittade artikeln och exjobbet sent i vårt eget arbete med att ta 
fram en terminologi. Idéerna var för bra för att ignoreras och berörde dessutom nästan precis samma 
ämne som mitt arbete rörde. Därför tog vi ett steg tillbaka och lät vår egen modell inspireras av 
Fagerholt och Lorentzons terminologi. Nedan citeras Andrews artikel på sitt originalspråk. 

                                                
7 Default: Inställningen som gäller om spelaren inte själv ändrar någonting. 

8 Andrews, Game UI Discoveries - What Players Want (2010). Artikel publicerad på gamasutra.com. Adress 
(2010-10-11): http://www.gamasutra.com/view/feature/4286/game_ui_discoveries_what_players_.php 
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Diegetic: Interface that is included in the game world -- i.e., it can be seen and heard by the game 
characters. Example: the holographic interface in Dead Space9.  

Non-diegetic: Interface that is rendered outside the game world, only visible and audible to the 
players in the real world. Example: most classic heads-up display (HUD) elements.  

Spatial: UI elements presented in the game's 3D space with or without being an entity of the actual 
game world (diegetic or non-diegetic). The character outlines in Left 4 Dead10 are an example of non-
diegetic spatial UI.  

Meta: Representations can exist in the game world, but aren't necessarily visualized spatially for the 
player; these are meta representations . The most apparent example is effects rendered on the 
screen, such as blood spatter on the camera to indicate damage.  

Terminology from Fagerholt, Lorentzon (2009) "Beyon d the HUD - User Interfaces for 
Increased Player Immersion in FPS Games". Master of  Science Thesis, Chalmers University of 
Technology  

 

Figur 6: Fagerholt och Lorentzons terminologi. 

I mina beskrivningar i resten av rapporten kommer jag ibland att använda mig av uttrycken non-
diegetic, spatial, meta och diegetic.  

4 Metodik för UI-utveckling 
Mitt andra, och största uppdrag på Fatshark, var att ta fram en metodik för hur man på ett effektivt sätt 
bör arbeta med UI:et under utvecklingen av ett spel. 

                                                
9 Dead Space: Ett skräck/actionspel utvecklat av EA Redwood Shores som släpptes i oktober 2008. 

10 Left 4 Dead: Ett skräck/actionspel utveclat av Turtle Rock Studios och Valve Corporation som släpptes i 
november 2008. 
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4.1 Arbetsgrupp 
Som ett första led i utvecklandet av den nya metodiken, sattes en grupp samman bestående av 
Mårten Stormdal (lead designer), Peter Nilsson (programmerare), Anders Degeer (art director), 
Mattias Rousk (grafiker) och mig. Vårt mål var att genom möten komma fram till en bra metodik som 
passade företaget och som kändes rimlig att arbeta med. 

Innan vårt första möte ville jag att alla på varsitt håll skulle börja fundera på vart man ville komma och 
vilka behov som fanns. 

4.1.1 Urval 
Jag kände att det var viktigt att det fanns representanter från alla arbetsgrupper som jobbar med 
UI:et. En programmerare kan lägga fram aspekter och problematik som en designer eller grafiker inte 
tänker på och vice versa. Under ett spelutvecklingsprojekt ska alla grupper samarbeta för att ta fram 
en produkt och då är det viktigt att alla förstår varandra och arbetar efter en metodik som känns 
relevant för alla. Jag är glad att jag fick möjligheten att ha representanter från samtliga dessa tre 
grupper i arbetsgruppen. 

4.1.2 Intervjuer 
Innan arbetsgruppens första möte höll jag individuella intervjuer med gruppens alla representanter. 
Syftet var att få ta del av var och ens egen bild av hur arbetet med UI:et fungerade under utvecklingen 
av i första hand Lead and Gold men även andra titlar representanterna hade erfarenhet av. Jag ville i 
detta skede att var och en skulle tänka själv, utan att låta sig influeras av de andras svar. Det bör 
noteras att det i detta skede av arbetet pratades om HUD istället för om UI. Vi hade helt enkelt inte 
riktigt rett ut begreppen och bestämt oss för definitionerna än.  

Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter.  

Följande intervjufrågor ställdes till representanterna: 

1. Hur bestämdes det hur HUD:en skulle se ut? 

2. Kändes det som att processen gick framåt hela tiden, eller kändes det trögt? 

3. När ett beslut om en ändring gjordes, på vilka grunder brukades beslutet tas? Vad vägdes in? 

4. Fanns det några oenigheter? Hur löstes isåfall dessa? 

5. Känner du att det finns ett behov för en mer strukturerad arbetsgång och kommunikation kring 
HUD-utvecklingen? 

6. Nämn några olika värden som kan tala om hur bra en HUD och dess komponenter är.  

Den sista frågan skickades med som ”hemuppgift” att fundera igenom och svara på skriftligt. Se nästa 
sektion för detaljer. 

Svaren på intervjufrågorna går att läsa i Bilaga 2 - Svar på intervjufrågor. Sammanfattningsvis tyckte 
många att arbetet flöt på relativt bra, men att det ibland testades nya varianter utan tydliga beslut om 
varför. En iterativ process där man kontinuerligt omdesignar UI:et  kände alla är ofrånkomlig. Men 
man såg förbättringspotential i processen om man kom överens om en strukturerad arbetsgång som 
involverade de olika arbetsgrupperna och förbättrade kommunikationen mellan dem. Om det under ett 
lite tidigare skede i utvecklingen bestämdes vart någonstans man ville komma, åtminstone på ett mer 
abstrakt plan, skulle det vara lättare att under iterationerna ta beslut om konkreta förändringar med 
vilka man skulle nå närmare målen. 
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4.1.3 Enkäter 
Efter varje intervju, skickade jag med ett papper med ett par korta enkätfrågor. De två frågorna var: 

1. På vilka sätt kan en komponent i HUD:en förändras? 

2. I vilka aspekter värderar vi en ändring i en komponent? 

Med ”komponent” menades här ett grafisk element i HUD:en som förmedlade någon särskild 
information till spelaren. 

På den första frågan sökte jag efter att hitta alla olika typer av förändringar man kan göra med en 
befintlig komponent. T ex ändra storlek, position, utformning etc. På den andra frågan sökte jag efter 
olika aspekter ur vilka man ska värdera denna ändring. T ex tydlighet, estetik etc. 

Enkätsvaren jag fick in var till viss del likadana. Det fanns några saker där de flesta tyckte precis 
likadant. Andra skiljde sig, framförallt på fråga 2, där gränsdragningar mellan olika värden behövde 
göras och olika personer tänkte lite olika. 

Enkätsvaren sammanfattades i ett pappershäfte som användes som utgångspunkt för våra vidare 
gemensamma möten och visade sig vara ett mycket bra stöd. Svaren går att läsa i Bilaga 3 – 
Nomenklaturförslag. 

4.3 Nomenklatur 
För att alla som är involverade i utvecklandet av UI:et obehindrat ska kunna kommunicera med 
varandra, krävs det att man har ett gemensamt språk för vad alla olika delar av UI:et kallas och vad 
de innebär. Dessutom bör det kommas överens om vad som överhuvudtaget innefattas i begreppet 
UI i detta sammanhang.  

4.3.1 UI-trädet 
Den 15 april hade vi första mötet i arbetsgruppen och började definiera saker som UI, HUD och 
liknande begrepp. Vi insåg fort att det rådde en viss begreppsförvirring. Mötet var mycket intressant 
och givande. De fem personerna i gruppen bidrog med idéer och fyllde i varandras tankar på ett sätt 
som gjorde att vi efter ca två timmar hade kommit fram till en modell över hur det som vi nu valde att 
kalla UI kan definieras och struktureras. 



 16 

 

Figur 7: UI-trädet 

I detta läge kom vi bland annat fram till att vi skulle tala om UI som det övergripande begreppet om 
hur man förmedlar information till spelaren. Begreppet ”HUD” förpassades nu lägre ned i det nya UI-
trädet och definierades som en del av UI:et. 

4.3.2 Definition av UI-trädets delar 
Nedan beskrivs de olika delarna av UI:et som vi valde att definiera dem. Det bör nämnas att 
gränserna i vissa sammanhang kan vara något flytande. Modellen gör inga anspråk på att kliniskt 
kunna beskriva alla varianter av UI som kan tänkas. Det finns helt säkert många fall där det är svårt 
att få sin idé att passa in perfekt i modellen. Det är viktigt att trädet ses som ett hjälpmedel när man 
designar ett UI och inte ett hinder eller regelverk.  

