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Xbox & Playstation 
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Innledning 

Det er først og fremst ungdommen som er nedslagsfeltet til de tjenestene som Xbox og 
Playstation tilbyr, men interessegruppen blir stadig større. I denne brukbarhetstesten skal jeg 
fokusere funksjonelt design, ettersom det er veldig aktuelt for bruken av nettsiden. 
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Persona 

Studenten Ole 

Dette er en person i 20-års alderen. Han er vandt med å surfe på nettet og er heller ikke 
fremmed for spillkonsollene. Derfor forventer han at han skal kunne navigere seg kjapt og 
enkelt igjennom nettsidene. Ole setter også stor pris på godt design, og mener det løfter det 
helhetlige inntrykket av et nettsted. Han har akkurat gått til anskaffelse av en flunkende ny 
iPad 3, og mener at design er alfa & omega. 

Mamma Trine 

Trine er en hjemmeværende mamma, som har akkurat fylt 45 år. Hun er ingen reser på 
spillkonsoller, men  ser  på seg selv som en hobbyspiller. Hun er også godt vandt med 
internett, men har litt dårligere tid i en ellers så travel hverdag. Her kommer funksjonalitet 
langt over design.  

Bestefar Tom 

Tom er en sprek bestefar som prøver å henge med på de teknologiske utviklingene, men det 
er ikke bare lett! Han bor alene og har mye fritid. Fritid han har bestemt seg for å bruke på litt 
konsollspilling, men har ingen erfaring på dette feltet og ingen til å hjelpe seg. Tom har stor 
stå på vilje, men dårlig syn. Det er en fordel at presentasjonen er klar og tydelig. Samt at 
grensesnittet ikke krever for mye fantasi for å finne de riktige menyene 
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Xbox (h ttp ://www.x b ox .c om /n b -n o/) 

Xbox er spillkonsollnavnet til Microsoft. Dagens versjon av Xbox, Xbox 360, ble lansert i 2005 
og er den mest populære spillkonsollen på markedet. I slutten av 2011 ble det nye grafiske 
designet på Xbox lansert (Metro). Metro er av samme tema som Windows 8 

 
 

Målgruppe 
Nettsiden til Xbox prøver å fri til brukerne med et stilrent design. Den er forsøksvis laget 
målgruppenøytral og skal gi brukeren en følelse av at ”de har vært her før”, ved å benytte 
samme design på nettsiden som operativsystemet deres er (44.07%1 dagens internettbrukere 
har Windows 7 installert på pc’en sin). 

                                                        
1 http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201201-201201-bar 
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Visuell fremstilling 
Nettsiden presenteres med en veldig enkelt og funksjonelt design. Dersom man vet hva man 
ønsker å gjøre, kan brukeren raskt navigere dit han vil. Menyen er plassert øverst, og har en 
markant  bakgrunn som fremhever den. Midt i skjermbildet er det masse farger i en ellers så 
hvit nettside. Dette kan stjele oppmerksomheten fra det brukeren ønsket å utføre på 
nettsiden. Men bakgrunnsfargen på hovedmenyen, samt plasseringen (øverst og til venstre) 
gjør at nettsiden fortsatt beholder sin funksjonalitet. 

Menyen er også tydelig adskilt fra resten av nettsiden ved bruk av ”luft” mellom 
navigasjonselementet og resten av nettsiden, samtidig som får brukeren av inntrykk av helhet 
(closure).  

 

Hva med gestaltprinsippene? 
Det er en svært gjennomført bruk av sammenhengende informasjonspresentasjon. Alle 
undersidene på nettstedet følger den samme malen. For å markere hvilke objekter brukeren 
interagerer, med endres bakgrunnsfarger på elementene. Dette er en vanlig teknikk som den 
erfarende nettbruker er vandt med. Menysystemet skaper også en fin flyt for øynene. Det 
faller naturlig å følge menysystemets progressering igjennom undermenyene. 

