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1 Inledning
Spelindustrin har utvecklats snabbt under de senaste två decennierna. Nuförtiden
kan vi njuta av flera tusen dator- och konsolspel, och även mobilspel i alla deras
olika former. Det finns flera tiotal genrer bland de spel som förekommer idag,
många med ett väldigt stort antal entusiaster och anhängare. Genrer såsom FPSgenren kan vara så populära (Konnikova - 2013) att de förekommer i tävlingar,
turneringar och dylika evenemang bland professionella spelare. Det betyder att
man kan delta som publik för de flesta matcher organiserade för de populäraste
onlinespelen, antingen på plats i ett evenemangscenter eller via internet.
Att spela spel är en väldigt populär aktivitet, och för många människor är att vara
en spelare ett val av livsstil. Det finns flera olika sorters spelare, allt ifrån
vardagsentusiaster till professionella tävlare. Det finns också personer som inte
beskriver sig själva som spelare, på samma vis som någon som far ut på en löptur
varannan eller vartionde månad inte skulle beskriva sig själv som en löpare.
Samtidigt finns det spelare med styrkor inom en viss genre och svagheter inom
andra, såsom det kan finnas flera olika löpare.
Detta leder till att spelutvecklare måste inrikta sig på en mera begränsad målgrupp
av spelare eftersom vissa genrer passar vissa sorters spelare bättre än andra.
Moderna FPS-spel brukar i allmänhet belöna spelare som tycker om bl.a.
gameplay med en snabb takt, situationer i spel som kan ändra från ett ögonblick
till det nästa, upplevelsen av ens personliga förmåga att hantera farliga situationer,
och tävlingsaspekten av dessa spel. FPS-spel belönar spelarens träffsäkerhet,
reaktionsförmåga och strategiskt tänkande i en väldigt kaotisk miljö.

1.1 Terminologi
Eftersom en stor del av detta kandidatarbete baserar sig på material från engelska
medier med egen terminologi kan det ibland vara svårt att hitta svenska
1

motsvarigheter till de termer som används inom spelindustrin. För att försöka lösa
detta problem kommer jag att definiera de svenska termer som finns, såväl som de
engelska termer som är i användning, så att det är lättare att förstå vad jag syftar
på då jag använder dessa termer i fortsättningen.
1.1.1 HUD

Figur 1: Head-up display i ett stridsflygplan
Det engelska begreppet head-up display eller heads-up display (förkortas till
HUD), är namnet på en metod som presenterar information nära användarens
synfält. Idéen är att användaren inte skall behöva titta bort från omgivningen för
att få situationsenlig information, utan att informationen projekteras nära eller på
användarens blick. Ett exempel på HUD användning är stridsflygplan där en
genomskinlig glaspanel visar information åt piloten rakt framför vindrutan. Det
betyder att piloten har lättare att få tillgång till nyttig information utan att vända
blicken längre bort från omgivningen, eller så att piloten kan hålla ”huvudet uppe”
medan denne arbetar, d.v.s head-up. I spel används HUD metoden för att visa
information såsom skadepoäng, hjälpindikatorer och vapeninformation i någon
visuell form. Hädanefter kommer jag referera till denna metod med begreppet
head-up display eller förkortningen HUD. Då jag syftar på delar av head-up
displayn använder jag termen HUD-element.
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1.1.2 FPS
Förstapersonsskjutare eller förstapersonsskjutspel (First-Person Shooter) är en
genre av spel som i allmänheten förkortas till FPS. Genren får sitt namn bl.a. av
att den synliga delen av spelomgivningen avbildas från protagonistens eller den
kontrollerade spelkaraktärens egna synvinkel, d.v.s. första person. Begreppet
skjutare härstammar från det faktum att skjutvapen oftast har en central roll i
spelets mekaniska uppbyggnad. Spelaren använder projektilbaserade vapen emot
sina motståndare i spelet, medan spelaren undviker skada till sin spelfigur från
dessa motståndare. Jag kommer att syfta till denna genre med förkortningen FPS
(First-Person Shooter), och spel som tillhör genren med begreppet FPS-spel
(First-Person Shooter spel).
1.1.3 Skadepoäng
Skadepoäng (Hit Points, förkortas HP) representerar en spelfigurs tolerans för
skada. I allmänhet då en spelfigurs skadepoäng når värdet noll eller tar slut brukar
denna spelfigur ”dö”, eller räknas som förlorare, beroende på spelmekaniken.
Spelarens egna figurs skadepoäng är en av de mest allmänna saker som
representeras som ett HUD-element i FPS-spel. I framtiden kommer jag att
använda förkortningen HP då jag syftar till skadepoäng.
1.1.4 Diegesis
Termen diegesis (Fagerholtz, Lorentzon – 2009) används i spel för att indela
element beroende på om de är en del av spelvärlden eller inte. Med diegetiska
element menar man element som räknas som en del av spelvärlden, såsom
omgivningen, spelfigurers röst och ljud eller spelfigurerna själv. Några exempel
på icke-diegetiska element är HUD-element, menyer, bakgrundsmusik (som inte
har en källa inom spelvärlden) och undertexter.
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1.1.5 Fördjupning
Begreppet fördjupning (Immersion) kan vara svårt att förklara eftersom det är ett
begrepp vars engelska motsvarighet har en stor och varierad förekomst inom
spelindustrin