UI 

Detta är den övergripande termen som beskriver information som ska förmedlas till spelaren. Notera 
att vi i definitionen av UI i detta sammanhang inte räknar in kontroller och annat som spelaren 
använder för att kommunicera med datorn. Endast information med riktningen ”dator till spelare” 
räknas in. 

”Information that is given to the player to improve the gaming experience”. 

Player UI 

Här räknar vi in information som explicit åskådliggörs för spelaren. Det är saker som inte skulle 
synas för karaktären i spelvärlden, men som visas för spelaren ändå för att på något sätt förbättra 
spelupplevelsen. Definition: 

”Information that is explicitly given to the player, by methods outside the game world”. 
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 Visuals 

 Subgrupp för de delar av Player UI som innehåller någon form av visuell presentation. 

  HUD 

Detta är ett lager bestående av text och bilder som visas direkt på skärmen, framför 
det som tillhör spelvärlden. Definition: 

 ”Information presented as an overlay on the player’s camera view”. 

(Plats i Fagerholt/Lorentzons graf: Meta / Non-diegetic) 

 Ingame assets 

Grafiska element som befinner sig inne i spelvärlden (till skillnad mot HUD-element 
som sitter ”klistrade” på skärmen). T ex markeringar av valda spelenheter och 
liknande. Definition:  

”Icons and markers that exist in the 3D-space, but are not part of the real 
environment”. 

(Plats i Fagerholt/Lorentzons graf: Spatial) 

Sound 

Ljudeffekter och röstmeddelanden som ger spelaren någon information, men som inte skulle 
vara hörbara för spelets karaktärer. Till exempel ett pip varje gång man får en poäng. 
Definition: 

”Information presented through audio, such as sound effects and voice messages, that 
could not be heard by the characters in the game world”. 

 (Plats i Fagerholt/Lorentzons graf: Meta / Spatial) 

Haptics 

Detta är fysisk feedback till spelaren. Det sker vanligast genom vibrationer i handkontroller, 
men det finns även andra lösningar, så som force feedback-joysticks11 och västar med 
vibrationer. Definition: 

”Gamepad rumble and other kinds of force feedback in physical equipment that the player 
feels”. 

World UI 

Här ryms sådant som på ett naturligt sätt existerar i spelvärlden men implicit ger spelaren någon 
form av information. Det kan röra sig om t ex synliga sårskador på ens karaktär som indikerar 
skada. Det är alltså saker som skulle kunna ses eller upplevas om man befann sig inne i 
spelvärlden. Definition: 

”Information that is implicitly given to the player, through sources that exist in the game world”. 

(Plats i Fagerholt/Lorentzons graf: Diegetic) 

                                                
11 En styrspak som ger ifrån sig vibrationer eller av sig själv drar åt något håll, beroende på vad som händer i 
spelet som spelas. 
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 Visuals 

Visuell presentation som existerar inne i spelvärlden och som således skulle vara synlig för 
spelets karaktärer. Till exempel datorskärmar med information inne i spelvärlden. 

”Visual information presented by sources inside the game world”. 

Sound 

Ljudeffekter och röstmeddelanden som ger karaktärerna i spelvärlden skulle kunna höra. 
Dvs explosioner, andra karaktärers tal osv. Definition: 

”Information presented through audio that is hearable in the game world”. 

Menu UI 

I denna del räknas saker som spelaren först får ta del av när en speciell meny öppnas. Det är 
vanligtvis information som inte behövs hela tiden. Det kan vara till exempel vara inställningar, en 
karta, eller en utrustninglista. Definition:  

”Information that is shared through menues”. 

(Plats i Fagerholt/Lorentzons graf: Non-Diegetic / Meta) 

Intentionally not being communicated 

Här sätter vi information som inte ska delges spelaren. Anledningen till att fältet finns är att det ska 
tydliggöras att det har tagits ett beslut att ta bort informationen från UI:et, antingen tillfälligt eller 
permanent. Det kan i många fall vara viktigt att komma ihåg att man kan flytta in informationen i trädet 
igen, om det krävs. Definition: 

”Information that currently and intentionally is not presented for the player”. 

4.3.3 Att placera ut informationsenheter 
Tanken med trädet är att kunna hålla reda på vart någonstans i UI:et en viss information förmedlas. I 
ett tidigt skede ska man kunna lista informationsenheter som skulle kunna förmedlas till spelaren. Till 
exempel: 

• Hur mycket ammunition har du kvar i ditt vapen? 

• Vart befinner sig dina medspelare? 

• Hur skadad är din karaktär? 

Varje informationsenhet ska sedan placeras in i trädet, på det ställe där utvecklarna tycker att den hör 
hemma. Giltiga platser är trädets löv (dvs HUD, Ingame Assets, Player UI-Sound, Haptics, World UI-
Visuals, World UI-Sound, Menu UI och Intentionally not communicated). Till exempel kan man välja 
att lägga första enheten i HUD:en genom att visa en siffra, den andra enheten i ”Ingame Assets” 
genom små markörer som pekar mot medspelarna och den tredje i ”Haptics” genom att 
handkontrollen börjar vibrera när karaktären är skadad. Om man under processens gång väljer att 
någon information inte längre ska förmedlas, förpassas den till ”Intentionally not communicated”, så 
att valet tydligt åskådliggörs och att möjligheten finns att återigen placera in det i trädet. 

Det finns absolut inga regler mot att placera ut samma information i flera delar av trädet. 
Informationsredundans kan både ha för- och nackdelar. Det kan vara så att ett visst koncept i spelet 
är helt centralt och måste förtydligas. Det kan t ex vara oerhört viktigt att spelaren snabbt får reda på 
om hans karaktär blir beskjuten. Man kan då välja att t ex upplysa spelaren i såväl HUD och Haptics, 
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som Sound eller ännu fler ställen. Dvs handkontrollen skakar, skärmen blinkar och man får på så vis 
spelaren att reagera på den viktigaste faran just nu. 

Det är fullt möjligt, och uppmuntrat, att under spelets utveckling flytta runt informationsenheter mellan 
olika ställen i trädet. Kanske tycker man att ammunitionsmätaren som tidigare har varit i HUD:en ska 
tas bort och läggas i ”Not communicated” för att öka realismen? Eller att matchklockan, som också 
tidigare bara fanns i HUD:en, måste förstärkas med ljudmeddelanden som säger hur långt det är kvar 
på matchen? Poängen är att varje informationsenhet åskådliggörs och alla vet var den just nu 
förmedlas. Man glömmer därför inte lika lätt bort någonting under tiden man omdesignar. 

4.3.4 Det fysiska UI-trädet 
Jag valde att konstruera en stor pappersmodell av UI-trädet. Min idé var att en dylik modell skulle 
vara lättanvänd och kunna användas på möten och liknande. De olika informationsenheterna kunde 
representeras av vanliga post-it-lappar i olika färger. Färgerna kan användas som en kod för vilken 
vikt informationen har. Det är enkelt och smidigt att flytta runt lapparna i olika delarna av trädet. 
Dessutom ser man till viss del om någon del i trädet börjar bli överbelastat. I vissa spel kanske man 
måste vara sparsmakad med vilken information som ska rymmas i vissa delar av UI:et. 

Vi tog fram en färgkod för informationsenheterna där rosa lappar innebar ”Critical”, orange innebar 
”important” och gula lappar innebar ”not so important”. 

När man placerar lappar i trädet kan man även användas sig av tavlans vertikala längd och sätta de 
informationsenheterna man vill göra väldigt tydliga i UI:et längst upp, och de mindre kritiska längre 
ned, för att ge en uppskattning om hur platstagande en komponent som förmedlar just denna 
information kan tillåtas vara. 

Om man vill kan man även göra ytterligare subgrupper/grenar i trädet. T ex en för varje komponent i 
HUD:en. Om man t ex har en kartkomponent, kan ju fler saker visas där; så som medspelares 
position, väderstreck och så vidare. 

Notera att efter att bilden togs, strukturerade vi om UI-trädet en aning, för att ge mer utrymme och en 
mer naturlig plats för ljud-element. Vi hade innan ändringen försummat att ljud kan finnas både i 
Player UI och World UI och denna skillnad tycker vi är viktig att göra skillnad på. 
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Figur 8: Det fysiska UI-trädet 

4.4 Värden 
Ett uppenbart problem när det gäller att värdera en ändring i UI:et, är att på ett bra och förståeligt sätt 
kunna förklara och motivera varför och på vilket sätt någonting har blivit bättre eller sämre. Om någon 
till exempel uttrycker att någonting är ”otydligt”; vad menas då? Är det att det är svårt att se 
komponenten i fråga, eller är det att det inte framgår vad den vill visa? Beroende på individens 
bakgrund och uppfattning kan man tycka att ett begrepp involverar någonting helt annat än vad ens 
kollega upplever. Vi ser ett behov att definiera några av de viktigaste begreppen på ett klart och tydligt 
sätt som är svårt att missuppfatta. De allra mest subjektiva värdena, så som hur ”vackert” någonting 
är, blir naturligtvis svåra om inte helt omöjliga att sätta en standard för, medan andra går lättare att 
göra en objektiv definition av. 

