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ABSTRACT 
In the last decade, esports has been continuously exceeding 

expectations in its popularity. The phenomenon of esports has led 

to the development of a whole lot of different genres, which all 

have their own distinct problems/strengths in the usability of their 

user interfaces [22]. Inspired by Nielsen’s heuristics for user 

interface inspection, as well as using a combined set of questions 

from Turunen [5] and Quintans [2] to evaluate the usability of a 

user interface, this study aims to see which similarities and 

differences there are in the usability of distinctly chosen user 

interfaces of three esport games from three different genres, 

specifically FPS (First Person Shooter), MOBA (Multiplayer 

Online Battle Arena) and RTS (Real-Time Strategy) 

corresponding to Counter Strike global offensive (CSGO), League 

of legends (LoL) and Starcraft II (SC2) respectively. 

The result of the study shows many findings, one of the more 

amazing findings was that SC2, the game that represents the RTS 

genre, had the most usability problems in its user interfaces, 

whilst both CSGO and LoL had significantly fewer problems. The 

HUD (Heads-up display) was the interface that stood out the most 

for SC2 because it adopted the most problems. This result makes 

sense when looking at the popularity of the game compared to the 

others, but since the RTS and MOBA genres are partially alike, 

one could expect LoL to have similar problems, which it did not 

for the most part. The study also shows a lot of specific 

differences in usability problems between the various games. In 

addition, there were many similarities in usability strengths and 

very few specific similarities in usability problems between 

various games mentioned before. 

SAMMANFATTNING 
Det senaste decenniet har esporter växt förvånansvärt mycket i 

popularitet. Fenomenet esport har lett till utvecklingen av en hel 

uppsjö olika genrer, som alla har sina distinkta problem hos deras 

användarvänlighet i dess olika gränssnitt [22]. Den här studiens 

metod baseras på Nielsens tumregler för utvärdering av 

användarvänlighet i användargränssnitt, samt en kombination av 

både Turunen [5] och Quintans [2] uppsättning av frågor som 

även de är baserade på Nielsens tumregler, för att hitta vilka 

likheter och skillnader som finns i användarvänligheten hos tre 

olika spel som varje tillhör tre distinkta genrer, specifikt FPS 

(First Person Shooter), MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) 

och RTS (Real-Time Strategy). De korresponderande spelen som 

undersöks är Counter Strike global offensive (CSGO), League of 

legends (LoL), respektive Starcraft II (SC2). 

 

 

Undersökningens resultat visar bland annat att SC2, spelet som 

representerar RTS, hade flest problem i användarvänligheten 

medan LoL och CSGO hade betydligt färre problem. HUD:en 

(Heads-Up Display) var gränssnittet som stod ut mest för SC2 

eftersom det antog flest antal problem. Detta resultat kan anses 

som logiskt när man ser till spelets popularitet jämfört med de 

övriga två, då de andra är mycket populärare sett till antal 

visningstimmar. Dock är genrerna RTS och MOBA mycket lika i 

sin utformning och man hade därför kunnat förvänta sig att LoL 

och SC2 skulle haft ett flertal likheter, vilket de inte hade. Studien 

visar generellt sett på en mångfald i skillnader hos deras problem 

och även en mångfald i styrkor. 
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1. INTRODUKTION 
Spelindustrins utveckling har under de senaste åren gått från att 

främst bestå av det klassiska formatet av “singleplayer”- spel som 

endast uppskattades av en liten krets spelentusiaster, till att lägga 

allt mer fokus på onlinespel. Det första multiplayerspelet 

Spacewars, som skapades 1961 av MIT-studenten Steve Russell, 

var ett småskaligt spel som endast spelades av ett fåtal andra 

studenter [1]. Under de senare åren har denna utveckling lett till 

progression av flera olika genrer av multiplayerspel och däribland 

esporter, som alla har olika typer av problem/styrkor i 

användarvänligheten av deras användargränssnitt [22]. 

Med bakgrund i denna utvecklingen av spelindustrin ämnar denna 

undersökning att besvara följande frågeställning: Vilka skillnader 

och likheter i problem/styrkor av användarvänlighet finns det 

mellan tre populära esporters användargränssnitt. De tre olika 

esporterna tillhör tre olika genrer (MOBA, FPS och RTS), och 

vad innebär detta för spelutveckling/forskning inriktad till att 

förstå/skapa esporter inom nämnda genrer, med avseende på 

design av spelens användargränssnitt? 

Definitionen av en esport är ett tävlingsinriktat multiplayer-

videospel som spelas mellan lag i framförallt ligor inför åskådare 

[6]. Av alla spel som produceras varje år lyckas endast ett fåtal, 

såsom League of Legends och DOTA 2, etableras som erkända 

och populära esporter. Ett förslag på ett spels framgång är dess 

användarvänlighet av användargränssnitten, då spelet lockar fler 

spelare ju lättare det är att förstå navigeringen i spelet och hur det 

är menat spelet ska spelas. 



Undersökningen fokuserar kring tre esporter: Counter Strike: 

Global Offensive, skapat av utgivaren Valve Corporation [3], 

League of Legends skapat av Riot Games [4] och Starcraft II 

skapat av Blizzard Entertainment [16], eftersom de är populära 

spel inom sina populära genrer och olika i den bemärkelsen att de 

tillhör olika genrer. Med tanke på valen av spel avgränsar 

undersökningen begreppet “esport” till att endast omfatta 

datorspel som är onlinespel och multiplayer. 

Spelen är som tidigare nämnt olika, både rent mekaniskt, estetiskt 

och formatmässigt, men alla har en stor följarbas via plattformar 

som exempelvis Steam (en av de större content delivery-system 

där datorspel distribueras till kunder) varav många eftersträvar att 

bli duktiga på spelet på ett sätt som liknas med utövandet av en 

traditionell sport. 

Undersökningens metod kommer använda en uppsättning frågor 

som både Quintans och Turunen [2, 5] bidragit till för att kunna 

uppskatta användarvänligheten i användargränssnitten hos spel. 

Detta utgör ett bra ramverk för att kunna analysera huruvida 

spelen har några skiljande eller liknande detaljer när det kommer 

till deras användarvänlighet i användargränssnitt. 

Datainsamlingen sker genom att de tidigare nämnda spelen spelas 

i omfattande tid, där dokumenteringen sker med hänsyn till tänka 

högt-protokollet. 

 

2. BAKGRUND 
Spel av olika genrer är uppbyggda på olika sätt och kräver därför 

specifika element för att ge spelaren information som är relevant 

för den genre och det spel användaren spelar. Detta leder till att 

utvecklares svårighetsgrad att visa information för spelaren på ett 

så effektivt sätt som möjligt varierar. Detta avsnitt beskriver olika 

genrer och deras komplexitet, hur användargränssnitt 

kategoriseras för spel samt hur bedömning av användarvänlighet 

fungerar, dels på ett allmänt plan, dels för specifika typer av 

gränssnitt. 

 

2.1 Spel och genrer 
Ett videospel kan definieras som ett spel som kan baseras på en 

berättelse och som spelas tack vare audiovisuell utrustning [26]. 

Exempel på audiovisuell utrustning är tangentbord, datormus och 

handkontroll som används för att kunna spela videospelen. Det 

finns många olika definitioner av vad som utmärker ett spel, 

exempelvis kan ett spel definieras som en frivillig interaktiv 

aktivitet, där en eller flera spelare följer regler som begränsar 

deras beteende, vilket slutligen medför att kvantifierbara 

konflikter slutligen uppstår mellan spelare [27]. Vad som 

utmärker själva spelandet av ett videospel kan definieras som en 

frivillig aktivitet som utförs inom fasta tidsgränser, enligt regler 

som är accepterade för spelet [28]. 