(Breda,

Woyach).

Immersion

är

ofta

använd

som

en

marknadsföringsterm och beskriver antingen hur lätt det är för spelaren att bli
emotionellt engagerad i spelet eller hur bra spelet bryter ner väggarna vår
verklighet och spelets egna virtuella värld. Fördjupning har en viss vikt i
planering av head-up displayn, där enskilda spel försöker stöda användarens
upplevelse av fördjupning i spelet med medvetna designval. Då jag syftar på
immersion kommer jag att använda termen fördjupning.
1.1.6 Gameplay
Mycket likt fördjupning har termen gameplay mångtydig användning. Ett spels
gameplay kan beskrivas som spelets mekaniska uppbyggnad, flöde, spelbarhet
och/eller njutningsfaktor. Med användningen ”bra gameplay” syftar man oftast
till bra speldesign, och hur bra spelmekaniken fungerar. ”Dålig gameplay”
däremot kan syfta till tekniska fallgropar spelet lider av, såsom ett spelflöde som
inte är konstant utan okonsekvent. Dålig gameplay kan störa spelets narrativ och
spelarens känsla av fördjupning. Ett spels gameplay brukar också vara synonymt
med spelmekanismer som unikt identifierar detta spel, såsom spelregler som
skiljer åt spelet från andra spel. Jag kommer att använda termen gameplay som en
helhetstäckande term som syftar på de ovan beskrivna koncepten.
1.1.7 PC
Förkortningen PC används för att beskriva åtminstone två olika saker inom
spelindustrin. Det första är förkortningen av Personal Computer som används
inom spelindustrin som en helhetstäckande term för hemdatorer (jag väljer att
inkludera hemdatorer med operativsystem såsom Apple OS X och Linux inom
samma kategori). Den andra användingen av PC är Player Character, och syftar
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på en spelares avatar.
Då jag syftar till en hemdator eller hemdatorer, med operativsystem Windows
såväl som Linux eller OS X, använder jag helhetsträckande termen PC. Då jag
syftar till den marknad för spel som utvecklats till hemdatorer använder jag
begreppet PC-marknaden, till skillnad från de spel som utvecklats till
spelkonsoler (Xbox 360, Playstation 3) där jag i framtiden använder begreppet
konsolmarknaden.

1.2 Kandidatarbetets syfte
Jag har valt FPS-genren som fokus i detta arbete för att jag i min tid som
spelentusiast har spelat ett större antal FPS-spel, och har efter några års paus
börjat söka mig till genren igen. Som efterföljd av detta har jag upplevt att det
finns en hel del etablerade element i FPS-design som fortfarande finns kvar efter
20 år. Exempelvis har vissa HUD-element inte alls förändrats i funktion, trots att
de förändrats utseendemässigt i samband med att datorgrafiken utvecklats. Det
huvudsakliga syftet med detta kandidatarbete är att identifiera och undersöka
dessa element och deras utveckling.