Det är viktigt att göra skillnad på vad det är man värderar. Är det UI:et som helhet, är det en 
individuell komponent, eller är det själva informationen komponenten återger. I denna del talar vi först 
om komponenterna och sedan om UI:ets helhet.  

4.4.1 Att värdera en komponent 
Här listas de värden vi kommit överens om ska användas för att avgöra hur bra en enskild komponent 
är designad. Tanken är att man för varje värde ska kunna säga hur högt eller lågt en komponent 
presterar. Framförallt hur en ändring påverkar att vissa värden går upp medan andra går ned. 
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Information value 

Hur mycket hjälper komponenten spelaren? I ”hjälpa” ingår fler begrepp som ”hjälpa att förstå”, 
”vägleda”, ”hjälpa att prestera” etc. Man kan kort sammanfatta värdet med ”hur många och hur viktiga 
informationsenheter (post-it-lappar) ryms i komponenten?”. 

Obviousness 

Hur lätt och snabbt går det att förstå informationen som komponenten delger? 

Aesthetic integration 

Hur väl passar komponenten in i spelet rent estetiskt? Passar färger och design så att den inte skär 
sig mot övriga grafiska element eller övergripande estetisk stil? Inte samma sak som ”conceptual 
integration” (se nedan). 

Conceptual integration 

Detta är något som först måste värderas på informationsenhetnivå, men som sedan även får 
bedömas per komponent. Hur väl passar komponenten in i spelets koncept och vision? En radarbild 
som visar spelarens alla fiender inom en radie av två mil känns kanske inte lämplig om spelaren sitter 
i ett gammalt stridsfordon från 1940-talet. Även om den har en design som estetiskt passar in i miljön, 
kanske spelaren inte kan förlika sig med att han har en radar. Conceptual integration inkluderar ofta, 
men begränsas inte till realism. Om realism är vad man eftersträvar, så blir likheterna naturligtvis 
stora, men i många fall strävar med efter någonting annat, och då anpassar sig begreppet 
”conceptual integration” efter vad som känns rätt i just det spelet. 

Availability 

Uppmärksammas komponenten vid rätt tillfälle och under rätt tidsperiod? Vissa komponenter kan 
ibland tillfälligt behöva få större fokus för att dess information just då är viktig, medan den i andra fall 
snarare borde försvinna helt. Låter komponenten spelaren nå informationen spelaren kan tänkas 
behöva om han aktivt söker den? 

Här inkluderas också en (oftast) negativ faktor som vi kallar ”intrusion”. Det rör sig alltså om att en 
komponent tar oförtjänt mycket fokus och påkallar uppmärksamhet från spelaren. 

Availability inbegriper alltså både att låta information finnas tillgänglig om den skulle behövas, samt att 
automatiskt presentera information med god timing när mjukvaran tror att spelaren vill delges 
informationen. 

Redundancy 

Finns det hög redundans i komponentens information mot andra komponenter i UI:et? Detta kan vara 
både bra och dåligt beroende på vilken information som ryms i komponenten.  

4.4.2 Att värdera helheten i ett UI 
Här listas värden som kan användas för att värdera ett UI:s helhet. 

Information amount 

Hur mycket information levererar UI:et? Ofta är mer bättre än mindre, men inte alltid. Huvudsaken är 
att informationen som identifierats som ”kritisk” förmedlas. I många fall kan man behöva undvika 
informationsöverdrift som gör att spelaren blir överväldigad av informationsflödet.  

Comoposition 

Detta handlar om hur väl utformat UI:et är. 
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Clutter 

Clutter är en negativ term som innebär att för mycket presenteras på en gång. Det kan få 
effekten att UI:et ser rörigt ut och blir både estetiskt otilltalande och svårtytt.  

Balance 

Detta är en rent estetisk faktor som värdesätter hur UI:et ”känns”? Är en överdriven mängd 
komponenter satta i skärmens ena hörn, så att det ser ut som att bilden ”väger åt ett håll”? 

Timing 

En kombination av komponenternas ”availability” och hur komponenterna samverkar. Lyckas UI:et att 
presentera och ta bort information i rätt takt så att spelaren förmedlas med det han behöver, utan att 
bli överöst med saker som han för tillfället inte bryr sig om? 

4.5 Andra system 
Det kan kritiseras varför det valdes att designa ett helt nytt system för att värdera ett UI. I litteraturen 
finns det exempel på accepterade metoder som används både akademiskt och i industrin. I boken 
Designing interactive systems av David Benyon, Phil Turner och Susan Turner presenteras ett sätt. 
Där nämns värden som Visibility, Consistency, Familiarity, Affordance, Navigation, Control, Feedback 
och Flexibility.12 Dessa överlappar till viss del med det system vi tog fram på Fatshark.  

Exempel: 

“Affordance – Design things so it is clear what they are for; for example, make buttons look like 
buttons so people will press them. Affordance refers to the properties that things have (or are 
perceived to have) and how these relate to how the things could be used. Buttons afford pressing, 
chairs afford sitting on, and Post-it notes afford writing a message on and sticking next to something 
else. Affordances are culturally determined”.13 

Vi ser att det finns vissa skillnader, men stora likheter, på denna definition av Affordance (och samma 
källas definition av Visibility) och vår defintion på Obviousness och till viss till Availability.  

Det hade varit en möjlighet att använda ett befintligt system som detta och det hade funnits fördelar i 
det. Det verkar rimligt att anta att ett system som gått i tryck och designats av tre experter på 
användbarhet, är noga genomarbetat. Det finns även ett par nackdelar. Som tidigare nämnt såg jag 
det som en stark prioritering att låta de som ska använda systemet vara med och designa det. Det är 
min övertygelse att chansen för att det verkligen används är större då, än om det är en idé som 
kommer utifrån. Dessutom är de idéer som presenteras i Designing interactive systems menade att 
vara heltäckande för alla typer av interaktiva system och måste således formuleras väldigt generellt i 
jämförelse med vårt eget system, vars enda syfte är att fungera i datorspel.  

I efterhand bedömer jag att det hade varit en god idé att dra större nytta av Benyons, Turners och 
Turners bok. Även om slutresultatet inte hade blivit helt olikt det vi ändå kom fram till, hade det 
underlättat arbetet och varit god inspiration. 

4.6 Vikten av terminologisk enhetlighet mellan programkod och design 
Det kan finnas en nytta i att tidigt komma överens om vad olika komponenter ska kallas och sedan 
låta detta återspeglas i programkoden. Detta kan ytterligare förtydliga kommunikationen och göra det 
enklare för programmerare att förstå vad designers menar. Annars är det lätt hänt att programmerare 
                                                
12 Benyon, Turner, Turner (1995). Designing interactive systems (s 65). Pearson Prentice Hall 

13 Ibid 
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använder en term för en komponent som en programmerare spontant har hittat på när han 
implementerade den, medan designers använder termer som används i designdokumenten. I värsta 
fall kan samma term komma att användas för två olika saker och skapa förvirring. 

Vidare kan det vara viktigt att besluta vilken typ av namn som ska användas. Det går givetvis att 
namnge en komponent efter vad den ser ut att vara (t ex ”kompassen” i Lead and Gold). Nackdelen 
med detta är att om kompassen designas om till att inte längre föreställa en kompass, är ”kompassen” 
plötsligt en ganska dåligt beskrivande term. Det kan vara bättre att välja mer abstrakta namn som 
beskriver komponentens funktion. Framförallt kan detta vara lättare att lyfta över till andra projekt. Att 
kunna återanvända kod utan att behöva skriva om den i alltför stor utsträckning är alltid värdefullt. 

4.6.1 Strukturell enhetlighet 
Om man bestämmer sig för att använda en viss modell för att kartlägga spelets UI, kan det vara en 
god idé att strukturera programkoden så att den matchar det träd som används under 
designdiskussionerna (om det så är trädet som föreslås i denna rapport, eller en helt annan variant). 

På så vis blir det enkelt för programmerare att hitta i koden när ändringar ska göras och man slipper 
två parallella strukturer som ska översättas när man går mellan designidé och implementation. De 
klassiska modellerna för objektorienterad programmering främjar en sådan indelning, och ger oss 
verktyg att ta fram intuitivt strukturerad kod. 