2018 gjordes en sammanfattning av de tio mest populära 

esporterna, som baserades på totalt antal timmar som användare 

sammanlagt tittat på livestreams från streaminghemsidorna 

YouTube och Twitch. Där placerades League of Legends (LoL) 

på första plats som mest sedda esport, med totalt 240 miljoner 

timmar. Counter Strike: Global Offensive (CSGO) kom på andra 

plats med totalt 212 miljoner timmar i visningstid, och slutligen 

Starcraft II (SC2) på sjunde plats med 17.5 miljoner timmars 

visningstid [7]. De flesta tittarna väljer att se på esport då de 

själva vill utvecklas i ett spel de själva utövar. Spänning och 

drama kring lagen är också stora anledningar, men det är tydligt 

att många av tittarna själva är spelare av samma spel de ser på 

[25]. 

De tre ovan nämnda spelen är de mest populära inom sina 

respektive genrer, där LoL tillhör Multiplayer Online Battle Arena 

(MOBA), CSGO tillhör First Person Shooter (FPS) och SC2 

tillhör genren Real-Time Strategy (RTS). 

First person shooter är en kategori av spel där spelaren uppfattar 

sin omgivning via det synfält karaktären i spelet har (användaren 

ser genom karaktärens ögon), i ett tävlingsinriktat stridsfyllt spel. 

Spelaren har tillgång till flera olika typer av vapen beroende på 

vilken typ av FPS-spel som avses. Exempel på dessa är 

automatkarbin, pistol etc. [17]. 

Real-time strategy beskrivs som ett stridsfyllt tävlingsinriktat spel 

där spelaren måste ta hänsyn till konstruktion i realtid för att 

kunna vinna. Med konstruktion menas att spelaren konstruerar 

byggnader och trupper. Spelaren kontrollerar sedan dessa 

konstruerade enheter för att förstöra motståndarens konstruktioner 

samt försvara sina egna och därigenom vinna. Ju större yta 

spelaren lyckats täcka, desto större övertag spelaren har då 

spelaren har tillgång till fler resurser [19]. 

Multiplayer online battle arena baseras i real-time strategy och 

tillhör kategorin MOBA/ARTS, där två lag tävlar mot varandra i 

en strategibaserad stridsfylld match, ofta bestående av fem spelare 

per lag. Första laget att förstöra andra lagets bas vinner. Varje 

spelare kontrollerar sin egen karaktär (kallas ofta hero eller 

champion) som har unika egenskaper och förmågor. Viktig 

distinktion från real time strategy är att i MOBA-spel finns det 

ingen trupp/byggnads-konstruktion utan de flesta strategier som 

tillämpas handlar om agerandet av individuella karaktärer och hur 

de utvecklas/samverkar i ett lagspel [18]. 

När det kommer till hur komplexa de nämnda genrerna är, kan en 

parameter vara antalet ageranden per minut (APM), där högre 

APM innebär högre komplexitet. Det fastställs nämligen att 

professionella spelare inom SC2 (RTS) utför mellan 250–300 

APM medan det inom FPS utförs ett färre antal APM, då FPS 

istället för ageranden ställer högre krav på visuella förmågor vad 

avser hastighet och noggrannhet [23]. För MOBA konstateras det 

att de flesta ageranden sker som konsekvens av lagets/spelarens 

bedömning av strategin som motståndarlagets karaktärer 

implementerar under matcherna, samt ageranden från visuella 

signaler. Därmed ses antalet APM för MOBA som ett mellanting 

mellan den från RTS och FPS. 

Ytterligare studie som indikerar att komplexiteten varierar enligt 

beskrivningen i det föregående stycket, är den skriven av 

Dobrowolski m.fl. [24], där resultatet fastställde att RTS-spelare 

uppvisar bättre kognitiva förmågor (specifikt för “switching task” 

samt “multiple object tracking task (MOTT)) än FPS-spelare. Det 

visades att RTS-spelarna hade bättre noggrannhet för MOTT och 

mindre “switching cost”. Resultatet överensstämmer därmed med 

bemärkelsen att RTS är en mer komplex genre än FPS. 

Dobrowolski m.fl. menade att resultatet är logiskt till följd av 

faktumet att en typisk FPS match involverar maximalt 64 spelare 

medan RTS involverar upp till 400 kontrollerbara enheter för 

användaren. 

En fråga som brukar ställas ofta, är vad som definierar en esport. 

Enligt Hamari m.fl. [6] är en esport ett videospel som användare 

interagerar med via ett människa-data-gränssnitt, och som 

uppmärksammas med ligor, lag, turneringar och det måste även 

finnas ett intresse från en större publik att följa esporten. 

 



2.2 Användargränssnitt 
Med användargränssnitt avses de mjukvaru-/hårdvarunära 

komponenter av ett spel som användaren interagerar med [5]. När 

det kommer till användargränssnitten för videospel kategoriseras 

dessa i olika grupper. En modell för att analysera och kategorisera 

användargränssnitt i spel formulerades av Fagerholt och 

Lorentzon [8] och modellen menade att det gick att kategorisera 

specifikt fyra olika typer av användargränssnitt i ett spel, enligt 

matrisrepresentationen i figur 1. 

 
Figur 1. Matrisrepresentation för olika kategorier av 

användargränssnitt, utformad av Fagerholt och Lorentzon. 

Matrisen består av två olika axlar, ena med avseende på om 

användargränssnittet i fråga är visualiserad i den spatiala 

spelvärlden eller inte, andra med avseende på om 

användargränssnittet fiktivt existerar i själva spelet. Detta innebär 

alltså att alla användargränssnitt kategoriseras utifrån om 

användargränssnitten ses av både användaren och karaktären som 

användaren spelar (Diegetic) eller enbart användaren själv för 

utgivning av relevant information till användaren (meta, non-

diegetic, spatial). 

Diegetic användargränssnitt är exempel på användargränssnitt 

som både karaktären och spelaren har möjlighet att se. Exempel 

på detta är att en karaktär använder ett hologram som projekterar 

fram en karta som är relevant i spelet, så att både karaktären i den 

spatiala spelvärlden och användaren ser kartan. 

Exempel på spatiala användargränssnitt är de som berör 

handledning i början av flera spel, där enbart spelaren får 

information och instruktioner om handlingar som spelaren ska 

utföra för att bekanta sig med spelet, även om det verkar som att 

karaktären i den spatiala spelvärlden får träningen. Därmed 

existerar denna träning i spelvärlden men inte i den fiktiva 

spelvärlden. 

Exempel på användargränssnitt som tillhör meta är att spelaren 

exempelvis ser vad som ska representeras som blod på skärmen 

när karaktären blir slagen. Detta är alltså något som sker fiktivt i 

spelet men som enbart visualiseras för spelarna och inte för 

karaktären i den spatiala spelvärlden. Oftast ligger meta element 

på ett 2D-plan över spelskärmen. Denna typ av användargränssnitt 

är viktig när det talas om spelets estetik då det är viktigt att denna 

typ av användargränssnitt håller sig inom ramen för spelets 

estetik, eftersom spelarens immersion (spelarens inlevelse i spelet) 

annars kan påverkas negativt [5]. 

Sist finns non-diegetic användargränssnitt, vilket är de gränssnitt 

som används i denna undersökning. Non-diegetic 

användargränssnitt existerar enbart för att ge spelaren användbar 

information vid manipulering av karaktären i spelet. De 

visualiseras inte i själva rummet i spelet utan utanför det på ett 

2D-plan över spelskärmen, och de ingår heller inte i spelets värld 

utifrån ett fiktivt perspektiv, utan enbart spelarens perspektiv. 

Detta är anledningen till att undersökningen enbart kommer att 

undersöka denna typ av gränssnitt, och inte de andra typerna av 

användargränssnitt för videospel. 

Olika typer av användargränssnitt är alltså nödvändigt för en 

esports framgång. En studie som belyser detta område skrevs av 

Al Dafai. I denna studie jämförs två populära esporter med 

avseende på designegenskaper, specifikt non-diegetic 

användargränssnitt. Studien använde en modell utvecklad av 

Consalvo och Dutton [9] för att analysera användargränssnitten. 

Undersökningen visade att de två spelen hade gemensamma 

designegenskaper när det kommer till gränssnitt som 

matchsökning, spelklient, samt HUD - kort för heads-up display. 

