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Abstrakt 

 
Denna Studie presenterar resultat utav analys av existerande grafiska 

gränssnitt i syfte att definiera förutsättningar och regler för ett idealt grafiskt 

gränssnitt till mobila enheter inom spel.  

Sammanlagt presenteras 6 olika regler rörandes färg, form och positionering. 

Dessa regler används sedan för att skapa grafiskt gränssnitt på ett mobilspel 

vid namn ”Soulfood”.  

 

Nyckelord: GUI, User Interface, Grafiskt gränssnitt 



             

 

   

   

   

 

 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 
1.1 Hypotes ............................................................................................................................ 1 
1.2 Frågeställningar ............................................................................................................... 1 

 

2 Metod ........................................................................................................................ 1 

3 Resultat ..................................................................................................................... 2 
3.1 Regler .............................................................................................................................. 2 

3.2 Teoretisk bakgrund .......................................................................................................... 2 
3.1.1 Färg ...................................................................................................................... 3 
3.1.2 Form ..................................................................................................................... 6 
3.1.3 Position ............................................................................................................... 11 

 
3.2 Applicering .................................................................................................................... 14 

3.2.1 Grafisk profil ...................................................................................................... 15 
3.2.2 Flowchart ............................................................................................................ 16 
3.2.3 Rita ut ett gränssnitt ............................................................................................ 17 

3.2.4 Applicera grafik till gränssnitt ............................................................................ 18 
 

4 Disskusion ............................................................................................................... 23 
4.1 Svar på frågeställning 1 ................................................................................................. 24 
4.1 Svar på frågeställning 2 ................................................................................................. 24 

5 Referenser ............................................................................................................... 25 



 

  1             

 

1 Inledning 

Användargränssnitt använder du hela tiden när du interagerar med elektronisk 

utrustning som en persondator, surfplatta eller en mobiltelefon.Då något som inte 

tänks på av användaren är varför en menyknapp har den positionen den har samt 

varför ett användargränssnitt kan kännas naturligt eller onaturligt.  

 

Ett gränssnitt borde vara: 

” To support how people naturally and routinely organize information, computers 

ought to be able to reflect the categories, relationships, and cues that people rely on 

when thinking about and remembering facts.” [3] 

Gränssnittet ska kännas naturligt och sammanbetsvilligt, därav krävs det mycket 

utav utvecklare för att kunna få ett gränssnitt som känns som det. 

 

Uppsatsen omfattar en utförlig analys av grafiska användargränssnitt inom mobila 

spel.  Uppsatsens syfte ska resultera i en form utav regler för att skapa ett ideal. 

Arbetet blir beskrivet i två etapper, första etappen om ett antal regler som omfattar 

användargränssnitt och vad man borde förhålla sig till. Etapp två ska handla om hur 

de regler som skapats i etapp 1 appliceras och dokumenteras på en produkt.  

 

1.1 Hypotes 

Via analyserande utav redan existerande grafiska gränssnitt är ett förväntat resultat 

en djupare förståelse utav vad ett gränssnitt innebär. 

 

Detta skall då resulta i en förståelse som gör det möjligt att bryta ned detta i en 

regelform som utvecklare kan använda sig utav. 

 

Regelformen ska sedan kunna ge en klar förståelse som går att appliceras på ett 

spel till mobiltelefoner. 

1.2 Frågeställningar 

Hjälper regler utvecklare att ge ett större perspektiv om skapandet utav ett 

gränssnitt? 

 

Resulterar regler som utvecklare använder sig utav att det blir enklare att skapa ett 

grafiskt gränssnitt till en viss applikation? 

2 Metod 

De regler som presenteras i följande kapitell är de som ska appliceras i kapitel tre 

på själva produkten utav denna uppsats. Resultat tar upp färg form och position 

utav objekt som är aktiva på skärmen. Regler kommer att sättas utifrån validerad 

fakta ifrån flertal vetenskapliga artiklar som forskat i de olika kategorierna samt 

visa visuellt vad de kan betyda. 

Innan regler sätts måste utvecklaren förstå vad är ett user interface är för 

något. 