1.3 Metod
Jag kommer att ge läsaren en överblick av utvecklingen inom HUD-design i FPSspel med hjälp av bilder och beskrivningar av tillhörande HUD-element. Jag
kommer att gruppera in spel i olika kategorier beroende på utgivningsdatum,
jämförbara skillnader i HUD-design och tidigare forskning.
Huvudsakliga syftet med kategorisering av head-up displayn är att identifiera
klara stadier av den allmänna HUD-utvecklingen genom att jämföra en kategori
med andra kategorier. Senare kategoriseringar av HUD-utvecklingen iakttar också
olika inriktningar inom HUD-design, såsom betoning på estetiska teman i ett spel,
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fokus på ändamålsenlig funktion eller förmedlande av en fördjupande effekt. På
detta vis får läsaren en överblick om möjliga inriktningar inom utvecklingen.
Fördelen med att visa bilder av head-up displayn på detta vis är att de presenterar
spelets HUD-element i sin ursprungsform klart och tydligt till läsaren, något som
lätt går att verifiera genom att undersöka spelen själv. Detta möjliggör också att
läsaren kan jämföra enskilda spels HUD-element med andra spel och andra
kategorier, så att det är lättare att lägga märke till de skillnader och utvecklingar
som beskrivs i texten.
Nackdelen med att visa bilder av head-up displayn inuti spelet är att de affekteras
av yttre faktorer, såsom maskinarkitekturen. Grafiska element i head-up displayn
påverkas av skärmresolution, spelversion och maskinhårdvara. Detta kan leda till
att HUD-element presenteras i en form andra spelare möjligvis är ovana med,
eftersom dessa spelare kan ha haft en annan upplevelse av hur spelet presenterat
sin HUD. Däremot påverkar detta inte HUD-elementens huvudsakliga
uppbyggnad och funktion, utan snarare storlek och placering på skärmen.

1.4 Begränsning
Eftersom det finns ett väldigt stort urval av FPS spel kommer jag att begränsa mitt
kandidatarbete på ett antal olika sätt:

•

Jag börjar mina kategorisering av HUD-design med fokus på tidiga 90talet, med spel såsom Wolfenstein 3D (1992) av ID Software som är
allmänt accepterad som fadern av moderna FPS-spel (Dunn - 2011). I
denna kategori ingår spel som har kontribuerat till moderna FPS-spel med
sin tidiga HUD-design.

•

Jag kommer huvudsakligen att behandla spel för hemdatorer, men vissa av
dessa spel har också utvecklats samtidigt för konsolmarknaden, och jag
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kommer att undersöka möjliga effekter detta har haft på HUD-design i
spelet.

•

Jag kommer inte att behandla HUD-element i FPS-spel menade för fordon
såsom bilar och flygplan spelaren kan använda, och fokusera endast på de
HUD-element som är synliga då spelarens egna spelfigur är till fots.

•

Jag kommer att fokusera på spel som har haft stor framgång kommerciellt
eller varit särskilt populära bland spelare av en och annan orsak. Jag väljer
att göra detta för att maximera relevansen bland utvalda spel, eftersom spel
med stor synlighet inom spelindustrin har en tendens att inspirera
spelutvecklares senare designval i framtida spel.

•

Jag kommer att begränsa mina utvalda FPS-spel till kategorier beroende på
ålder och stil, såsom tidiga head-up displays, utveckling till modulär
HUD-design, och senare inriktningar såsom head-up displays med
betoning på estetik, fördjupning eller tävlingsaspekten i spelet. Ett spel kan
förekomma i flere kategorier, men detta ska inte påverka de igenkännbara
dragen av dessa kategorier.