HUD:en visar information om spelarens status på skärmen. 

HUD:en visar exempelvis hur mycket liv spelarens karaktär har 

kvar, ammunition i ens vapen, en liten karta över närmsta området 

på banan som spelas på, etc. [12]. 

Med matchsökning avses ett användargränssnitt som möjliggör 

tävlingar i form av matcher mellan spelare istället för tävlingar 

mellan spelare och AI (Artificiell Intelligens). Dessa tävlingar 

fokuseras mestadels kring individers samarbete, laganda, 

individuella spelares färdighetsnivå, strategi samt beslutsfattande 

[13]. 

Med spelklient avses i denna undersökning den första sidan 

spelaren ser efter inloggning i spelet. Denna sida visar exempelvis 

olika typer av nyheter. Nyheterna utgörs av vilka uppdateringar 

utvecklarna till spelet har gjort eller nya saker som säljs på spelets 

marknad som utvecklare vill uppmärksamma användare om, för 

ett kommersiellt syfte. 

 

2.3 Användarvänlighet och bedömning 
När de kommer till användarvänligheten av gränssnitten är det 

viktigt att inse att det inte finns en entydig definition. Denna 

undersökning har valt att använda den enligt Nielsen, som 

beskriver användarvänlighet som ett kvalitetsattribut vilket 

utvärderar hur enkelt det är att använda ett användargränssnitt. 

Användarvänligheten utvärderas utifrån fem olika perspektiv: 

Lärbarhet, effektivitet, memorering, tillfredsställelse samt 

felaktigheter [10]. Dessa perspektiv tillämpas i den välkända 

inspektionsmetoden för allmän utvärderingen av 

användarvänlighet, där totalt tio följande utvärderingspunkter 

anges: 

Statusens synlighet hos ett system - Systemet bör alltid hålla 

användaren uppdaterad om vad som sker, med lämplig feedback 

inom rimlig tid. 

Matchning mellan system och riktiga världen - Systemet ska 

tala användarens språk, med ord, fraser och koncept som är 

bekanta för användaren, snarare än tekniska termer. Följ verkliga 

konventioner, detta medför att information visas i en mer naturlig 

och logisk ordning. 

Användarkontroll och frihet - Användare öppnar ofta 

systemfunktioner av misstag och behöver ett tydligt alternativ för 

att stänga ner den oönskade processen utan att behöva genomgå 

ytterligare dialoger. Ha stöd för “ångra” och “gör om”. 

Följdriktighet och standarder - Användare ska inte behöva 

undra om olika ord, situationer, eller handlingar betyder samma 

sak. 



Felhantering - Noggrann design som förhindrar att ett problem 

sker i första taget är bättre än bra felmeddelanden. Ta antingen 

bort möjligheten att begå handlingar som lätt medför fel, eller sök 

efter dem och låt användaren bekräfta handlingen innan den 

utförs. 

Hellre igenkänning än återkallning - Minimera inladdning av 

användarens systemminne genom att göra föremål, handlingar, 

och alternativ synliga. Användaren ska inte behöva minnas 

information mellan olika stadier av samma dialog. Anvisningar 

till användning av systemet bör vara väl synliga eller 

lättillgängligt när lämpligt. 

Användningens flexibilitet och effektivitet - Acceleratorer — 

nybörjare missar ofta dessa — försnabbar ofta interaktionen för en 

mer erfaren användare på ett sätt så att systemet tar hänsyn till 

både erfarna och oerfarna användare. Tillåt användare att 

skräddarsy handlingar som ofta används. 

Estetisk och minimalistisk design - Dialoger ska inte innehålla 

överflödig information. Alla extra delar information i en dialog 

tävlar mot de relevanta delarna av information och förminskar 

deras relativa synlighet. 

Hjälp användarna att känna igen, diagnostisera och 

återhämta från felsteg - Felmeddelanden bör uttryckas rent 

språkligt (utan kod), exakt indikera problemet, och konstruktivt 

föreslå en lösning. 

Hjälp och dokumentation - Trots att det är bättre om systemet 

används utan dokumentation, kan det vara nödvändigt att förse 

användaren med hjälp och dokumentation. Sådan information bör 

vara lätt att söka efter, fokuseras på användarens aktivitet, lista 

konkreta steg att följa, och ej ta upp för mycket utrymme [11]. 

För att undersöka användarvänligheten och eventuellt identifiera 

styrkor eller problem hos de olika typerna av non-diegetic 

användargränssnitt ett spel utgörs av, har Quintans tagit fram en 

modell som tar hänsyn till Nielsens inspektionsmetod för 

utvärdering. Mallen bör då kunna ge ett tydligt svar för att avgöra 

precis hur användarvänligt ett specifikt gränssnitt är. 

1) Does this interface tell me what I need to know right now? 

2) Is it easy to find the information I'm looking for, or do I have to 

look around for it? (Are the menus nested so deep that they hide 

information from the player?) 

3) Can I use this interface without having to read instructions 

elsewhere? 

4) Are the things I can do on this screen obvious? 

5) Do I ever need to wait for the interface to load or play an 

animation? 

6) Are there any tedious or repetitive tasks that I can shorten (with 

a shortcut key, for example) or remove entirely? 

Ytterligare en studie som undersöker användarvänligheten hos 

non-diegetic användargränssnitt är den skriven av Turunen [5]. 

Studien jämför olika ramverk för att slutligen utse ett bra exempel 

på vad en mall av frågor kan utgöra vid design samt bedömning 

av användarvänligheten hos användargränssnitt. Turunen föreslog 

en utökning till Quintans frågor, för att göra mallen ännu mer 

utförlig och nyanserad. Dessa frågor är de som lades till för 

utökad nyansering vid bedömning av användarvänligheten hos 

olika användargränssnitt. 

7) Are the elements of the user interface artistically/graphically in 

line with the rest of the game? Does anything stand out, and if so, 

should it? 

8) Are there radical changes when moving from screen to screen 

or when opening any of the windows or tabs in it? Are the same 

elements always in the same place and how do additional 

information pop-ups fit into the screen? 

9) How consistent and efficient is the navigation within the 

interface? Is there anything unnecessary that's only there for show 

and could become a liability in the long run when players 

appreciate efficiency over effects? 

10) Is there a better way to do/show/display something?  Does the 

player absolutely need all the items on the screen? Should 

anything else be shown/hidden in each of the views and tabs? 

11) Have you considered people with some sort of disability, for 

example colour blindness? Is your game up to standards in terms 

of accessibility? 

Det Turunen menade var att i grunden är bedömningen av 

användarvänligheten hos användargränssnitten för spel lika och 

det går därmed att använda en allmän mall för att åstadkomma en 

omfattande bedömning, men ju närmare detaljerna av spelen 

undersöks, desto mer nödvändigt blir det att utöka den 

ursprungliga och allmänna mallen för att säkerställa en fullständig 

bedömning av användarvänlighet. Förklaringen till utökningen är 

att olika spel skiljer sig olika mycket och därmed skiljer även 

modellerna med frågorna för undersökning av 

användarvänligheten av spelen. 

 

2.4 Användarvänlighetsproblem 
En studie som indikerar att Turunens resultat är korrekt menar att 

distinkta genrer av spel, däribland esporter, har olika problem när 

det kommer till användarvänligheten av spelen och att olika krav 

på genrespecifika tumregler för bedömning av 

användarvänligheten därmed är nödvändig för optimal bedömning 

av flera olika spel [15]. 

Spelgenrer har olika skillnader när det kommer till problem i 

användarvänlighet av användargränssnitt (världen som karaktären 

ser och som användaren ser). Exempelvis har spel inom genrerna 

Shooters och strategy (motsvarar FPS respektive RTS i denna 

undersökning) olika problem sett till användarvänligheten, där 

Strategy har flest problem i kategorierna Training and help 

(handledning, tipsrutor etc.), och även Artificial Intelligence 

(datorstyrda spelare), medan Shooters har flest problem i 

consistency (hantering av spelarinput) [22]. 