I [2] talar man om hur kommunikationen mellan utvecklare och användare som att 

man borde tala samma språk, att båda ska förstå vad den ene vill få ut utav ett 

grafiskt gränssnitt.  
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3 Resultat 

Resultat analyserar flera färdiga gränssnitt som används eller har använts. Sedan 

för att bryta ned detta till 6 st generella regler. Resultat kommer att bli upprättade i 

tre delar. Dessa tre delar bryter ned huvuddelarna i vad ett grafiskt gränssnitt 

innebär för utvecklaren och användaren. 

 

Den första delen tar upp färg och uppfattning kring färg och kontrast. Vad 

ljusstyrka i bakgrundsfärg har för betydelse i textfärg som läggs ovanpå.  

 

Andra delen tar upp vad formen på objekts betydelse för användaren. Vad formen i 

listor samt uttnytjandet utav skärmen betyder för användaren.  

 

Sista delen handlar om positionering utav objekt, vad användaren ser och hur 

utvecklaren borde tänka då man lägger ett grafiskt gränssnitt. 

 

3.1 Regler 

Ett användargräsnitt använder sig utav olika typer utav menyer, dialogrutor och 

protokoll som en användare ska använda sig utav.  I [2] Skriver författarna om 

varför vi behöver ett bra användargränssnitt då det gör ett program lättare att arbeta 

i samt gör det mer attraktivt. 

” In addition, a well-designed user interface can make an instrument attractive to 

use.” 

 

Detta är viktigt, speciellt vid skapandet utav ett spels användargränssnitt. Då 

användaren ser på ett bra spel som ett spel med en väldigt höguplöst grafik, där 

spelar ser ett estetiskt tilltalande gränssnitt. Användaren kan också vija ha ett spel 

med en stil som är lätt att spela. Här vill spelaren ha ett snabbt och effektivt 

gränssnitt.  

 “Graphical User Interface (GUI) provides users with an intuitive interaction 

interface and plays an important role in games.” [4] 

 

Oavsett vad användaren vill göra med spelet så är ett användargränssnitt viktigt för 

den som använder det. Det är det användaren kommer att använda sig utav för att ta 

sig igenom det utvecklarna skapat. En spelare kommer alltid att komma ihåg ett 

dåligt designat grafiskt gränssnitt. Det är något alla utvecklare vill undvika. Då det 

grafiska gränssnittet är till för att göra det enklast möjligt för spelaren att utföra 

diverse handlingar i spelet. 

3.2 Teoretisk bakgrund 

Mobila enheter är något som influerar vår vardag, då är det viktigt att se på flertal aspekter 

mobila enheter ger oss. Mobiltelefoners grafiska gränssnitt är baserat på vad för mobil enhet 

användaren har. Därav är inte en konservativ eller en mer traditionell grafisk gränssnitt 

effektivt för dagens mobila enheter. Då dem måste anpassas för en helt ny enhet. Ett grafiskt 

gränssnitt som te x är skapade till spel på en stationär dator går inte att anpassa på en mobil 

enhet då det fysiska gränssnittet utav en mobil enhetet är i sig helt annorlunda än hur du 

skulle använda sig utav mus och tangentbord. [7] 
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Då användaren måste ha koll på var ett objekt är placerat på skärmen för att kunna interagera 

med det, måste också utvecklare som ofta vill ha fler funktioner än ett i ett program ha kol på 

hur användaren ska interagera med dem. Då måste informationen om objektets etikett (te x 

en bild eller text som ger användaren information om vad objektet representerar) 

representera objektetets funktion [6]. 

 

Speciellt då objekt är utplacerade på en mobil enhet måste utvecklare tänka smart och i nya 

banor för att göra ett så effektivt gränssnitt som möjligt för användaren. 

3.2.1 Färg 

Färgval har alltid varit något komplext, då variabler som antal objekt, storlek och form avgör 

färgvalen i ett användargränssnitt. Men detta kan summeras till två olika källor.  

 

Den första delen är antalet objekt på skärmen beroende på hur dem interagerar med varandra. 

Te x Läggs objekt över varandra, uppdateras till en ny meny eller läggs vid sidan om 

varandra.  