4.6.2 Hierarkisk data 
Vidare kan det vara bra att låta all indata till vårt UI komma in från ”toppen”, via till exempel en UI 
Manager. Det kan vara lockande att i programkoden för där en spelare tar 5 poäng i skada, även kalla 
på spelarens HUD och säga åt den att ändra sin siffra och minska den med 5. En något bättre variant 
är troligtvis att istället säga till vår UI Manager att ”nu tog spelaren 5 i skada”, så får UI Managern göra 
vad den vill med den informationen. Ännu bättre är förmodligen att UI Managerna inte har några 
publika funktioner för sådana uppdateringar, utan att man löser det hela med ett Observer-mönster14 
eller liknande, så att vår UI Manager ”prenumererar” på uppdateringar från de element i spelet som 
den är intresserad av. På så vis blir designändringar mycket lättare att genomföra. För många är det 
helt självklart att tänka igenom dylika strukturer och vad de får för konsekvenser när man designar 
systemet, men det händer ibland att man på grund av okunskap, lathet eller dålig kommunikation med 
andra programmerare (som kunde leda en på rätt väg om de blev tillfrågade i tid) implementerar ett 
system som har en dålig struktur, men som ändå etablerar sig som en stor byggsten i projektet (eller i 
värsta fall till och med framtida projekt!). Extra viktigt är det givetvis att tänka på sådant i början av 
projektet, när fundamenten för resten av koden läggs.  

4.6.3 Återanvändning av kod 
Att återanvända kod från ett gammalt projekt har många självklara fördelar. Att skriva ett nytt HUD-
system inför varje nytt projekt är inte speciellt ekonomiskt. Ett UI är ju även någonting som kan vara 
ganska isolerat från resten av kodbasen och är därför ofta smidigt att flytta över. Det är dock viktigt att 
se över systemet innan det flyttas över. Inför ett mindre projekt kan en programmerare ha gjort en 
snabb lösning för UI:et, som kan göra precis det som behövs för spelet, utan att vara implementerad 
med andra framtida spel i åtanke. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fel. Ibland är den snabba 
lösningen den rätta (och mest ekonomiska). När man överväger att ta in gammal kod för att 
återanvända den, bör man dock utvärdera koden och se om det är bättre att inför det här projektet ta 
sig tid och utveckla någonting mer långsiktigt, än att återanvända kod som var ”snabbt ihopslängd” 
som ingen programmerare riktigt vill ta ansvar för (den var ju trots allt inte skriven för att vara 
någonting beständigt). 

                                                
14 Gamma, Helm, Ralph, John (1995). Design Patterns (s 293). Addison-Wesley  
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4.6.4 Att använda samma benämningar på element över hela projektet 
Efter att ha jobbat med UI-koden i BCR215 inser jag vilken vikt det har att tidigt komma överens om 
benämningar för olika element i spelet, och sedan arbeta med exakt dessa namn över hela projektet. 
För de som skriver kod kan det underlätta arbetet enormt. 

Exempel: 

I BCR2 finns det en uppsättning vapen spelaren kan få tag i. Sex stycken till antalet. Dessa sex vapen 
återkommer i en otrolig mängd filer i kodbasen. Till dessa filer bidrar såväl programmerare, 3D-
modellerare, designers, grafiker och textarbetare. Ett av vapnen är ett hagelgevär och kallas i spelet 
för ”Hagle Breaker” (som något av ett internt skämt för oss svenskar). I kodbasen, när man letar efter 
specifikationer, beskrivningar osv för detta vapen, finns det definierat som ”shotgun”, ”hagle_breaker”, 
”haglebreaker”, ”hagle” och ”hagel”. Liknande brist på konvention finns på alla de andra vapen i 
spelet, samt de cirka dussinet övriga utrustningsfynd man kan göra i spelet. 

När en programmerare ska skriva en ny funktion som behandlar detta, måste han först titta på vilken 
konvention (om någon) som används i datan han får in, och sedan bestämma sig för vilken form den 
ska komma ut i, som ibland blir flera, om den bearbetade datan ska skickas till olika system som 
använder varsitt system för namngivningen. Detta resulterar i ganska mycket extraarbete jämfört med 
om dessa variabelnamn skulle ha standardiserats och huggits in i sten under projektets start. 
Dessutom ökar komplikationerna exponentiellt med tiden. För varje nytt system som skrivs med egna 
benämningar, översättningsfunktioner och liknande, blir de eventuella redan existerande 
konventionernas styrka allt svagare. 

Denna typ av konventioner skulle även ge produktionen fördelar långt utanför ramen för UI-utveckling. 

4.7 Slutsats angående nomenklatur 
Förhoppningsvis kan den presenterade nomenklaturen bidra till mer effektiv kommunikation inom 
företaget. Om en term som ”aesthetic integration” och ”conceptual integration” kan etableras, kan det 
bidra till en att kommunikation med mindre missförstånd än om vagare termer används; termer som 
betyder olika saker för olika personer eller som ständigt måste definieras i varje diskussion.  

4.7.1 Svårigheter 
En potentiell svårighet i att etablera nomenklaturen är tidsåtgången. På ett mindre företag som 
Fatshark, arbetar man ofta med mindre personalresurser och mot korta deadlines. Det kan vara svårt 
att få fram tiden som behövs för att planera och utföra internutbildning. Man skulle kunna låta ett par 
personer börja med det hela och låta det sprida sig av sig självt. Nackdelen med detta är att det finns 
en stor risk för att innebörden av termerna muteras och att man åter har oenhetlighet i 
kommunikationen kring detta. Därför verkar det rimligt att antaga att en mer fokuserad utbildning vore 
lämpligare, så att alla inblandade får samma utgångspunkt. 

5 Flexibilitet 
Att få fram flexibilitet i ett UI kan dels bidra till en bättre slutprodukt, men även effektivisera 
utvecklingen. 

                                                
15 BCR2 eller Bionic Commando: Rearmed 2 är ett plattformsspel utvecklat av Fatshark som ges ut av Capcom 
under 2011. Efter mitt exjobb på Fatshark projektanställdes jag som programmerare under utvecklingen av 
BCR2. 
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5.1 Att exponera för designers 
Den nuvarande lösningen i Fatsharks spel, är att UI:et definieras i programkoden. Förutom 
komponenternas uppträdande och funktion, bestäms även saker som position, storlek och liknande i 
programkod. I motorn som Fatshark idag använder (Diesel Engine) skriver man programkoden i 
skriptspråket Lua, vilket gör att man kan kompilera och ladda om utan att behöva starta om spelet vid 
varje ändring. Detta gör att utvecklingshastigheten går betydligt snabbare än om man skulle behöva 
starta om efter varje ändring. Ändå kan det diskuteras hur bra lösning det är att UI-konfiguration 
bestäms i programkod16. Man kan föreställa sig lösningar där konfigurationen beskrivs i XML-filer eller 
med hjälp av ett verktyg, för att exponera konfigurationen för designers. På så sätt skulle man kunna 
avlasta programmerare. Om designers på egen hand skulle kunna konfigurera UI:et skulle 
utvecklingsiterationerna kunna gå snabbare. Den uppenbara nackdelen är att det krävs en 
tidsinvestering för att ta fram teknikstödet för att göra detta möjligt. 

5.1.1 Tredjepartslösningar 
En variant är att använda en tredjepartslösning för GUI-hanteringen. Det finns olika lösningar, till 
exempel Anark eller Flash. En fördel kan då vara att det finns väldigt kraftfulla och lättanvända 
metoder för att göra vackra och välfungerande GUI:n. En nackdel kan dock vara att det blir svårt att få 
full kontroll över och mäta hur mycket prestanda som går åt till GUI-renderingen. Om allting sköts 
direkt från spelmotorn finns ofta verktyg för att mäta sådant på ett effektivt sätt. 

5.2 Att exponera för slutanvändaren 
Något som tydligt framgick i användartestet i Lead and Gold, är att spelares smak när det gäller ett 
UI:s utformning skiljer sig markant mellan olika användare. Därför skulle det i många fall vara 
önskvärt att exponera UI-konfigurationen till slutanvändaren. Detta görs redan på vissa spel, 
framförallt i MMORPG17-genren. En utmaning här är att designa en metodik som är tillräckligt 
lättanvänd för att kunna fungera för en användare. Dessutom är det viktigt att bestämma vad som ska 
gå att ändra och vad som inte ska gå att ändra, framförallt om spelet spelas mot andra över nätet, så 
att det inte går att skaffa sig oförutsedda fördelar mot sina motståndare. 

Vidare kan man inte förlita sig på att användaren kommer att sköta sig själv. Beroende på spelgenre 
är andelen spelare som orkar konfigurera sitt spel mer än att ställa in rätt ljudvolym och möjligtvis 
lagom muskänslighet inte alltid så hög. Att kunna starta ett spel och direkt sätta igång och spela är 
ofta en vikig faktor. En standardkonfiguration som passar medelanvändaren måste alltid finnas. 