 

3. METOD 
Undersökningens metod använde den uppsättning frågor som 

både Quintans och Turunen [2, 5] bidragit till för att kunna 

utvärdera användarvänligheten i användargränssnitten hos spel, 

eftersom uppsättningarna av frågorna är grundade i Nielsens 

tumregler - således ansågs frågorna vara lämpliga för 

undersökningen. Frågorna användes för att undersöka spelen LoL, 

CSGO och SC2. Dock valdes fråga 11) att inte undersökas då den 

var delvis irrelevant för just denna undersökning - den skulle ha 

påbörjat en helt annan diskussion än vad som menades att 

diskuteras. Vad som var menat att undersöka var hur 

användarvänliga gränssnitten är för den allmänna användaren, 

därmed förkastades sista frågan. Genrespecifika frågor lades inte 

till för att likheter och skillnader skulle kunna jämföras tydligare. 

Alternativet hade blivit problematiskt då det hade inneburit att 

genrerna högst troligt fått olika frågor som undersökts, och 

därmed hade jämförelser blivit svårare att utföra. 



Frågorna applicerades på utvalda non-diegetic användargränssnitt, 

nämligen matchsökning, spelklient samt HUD. Dessa specifika 

typer av användargränssnitt valdes eftersom det ansågs att de var 

bland de mest relevanta gränssnitt för användaren av samtliga 

non-diegetic användargränssnitt som diskuterades av Al Dafai 

[12]. 

Användargränssnitten för både matchsökning och spelklient 

undersöktes ett i taget per spel, av enbart oss - författarna av 

studien. Frågorna fanns till hands under undersökningen och våra 

reflektioner dokumenterades via både röst- och videoinspelning 

med hänsyn till tänka högt-protokollet. Reflektioner 

dokumenterades sedan skriftligt. 

Tänka högt-protokollet är ett protokoll för hur exempelvis test av 

användarvänligheten kan ske. Det utfördes genom att deltagarna, i 

detta fall författarna till denna undersökning, tänkte högt under 

tiden flera uppgifter utfördes på de användargränssnitt som 

undersöktes. Samtidigt som varje uppgift stegvis utfördes skulle 

vi förklara vad vi gjorde, vad vi tänkte, vad vi kände, och varför 

på samtliga frågeställningar [14]. 

Enligt tänka högt-protokollet ska det finnas observatörer, alltså 

personer som för anteckningar på deltagarnas observationer. I 

denna undersökning användes videoinspelning som ersättning för 

personer som observerar. Det skulle även gå att säga att vi var 

våra egna observatörer, eftersom vi såg inspelningarna själva och 

således tog anteckningar av vad vi, i egenskap av deltagare, hade 

att säga om gränssnitten som undersöktes under inspelningen. 

Viktigt att nämna är att vi undersökt spelen samtidigt för samtliga 

gränssnitt och kom fram till slutsatser baserade på tänka högt-

protokollet som vi båda tillämpat. När vi inte var överens om en 

specifik bedömning diskuterades åsikter tills dess att den ena blev 

övertygad över hur bedömningen borde vara.  

En annan nämnvärd detalj är att vi båda har erfarenheter inom 

FPS-genren, men endast bristfällig erfarenhet vad gäller MOBA 

och RTS. Dock är vi båda erfarna inom videospel generellt och 

ansåg därför att vi hade kompetens att utföra metoden själva. 

Skärmdumpar samlades in och användes i rapporten för att 

demonstrera likheter och olikheter hos spelen. 

För att analysera användarvänligheten av spelens HUD var det 

nödvändigt att spela alla spelen. Detta moment visade sig vara det 

svåraste, eftersom spelen inte tillåter användare att pausa och 

inspektera gränssnittet på en djupare nivå. Därför behövde 

frågorna i 3.1 studeras in innan steget utfördes. Spelen spelades 

fram till dess att frågorna var besvarade. Tiden kunde alltså 

variera. Samtidigt spelades både röster och vad som skedde på 

skärmen in. På så sätt blev reflektionerna både från spelsessionen 

och tankar i efterhand tillgängliga. Denna typ av dokumentation 

var lämplig då skriftliga reflektioner störde upplevelsen för 

mycket, en fullständig analys hade då varit för svår att utföra 

eftersom fokus på vad som sker på skärmen är nödvändig vid 

undersökning av HUD. Även i detta moment följdes tänka högt-

protokollet. 

När all data var insamlad och kommentarerna sammanställts i 

appendix analyserades informationen genom att diskutera och 

jämföra de olika kommentarerna för att se vilka likheter och 

skillnader spelen hade med hänsyn till både problem/styrkor i 

användarvänlighet. 

Bedömningen av användarvänligheten per fråga gick till på det 

sättet att ett betygssystem med fyra olika betygssteg skapades 

enligt formatet nedan, där betyg 1 motsvarade det bästa och betyg 

4 det sämsta. 

För att betygsättningen ska vara överensstämmande (d.v.s. att 1 

alltid innebär bäst och 4 alltid innebär sämst) har vi valt att 

ytterligare omdefiniera uppsättningen av frågorna så att de 

överensstämmer med formatet, vilket också skulle göra det lättare 

att se potentiella samband kopplade till den bedömda 

användarvänligheten. Med omdefiniering avses endast att frågan 

ställs på ett annorlunda sätt enligt önskan, även om innehållet i 

frågan är exakt samma som innan ändringen. Viktigt att berätta 

om uppsättningen av frågorna är att första frågan på varje punkt är 

huvudfrågan som betygsätts medan de resterande frågorna utgör 

delfrågor av huvudfrågan. 

Tabell 1. Kraven för betygsättning. 

Betyg Definition 

Betyg 1 Ja 

Betyg 2 Mestadels ja  

Betyg 3 Mestadels nej 

Betyg 4 Nej 

Eftersom undersökningen till stor del handlar om att identifiera 

problem/styrkor i användarvänlighet är det inte tillräckligt att 

enbart hitta ett tillvägagångssätt att bedöma användarvänlighet 

enligt tabellen, utan även att genomföra krav på vilka betygssteg 

som måste uppnås för båda kategorierna problem/styrka. Med 

denna kunskap bestämdes det att användarvänlighet vad avser en 

specifik fråga kategoriseras som ett problem om betyget tre eller 

fyra sätts för den specifika frågan. Omvänt kategoriseras 

användarvänligheten som en styrka om betyget ett eller två ges för 

en specifik fråga. 

 

3.1  Uppsättning av frågor 
1) Får jag reda på det jag behöver veta via det här gränssnittet? 

2) Är det enkelt att hitta informationen jag söker, eller behöver jag 

leta efter det? Är menyerna inkapslade så djupt att de gömmer 

information från spelaren? 

3) Är det möjligt att använda detta gränssnitt utan att behöva läsa 

instruktioner annanstans? 

4) Är det uppenbart vad jag kan göra på denna skärm? 

5) Spelas gränssnittets laddskärmar/animationer upp smidigt? 

6) Saknar gränssnittet tråkiga och/eller repetitiva handlingar, som 

annars kunnat förkortas (med exempelvis ett kortkommando) eller 

tagits bort helt? 

7) Hör användargränssnittets element estetiskt sett samman med 

resten av spelet? Står någonting ut, och i så fall, borde det göra 

det? 

8) Är användargränssnittet konsekvent när användaren rör sig 

mellan olika skärmar eller när andra fönster/flikar öppnas? Är 

samma element alltid på samma plats och hur passar nya pop-ups 

in i skärmen? 



9) Hur konsekvent och effektivt är navigeringen i gränssnittet? 

Finns det något som är onödigt, bara där för syns skull och kan bli 

en börda i det långa loppet, när spelare uppskattar effektivitet över 

effekter? 

10) Visas elementen i gränssnittet på ett bra sätt? Behöver 

spelaren verkligen ha alla objekt på skärmen? Borde något annat 

visas/döljas i varje fönster och flik? 