 

Den andra delen är den interaktion användaren gör mellan objekten på skärmen är färgen på 

objekten. Samtidigt spelar bakgrundsfärgen stor roll. 

Det kan vara ett fönster eller en meny i ett program. [1] 

 

Menyer är det som nästan alltid förekommer i ett program, speciellt i spel då man ska spara 

ladda ett nytt spel eller dylikt. Tittar man på exemplet nedan så går det att se vad färg kan 

göra med en meny. 

 

 
 

Figur 1 

Bilden till vänster är hur användargränssnittet utgörs idag, men om man jämför med bilden till höger där en stark 

färg är pålagd syns menyvalet betydligt tydligare då det starkt står ut ifrån den gråskalan som endast existerar i 

bilden till höger. 

Regel 1. Existerar bara svart och vitt i ett menyval, addera färg för att synliggöra och ge 

kontrast. [8] 

 

En stark färg vid svart och vitt ger en stark kontrast och gör att användaren direkt ser vad 

denne valt. Men det problematiska med regel 1 är att i spel förekommer bara svart och vitt 

sällan, då färg spelar in en stor roll för att ge liv.  

 

 

Kontrastfärg kan användas för att få vissa eller flertal objekt att sticka ut ifrån mängden, då 

färgen är helt motsatt mot vad färgen som används. Det går att avnända sig utav ett färghjul 
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för att se kontrastfärger (se figur 2). Snurrar man på fjärghjulet och använder sig utav pilen i 

mitten går det snabbt att se kontrastfärgen till den färg man har valt. 

 
Figur 2 

Ett färghjul. 

 

Kontrastfärgen till röd blir grön om man snurrar på hjulet i bilden. Likaså som att 

lila blir en mossgrön färg. Beroende på hur vi snurrar på hjulet kan vi se färgers 

kontraster via pilen. Detta hjälper oss att förstå vad motsatsen till den färg vi 

använder är för någon. 

På bilden nedan används kontrastfärgen till röd. Till höger på bilden används 

färgen svart, vad syns tydligast? 

 

 
 

Figur 3 

En kontrastfärg och en vanlig svart färg ovanpå en mörkare bakgrund. 

 

Bara för att det används en grön kontrastfärg betyder det inte att den syns tydligare. 

Det gröna syns men ger ej harmoni för ögat, då bilden till höger gör det tydligare 

för ögat om vad som pågår i bilden. Om man ser på ett till exempel med 

kontrastfärg där det läggs till mer ljus i bakgrundsfärgen. Vad blir skillnaden? 

 

 
 

Figur 4 

Skillnaden mellan en kontrastfärg och en vanlig svart färg på en ljusare bakgrund 
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Regel 2. Bara för att det används färg behöver man inte använda en direkt 

kontrastfärg. Svart eller vit fungerar lika bra. Är bakgrundsfärgen ljus använd svart 

är bakgrundsfärgen mörkare använd vitt.Se figur 5. 

 

 

 

 
 

Figur 5 

Detta är resultatet utav Regel 2. 

Då svart tydligt syns på en ljusare bakgrund  

och vitt tydligt syns på en mörkare bakgrund. 
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3.2.2 Form 

Självklart spelar designen på spel in i vad för typ av form och färg ett gränssnitt 

ska ha. Dock får inte färg och form vara för matchande utan måste tydligt visa vad 

som är vad som finns i en meny. Utgår man ifrån en generell meny i te x Microsoft 

Windows, Webbläsare så kan man se att dem oftast ser helt identiska ut. 

 

 

 

 
Figur 6 

 
Figur 7 

 
Figur 8 
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Figurena ovan (6,7,8)  är något vanligt återkommande i grafiska gränssnitt, sk 

”drop down-menyer” något som vi interagerar med varje dag, speciellt människor 

som arbetar med datorer. Knappar med etiketter som återfinns dagligen. [6] 

 

Skälet till varför dessa typer av menyer existerar är för att de känns naturliga och 

enkla för oss. Information är kategoriserad och står radat upp och ned. Dessutom så 

är de vanligaste alternativen högst upp, de lägst prioriterade utav användaren längst 

ned. Prioriteringarna ser lite olika ut beroende på vilka som utvecklat programmet 

men de är nästan identiska. 