6 Avslutning 
Som det har beskrivits i rapporten bestod mitt exjobb av två uppgifter. Dels användartestet, dels 
metodikframställningen. Där metodiken, med en gemensam terminologi och så vidare, kan utgöra ett 
användbart verktyg på plats när designbeslut tas, kan internetbaserade test utgöra ett möjligt 
komplement till fokustesterna som redan genomförs på företaget. Internetbaserade test skulle givetvis 
kunna användas på olika områden; inte bara UI-relaterade ämnen.  

Jag tror personligen att en hög nivå på UI-design är någonting som det för Fatshark är värt att satsa 
på, då det gynnar alla typ av spel, oavsett genre.  

                                                
16 Deloura, Rabin m fl (2000). Game Programming Gems (s 3). Charles River Media. 

 

17 “Massively multiplayer online role-playing game”. Spel över internet där hundratals eller tusentals spelare 
spelar tillsammans i en och samma spelvärld. 
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6.1 Vidare arbete 
Ett framtida projekt (som skulle kunna genomföras i form av ytterligare ett exjobb, eller intern 
utveckling på företaget) är den faktiska kodimplementationen av ett UI-system som bygger på idéerna 
presenterade i denna rapport. En enkel men flexibel UI-kodbas som kan flyttas över till nya projekt, 
och är utvecklad med detta i åtanke, skulle mycket väl kunna vara en smart långsiktig investering för 
Fatshark. 

En annan variant på vidare arbete, mer grundat på de internetbaserade testen, är att utveckla denna 
typ av testning till ett något mer strukturerat och kontinuerligt förkommande fenomen. Att ta in externa 
testare tidigt under projektet, oavsett om det sker via Internet eller i form av klassiska fokustester på 
plats, kan vara gynnsamt för spelets utveckling och kan hjälpa företaget att ta beslut om olika saker i 
spelet. Ett framtida exjobb skulle kunna avhandla hur fokustestning kan genomföras på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 

6.2 Tack 
Jag vill tacka Erik, Rickard och Fatshark för att jag fick möjligheten att komma till Fatshark och göra 
mitt examensarbete där. Vidare vill jag tacka alla anställda och praktikanter på företaget för det varma 
välkomnande jag har fått. Så mycket jag har lärt mig under exjobbet och under mina fortsatta 
månader som anställd har jag inte gjort på många år. För min egen del har det varit en förmån att få 
göra mitt exjobb i den branschen jag i framtiden helst vill jobba i. Jag hoppas och tror att arbetet jag 
gjort har hjälpt företaget. 

Slutligen vill jag tacka min opponent Björn Falke, som tog upp flera tänkvärda punkter som hjälpte mig 
att förbättra rapporten inför slutversionen. 
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Bilagor 



 

Bilaga 1 – Resultat från HUD-enkäten 

ID Age Experience Minutes Liked Why? Important Change?  

35 22-27 Advanced 60 A 

Elements are separated so look specific direction for 
specific information. Look \"bottom left\" for \"HP\" it\'s 
more simply. B is compressed and informative but no 
need to watch all information at once in this game. 

Discrete Customizable. Best HUD is different in situation, 
purpose, experience from other game. 

13 17-21 Advanced 40 A 

there is a health and ammo indicator unlike layout C 
and D. Also these indicators are placed at the bottom 
of the screen where they are in most shooters. it feels 
unnatural to look at the top of the screen for the 
ammo and health indicators. also for C, information 
about the objectives only is not enough for good 
gaming. for D: i agree less HUD makes the game 
more immersive, though this is not enough for a good 
gaming experience. 

Info! 

for me the ammo and health indicators are 
important. i like to know when healing or tactical 
reloading is a good choice. i think it\'s best for 
these two indicators to be next to each other for 
a quick reading. also objective information 
should be at the top of the screen as many 
people are used to it from other shooter games. 

14 17-21 Advanced 30 B 

Personally I prefer the party on the bottom and my 
ammo etc on the top,this is because I rarely shoot 
down and its much easier for me to look at the ammo 
when its at the top. I also liked D,because this will be 
good for recorders. 

Mostly info 

Personally I\'d like the team icons at the bottom 
of B to be resized,this will also need to be added 
with the addition of dedicated servers,if servers 
have 12+ people,the team icons would not fit,so 
dynamic resizing will need to be added. 

15 17-21 Advanced 180 B 

Mostly everything was at the top of the screen, didn\'t 
force your eyes to draw up-down-up-down to check all 
the stuff everything is up there and that makes it 
easier and faster for your eyes. 

Mostly info 
I think with a little smaller \"HP icon and 
Weapon icon\" it would be perfect.. But it\'s quite 
perfect as it is. 

16 28-35 Advanced 60 B 
It\'s more compact than A. I love having the distance 
meter for greed and robbery on the top and the kill log 
is on the bottom right is easier to read. 

Discrete 

I would like to see a merged but compact 
version of hud A and B. Take the health meter in 
HUD B and move it back to the bottom left like 
HUD A but make it much smaller. Make the pics 
for the classes in HUD B across the bottom 
smaller. Same for the bullet count it\'s way too 
big, I don\'t need to see a pic of my weapon 
either. A small number in a circle would suffice. 
A less intrusive and compact HUD would offer 
all the info you need and give more immersion 
and screen area. 

17 17-21 Casual 45 C 

Because it was very simple and clean. Only showing 
what is important and crucial. Such as your team\'s 
score and kill icons/messages. Things like the amount 
of bullets left in your current clip/mag are gone and 
they do not really matter since ammo isn\'t limited. 

Discrete 

The only thing it lacks is the buff icons. If those 
were added to the top of the screen again that 
would complete it. There is ofcourse always 
room for some more tweaks such as the chat on 
the left should be sent over to the right since I 
found it awkward on the left, since it covers the 
character when open and it just didn\'t feel right. 



 

The kill icons should be moved to be either right 
below the score or below the chat being fairly 
small and discrete. Showing a max of three 
kills/deaths at once so that it doesn\'t obscure 
the view all too much. Simplicity is key when it 
comes to a game like this and with some minor 
tweaks, HUD C is a keeper! Hope I helped you 
in making this otherwise brilliant game even 
better! - Peyman \"Toby\" Torabi PS: Fatshark 
äger!  

18 17-21 Advanced 20 B 
The right hand placement of the chat was really nice. I 
liked having most of the other stuff tucked away in the 
left hand corner. Provided with all the info I wanted. 

Info! 

Tuck the money/score icon underneath the 
synergy effects to square it all away. Reduce 
the player icon size a lot so there is not big huge 
faces on the bottom. add the game message 
box (who killed who and ranks etc.) I suggest 
underneath the chat box on the right side. 

19 17-21 Advanced 100 A 

I found it visually satisfying because the layout gave 
the required amount of information to successfully 
play the game and it wasn\'t clustered into one single 
part of the screen.  

Info! 

Maybe put the ammo symbol next to the health 
circle. These are the most important HUD 
elements in my opinion and a quick look into the 
left lower corner should show both of them. And 
I think if the party list changed places with the 
money score, it would look more appealing. 

20 22-27 Advanced 60 A It gave the most information while giving the familiarity 
of bottom styled HUDs Mostly info 

If I were to be able to scale it to make it smaller 
and if the kill/death text was separated from the 
auto-call text. 

21 28-35 Advanced 20 B 

This HUD appeared to have the most essential 
information on the screen at one time compared to the 
others but still had an improvement on HUD A 
because of the placement and my own tendency to 
look up rather than down for information. 

Mostly info 

Well honestly, there seemed to be little change 
in the overall HUD with the exception of turning 
some items on or off. Things to add or allow and 
option for to the user: 1. Keep the timer on! Why 
show this for only 10s when you are at the 5min 
mark? its small enough you can stick it 
somewhere. 2. Why is the chat not persistent? 
Bring in a 15%opacity to atleast show users its 
there. This may increase the actual talk in game 
rather than let your users think it is not even 
there. Think less like a gamer and programmer 
and more like a user opening your box as their 
first shooter. 3. Objective Arrows: add an option 
to keep these on, atleast for new players. (ie 
powderkeg, robbery) 4. \"Alt skill\" confusing use 
in the HUD. This shows on bottom right in HUD 
A and is useless to a trapper (no recharge on 
traps - change it to num avail or used?) Missing 
on one completely (gunfighter) and too small to 
even care about for the others anyway when 



 

you have the \"alt\" key showing the white ring 
and sound to accompany it. 5. Throw in a small 
list of icons on the bottom of who you have 
already as classes assigned on your team 
(maybe just at class select screen). 6. Maybe 
some whistle or yell command to get the 
attention of other players when you are down? 
because they for some reason dont pick up on 
this all the time. Anyway, hope its not too critical 
and helps! Thanks for letting me take part. 