 

4. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet i form av tabeller och 

diagram. Omdömen sammanfattas på de styrkor/problem i 

användarvänlighet som de olika gränssnitten antog för varje spel. 

Fullständiga omdömen finns tillgängliga i appendix. 

 

4.1  Betygsättning och omdömen 
Resultatet är illustrerad i form av fyra olika diagram, där de första 

tre (figur 2–4) visar vilket betyg varje spel har fått med avseende 

på de tre olika typerna av användargränssnitt som undersökts, 

samt uppsättningen av de tio frågorna. Det sista diagrammet (figur 

5) uppvisar medelvärden för betygsättningen för de tre olika 

användargränssnitten per spel. 

För att kunna utföra betygsättningen av användarvänligheten per 

spel med avseende på specifika användargränssnitt, fastställdes 

omdömen som betygsättningen baserades på. Därför var det 

viktigt att tydligt uppvisa denna information, så att läsare får full 

förståelse över betygsättningen per fråga. Nedan följer bland 

annat sammanfattande omdömen per gränssnitt som undersöktes. 

Se appendix för fullständiga omdömen. 

Figur 2. Betygsättning för användarvänligheten i 

matchsökningens gränssnitt. 

I matchsökningens gränssnitt noterades det att enbart SC2 hade 

problem, fråga 10 för att vara exakt. Vad som ansågs vara 

problematiskt var samarbetslägets (co-op, eller co operation, på 

engelska) sida för matchsökning. Specifikt ansågs att det fanns för 

mycket inbäddad text i form av statistisk information. Användaren 

fick information i överflöd vilket störde upplevelsen. 

På fråga 5 och 6 gavs samtliga spel en etta, bästa bedömning. 

Spelen saknade irriterande animationer och laddskärmar, och alla 

gränssnitt var optimerade så att användaren inte fick spendera 

onödig tid på att leta efter funktioner personen sökte efter. Därav 

ansågs dessa vara gränssnittets främsta styrkor för samtliga spel. 

Figur 3. Betygsättning för användarvänligheten i HUD-

gränssnittet. 

Undersökningen uppgav att SC2 hade en hel del problem när det 

kom till HUD, medan CSGO och LoL hade avsevärt fler styrkor 

än SC2. Undersökningens enda fyra delades ut här, en indikation 

på att SC2 uppvisade ett större problem. Detta för att de flesta 

elementen i HUD krävde förkunskaper för att kunna användas. 

Specifikt för fråga 5 noterades att samtliga spel antog samma 

betyg eftersom gränssnittens animationer laddas på ett smidigt sätt 

för samtliga spel. 

HUD:en är enligt resultatet det användargränssnitt som bedömts 

antagit flest användarvänlighetsproblem av alla gränssnitt som 

undersökts. HUD:en är också det enda gränssnittet som har 

problem hos fler än ett spel. Fråga 4, som undersöker om det 

användaren ska göra på skärmen är självklart, är den enda fråga 

som anses vara ett problem hos både hos LoL och SC2. 

Figur 4. Betygsättning för användarvänligheten i spelklientens 

användargränssnitt. 

Spelklienten var det enda gränssnittet där SC2 inte ansågs ha 

några problem. Resultatet visade även att CSGO var det enda 

spelet med problem där. Det allvarligaste problemet med 

gränssnittet var vänlistan som ursprungligen var undanskjuten 

men som sedan fälldes ut när användaren närmade sig den med 

muspekaren, vilket ansågs irriterande. 

Ytterligare ett problem var att spelklienten inte förvarnade 

dirigeringar till externa hemsidor vid köp av ett föremål eller vid 

knapptryckning av en artikel som spelklienten uppvisar. I övrigt 

hade gränssnitten få problem, de främsta styrkorna hos alla 

gränssnitt var att de hade tydliga instruktioner och saknade 

överflödig information. 



 
Figur 5. Medelvärde för betygsättning av användarvänlighet av 

samtliga användargränssnitt. Y-axeln visar betygsättning och x-

axeln visar de olika spelen som avses där 1 = CSGO, 2 = LoL, 3 

= SC2. 

Undersökningen påvisade att CSGO och LoL uppvisat snarlika 

medelvärden per gränssnitt, även om LoL har bättre medelvärde 

för HUD och spelklient. Samtidigt konstaterades att SC2 hade 

sämst medelvärde för alla gränssnitt av samtliga spel. Det 

observerades även att dess HUD hade signifikant sämre 

medelvärde i förhållande till alla andra medelvärden för samtliga 

spel. 

 

4.3 Användarvänlighetsproblem 
Utifrån ett helhetsperspektiv, genom att granska figur fem, är det 

uppenbart att samtliga spel överlag inte uppvisar problem för 

varje gränssnitt. Användarvänligheten vad avser HUD för SC2 var 

dock det närmaste att bli klassificerad som ett problem, men 

eftersom betygsättningen överlag hamnade mellan tre och 

två, bedöms det med säkerhet som varken en styrka eller problem, 

utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån ett detaljerat perspektiv, är 

det uppenbart att varje spel har problem i användarvänlighet 

genom att granska figur 2–4. Tabell 2–4 skapas för att ge en mer 

tydlig bild över de identifierade problem som finns för varje spel 

med avseende på gränssnitt. 

 

4.3.1 CSGO: 

Tabell 2. Frågor som utgjorde problem för CSGO:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsproblem: 

Spelklient Fråga 8, 10 

Tabell 2 visar att CSGO enbart hade två problem för gränssnittet 

spelklient. 

Tabell 4 visar att SC2 antog flest antal problem (6 st.) utspridda 

över 2 gränssnitt i jämförelse med CSGO och LoL. SC2 antog 

fråga 4 på HUD:en som ett gemensamt problem med LoL men 

inte med CSGO, i övrigt inga gemensamma problem för samma 

gränssnitt i relation till samtliga spel. 

 

 

 

 

4.3.2 LoL: 

Tabell 3. Frågor som utgjorde problem för LoL:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsproblem: 

HUD Fråga 4 

Tabell 3 uppvisar endast ett problem, specifikt fråga 4 för HUD. 

Tabell 3 och 2 är därmed lika i avseendet att LoL och CSGO 

antog få problem. 

 

4.3.3 SC2: 

Tabell 4. Frågor som utgjorde problem för SC2:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsproblem: 

Matchsökning Fråga 10 

HUD Fråga 2,3,4,6,10 

 

4.4  Användarvänlighetsstyrkor 
Utifrån ett helhetsperspektiv, genom att granska figur fem är det 

uppenbart att varje spel överlag uppvisar styrkor i 

användarvänlighet. Utifrån ett mer detaljerat perspektiv, är det 

även uppenbart att varje spel har många olika styrkor i 

användarvänlighet genom att granska figur 2–4. Följande tabeller 

skapas för att ge en mer tydlig bild över de identifierade styrkor 

som finns för varje spel. 

 

4.4.1 CSGO: 

Tabell 5. Frågor som utgör styrkor för CSGO:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsstyrkor: 

Matchsökning Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

HUD Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Spelklient Fråga 1,2,3,4,5,6,7,9 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2 LoL: 

Tabell 6. Frågor som utgör styrkor för LoL:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsstyrkor: 

Matchsökning Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

HUD Fråga 1,2,3,5,6,7,8,9,10 

Spelklient Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

4.4.3 SC2: 

Tabell 7. Frågor som utgör styrkor för SC2:s relevanta 

gränssnitt. 

Användargränssnitt: Användarvänlighetsstyrkor: 

Matchsökning Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

HUD Fråga 1,5,7,8,9 

Spelklient Fråga 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

I tabell 5–7 är det lätt att se att spelens likheter i styrkor är många 

fler än deras likheter i deras problem. Det är SC2 som skiljer sig 

mest då den endast har hälften av frågorna som styrkor för spelets 

HUD, vilket är signifikant mindre än antalet styrkor för övriga 

spel. 