1.5 Material
De flesta bilder och beskrivningar av HUD-element i FPS-spel härstammar från
direkta skärmdumpar (bilder tagna inuti spelet) av spelen. Där detta inte är möjligt
använder jag mig av bilder från källor såsom artiklar om spelen eller bilder från
nätbutiker obundna till spelen (exempelvis Steam), där man förväntar sig en
oförvrängd presentation av spelet.
För att kontrollera att mina källor är korrekta använder jag mig främst av spel jag
själv spelat, så att jag kan verifiera källorna emot mina egna minnesbilder av eller
upplevelser inuti spelen.
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2 Utvecklingen inom HUD-Design
Notera att en del skärmdumpar är tagna från endast en version av spelet i fråga.
Huvudsakliga strukturen av head-up displayn brukar sällan affekteras av
speluppdateringar, men läsaren bör veta att små förändringar i uppbyggnaden av
spelets HUD-element kan ibland förekomma mellan olika versioner av samma
spel. Förminskning av HUD-element på grund av moderna skärmresolutioner
förklarar dessa elements relativa storlek på bilden, jämfört med den minnesbild
läsaren må ha av spelen.

Figur 2: Skärmdumpar av tidiga head-up displayn. Ovan vänster Wolfenstein 3D
(1992), ovan höger Doom (1993) och underst Marathon (1994). Notera klara
indelningen av spelvärld och HUD. Av intresse är också förekomsten av HUDelement som begränsar synliga delen av spelvärlden och samtidigt fungerar som
dekoration, exempelvis ramar och ogenomskinliga bakgrunder.
Källor: Wikimedia Commons, Marathon – Halo's Forerunner, Tony Smith
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2.1 90-talets hörnstenar
Början av 90-talet var enormt viktig för FPS-genren. Wolfenstein 3D och senare
Doom (Figur 2) av id Software lade fram många av de hörnstenar i FPS-design
som fortfarande finns kvar i denna dag, och därmed passar de bra som
utgångspunkt. I denna kategori dominerar spelbolaget id Software också med spel
såsom Rise of the Triad (1994) och Quake (1996), men det finns exempel på
HUD-design i FPS-spel från denna kategori som har en annan bakgrund, såsom
Duke Nukem 3D (1996) av 3D Realms eller Marathon (1994) av Bungie Software.
Marathon, vars HUD är avbildad i Figur 2 längst nere, är en av de tidigaste
exemplen på FPS-spel med en radar som ett HUD-element. Radarns funktion här
såväl som i senare spel är att informera spelaren om eventuella fiender eller
allierade spelfigurer i protagonistens närvaro. Till skillnad från majoriteten av spel
utvecklade av id Software i denna tidsperiod hade Marathon också stapelformade
representationer av protagonistens skadepoäng istället för numeriska värden.
Marathon var också ett exempel på ett av Mac OS operativsystemets första FPSspel.
Av intresse är också HUD-representationen av det vapen som protagonisten
använder i Wolfenstein 3D, längst ner i högra hörnet av head-up displayn. Vapnet
representeras visuellt med fokus på vapnets form eller silhuett istället för text med
namnet av detta vapen. Detta syns också i Marathon, men där används också text
för att beskriva spelarens vapenutrustning. Detta är intressant eftersom
spelutvecklare har i senare spel valt att representera spelarens vapenurval i headup displayn med en bild eller silhuett av vapnen istället för namnet av dem. I
kontrast har Doom ingen sådan representation av vapnet, däremot behöver spelet
inte det heller eftersom alla spel i Figur 2 också representerar samma vapen som
ett diegetiskt element i spelvärlden, synlig bakom head-up displayn.
Typiskt för HUD-design i denna period av spelutveckling var av att de tog upp
mycket skärmutrymme jämfört med moderna head-up displayn. En förklaring till
9

detta, exempelvis i spelet Marathon, var att datorarkitekturen spelet utvecklades
till inte klarade av prestandakraven av större skärmresolutioner, vilket ledde till
valet att begränsa spelvärldsavbildningen till en mindre ruta i övre högra delen av
skärmen så att spelarens dator inte belastades lika mycket. Detta förklarar också
delvis förekomsten av huvudsakligen dekorativa HUD-element, vilket är mera
sällsynt i senare FPS-spel.