Mengden av forskjellige objekter på forsiden kan virke litt overveldende for en ny bruker av 
nettsiden, noe som blir forsterket av svart/hvit kontrasten. 

 

Jørgens Design guide –tabell 
 

Konsistent design Veldig konsistent design gjør det enklere for 
brukeren å interagere med hele nettstedet. 
Dessverre er ikke alle menyene på norsk (selv om 
norsk språk er valgt), noe som kan sette en 
stopper for Bestefar Tom. 

Programmeringsstandarder Oppfyller ikke helt XHTML-standarden (som er 
definert i !DOCTYPE). Mangler blant annet å sette 
alt tags på bilder og type-tags for style og 
script 

Brukbarhet Fraværet av alt-tags kan være nedsettende for 
brukbarheten for svaksynte som får presentert 
nettsiden med hjelpemidler. 

Hjelpe brukeren å unngå feilsteg Hovedmenyen øverst er konsistent igjennom hele 
nettstedet, så dersom brukeren trykker på feil 
menyobjekt vil han raskt og enkelt kunne finne 
det riktige menyobjektet om igjen. 

Enkel tilgang på hjelp? For den uøvde bruker, er tilgang på Kundeservice 
tydelig plassert i den øverste menyen 
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Er siden funksjonell? 
Selv om en ny bruker av nettsiden, slik som Mamma Trine, vil møte på en utfordring med å få 
utført oppgaven sin raskt, er menyene raske og intuitive. 

Det relativt minimalistiske designet og stilrene fargebruken frir til Studenten Oles 
forhåpninger. Samtidig er det er smal sak å navigere rundt på siden for den øvede nettbruker. 

Bestefar Tom kan derimot møte på noen problemer. Dersom Tom ønsker å logge inn på siden 
(øverst til høyre) er denne lille skriften skrevet med lysegrønt på hvit bakgrunn. Dette kan gi 
problemer for den svaksynte. Det er tydelig at Xbox velger å prioritere sin målgruppe, de 
yngre. 

 

Brukervennlighet 
Alle lenker på nettstedet er presentert i den samme lysegrønne fargen. Dette gjør at brukeren 
raskt kan gjenkjenne en link i nettsiden, og vet hva han kan interagere med. Alle linkene har 
også den samme hover-effekten. Dersom brukeren fører musen over lenken, endres fargen 
på teksten eller bakgrunnen til en mørkere nyanse av grønn. Denne tydelige feedbacken fra 
nettsiden, forbedrer brukeropplevelsen.  

Også bildelenkene har god affordance. 

Bruken av intuitive pop-up-menyer gir en god mapping mellom bra design og god 
funksjonalitet. 

Grupperingen av elementer med liknende funksjonalitet, gjør det enklere for brukeren å 
intuitivt forstå funksjonene til hvert enkelt element. Selv om de aktuelle elementene ikke er 
fysisk sammenkoblet, gir grupperingen av dem et inntrykk av konsistent funksjonalitet 
(Proximity). 

Med tanke på målgrupper, er siden godt tilpasset både studenten Ole og mamma Trine. 
Fargevalget kan derimot sette en stopper for bestefar Tom. Å lese ”lysegrønt på hvitt” er ikke 
lett for svaksynte mennesker. Bildelenkene har noe bedre kontrastvalg; med hvitt mot svart 
bakgrunn. 

Menyene består av veldig klare og entydige nøkkelord. Dette øker brukervennligheten 
drastisk for Tom, samtidig som det gjør at Trine raskt kan finne veien til målet sitt. 
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Playstation (h ttp ://n o.p laystat ion .c om /) 

Playstation er et Sony produkt som lenge har vært den største utfordreren til Xbox. I 
motsetning til  Microsoft sin Xbox-nettside, presenterer Sony flere forskjellige produkter på 
nettstedet http://no.playstation.com/. 