 

4.5 Skillnader och likheter i 

användarvänlighetsproblem 
Genom att titta på tabellerna 2–4 är det uppenbart att det inte finns 

många likheter mellan samtliga spel. En likhet i problem för alla 

tre spel kunde ej hittas baserat på undersökningens resultat. En 

likhet identifieras mellan LoL och SC2, och det är att båda spelen 

har problemet 4. Problemet är att det inte är uppenbart vad det är 

användaren ska och kan göra med hänsyn till HUD. 

Ytterligare en likhet är att CSGO och SC2 antog fråga 10 som 

problem, även om gränssnitten som antar problemen skiljs mellan 

spelen. Problemet CSGO hade utgår dels från vänlistan som vi 

tyckte var redundant och irriterande, medan det för SC2 handlade 

om att det fanns för mycket information och alternativ i 

matchsökning för “samarbete”. Vidare hade SC2:s HUD otydliga 

symboler för de alternativ användaren gavs. När det kommer till 

skillnaderna, är en att alla tre spelen, i stor utsträckning, verkar ha 

problem med olika användargränssnitt. Enligt tabellerna som 

nämnts tidigare, är det tydligt att CSGO enbart har problem med 

spelklienten, LoL enbart problem med HUD, medan SC2 har 

problem med matchsökning samt HUD. Vidare är CSGO det enda 

spelet som antog fråga 8, d.v.s. att spelklienten inte var 

konsekvent när användaren rörde sig mellan skärmar, som 

problem. Exakt vad som ansågs vara problematiskt var 

interaktionen med vänlistan, samt att användaren förflyttades till 

ett fönster utanför spelets gränssnitt utan förvarning när denne 

klickade på en nyhet eller ett föremål som såldes på spelets 

marknad. Samtidigt var SC2 det enda spelet som antog frågorna 2, 

3 och 6 som problem. Dessa frågor utgjorde problem eftersom det 

var bristfällig information och emellanåt visades onödiga 

animationer med hänsyn till HUD. Exempel på andra skillnader är 

att CSGO och LoL inte har gemensamma problem, och likaså 

med CSGO och SC2. 

 

4.6 Skillnader och likheter i 

användarvänlighetsstyrkor 
Gemensamt för alla spel var att de hade många styrkor för varje 

användargränssnitt, speciellt CSGO och LoL, vilket medför 

många likheter mellan spelen. En likhet utifrån matchsökning är 

att samtliga spel antar fråga 1–9. En annan likhet utifrån HUD är 

att samtliga spel antar 1, 5, 7, 8, 9. Detta kan sammanfattas genom 

att säga att spelen var stilistiskt tillfredsställande, de var effektiva 

i navigering och de var informativa. Ytterligare likhet i spelens 

spelklient är att samtliga spel antar alla frågor utom 8 och 10. En 

noterbar likhet mellan två av spelen är att det användargränssnitt 

som tycks ha minst antal styrkor för både LoL och SC2, verkar 

vara HUD-elementen. Skillnader i styrkor mellan spelen blir då 

tvärtom, d.v.s. de frågor likheterna inte utgjorde per gränssnitt, då 

undersökningens metod enbart tillåter kategorierna 

styrkor/problem och inget annat resultat. Den mest noterbara 

skillnaden är att SC2 avvek kraftigt för kategorin HUD (1,5,7,8,9) 

i jämförelse med de styrkor de andra spelen uppvisade för HUD: 

CSGO hade enbart styrkor medan LoL endast saknade fråga 4 

som styrka. 

 

4.7 Exempel på gränssnittet HUD 

Figur 6. SC2:s HUD. 

Längst ner till vänster på figur 6 syns SC2:s karta, där även tiden 

som förflutit i matchen visas. Stora rutan längst ner i mitten visar 

vald(a) soldat/struktur(er) och deras statistik. Längst ned till höger 

visas vilka alternativ som är tillgängliga för vald soldat, i detta fall 

en ingenjör. Ovanför den valda soldaten visas hur mycket liv 

soldaten har kvar (och även i rutan längst ner i mitten). 

Informationen uppe i högra hörnet beskriver vilka resurser 

spelarens soldater har samlat in och som spelaren kan utnyttja. 

CSGO:s karta är uppe i vänstra hörnet på figur 7, spelarens 

ekonomiska balans syns under kartan och position på kartan kan 

läsas över kartan. Högst upp i mitten visas medspelare och 

motståndare i form av ikoner (endast en spelare är med i matchen 

på denna skärmdump) och timern, samt ställningen i matchen. 

Längst ner i vänstra hörnet syns både hur mycket av spelarens liv 

och hur mycket av skyddsvästen som kvarstår. Där visas även 

chatten när något skrivs. Nere i högra hörnet syns aktuellt vapen 



och vilka som finns tillgängliga för spelaren, samt ammunition. 

Siffrorna är framtagna för att visa data, som exempelvis 

bildhastighet och är inte en del av det ursprungliga gränssnittet. 

Figur 7. CSGO:s HUD. 

Figur 8 visar LoL:s HUD, där kartan syns längst ner till höger, där 

alla synliga element är markerade. Ovanför syns snabb och 

nödvändig information om sina medspelare. Längst upp till 

vänster visas den motståndare som spelaren för tillfället valt att 

utmana och information om fienden. När spelaren inte slåss mot 

en fiende är rutan osynlig. Längst ner i mitten visas spelarens egna 

status, där den gröna mätaren symboliserar kvarstående liv och 

den blåa ens s.k. “mana”, vilket är kapital för att utföra förmågor. 

Dessa syns som rutor över de två mätarna. Längst upp till höger 

visas exempelvis en timer som anger hur länge matchen pågått, 

antalet elimineringar av motståndare, antalet vakttorn som 

besegrats av båda lagen, ping och antalet bildrutor per sekund. 

 

Figur 8. LoL:s HUD. 

5. DISKUSSION 
Syftet med denna undersökning var att studera vilka skillnader 

och likheter i problem/styrkor i användarvänlighet tre olika genrer 

av esporter har i tre av deras non-diegetic användargränssnitt 

(specifikt matchsökning, spelklient samt HUD) och vad detta 

innebär för spelutveckling/forskning inriktad till att skapa esporter 

inom nämnda genrer, med avseende på design av spelens 

användargränssnitt. 

Resultatet med avseende på problem i användarvänlighet visade 

att RTS var den enda genren som antog frågorna 2,3,6 medan FPS 

var den enda genren som antog fråga 8. Relevant att nämna är att 

RTS enbart hade problem med HUD och matchsökning medan 

FPS hade problem med spelklienten och slutligen MOBA som 

enbart hade problem med HUD. Inga likheter i problem var 

identifierade mellan samtliga spel. Likheter mellan spelen är 

exempelvis att MOBA och RTS både antog samma problem för 

samma gränssnitt. Resultat med avseende på styrkor i 

användarvänlighet visade att RTS var den enda genren som inte 

antog fråga 10 som styrka med avseende på matchsökning. Vidare 

noterades det att RTS antog frågorna 1,5,7,9 medan FPS antog 

samtliga frågor och MOBA antog samtliga utom fråga 4. 

Dessutom observerades att FPS var den enda genren som inte 

antog fråga 8 och fråga 10 vad gäller spelklienten. Ytterligare 

likheter mellan samtliga spel finns per gränssnitt. 

 

5.1 Användarvänlighetsproblem och -styrkor 
Ett negativt avvikande resultat sett till problemen är HUD:en på 

SC2. Den har problem på fem av tio frågor, enligt 

undersökningen. Detta var något som inte riktigt förväntades då 

SC2 tillhör RTS-kategorin, vilket innebär att det är mycket 

information som måste kunna förtydligas till användarna, och 

eftersom spelet är i framkanten av samtliga RTS-spel, antogs det 

att HUD-elementen hade gjorts så tydliga som möjligt för 

användarna, vilket resultatet ej indikerar. 

Det skulle därför vara intressant att jämföra HUD-elementen i 

SC2 med HUD-elementen i ett av spelen där HUD:en ej hade 

några problem, för att belysa deras skillnader. Exempelvis hade 

CSGO inga problem med avseende på HUD-elementen. 