2.2 Modulär HUD-design
HUD-design för FPS-spel förändrades inte mycket innan senare 90-talet då
speluvecklare började bryta upp head-up displayn i mindre delar, d.v.s moduler,
med tanken att head-up displayn skulle ta upp mindre utrymme på skärmen. Bättre
prestanda och större designmöjligheter inom datorgrafik var två faktorer som
kontribuerade till denna ändring, och en inriktning som baserade sig på att ge
spelaren större översikt av sin spelomgivning. En betydlig skillnad i denna stadie
av HUD-utveckling var att nästan bara nödvändiga HUD-element hölls kvar,
såsom HP- och ammunitionsindikatorn (Figur 3). Stilistiska element vars enda
funktion var dekoration togs i allmänhet bort.
De flesta head-up displays i moderna FPS-spel kan också beskrivas som
modulära, så HUD-design i denna kategori har en stark koppling till de head-up
displays vi är vana med idag.

Figur 3: Undre delen av head-up displayn i spel med modulär HUD-design. I
ordning: Quake II (1997), Unreal (1998), Half-Life (1998), Unreal Tournament
(1999). Notera att HUD-element som är endast dekorativa eller begränsande
nästan helt försvunnit. Notera också genomskinliga HUD-element i de två sista
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spelen, och valet av färg. Unreal Tournament är också ett tidigt exempel på ett
spel där spelaren själv kan ställa in färgen av head-up displayn, eller där färgen
bestäms beroende på vilket lag spelaren hör till, t.ex. röda laget eller blåa laget.

Figur 4: Half-Life (1998) är ett bra exempel på ett tidigt spel med HUD-element
som inte är konstanta delar av head-up displayn. Detta betyder att de visas bara då
de är relevanta, såsom skadeindikatorn mitt på rutan som fungerar nästan som ett
kompass med fyra enskilda delar för varje väderstreck. Skadeindikatorns delar
lyser upp då spelaren lider av skada informerar spelaren varifrån skadan
härstammar från, d.v.s vilket väderstreck är skadans ursprung.
Källa: Wikimedia Commons

2.3 Skiftning av fokus
I slutet av 90-talet började utvecklingen inom FPS och HUD-design inrikta sig på
mera specifika områden. Detta skedde också utanför PC-marknaden, där
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spelkonsoler blev populära ekonomiska alternativ för spelare jämfört med den
ständiga hårdvarukampen bland hemdatorer. Detta ledde till drastiska förändringar
i spelutvecklares utgångspunkter då de utvecklade sina nya FPS-spel. En tydlig
skillnad i denna period är att head-up displays kan börja klassificeras beroende på
vilken plattform (hemdatorer, spelkonsoler och eventuellt mobiltelefoner) och
vilken undergenre (skräck, äventyr, mångspelarspel, rollspel, smygspel) spelet
utvecklades för.
Tematiska skillnader kunde påverka spelets HUD, såsom en betoning på
diegetiska element istället för stilistiska element, även om båda kan stöda
spelarens känsla av fördjupning på sina egna sätt. Head-up displayn kunde
påverkas av spelets typ, såsom ensamspel med starka narrativ där det ofta finns
stor betoning på estetik och fördjupning, eller mångspelarspel, där prestanda,
spelflöde och återspelbarhet har en stor inverkan på spelets gameplay.
2.3.1 Spelkonsolers påverkan
FPS-spel kan nuförtiden utvecklas för konsolmarknaden, för PC-marknaden eller
båda samtidigt. För spel som utvecklades till två olika plattformer kunde problem
såsom hur man gör en gemensam HUD bli ett stort problem. Exempelvis måste
man nu iaktta att spelare med PC:n ofta använder datormus och tangentbord,
istället för de olika styrenheter som finns för spelkonsoler. Faktorer såsom att
användare av spelkonsoler också brukar sitta i sitt vardagsrum och spela spelet
från ett större avstånd än PC användare, som brukar sitta nära bildskärmen, ledde
också till att HUD-element kunde vara antingen för stora för PC användare eller
för små för presentation via en TV. Spelutvecklare valde ofta att inrikta sig till den
ena plattformen, vilket ledde till att många spel inte passade lika bra till den andra.
2.3.2 HUD-design med estetisk betoning
Typiskt för FPS-spel som vanligtvis har större betoning på berrättelsen och
handlingen av spelet är att spelutvecklare sätter större vikt på spelets estetiska och
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tematiska presentation. Spelets HUD-element representeras på ett mera stilistiskt
sätt och vi har åter igen exempel på HUD-element som endast fungerar som
dekoration, men dessa spel använder sig destumera av rörliga HUD-element, och
temporära HUD-element såsom i Half-Life (1998).