 

 

Hjem

Nyheter
Konkurranser
Minispill
Støtte
Forum
PlayStation Blog
Logg på
Meld deg inn
Rediger profil

PlayStation®Network

PSN-nyheter
PSN-spill
PSN-tjenester
Min PSN
PlayStation®Store
Event-kalender
Konkurranser
Meld deg inn
PSN-støtte
PSN-håndbøker

PlayStation®3

PS3™-system
PlayStation®Move
PS3-nyheter
PS3-spill
PS3-tilbehør
PS3-tjenester
PS3-filmer
PS3-støtte
PS3-håndbøker

PS Vita

PS Vita-system
PS Vita-nyheter
PS Vita-spill
PS Vita-tilbehør
PS Vita-apper
PS Vita-tjenester
Støtte for PS Vita

PSP®

PSP-E1000
PSP-3000
PSP™go
PSP-nyheter
PSP-spill
PSP-tilbehør
PSP-tjenester
PSP-støtte
PSP-håndbøker

PlayStation®2

PS2™-konsoll
PS2-nyheter
PS2-spill
PS2-tilbehør
PS2-støtte
PS2-håndbøker

Norge Velg land Om oss Bruksbetingelser Retningslinjer for personvern Juridisk Områdeoversikt

Website ©2012 Sony Computer Entertainment Europe
"Alt innhold og alle spilltitler, handelsnavn og/eller "trade dress", varemerker, illustrasjoner og tilknyttete bilder er varemerker og/eller

copyrightmateriale som eies av respektive eiere. Forbeholdes alle rettigheter." [ Mer info ]

Bli med på DanceStar Party
Find out more

Få de siste PS Vita-nyhetene
på PlayStation.Blog.

Finn ut mer

PS Vita
Finn ut mer

Opplev mer med
PlayStation®Network

Finn ut mer
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Målgruppe 
Denne nettsiden presenterer langt mer informasjon på forsiden. Man får inntrykket av at 
målgruppen her, er den ungdommelige garden. Denne nettsiden er ikke så godt egnet for 
bestefar Tom. Det er mange elementer og mye farger, som alle kjemper om brukerens 
oppmerksomhet. Dette gjør det vanskelig å finne de funksjonene man er ute etter, for en ny 
bruker av nettsiden.  

Man får en kraftig inntrykk av egenreklame når man møter forsiden. Dette er derimot ingen 
hindring for studenten Ole, som er godt vandt med internetts konvensjoner. 

  

Visuell fremstilling 
Nettsiden fremstår litt mer rotete, som en konsekvens av veldig mange elementer på 
forsiden. En gjennomsnittlig bruker kan forholde seg til ca. 7 elementer samtidig, dette er 
overskredet med god margin her. Dette gir et litt rotete inntrykk av forsiden og 
førsteinntrykket. 

Den stadig skiftende bakgrunnen er også med på å forstyrre øynenes naturlige 
bevegelsesmønster over siden. Dette gjør det vanskeligere å oppdage menyene, selv om de 
er strategisk plassert øverst til venstre. 

Presentasjonen av selve nettsiden, sett bort ifra egenreklamen, er relativt oversiktlig. Det er 
gjennomgående fargevalg med hvit tekst på mørkere blå bakgrunn. 

 

Gestaltprinsippene 
Selv om nettsiden kan forestå som litt rotete, er informasjonspresentasjonen relativt god. 
Elementer med lignende budskap er organisert i grupper og de bruker proximity som et 
effektivt hjelpemiddel for å lage gruppe-inntrykket. Derimot gir ikke siden noe 
helhetsinntrykk. De forskjellige elementene har forskjellige størrelser i X-aksen. Dette gjør det 
vanskelig for øynene å gjenkjenne noen form for figur eller mønster, som igjen skaper et 
ytterligere rotete inntrykk. 
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Jørgens Design guide –tabell 
 

Konsistent design En litt rotete fremstilling kan gjøre det vanskelig å 
tolke nettsiden, ved første øyekast. Forskjellige 
elementstørrelser, varierende fargevalg og for 
mange elementer er ingen god kombinasjon, selv 
om undersidene av nettstedet er konsistente. 