22 22-27 Advanced 45 A 

It\'s the classic HUD with neither of the 3 new options 
being particularly appealing. In a game that requires 
as much information absorption as this, having most 
and all of it removed strikes me as ineffective. The 
2nd HUD, option B, was good however it\'d be worlds 
better if it\'s alignment was flipped towards the bottom 
rather than the top. That being said, I still enjoyed A 
more because I was both used to it, and it was 
decently made to begin with.  

Mostly info 

Rather than type it up here again, I made a 
forum post for you guys. Hope you like some of 
the ideas, keep up the great work on the game. 
- Thrash 
http://forums.leadandgold.com/showthread.php?
tid=1100 

23 22-27 Advanced 25 D I like the screen clear of clutter. I don\'t feel it took 
anything away by nor having a HUD.  No HUD! 

Nothing...I dont like HUDs all that much. The 
simplicity of this game is one of the things that 
makes it great. Why ruin it? 

24 17-21 Advanced 60 B 

NOTE: When I logged on, there wasn\'t much in the 
ways of people to against logged in. So I piddled 
around in the practice for quite some time, damaging 
myself to see the effects displayed by the HUD. I liked 
B so much better because it still relays all of the 
information I find important, while it doesn\'t put strain 
on my eyes. Also, it is very compact. I am a 
minimalist, so Ideally C would be what I want. My 
concern here is the fact that I can\'t see my health, at 
all. I have no indication of when i will die. 

Mostly info 

Change the look of the health bar, I played too 
much Diablo II and this type of health bar 
always bugged me. Also, provide a slider to 
change the HUD size overall. I would like mine 
to be about 80% of what it is now, maybe less.  

25 17-21 Advanced 160 A 

B is to clustered at the top for my taste. C Would be 
good for a hardcore game mode but lacks the info 
needed for regular gameplay. A stood out because it 
was organized and easy to read.  

Discrete 

I have come up with a few ideas that i love. I 
made a thread about them here- 
http://forums.leadandgold.com/showthread.php?
tid=1090 I photo shopped this one together 
before the psd was released on the forums- 
http://img693.imageshack.us/img693/5681/hudi
deacopy.png And thanks to Hampe for providing 
the HUD photo shop layers i made this 
http://img405.imageshack.us/img405/7946/testh
udcopy.png In my opinion having most of it on 
the bottom is clear easy to read and it just 
seems to be what everyone is use to coming 
from other games.  



 

26 28-35 Advanced 30 A I don\'t see too much of an issue with the original 
layout. It is clean and non confusing.  Mostly info 

The chat window is a mess, imo. Since there 
isn\'t voice chat in the game (not a bad thing, 
since this game appeals to the casual player as 
well as the full time gamer type) the chat should 
be lean and clean. Slice off the size, it is really 
too tall, it does get in the way of the 
\"experience\". Make it by default talk in party 
chat (maybe it does, I have found it more 
cumbersome, so haven\'t been using it since 
going gold) and *maybe* give us \"commands\", 
i.e. - \"Cover me!\" or \"Follow!\", etc. Thank you 
for allowing me to share my thoughts.  

27 17-21 Advanced 90 A 

I hesitated between A and C a long time. C would be 
perfect for a \"hardcore\" type of game where no hud 
or highlight would be present (just like in L4D2). But in 
the end, I chose A because it contains all the 
informations I need without being too visible. B was 
disturbing as it regrouped all the information on the 
top which is unusual and not really effective. D was 
nice to do screenshots or movies. 

Discrete 

I would change layout A by removing the rank, 
trait and synergy displays as the rank can be 
viewed in the score window and is not that much 
important. I rarely look at it myself. The same 
goes for the synergy display as I never look at it 
relying instead on visual indications, and finally 
the trait display is redundant with the one you 
get when trying to use it, this one being a lot 
more indicative and lesser disruptive of the 
concentration. These three elements take some 
space on the screen for little informations and 
could easily be removed. Besides I think that the 
health indicator may be a bit too big. In the end, 
I would rather like visual indication in the game 
instead of HUD displays. 

28 17-21 Advanced 60 A 

I liked A, the default layout, because everything 
seems to flow much better. Also, everything is 
centered and located where I would expect it to be. I 
also liked B, but with parts being somewhat off center, 
I could never really get used to it. 

Mostly info 

The main thing I would add would be a game 
timer. It is annoying to have to look at the 
scoreboard in order to see how much time is 
left. 

29 22-27 Advanced 30 C 

He gives you just the necessary informations. The B 
is the worst, to have all informations on the top of the 
screen is not really good... The C is for me the best I 
like the D too, I used to play CoD:MW in hardcore 
server, so without any HUD, and I like that, but I think 
it\'s not for everyone. 

Discrete 
I think it could be good to just fade in the 
synergy bar when you got a new one, to see 
where you are now. 

30 22-27 Advanced 60 A 
it simple and places correctly. i liked the concept of 
HUD B put i think it would be places in the bottom 
rather than the top. 

Info! 

I would like a tranfusion of HUD A and HUD C 
the most. a HUD that will only show you 
information which is vital at that very moment, 
for example if you get hurt the health bar will 
pop up until you are back at full health and than 
it will disappear. same thing for objectives, 
ammo + gun selection. 



 

31 17-21 Advanced 120 B 

In my opinion HUD B seems to be the best. It\'s 
simple and clean- what I like the most about HUD B is 
how everything you need is at the top of the screen. 
The current (standard) HUD in-game can be a bit 
cumbersome because you have to look at the top of 
your screen for some information, and then at the 
bottom for other information. HUD B prevents players 
from looking all over their screen.  

Mostly info 

The only thing I dislike about HUD B is the 
health \"circle\" (although this is not limited to 
HUD B specifically- but any HUD that displays 
health). I feel as if though the health circle could 
be cleaned up, to make it take up less space 
and so it is easier to read. Possibly more 
information would be helpful as well, such as a 
game timer.  

32 17-21 Advanced 30 C The other HUD\'s had to much information. For 
example: Health- and Weapon Bar is way to big.  Discrete Just add a healtbar and opposite team scorebar 

to HUD C and it would be perfect. 

33 17-21 Advanced 30 A 

I felt that HUD A was better then the rest because it 
used more of the screen. While HUD B offered 
everything neatly along the top I feel it was hard to 
glance and gather the information I wanted. Hud C & 
D were both two plain. Also whenever you gained 
experience while using these HUDs you would still get 
the effect that normally appears around the circle in 
the bottom left corner. HUD A also had a cooldown 
timer on the player traits which was nicer then forcing 
a player to click the trait hotkey to see the remaining 
time. *small note* I would have played with the HUDs 
more but I was unable to connect to the games so I 
played coop*  

Mostly info 

While looking at the HUD only a few things stick 
out that I feel need to me worked on in order to 
provide valuable information while still having 
and appealing look. The first change I can 
suggest would be to EXP icon. Currently it is a 
circle which contains the players current level, 
and is bordered by the EXP. One thing I find 
appealing in most games is a small bar which 
shows current XP and required for the level up, 
you can reference this in such games as Call of 
Duty or Battlefield. While it is not too big of an 
issue, as the game progresses it becomes hard 
to judge the required XP till you level. Other 
then that I found that HUD A looked very nice, I 
feel the cartoony/western look adds a lot of 
character to the game.  

34 13-16 Advanced 80 A 
It felt comfortable and everything I needed to keep in 
check seemed close to where i was focusing at all 
times.  

Mostly info 

If i were to change HUD A, i would condense it.i 
liked the openness of C, but disliked the lack of 
information. I think if you combined the health 
and ammo into one circle, like many people did 
in the forums, and surrounded the side facing 
the character with the teammates and their 
\"professions,\" then the screen can still feel 
open and the immersion isn\'t ruined. Also, the 
placement of the score isn\'t particularly 
important, but putting it in the top left, like in 
HUD C, then it is still available without ruining 
the immersion.  

36 46-45 Advanced 240 A 

In the end I decided the original still had the best 
layout, though B was ok but to cluttered.. Whats really 
needed is perhaps selectable elements to be turned 
on off and a scaleable size.. Its still too big 

Info! Scaleable, selectable elements on/off 

37 22-27 Advanced 300 C C was clean, allowing focus on the action rather than 
secondary parameters. Discrete 

Mainly lacking from C was the buff/synergy 
effect icons. A very small healthbar might be 
squeezed in, but seeing how synergy buffs 



 

increase health regen by alot, I find it less 
crucial. Also move the chatwindow from left to 
right in HUD C, as it is placed in A and B. 