 

Utvecklare måste se på vad andra program och spel har för gränssnitt, titta på vad 

de vanligaste återkommande sakerna är mellan olika program och deras verisioner. 

Vad ändrar man och varför? Det är viktigt att förstå vad andra har lyckats med och 

inte har lyckats med. Det krävs för att förstå vad utvecklare kan göra bättre nästa 

gång. 

 

I [6] skiver Brian: 

” Knowing an object’s location can reduce a user’s task time, errors, and 

frustration. As the number of screen objects increase, so does the utility of location 

knowledge.” 

Studien bygger på representation utav objekt på etiketter.  

 

Regel 3. Ta lärdom av ditt vardagliga grafiska gränssnitt. Vad är det som 

majoriteten använder sig utav varje dag? Vad är återkommande oavsett version 

utav program? 

 

Men hur ska objekten se ut i form? Detta är främst beroende på själva designen 

utav spelet. Varje spel har en grafisk profil. Men vad bör man titta på för att göra 

det enklast för spelaren att förstå ett grafisk gränssnitt? 

 

För att förstå enklast kan vi utgå ifrån ett par spel och se vad deras grafiska 

gränssnitt kopplar samman med den grafiska profilen på spelet. 
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Om regel 3 tas i beaktning så kan man kolla på två olika produkter ifrån två helt 

olika tider, jämföra och se vad dem har gjort fel och rätt. Se vad som går att 

förbättra, vad är svårt att se eller förstå samt vad är bra i de grafiska gränssnitten 

som presenteras nedan. 

 

I figur 9 ser vi ett exempel på ett äldre spel. Diablo 2 som släpptes år 2000 är 

utvecklat utav Blizzard North. Spelet bjuder på en dystopisk mörk miljö med onska 

som tar över, spelarens uppgift är att stoppa detta. 

 

 
Figur 9 

Profile-meny och skills-meny i diablo 2. 

 

Det går tydligt att se ett tema i menyer. Tydlig kontrastfärg för att visa vad 

användaren ska kunna se (Regel 2).  

 

Spelarens val utav förmågor rankas uppifrån och ned. Allt för att uttnytja skärmen 

så mycket som möjligt och göra det tydligt. Förmågor som hör samman är 

sammankopplade och visar tydligt vad som behövs för att spelaren ska kunna få 

tillgång till den förmågan. 

 

Allt är kubiskt för att förmodligen göra det enklare för användaren att hålla reda på  

ett strukturerat sätt. Då olika former på objekten som skall användas kan göra det 

mer komplicerat. Samtidigt återkopplas det kubiska ned till vad användaren ska 

använda sig utav under spelets gång nedan (den gröna linjen).   

 

Dock är det svårt att se knappar för att stänga ned menyn, det är också svårt att se 

den blåa texten även fast den lyser upp och syns tydligt. Den vita texten är 

betydligt lättare att se än den blåa då den står i starkare kontrast än vad den blåa 

gör. Detta eftersom att den vita färgen är ljusare än vad den blåa är. Ändrar vi 

typsnittet och ökar ljuset på färgen ytteligare så syns texten betydligt tydligare. 
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Figur 10 

Uppdatering utav bild ovan. 

 

Den ljusblåa färgen syns betydligt tydligare än den mörkblåa 

Färgen nedanför. Samtidigt har typsnittet uppdaterats för att göra det 

Ännu mer tydligt för användaren. 

 

Simpel layout är vanligt förekommande speciellt i menyer i spel. Nedan är en bild 

på spelet Skyrim som släpptes 2010. Spelet går ut på att lösa mysterier och kämpa 

mot onska eller göra det motsatta beroende på riktning du vill ta som spelare, spelet 

bygger mycket på fri vilja och val. 

 

 
 

Figur 11 

Inventory-meny i elder scrolls: skyrim. 