I figur 6 är det svårare att hitta relevant information på de element 

av gränssnittet som anges. För att kunna bygga en struktur i spelet 

var spelaren tvungen att först klicka på karaktären för att sedan 

välja mellan flera olika alternativ, som anses kan göras på ett 

tydligare sätt så att spelaren lättare förstår, se omdömen för 

kommentarer. I figur 7, ser det generellt sett tydligare ut när det 

kommer till hur lätt det är för användaren att förstå vad spelaren 

behöver göra och har för alternativ utan att behöva läsa andra 

instruktioner som komplement. Detta gäller inte för SC2 på grund 

av att HUD-elementen inte är tillräckligt välanpassade för 

användaren. Just denna skillnad kan även förklaras med att spelen 

tillhör olika genrer och därmed genomlöper SC2 med högre 

komplexitet fler risker för misslyckad kommunikation via 

exempelvis HUD-elementen än det mindre komplexa spelet 

(CSGO). 

Spelen som valts att granskas är enligt Dexerto LTD:s 

undersökning [7] tre av de tio populäraste esporterna att se på 

hemsidorna Youtube och Twitch. Det blir uppenbart att det 

därmed är en hög standard på spelen och därav bör det rimligtvis 

vara få användarvänlighetsproblem och många styrkor, vilket 

resultatet indikerade på. En tänkbar anledning till SC2:s större 

omfattning av brister i användarvänligheten i dess HUD kan som 

tidigare nämnt bero på dess komplexitet. Det finns många saker 

att tänka på som spelare. Exempelvis kan det vara att så snabbt 

som möjligt behöver bygga en armé, ha koll på alla råvaror och 

vart fler resurser kan hittas. Samtidigt finns det en stor omfattning 

med alternativ till vad spelaren ska bygga för strukturer, vilka 

slags soldater som kan kallas på och var soldaterna ska navigeras, 

etc. 

Innan undersökningen utfördes förväntades att spelen överlag 

skulle ha överväldigande många fler styrkor än problem vad avser 

användarvänligheten. Eftersom vi båda har mycket erfarenhet av 

CSGO sedan tidigare var vi säkra på att spelet skulle ha en hög 

användarvänlighet med avseende på alla typerna av 

användargränssnitt. Med detta sagt var vi dock öppna för att det 

skulle kunna finnas många förändringar då stora uppdateringar 

hade skett under tiden vi inte varit aktiva med spelet. 

Uppdateringarna gällde främst användargränssnitten för 

matchsökning och spelklienten. När det kommer till LoL, var det 

osäkert vad som kunde förväntas med avseende på problem då 



ingen av oss spelat det aktivt. Med tanke på det som tidigare 

nämnts, kändes det som att spelet överlag (trots dess komplexitet) 

skulle uppvisa flera styrkor för flera gränssnitt, specifikt HUD, 

eftersom det är det viktigaste gränssnittet när det kommer till att 

direkt förmedla spelare om vad de kan göra medan spelarna deltar 

aktivt i matcher.  SC2 hade ingen av oss spelet sedan tidigare, 

vilket gjorde det otroligt svårt att försöka få en uppfattning av 

vilka problem och eventuella styrkor spelet har. Det som dock 

kunde antas var att det skulle finnas liknande problem/styrkor som 

för LoL som baseras på RTS-genren, även om LoL:s 

huvudkategori är MOBA. 

 

5.2 Skillnader och likheter av 

användarvänlighetsproblem och - styrkor 
Likheter i problem förväntades, speciellt mellan LoL och SC2, på 

grund av att LoL:s genre baseras på SC2:s genre. Eftersom spelen 

fundamentalt tillhör olika genrer förväntades det ändå finnas flera 

skillnader. Det är tydligt att resultatet indikerade på få likheter och 

flera skillnader vad avser problemen mellan spelen, så därför är 

resultatet rimligt utifrån detta perspektiv. 

Sett till spelens popularitet var det enligt oss väntat att LoL och 

CSGO hade fler likheter i styrkor än vad dessa spel hade 

gemensamt med SC2. Det var även väntat att CSGO och LoL på 

grund av deras popularitet skulle ha få problem i förhållande till 

SC2. Det var även förväntat att LoL och SC2 hade fler likheter 

med tanke på deras genrers gemensamma karaktärsdrag, som 

nämnts tidigare. Det finns alltså möjlighet att argumentera både 

för och emot rimligheten i resultatet. Jämförs resultatet för 

undersökningen med studien skriven av Pinelle m.fl. [22], tyder 

det på att resultatet är överensstämmande med deras resultat i 

avseendet att olika genrer medför olika problem i 

användarvänlighet. 

En likhet som fastställdes tidigare var att både SC2 och LoL hade 

färre användarvänlighetsstyrkor än CSGO för 

användargränssnittet HUD. Detta känns rimligt med tanke på att 

båda spelen baseras i samma huvudgenre - RTS. Eftersom RTS 

och MOBA spel generellt är komplexa i förhållande till andra 

genrer som FPS, var det förväntat att det skulle finnas fler risker 

för HUD att ha fler problem än styrkor, vilket resultatet indikerar. 

Fråga 10, som utreder ifall gränssnittets element är tydligt 

uppvisat, var frågan som flest gränssnitt hade problem inom enligt 

tabellerna. Två av SC2:s gränssnitt (matchsökning och HUD) och 

ett av CSGO:s (spelklient) ansågs anta fråga 10 som problem. 

Trots detta hade respektive spels gränssnitt mycket olika problem. 

Problemen som fanns hos CSGO var främst vänmenyn, som helt i 

onödan var undangömd när den inte användes. När användaren 

ville komma åt den krävdes en animation, som förvisso inte var 

lång, men det faktum att den rörde sig när muspekaren kom i 

närheten var något som störde upplevelsen och det kändes inte 

helt användarvänligt. I SC2 var problemet främst i menyn, 

specifikt vid val av olika spellägen, nämligen co-op. Det visades 

för mycket information när det kom till att försöka förstå vilken 

karaktär som var mest lämplig för en viss typ av uppdrag. 

Två av spelen, LoL och SC2, hade samma problem på 

användargränssnittet HUD, specifikt fråga 4. Omdömena var 

identiska för båda spelen, då det konstateras att det krävs en 

genomgående introducerande handledning av spelet för att förstå 

gränssnittet utan att ha sett det förut. Detta är ett rimligt resultat. 

Det är möjligt att nya spelare till CSGO också skulle behöva en 

genomgående handledning även om spelet är mindre komplext än 

de tidigare nämnda spelen. Detta kan dock inte bekräftas eftersom 

vi båda har omfattande erfarenhet av FPS-spel sedan innan. 

 

5.3 Reflektioner till forskning och utveckling 
 

Vad betyder detta för spelutvecklingen/forskning inriktad till 

att skapa esporter inom nämnda genrer, med avseende på 

design av spelens förutnämnda användargränssnitt? 

Resultatet är framförallt intressant för utvecklare/forskning inom 

genren RTS, specifikt för forskning/utveckling inom 

användarvänlighet med avseende på HUD, eftersom detta 

gränssnitt hade klart minst antal styrkor, därav flest problem av 

samtliga genrer för samtliga gränssnitt. Menyerna där strukturer 

och soldater väljs var svåra att förstå och kändes onödigt 

invecklade. Symbolerna (se figur 6, nere i högra hörnet) för vilka 

alternativ som existerade för den valda strukturen/soldaten är inte 

självförklarande, därmed mindre användarvänligt. Med tanke på 

styrkorna identifierade per genre är det bra att inte prioritera 

utvecklingen av matchsökning och HUD för FPS-spel, eftersom 

dessa inte hade problem, samt spelklient och matchsökning för 

MOBA av liknande anledning. När det kommer till RTS bör inte 

spelklienten prioriteras av samma anledning. Det 

utvecklare/forskare istället borde fokusera mer på är således de 

olika elementens placering och hur koncist elementen visas i 

spelklienten hos FPS (specifikt fråga 8 och 10), hur elementen 

placeras i MOBA-spelets HUD (fråga 10), och effektiviteten och 

tydligheten i navigeringen av HUD (fråga 2, 3, 4, 6, 10) samt visa 

endast det nödvändigaste för matchsökning (fråga 10) hos RTS, 

eftersom det var dessa användargränssnitt som uppvisade 

problemen i användarvänlighet för spelen. 