Figur 5: Bioshock (2007) är ett bra exempel på ett spel med stilistik HUD-design.
Notera kugghjulen brevid de synliga HUD-elementen i rött längt ovan till vänster.
Av intresse är också val av typsnitt i temporära HUD-element som passar in i
spelets övriga estetik.
Källa: Bioshock Wiki

Figur 6: Undre delen av head-up displayn i Call of Duty (2003). En radar i form
av ett tydligt kompass passande spelets tema (andra världskriget). En enkel HPindikator, och en indikator som visar om spelaren är stående eller inte.
Källa: Steam Store
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2.3.3 Fördjupande HUD-element
Spel i denna kategori noteras på grund av deras använding av HUD-element vars
existens har en förklaring i spelvärlden. Största syftet med denna kategori är att
visa exempel på spel som stöder spelarens upplevelse av fördjupning i spelet,
genom att utveckla HUD-element som är bland annat diegetiska, d.v.s en del av
spelvärlden själv. Spel med fördjupande HUD-element kunde också ingå som
exempel av spel med estetiska betoningar.

Figur 7: Aliens versus Predator (1999). En av protagonisterna är en Predator, och
då spelaren spelar som denne är HUD-elementen väldigt främmande i form och
funktion,

och

klart

inspirerade

av

filmen

av

samma

namn.

Notera

ammunitionsindikatorn i form av ett väldigt annorlunda antalbaserat mönster, där
antalet ”korn” eller delar av indikatorn minskar från botten till topp beroende på
hur mycket ammunition spelaren har för det vapnet som är i användning. Det
finns ett motsvarande mönster till vänstra delen av rutan som representerar HP och
är färgad röd.
Källa: Steam Store
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Alien versus Predator (1999) är ett bra exempel på ett spel i denna kategori, och
också ett bra exempel på spel med grafiska överlägg, exemeplvis i Figur 7 med
thermal vision som spelaren använder för att lägga märka till levande varelser.
Då spelaren spelar den mänskliga av de tre protagonisterna är head-up displayn
mera likt andra spel från denna period (Half-Life, Unreal – 1998) och visar
numeriska HP- och ammunitionsindikatorer och en radar, också mycket likt den
som visas i filmen Aliens (1986). Då spelaren spelar en xenomorph, är head-up
displayn väldigt minimalistisk, och protagonistens HP representeras av en lysande
avlång blåfärgad ljusstråle som minskar i storlek då protagonisten utsätts för
skada. Grundtanken med dessa designval är att spelarens ska kunna få en
förklaring på HUD-elementens förekomst inuti spelvärlden, därefter stöder de
spelarens upplevelse av fördjupning.
Ett annat bra exempel på spel med fördjupande HUD-element är Metro 2033
(2010) där protagonisten nu och då sätter på sig en gasmask, varpå gasmaskens
skärm är synlig för spelaren och imning av skärmen betyder att filtret i gasmasken
håller på att ta slut. Spelaren får också information såsom återstående syre via en
klocka fäst på armen av protagonisten, som denne kan hålla upp framför sig så att
spelaren kan se den. Spelet innehåller också minimalistiska HUD-element som
inte kan räknas som fördjupande HUD-element, såsom vapensilhuetter i stil med
Unreal Tournament eller dylika spel.
2.3.4 HUD-design för tävlingsbaserade spel
FPS-spel under denna kategori klassas av de faktum att de är onlinespel eller
mångspelarspel med mänskliga motståndare, och därmed inkluderar en hel del
HUD-element med sociala funktioner och indikatorer för spelarens nuvarande
poäng och uppdrag. Radar eller minimap (en liten rörlig karta) är också ofta
förekommande element för spel i denna kategori. HUD-design för dessa spel går
ut på att ge spelaren balanserad information om sina motståndares aktiviteter utan
att ge spelaren orättvisa fördelar över sina motspelare.
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Figur 8: Unreal Tournament 2004 (2004). Exempel på ett mångspelarspel med
tävlingsbaserad HUD. Notera pratfönstret, HUD-element färgade enligt lag, och
spelklockan i övre vänstra hörnet.
Källa: egmr.net, Hall of Fame: Unreal Tournament 2004