 

Här är  den grafiska profilen inte lika starkt återkopplat till den grafiska profilen 

spelet har som man ser i bakgrunden. Här är simplistitet berikat. Kontrastfärger 

(Regel 2) samt färg använt (regel 1) Samtidigt så använder man sig utav den 

vardagliga typen av menyer (regel 3).  

 

Förklaring på hur spelaren utför valen finns i menyn under med yteligare 

information om spelarens olika varaibler. Valen som spelaren kan göra är till höger 

om skärmen och utnyttjar skärmen ifrån toppen till botten, allt för att användaren 

ska kunna se så mycket som möjligt utav de val som existerar.  

 

Prioriteringarna är rustning > Drycker > Scrolls etc. Det är vad utvecklarna tror att 

spelaren kommer först kommer att vilja gå in och ändra eller använda sig utav. 

Prioriteringar i listor är vital del av spel, speciellt i spel som använder sig utav 

menyer under de kritiska delarna under spelet så att användaren kan göra sina val 

så snabbt som möjligt och slippa bli irriterad på en dåligt utformad meny.  
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De två olika spelen kommer ifrån helt olika tider, med en tidsmarginal på 10 år 

mellan dem.  

 

Ändå har utvecklarna visat att man tänkt lika på en hel del saker när det kommer 

till grafiskt gränssnitt. Speciellt prioritering i listor och vad det betyder för 

användaren. Samtidigt har man också tänkt på hur man kan utnyttja skärmen så bra 

som möjligt för att ge användaren en tydligt bild om vad som händer. 

 

Sedan visade diablo 2 en del bristfällande saker då det kommer till att ha följt sin 

grafiska profil lite för mycket vilket gett ett resultat som kan göra det svårt för 

läsaren att te x läsa textrutor. 

 

Regel 4. Prioritering utav objekt i listor. 

Funktioner ska vara lätta att hitta och smart utformade. [6] 

Utvecklare kan dessutom använda sig utav betatestare och se främst vilka val 

spelaren använder sig utav i menyer och räkna ut ett någolunda snitt på vad som 

används mest och utgå ifrån det materialet för att göra en prioriterad lista. 

Dessutom så borde en lista vara statisk då användaren ofta har lärt sig listans 

utformning och har lärt sig vart valen finns. 

 

Regel 5. Utnyttja skärmen, gör det tydligt. 

Små menyer kan vara svårlästa, gör det tydligt med en storskalig meny som tydligt 

visar spelarens val. Mobila enheter får oftare större och tydligare skärmar för varje 

år som går, men en utvecklare måste samtidigt utgå ifrån att en användare kan ha 

en äldre enhet. [7] 

 

Regel 6. Dont overdo it. 

Designteam har ofta sin bild utav spelet och hur allt ska se ut. Men ta i beaktning 

att den grafiska profilen kan inte ta över menyer helt och hållet. Menyer måste vara 

tydliga för användaren och lätta att navigera sig via. 
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3.2.3 Position 

Då Färg och form spelar en stor del är positionering utav objekt helt klart kritiskt 

då en struktur måste existera för att användaren lätt ska kunna orientera sig runt om 

i det grafiska gränssnittet. För att användaren ska kunna veta vilken funktion en 

knapp har så måste en etikett (bild eller text) finnas och återkoppla med vad 

knappen gör.  [6] 

  

Har spelet en statisk meny med val på skärmen är det viktigt att den inte hindrar 

spelaren under spelets gång och irriterar. 

 

Under(figur 12) ser vi ett exempel på mobilspelet ”City Story” för android.  

 

 
Figur 12 

Figuren visar en stad som går att bygga och förändra. 

Resurserna genereras utav de byggnader användaren har 

valt att bygga. 