38 22-27 Advanced 240 A 
None of the hud elements in A were blocking my view 
and yet keeping me informed with everything I had to 
know in order to play the game to its fullest. 

Mostly info 

Id prefer using HUD C if it was displaying a bit 
more info. In a game like this where you only 
have a handful of other players on your team 
you have to be extra careful and be aware of 
your stats like hp/synergies and ammo to play 
as good as possible since dying has a bigger 
consequence when there might not be anyone 
there to take your role if you should fall. The info 
shown should be kept at a minimum in terms of 
space given to it to not block the screen to much 
and in order take full advantage of the 
\"gamefeeling\" when playing. Id suggest taking 
vital elements like hp/synergies and ammo and 
add them to HUD C but in a much smaller 
format then can be seen in HUD A and B. For 
example a circle with a number in it that would 
represent ammo, a circle for hp like in A but 
sized down ofc, and the 4 synergies, which in 
my opionion could be kept at the same size as 
in A. Then keep them all in the lower bottom of 
the screen so you dont have to look all over the 
screen for your stats. That in my opinion would 
make it the best option, combining both 
information and immersion.  

39 28-35 Casual 90 A 

I didn\'t understand that there was more of them? I 
like the original one best from those that I tested, 
there where to much information on the top that was 
vital and the top isn\'t just that interesting looking at 
while playing, my focus are elsewhere. I did like that 
symbols showing my teammates and their status! 

Mostly info 

I would like to see numbers for health, change 
place for the gun and it\'s ammo so that ammo 
are in the big circle, that\'s the important one, I 
can see what gun I\'m using. 

40 22-27 Advanced 120 A I felt it fit my playing style very well. However, I do 
prefer the default HUD they have in the game now. Mostly info Allow us, the users, to move the HUD items 

around as we like. Like a drag and drop system. 

41 22-27 Advanced 30 B 

It was easier to read and use than the others. It 
provided more information at a glance than the others. 
Overall it had the best usability without giving up 
anything as far as looks or feel.  

Mostly info 

I feel that the HUD should look very similar to 
the HUD Test B, however smaller and more 
compact, especially the teammates portion of 
the HUD. There should also be an option to turn 
the HUD off completely to allow complete 
immersion in the game.  

42 22-27 Advanced 120 B 

The information was less scattered around the 
screen. You would look up and see everything you 
need, instead of looking down for your health, then up 
for your progress/buffs, then down again for your 

Mostly info 

I would rethink the elements themselves. I don\'t 
want to have to LOOK at my health to SEE how 
much I have. In my TF2 custom HUD 
(http://pindahud.googlecode.com/) you can see 



 

ammo, and so forth. your health in the corner of your eye. It starts 
blinking as soon as it\'s below 66% so you know 
you have to look out. Lead and Gold\'s HUD 
would be at it\'s best if it were possible to give 
information without really being on the front row, 
so to speak. One way of achieving this is to alter 
the elements themselves and maybe rethink 
them altogether. Unfortunately, I have had 
VERY little time to access the beta this week, 
but if you would like me to think along in this 
process some more, please let me know. Long 
story short: In my opinion, the HUD is far from 
done, but I\'m willing to help more! 

43 17-21 Advanced 180 B 

The layout was much nicer than that of A and C (and I 
guess D). There was the perfect amount of 
information and it was more condensed compared to 
the other HUDs.  

Discrete 

The location of HUD B definitely needs to be 
changed. When it\'s located up top, it\'s very 
hard to see enemies above you, which occurs 
more often when sniping and long range 
shooting. If the HUD was tucked away into the 
two corners, each displaying specific 
information, then the experience would be far 
more immersive while still aiding you ingame. I 
would prefer a HUD separated into two wheels. 
On the left, would include health ammo and 
other items that affect the player and the right 
would display details pertaining to the map, 
which would be like a team HUD. Also, in Half 
Life 2, there is a reticule HUD, which displays 
health and ammo. Something like this could also 
be used, as long as it does not stand out, nor 
overtake the normal reticule. Thanks for letting 
me try out the HUD beta! 

44 22-27 Advanced 900 B the important information was on the screen, and all in 
one spot Mostly info 

the HUD needs a round timer, also I like the 
HUD at the bottom of the screen, rather than at 
the top, its less distracting there because my 
perception of it is blended into the ground 
almost as if I expect it to be there, its a more 
natural feeling than if things are at the top of the 
screen 

45 22-27 Advanced 75 B 
I liked B HUD the most, because he is condensed in 
one part of the screen. I think that B is most clear and 
gamer friendly, while still offering all needed info. 

Mostly info 

In my opinion dra-and-drop hud would be nice, 
but i already posted that along with McGraw. 
But all HUDs were missing one thing - game 
timer. I\'d like to know how much time i got \'til 
end of turn, without pressing [tab], because 
[tab]+[shift] opens steam, and it happens me 
quite often, when im sprinting on [shift] and 
checking the score/time, and BANG! Steam 



 

comes out with his overlay. Thats all what 
comes to my mind. Thanks for opportunity to 
work with You. :) 

46 22-27 Advanced 120 B 

With a large widescreen monitor, having information 
in all four corners means I have to turn my head a lot 
to view this information. Gathering the information in a 
more compact area does not require me to move my 
focus away from the action as much. While 
information does not feel as important in this title I still 
prefer having it available. 

Mostly info 

I would like to have a smaller health bar beside 
the aiming reticule. Moving the other elements 
towards the middle of the screen would also be 
appreciated on bigger screens. 

47 22-27 Advanced 180 A 
When in a fast paced action game i like to have as 
much information as possible. Especially if it is 
competative. 

Info! I dont know. 

 



 

Bilaga 2 – Svar på intervjufrågor 

Svar på intervjufrågor – Mårten Stormdal 

Hur bestämdes det hur HUD:en skulle se ut? 
Utgick från en idé om att ha ett spel helt utan HUD, utan att detta var något som var med i en spec. 
Allt eftersom spelet utvecklades lade man till vad som behövdes. HUD:en var snarare ett nödvändigt 
ont än att den sågs på som en feature. 

Vilka hade mest att säga till om? Designers, grafiker eller programmerare? 
Mårten upplevde att grafiker och programmerare hade det slutgiltiga ordet, eftersom det var de som 
implementerade komponenterna.  

Kändes det som att processen gick framåt hela tiden, eller kändes det trögt? 
Det gick framåt och HUD:en blev ständigt bättre. Dock tycker Mårten att det finns en del arbete kvar 
innan man kommit hela vägen. 

När ett beslut om en ändring gjordes, på vilka grunder brukades beslutet tas? Vad vägdes in? 
Besult togs oftast under korridorsmöten. De flesta var involverade, men det fanns inte direkt några 
rutiner för hur ändringarna gjordes. Underlaget för förändringarna var fokustesterna. I många fall var 
det tydligt att en förändring behövdes för att många testpersoner var eniga om en brist eller något 
som flera inte förstod. 

Fanns det några oenigheter? Hur löstes isåfall dessa? 
Ja, det gjorde det. Ett exempel var användningen av färg. Mårten förespråkade användning av olika 
färger för att tydliggöra saker. Grafikerna bromsade detta då de tyckte att för mycket olika färger 
skulle få för stor negativ effekt på estetiken. Tydligt exempel på avvägningen mellan tydlighet och 
estetik.  

Mårten tycker att det kan vara viktigt att prioritera tydliga lösningar initialt och sedan göra dom 
snyggare, för att undvika att behöva panikimplementera lösningar under ett senare skede, som då blir 
onödigt fula. Han nämner wapoints i Just Cause 1 som exempel. Från början hade en ganska diskret 
lösning föreslagits, som ratades. Man ville inte använda waypoints alls. I slutändan visade det sig att 
waypoints behövdes och en väldigt oestetisk lösning fick implementeras i sista sekund. 

Känner du att det finns ett behov för en mer strukturerad arbetsgång och kommunikation kring 

HUD-utvecklingen? 
Ja, absolut! HUD:en är en väldigt viktig spelkomponent. Mårten uttrycker att man som utvecklare i 
många fall kanske underskattar HUD:ens betydelse för den riktiga spelaren. Som utvecklare är man 
intresserad av att göra ett bra och snyggt spel, som spelare är man ofta intresserad av att vinna, och 
vill ha hjälpmedlen för att lyckas. 

Mårten tror att ett gemensam nomenklatur är en bra idé, för att underlätta kommunikationen och 
effektivisera utvecklingsarbetet kring HUD:en. 