Figur 9: Planetside 2 (2012). Ett exempel på ett av de nyaste tävlingsbaserade
onlinespelen. En hel del information är synlig för spelaren i en kompaktare form.
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3 Analys
I detta skede påminner jag läsaren om syftet med detta kandidatarbete. Jag
argumenterade att de fanns en hel del återkommande HUD-element som har haft
samma funktion ända sedan tidiga 90-talet, med vikt på identifiering och
undersökning av dessa element.
Under arbetets gång blev det tydligt att en av de mest oförändrade HUDelementen är HP-indikatorn, där skadepoängen representeras främst på två olika
sätt: med ett numeriskt värde eller i form av en stående alternativt liggande stång
som blir kortare då spelfiguren tar emot skada. Samma två representationer
förekommer ofta också för pansar- eller sköldindikatorer, som oftast placeras
brevid HP-indikatorn.
Det är tydligt att form istället för text ännu används som en allmän metod för att
representera spelarens vapenurval, och fastän representationen är mycket olik
bland spel finns det klara förekomster av vapensilhuetter bland dessa spels HUDelement.
Det är också tydligt att spel med stångformade HP-indikatorer ofta väljer att ändå
representera återstående ammunition med ett numeriskt värde, möjligtvis med
betoning på att det är viktigare att användaren får ett konkret värde på hur många
skott denne har kvar innan protagonisten måste ladda sitt vapen.
Klara skillnader i HUD-utvecklingen är uppträdandet av modulära head-up
displayn, senare frekvensen av genomskinliga HUD-element, och en skiftning till
temporära HUD-element som inte är en permanent del av vad användaren ser.
Medan majoriteten av de äldre spelen placerade sina HUD-element främst i
bottnet av rutan har senare spel också en mycket mera utspridd HUD, och det
verkar inte finnas någon ”rätt” metod som bestämmer i vilket hörn vilka enskilda
HUD-element ska befinna sig i.
17

4 Avslutning
Läsaren har nu fått en inblick i ett litet urval av de existerande FPS-spelen på
markanden idag, och också en beskrivning av HUD-elementen som ingår i dessa
spel. Spelens HUD-element jämfördes med varandra, och ett försök på att indela
dessa element i kategorier enligt ålder och typ gjordes med hjälp av bilder och
beskrivningar.
Läsaren bör nu kunna med sitt eget omdöme ta ställning till arbetet, och kunna
verifiera med hjälp av figurer i arbetet förekomsten av de nämnda HUDelementen och deras utveckling.
Syftet med arbetet var inte att påstå att head-up displayn inte utvecklats
tillräckligt, utan att peka ut HUD-element som finns kvar efter alla förändringar
och inriktningar som skett i HUD-design. Med tanke på detta bör läsarens bild av
utvecklingen vara mera tydlig, eftersom arbetet visar en logisk progression av
utvecklingen med hjälp av figurer, kategorisering och beskrivningar av de
enskilda HUD-elementen.
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