 

Skärmen är vinklad horizontellt då det gör det enklare för användaren att orientera 

sig runt om i världen som skall användas. Positioneringen utav resurser tenderar 

alltid till att de hamnar överst på skärmen då det är något som knappt används utav 

användaren rent interaktionsmässigt med fingrarna. Generellt ligger all grafiskt 

gränssnitt vid sidorna, då man vill att själva spelet ska ske i mitten. Det centrala är 

spelet, skulle det ligga mer åt höger. Te x att en stor meny skulle skjusa scenen åt 

höger och ta upp en stor portion utav scenen under spelets gång skulle det irritera 

oss. Men om användaren gör ett aktivt val att öppna en meny borde det ta upp en 

större portion utav scenen för att göra det så enkelt som möjligt att se vad för val 

användaren har. (Regel 5) 

 

Det viktigaste hamnar alltid på toppen, de resurserna användaren har och måste ha 

koll på. Positioneringen utav ”Menu” och ”Build” är i underkant samt till vänster 

respektive höger.  
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Utvecklare måste ha en kunskap om hur spelaren ska hålla i kontrollen, i detta fall 

en mobiltelefon.  Att tummarna hamnar på sidan gör det helt naturligt för 

utvecklare att sätta knappar på sidan. 

 

Dessutom så måste utvecklare ha en förståelse för att mobiltelefoner ger utvecklare 

ett nytt sätt att se på hur gränssnitt är byggt då enhetens fysiska profil är helt 

annorlunda mot vad en stationär pc skulle kunna ha [7]. 

 

Detta gör också att så mycket utav själva spelet syns dessutom. Skärmen är 

dessutom uppdelad i vad som är mest viktigt och vad som är mindre viktigt. Här 

måste utvecklarna prioritera igen. 

 

Vad är viktigast att spelaren har koll på? I spelet (figur 12) så är det självfallet 

resurserna som spelaren måste ha koll på. Det är vad som visar om spelaren kan gå 

vidare eller ej i spelet. 

 

 

Detta är de 6 regler som står för färg, form och position som har presenterats. 

Detta är de grundläggande byggstenar för ett grafiskt gränssnitt och ger en djupare 

förståelse utav de huvudelement som krävs för att förstå ett grafiskt gränssnitt. 

 

Utvecklare måste ta i beaktning att dessa regler inte alltid går att applicera på deras 

applikationer men ger en förståelse om hur analys utav ett gränssnitt kan fungera. 

Regler fungerar som en guide och visar vad som fungerar och vad som inte har 

fungerat innan.  

 

Utvecklare kan använda sig utav dessa regler i som grundunderlag och skapa sina 

egna beroende på genre och enhet som spelet ska utvecklas till. Samtidigt måste 

gränssnittet passas efter spelets målgrupp för att ge en sammanhängande produkt. 
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3.3 Applicering 

  

Då regler är satta och en förståelse för vad ett gränssnitt är satt är det dags att 

applicera denna kunskap i praktiken och se om den fungerar. Vad självaste 

resultatet utav de regler ger dig som utvecklare. Nu ger reglerna dig som utvecklare 

en generell förståelse över hur ett grafiskt gränssnitt borde fungera. Men reglerna 

säger inte allt utan riktlinjer för att ge spelaren en så bra upplevelse som möjligt i 

spelet. 

 

Första steget är att rita ut vart de statiska gränssnittet ska ligga på skärmen och 

sedan applicera de objekt som vi ska ha. En grafisk profil måste existera för att veta 

vad för stil gränssnittet ska ha. 

 

Spelet som ett grafiskt gränssnitt ska appliceras på är ett fantasyspel som heter 

”Soulfood”. 

Spelets historia utspelar sig i en dystopisk medeltid där häxor härjar. Spelaren är en 

häxa som ska få ihop resurser som sten, trä, diamant och guld för att kunna bygga 

nya byggnader som genererar mer resurser eller bygga magiska cirklar som 

konsumerar resurser för att skada motståndaren. Du måste skapa jobb och bygga 

bostäder för att människor ska vilja flytta in i din stad, dessutom kan du offra 

människor i olika byggnader för att utvinna resurser. Därav namnet ”Soulfood”. 

 

Motståndaren är ”de där uppe i himmelen”. De är goda och det är din uppgift att 

förgöra dem innan de förgör dig. De magiska cirklarna som användaren kan bygga 

skjuter upp olika former utav magi till himmelen och skadar dem. Motståndaren 

gör likaså mot sig. De som gör mest skada tills en utav spelarna har förlorat all 

hälsa på den uppsatta tiden den som vinner. 

 

Strukturen för applicering är tänkt följande: 

 

 Göra en grafisk profil. 