Nämn några olika värden som kan tala om hur bra en HUD och dess komponenter är. 
Detta skickades med som "hemuppgift". 

 



 

Svar på intervjufrågor – Peter Nilsson 

Hur bestämdes det hur HUD:en skulle se ut? 
Jonas (konceptskissare) skissade någon variant som kändes cool. Vi provspelade själva och med 
fokusgrupper och itererade ändringar. 

Vilka hade mest att säga till om? Designers, grafiker eller programmerare? 
Först och främst grafiker (som avgjorde vad som fungerade estetiskt), sedan designers (som säkrade 
användbarhet och liknande), och sist programmerare. Upplever att designers egentligen borde gått 
före grafiker och att hur det fungerade nu var lite omvänt.  

Kändes det som att processen gick framåt hela tiden, eller kändes det trögt? 
Det gick framåt stadigt, men som programmerare fanns det en del frustration med ständigt ändrade 
designer. Detta förstärktes av att det fanns lite tid för att göra koddesign som var förberedd för 
förändring. Därför blev det en hel del hårdkodade lösningar. 2D/3D representationerna var lite bökiga. 
Önskar att systemet hade varit mer komponentbaserat och förberett för ändringar. 

När ett beslut om en ändring gjordes, på vilka grunder brukades beslutet tas? Vad vägdes in? 
Feedback från fokustester. Man hade en initial idé och lät fokus testare utvärdera det hela. Ett 
exempel är kompassen, som togs bort. Spelaren behövde inte så mycket info som den komponenten 
visade. 

Fanns det några oenigheter? Hur löstes isåfall dessa? 
Nej, det var ganska lugn stämning. Önskar lite mer effektivitet ibland dock. 

Känner du att det finns ett behov för en mer strukturerad arbetsgång och kommunikation kring 

HUD-utvecklingen? 
Vore bra att ha bättre koll på vart man är påväg från fösta början. Kanske bör man ta in grafiker i ett 
senare skede än sist. De fick rita om väldigt mycket saker. 

Nämn några olika värden som kan tala om hur bra en HUD och dess komponenter är. 
Detta skickades med som "hemuppgift". 



 

Svar på intervjufrågor – Ander Degeer 

Hur bestämdes det hur HUD:en skulle se ut? 
Det fanns en initial version planerad. Sedan var det en iterativ process att färdigställa den. Några 
saker som kändes viktiga till en början föll sedan bort.  

Vilka hade mest att säga till om? Designers, grafiker eller programmerare? 
Mårten (lead designer) hade sista ordet. 

Kändes det som att processen gick framåt hela tiden, eller kändes det trögt? 
En trög process var synergierna. Det var vår USP (unique selling point) och det var väldigt svår att 
tydliggöra det här tillräckligt. 

När ett beslut om en ändring gjordes, på vilka grunder brukades beslutet tas? Vad vägdes in? 
Det var ganska mycket ”vi testar och ser vad som händer”. Hur lång tid en ändring bedömdes ta 
vägdes också in. 

Fanns det några oenigheter? Hur löstes isåfall dessa? 
Att aktivt aktivera sina synergier var något som diskuterades. Flera höll med om att det var ett bra 
förslag, men det kom för sent i projektet. 

Känner du att det finns ett behov för en mer strukturerad arbetsgång och kommunikation kring 

HUD-utvecklingen? 
Både och. Det kan blir lite för många kockar ibland. 

Nämn några olika värden som kan tala om hur bra en HUD och dess komponenter är. 
Detta skickades med som "hemuppgift". 



 

Svar på intervjufrågor – Mattias Rousk 

Hur bestämdes det hur HUD:en skulle se ut? 
Till en början var det viktigaste att den skulle återspegla epoken. Det fanns en initial idé som byggde 
mycket på att hitta en korrekt estetik som passade epoken. När saker i resten av världen 
förvandlades till ikoner blev allt det här mindre viktigt. Kompassen (som var designad för att ge ett 
tidsenligt intryck) blev onödig och togs bort. Det var hela tiden mycket trial and error. 

Vilka hade mest att säga till om? Designers, grafiker eller programmerare? 
Främst design. Grafikerna ville ha stöd från Mårten i sina beslut. Programmerarna bromsade inte, 
trots arbetsbörda och ständiga förändringar. Det var bara Mårten som hade koll på testerna. 

Kändes det som att processen gick framåt hela tiden, eller kändes det trögt? 
Alla iteration medförde en viss tröghet. En hel del jobb var tvungen att kastas. Det mesta gick dock 
skapligt snabbt. 

När ett beslut om en ändring gjordes, på vilka grunder brukades beslutet tas? Vad vägdes in? 
Fokustesterna, via Mårten. Grafikerna kände att de litade på vad design tyckte och sade angående 
planerade förändringar. 

Fanns det några oenigheter? Hur löstes isåfall dessa? 
Inte så mycket. Kompassen och hälsomätaren var ett lite känsligt ämne, då man tyckte lite olika om 
dem, och det hade varit en del jobb att skapa dem. Vissa hade lite olika tankar om bildspråk. 

Känner du att det finns ett behov för en mer strukturerad arbetsgång och kommunikation kring 

HUD-utvecklingen? 
Ja, det behövs i alla fall inledningsvis mer tydliga specar från designsidan. Vem har sista ordet? Det 
var inte helt glasklart. 

Nämn några olika värden som kan tala om hur bra en HUD och dess komponenter är. 
Detta skickades med som "hemuppgift". 

Tillägg? 
Tycker att det vore intressant att försöka få till HUD:en som någonting mer än ett nödvändigt ont. Det 
borde gå att använda HUD:en som berättande element och effekt.



 

Bilaga 3 – Nomenklaturförslag 

Nomenklaturförslag - Mårten Stormdal 

Sätt att ändra en komponent i HUD:en 
• Storlek 
• Position 
• Gruppering - Ska flera komponenter hänga ihop 
• Stil - Världssimulerande eller är det ok att det känns som en HUD. 
• Visa/gömma? 
• Opacitet 
• Typ - Räknar man indikatorer i världen till HUD:en? 
• Timing 

I vilka aspekter värderar vi en ändring i en komponent? 
• Tydlighet - Lite luddig och subjektiv 
• Intrusion - Hur störande den är när vi inte behöver den? 
• Visual appeal - Visuellt tilltalande eller inte? 
• Immersion - Smälter den in i resten av spelet? 
• Förstår vi vad den vill säga? 
• Relevands - Behövs informationen? Vill vi att spelarna ska ha informationen vid detta tillfälle? 
• Timing - Kommer informationen när vi behöver den? 



 

Nomenklaturförslag - Peter Nilsson 

Sätt att ändra en komponent i HUD:en 
• Flytta om 
• Skala om 
• Ändra färg 
• Ändra textur 
• Gömma/visa 
• Animera annorlunda 

I vilka aspekter värderar vi en ändring i en komponent? 
• Förtydligandet av vad man vill visa 
• Fokus på en viss sak 
• Estetiska förbättringar 
• Förenklande 
• Ny information 



 

Nomenklaturförslag - Anders Degeer 

Sätt att ändra en komponent i HUD:en 
• Flytta 
• Ta bort 
• Skala upp/ned 
• Byta färg 
• Opacitet 
• Animation (röra eller blinka) 
• Byta ut helt 

I vilka aspekter värderar vi en ändring i en komponent? 
• Tydlighet / förståelse 
• Användbarhet (visa rätt saker) 
• Utseender + komposition 
• Feedback (Hud:en förstärker spel-event) 
• Utrymme (Hud vs ingame) 



 

Nomenklaturförslag - Mattias Rousk 

Sätt att ändra en komponent i HUD:en 
• Placering 
• Storlek (komponent) 
• Enkelhet / läsbarhet / "ikonifiering" 
• "Lager"-information 
• Färg 
• Opacitet 
• Animering 

I vilka aspekter värderar vi en ändring i en komponent? 
Här kan man i designgruppen försöka enas om t ex 3 värden som alla kan komma överens om. T ex: 

- Tydlighet 

 Hur snabbt kan man tyda HUD:en? 

- Uttryck 

 Vilken "känsla" vill man uttrycka i spelet? 

- Mångsidighet 

Hur spelas spelet? T ex customisering eller olika inriktningar inom samma spel. 

Inom dessa kan man då få bolla värden och värdera vilka som har högst prio, vilka som passar spelet 
bäst och detta kan vara smidigt att använda i testgrupper. 

Under varje värdeord kan man förtydliga med t ex 3 ytterligare ord som broderar ut vad man menar. 

Exempel: 

Tydlighet 

är 

• Snabbhet i avläsning 
• Avsaknad av text 
• Mjuka former 



 

 

På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 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. 
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