 

5.4 Metodkritik 
Valet av betygsskala kan kritiseras, i det avseendet att det inte 

finns någon nivå som varken utgör en styrka eller svaghet. Detta 

hade kunnat vara lämpligt att användas eftersom jämförelserna 

hade blivit mer nyanserade. Trots detta går det att argumentera för 

att den modell som undersökningen använt lämpar sig bäst, 

eftersom modellen gör det tydligare om egenskapen är mestadels 

positiv eller mestadels negativ. Dock hade en modell som tillåter 

ett neutralt betyg, som en betygsskala med fem steg, gjort det 

lättare att jämföra vilka styrkor och svagheter spelen har 

gemensamt. En betygsskala med fem steg hade också varit 

lämplig för denna studie, men enligt oss blir resultatet tydligare 

med en fyrgradig skala då modellen resulterar i en klarare 

uppfattning om huruvida ett visst gränssnitt är mer eller mindre 

användarvänligt, enligt varje fråga. 

Hade studien haft fler spel per genre hade det varit lättare att 

bedöma hur vanligt ett problem/en styrka är i en genre, och på så 

sätt dra en mer generell slutsats om genrespecifika problem samt 

styrkor. För vår undersökning är det de populäraste esporterna 

inom varje vald genre som får representera de tre genrerna, därav 

resulterade detta i att få spel testades per genre. Dock var tid en 

faktor som påverkade och begränsade studien, fler spel hade 

inneburit mer tid för datainsamling och analys, vilket inte hunnits 

med för just denna undersökning. 

På samma sätt kan antalet genrer kritiseras. För att se om det finns 

genrespecifika problem/styrkor kan det vara bra att utforska flera 

genrer. Tre genrer kan anses vara för få för att kunna dra en 

ordentlig slutsats för om det finns ett mönster mellan specifika 

genrers problem/styrkor i användarvänlighet. 



Tänka högt-protokollet har inneburit en bra systematisk struktur 

för hur slutsatser av omdömena för betygsättning åstadkommits 

medan spelen spelas. Hade det inte varit för tillämpningen av 

detta protokoll, hade utförandet av undersökningen varit mindre 

tidseffektiv eftersom reflektionerna hade med större sannolikhet 

varit mer ostrukturerade under tiden undersökningen bedrivs. 

Eftersom uppsättningen av frågor baseras på Nielsens tumregler är 

frågorna lämpliga att användas i undersökningen då bedömningar 

av användarvänlighet är central för studien. Med detta sagt är det 

rimligt att möjligen kritisera undersökningen då den baserar sig på 

enbart Nielsens tumregler. Om uppsättningen av frågorna som 

konstruerats även hade kompletterats med andra former av 

granskning av användarvänlighet fastställda av exempelvis 

Gerhaldt-Powals [20] för en mer holistisk form av bedömning 

samt Weinschenk och Barkers [21] format för mer nyanserad 

utvärdering, skulle undersökning eventuellt kunna bli mer 

heltäckande och därmed utförligare. Dock blir undersökningen 

mer koncis om en vedertagen metod används, skulle flera metoder 

blandas hade det möjligtvis kunnat påverka resultatet negativt. 

En esport består av många olika typer av användargränssnitt, vissa 

mer betydelsefulla än andra som Al Dafai påpekade [12]. Trots att 

de gränssnitt som använts i undersökningen är centrala för 

esporter kan metoden kritiseras utifrån perspektivet att för få 

användargränssnitt testades. Med det sagt skulle ett bredare val av 

gränssnitt eventuellt visa fler styrkor och problem, och därmed 

förbättra undersökningen. 

Något som förmodligen påverkade resultatet var att ingen av oss 

haft erfarenhet av att spela spel inom RTS-genren, och en 

begränsad mängd MOBA. Vi har även båda gedigna erfarenheter 

av att spela FPS-spel. Även om vi båda spelat många digitala spel 

i våra liv har RTS samt MOBA inte varit en särskilt stor del av 

den erfarenheten. Vad en person är van vid påverkar förstås också 

resultatet. Vi var dock noggranna med att vara så objektiva som 

möjligt i vår bedömning, inte minst inom FPS-genren som vi har 

som mest erfarenhet inom. 

Ytterligare en faktor är att populära spel kan väljas med avseende 

på antal spelare per spel istället för visningstiden för varje spel. 

Detta hade bidragit till att urvalet av spel för undersökningen hade 

blivit annorlunda och därmed hade resultatet påverkats.  

 

5.5 Förslag till framtida rapporter 
Immersion som spelare känner är en viktig faktor som bland annat 

påverkas av spelens användarvänlighet vad avser non-diegetic 

användargränssnitten. Med immersion avses en användares 

uppfattade upplevelse i ett interaktivt medium, specifikt spel. 

Andra faktorer kan vara användarvänligheten i själva spelet samt 

spelarens personliga emotionella koppling till spelet i fråga. Det 

skulle därmed vara intressant att undersöka vilken påverkan 

samma typer av problem/styrkor i användarvänlighet för samma 

gränssnitt har för användarens immersion inom olika utvalda 

genre inom esport. 

 

6. SLUTSATS 
Undersökningen visar att det finns skillnader och likheter mellan 

samtliga spelens problem och styrkor. Enbart SC2, till skillnad 

från de övriga två, har problem med att information ibland är 

överflödig eller döljs från användaren p.g.a. exempelvis 

inkapslade menyer (fråga 2), att externa instruktioner ibland är 

nödvändigt för att förstå gränssnittet (fråga 3), och att repetitiva 

och/eller trista handlingar krävs för att göra det användaren är ute 

efter (fråga 6). Detta, samt att SC2 är det enda av samtliga spel 

som antar alla olika typer av problem som de resterande andra 

spelen. En skillnad är att CSGO är det enda spelet som antagit 

problemet fråga 8, att gränssnittet inte är konsekvent när nya 

fönster/flikar öppnas. När det kommer till inbördes likheter 

mellan samtliga spel är en likhet att LoL och SC2 båda har 

problem med fråga 4 (d.v.s. “är sakerna jag kan göra på denna 

skärm uppenbara?”) för exakt samma användargränssnitt (HUD) 

vilket skulle kunna förklaras i att LoL baseras i huvudkategorin 

RTS och att detta potentiellt innebär att spelen i större 

utsträckning uppvisar liknande problem/styrkor för liknande 

gränssnitt. Att undersökningen visade att CSGO och LoL hade 

avsevärt bättre och snarlika medelvärden för betygsättningen kan 

förklaras med sambandet att de är mycket mer populära spel än 

SC2. När det kommer till styrkor är en likhet utifrån 

matchsökning att samtliga spel antar fråga 1–9. En annan likhet 

utifrån HUD är att samtliga spel antar 1,5,7,8,9. Ytterligare 

likheter utifrån spelklient är att samtliga spel antar alla frågor 

utom 8 och 10. Skillnader i styrkor mellan spelen är de frågor 

likheterna inte utgjorde per gränssnitt, då undersökningens metod 

enbart tillåter kategorierna styrkor/problem. Resultatet indikerar 

även riktlinjer för forskning/utveckling av esporter inom relevanta 

genrer. För forskare handlar det om att förstå varför genrer har 

problem/styrkor för specifika gränssnitt. För utvecklare, handlar 

det om förståelsen att prioritera utveckling av specifika gränssnitt 

med de identifierade problemen och göra dessa enklare för 

användaren att navigera på för en bättre upplevelse och samtidigt 

nedprioritera de gränssnitten med enbart/många styrkor. Vid 

undersökning av metoden fastställdes flera felkällor som hade 

kunnat undvikas eller modifierats. 
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