Programmeringsstandarder Nettsiden er skrevet i HTML5 og følger 
standarden. Der er ikke benyttet tables for å 
konstruere siden, men det er heller ikke semantisk 
korrekt skrevet 

Brukbarhet Her har alle bildene definert en alt-tag, dette er et 
stort pluss for brukbarheten 

Hjelpe brukeren å unngå feilsteg Denne siden er ikke veldig snill mot brukeren. Her 
gjelds det å være en hyppig bruker, hvis du 
ønsker å være effektiv pr besøk. 

Enkel tilgang på hjelp? Det var veldig vanskelig å finne noen form for 
hjelp på siden. Derimot tilbyr alle lenkene en pop-
up description av hva den fører til. Dette kan også 
hjelpe brukeren med å unngå feil 

 

Funksjonalitet – kommer det en dødsdom? 
Selv om siden er rotete, er den fortsatt funksjonell. Dersom en erfaren bruker, slik som 
studenten Ole (som er målgruppen), besøker nettsiden, vil han få gjort den oppgaven han 
ønsker. Det er en relativt god mapping melllom design og funksjoner og nettsidens meny 
tilbyr snarveier for den øvede bruker (Shneiderman's andre punkt). Det litt mer rotete 
designet krever at brukeren husker lokasjonen av de elementene han ønsker å interagere 
med, noe som er et tegn på dårlig design (Shneiderman's 8. punkt). 

 

Brukervennlighet 
Det er veldig vanskelig å forstå hva som er en link (av den hvite teksten), hvis man ikke fører 
musen over den aktuelle teksten. I elementene med hvit bakgrunn er det enklere for den 
aktuelle brukeren å intuitivt forstå hva som er lenker, ettersom lenkene her er distinktivt farget 
blå. 

Denne siden hadde vært svært tung å benytte for bestefar Tom. Bare det å lokalisere menyen 
på nettsiden krever tid. Dermed tilfredsstiller heller ikke siden Trine, som alltid har litt dårlig 
tid. 

Studenten Ole er også frustrert over det rotete designet på nettsiden, men han klarer fortsatt 
å navigere seg rundt. 
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En sammenligning av kjemper 

Det helhetlige inntrykket man sitter igjen med, er veldig ensidig. Xbox sitter på en langt bedre 
designet nettside. Listen over ting Microsoft har gjort riktig er lang, det samme er listen over 
feilsteg som Sony har begått. 

• Xbox har en mer oversiktlig presentasjon av informasjonen 
• Xbox har et mer intuitivt design. Samt at det konsistente fargevalget øker brukerens 

evne til å gjenkjenne elementer 
• Begge nettstedene er flinke på konsistens i nettsiden, men det konsistent dårlige 

designet til Playstation er ikke noe pluss. 
• Lenkene på Playstation sin nettside er ikke like markante overfor brukeren som de er 

på Xbox, fordi de varierer fargevalget på lenkene 
• Playstation har valgt en mer vennlig fargepalett for mennesker med nedsatt 

synsevne. Det er lettere å se hvitt på mørkeblått, enn hvitt på lysegrønt. 
 
 
 

Konklusjonen 

Xbox har langt bedre affordance og et design som gjør det enkelt for brukere å intuitivt forstå 
hvor det er han skal navigere. Dessverre ble layouten det avgjørende kriteriet for Playstation.  
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Kilder 

http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/gestaltprinciples/gestaltprinc.htm 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html 

http://faculty.washington.edu/jtenenbg/courses/360/f04/sessions/schneidermanGoldenRules.html 

http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201201-201201-bar 

 