 Göra en flowchart över hur det grafiska gränssnittet ska fungera. 

 Rita ut vart det grafiska gränssnittet ska ligga på skärmen. 

 Göra de objekt som ska användas och sedan applicera dem. 

 

När dessa steg är uppfyllda presenteras resultatet i slutet utav detta dokument följt 

utav en disskusion om vad detta innebär och har givit. Samt om resultaten är som 

tänkt – ett idealistiskt grafiskt gränssnitt. 
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3.2.1 Grafisk profil 

 

En grafisk profil beskriver den grafiken som ska finnas i spelet, vilka texturer och 

färger grafiker vill att utvecklarna ska applicera. 

 

I figuren nedan är de färger och texturer som generellt ska användas i spelet. Figur 

15 ger oss en bild utav hur spelet ska se ut och dess stil. 

 
Figur 15 

Den grafiska profilen för Soulfood. 

 

Eftersom att spelet utspelar sig på en dystopisk medeltid så är stilen ganska 

självklar, hus kan inte vara perfekta, de är krokiga och felkonstruerade.  

 

I alla byggnader ska något hända, så som att ljus skimmrar eller att rök läcker ut 

ifrån byggnaden. Allt utspelar sig alltid på natten, solen existerar ej. Samtidigt är 

hela skärmen alltid vinjetterad för att få en mer centrerad blick på vad som försigår 

i mitten utav skärmen. 
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3.3.2 Flowchart 

För att förstå vart menyer tar spelaren och vad dem gör måste en flowchart 

existera. Det gör det enklare för utvecklare att förstå och ha en beskrivining på 

vilka knappar som ger vad för alternativ.  

 

I figuren nedan beskrivs vilka knappar som finns och vad dessa knappar leder till, 

nya alternativ eller att de gör något direkt för spelaren. 

 

 
Figur 16 

Här syns hur grunden till ett grafiskt gränssnitt skapas. 

 

De tre huvudknapparna som kommer att användas är ”BUILD”, ”WRECK” och 

”MENU”. Dessa tre leder till de olika val man kan göra.  Trycker man på 

”BUILD” leder det till att en meny med olika kategorier kommer fram. Väljer man 

en utav dessa kategorier kommer man till alla byggnader med den kategorin.  

 

Kategorilistan är också anpassad efter regel 4. Hus > Jobb > Magi > Special 

Trycker man på en byggnad kommer information upp och du kan välja om du vill 

bygga den eller ej.  

 

Trycker man på ”WRECK” väljer man byggnad för att sedan förstöra den. 

Trycker  man på ”MENU” kommer tre val upp, dessa är prioriterade (regel 4) då 

ljud är det som oftast stör, sedan om man vill avsluta nuvarande spel och gå till 

huvudmenyn eller avsluta spelet helt. 
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3.3.3 Rita ut ett gränssnitt 

 

Då utvecklare har koll på vilka menyer som gör vad måste en utvecklare också ha 

koll på vart objekten ska vara i skärmen.   

 

För att underlätta så mycket som möjligt i skapandeprocessen så ritar man först ut 

vart objekten ska vara innan dess grafik appliceras. 

Figuren nedan visar vart objekten ska vara och vad en knapptryckning resulterar i. 

 

 
 

Figur 17 

Figuren visar objekt som ska placeras på skärmen 

 

De viktigaste, variabler som spelaren ska ha koll på hamnar överst, samma sak med 

tiden. Men varför är menyknappen där, alltså den knapp som ger oss en meny med 

val som te x kan avsluta ett spel? 

 

Simpelt, spelaren kommer att använda knapparna främst i den nedre kanten och vi 

kan då lägga menyknappen där spelaren ändå oftast aldrig kommer att använda 

fingrarna. 

 

Skälet till varför informationsrutan ligger närmre ”Buildknappen” är eftersom att 

spelaren oftare använder ”buildknappen” än ”wreckknappen”. Detta gör att det 

känns mer naturligt för spelaren att informationsrutan lutar mer åt höger. 

 

Gränssnittet är främst anpassat efter högerhänta då det viktigaste ligger åt höger, 

detta kan ändras lätt med att man har ett val i början om man är höger eller 

vänsterhänt och därav anpassar gränssnittet efter det.  
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Men då du använder båda händerna samtidigt under spelets gång så ska det inte 

göra någon större skillnad för en vänsterhänt människa att använda sig utav det 

nuvarande gränssnittet. 

 

Tittar man på flowcharten i 3.3.2 så ser man att interfacet följer den struktur som är 

satt. Detta behöver inte betyda att det är den bästa just nu, allt ändras eftersom då 

spelaren får testa ut spelet.  

 

3.3.4 Applicera grafik till gränssnitt 

Då alla är överrens om hur gränssnittets objekt ska ligga på skärmen måste grafik 

appliceras. Den grafiska profilen i 3.3.1 visar inspirationen till hur gränssnittet ska 

se ut, dessutom är hela spelet baserat på denna och därav är det naturligt att 

gränssnittet följer den grafiska profilen.  

 

I regel 6 står det ”Dont overdo it!” Det är precis det de grafiska formgivarna måste 

tänka på då ett grafiskt gränssnitt skapas. Det ska vara enkelt men samtidigt (inte 

alltid) matcha spelets grafik. 

 

Insirationen till knappar och fält är taget utav de pergament som syns i den grafiska 

profilen 3.3.1. De ger ett intryck utav att de passar in men behöver inte ta för 

mycket plats på skärmen.  

 

I figurena nedan är resultatet utav de regler som skrivits i kapitel 2. 
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Figur 18 

Detta är det statiska gränssnittet som alltid kommer att synas på skärmen. 

 

 
 

Figur 19. Om ”BUILD”-knappen är nedtryckt. 
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Figur 20 

Om en kategori och ett objekt inom denna kategori är vald. 

 
Figur 21. Om ”Menu”-knappen är nedtryckt. 
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Figur 18 19 20 21 ger ett resultat utav de regler som upprättats.  

Regel 2 tillämpas för att spelet i sig är väldigt mörkt. Då en ljus kontrast gör objekt 

betydligt tydligare så tillämpas denna regel på hur ljus själva gränssnitet ska vara. 

På figur 4 är spelet pausat och all gränssnitt nedtonad förutom den meny som 

upprättats. Detta har applicerats på figur 21. 

 

Detta för att spelaren inte ska fokusera på något annat än själva menyn som 

framträtt på skärmen, de är tre val spelaren har i menyn och ingenting annat. 

 

Prioritering i de  sk ”viktiga varaiblerna” (Se figur 14) är annorlunda och strider 

mot regel 4. Då Trä > Sten > Mineraler > Guld ser det ut som. Men listan är 

horizontell och inte vertikal. Självklart går det att säga att regeln måste appliceras 

här men då resurserna i sig ej behöver prioriteras eftersom att alla har nästintill ett 

och samma lika värde.  

 

De svåraste resurserna att få tag i ligger i mitten, de som är lättare att få tag i ligger 

i ytterkanten. Denna lista kan prioriteras olika beroende på vad man vill få fram 

som utvecklare, att tvinga spelaren att se vilka resurser som är viktigast.  

 

I figur 20 ser man ett markerat objekt och en informationsruta som ligger ovanför. 

Markeringen utav det valda objektet är en svart skugga för att ge en illution utav att 

objektet sticker fram i en 3d-värld. Då de andra objekten som ej är valda ser ut att 

vara ritade på pappret ger det en tydligt kontrast och informerar tydligt spelaren om 

att något har hänt med det objektet. 

 

Markering utav objektet kan ha skett på ett annat sätt, vanligtvis kan objektet byta 

färg eller få en ram runt om sig. Då en grafisk profil ger en inspiration om hur det 

generella gränssnitet ska se ut så applicerades en skugga istället för att få objektet 

att passa in i den grafiska profil som upprättats.  
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4.0  Disskusion 

Då regler är satta och ett grafiskt gränssnit är skapat utifrån detta så går de regler 

som skapats ej in på djupet. Det finns ett flertal aspekter än bara de som tagits upp.  

  

Går det te x att veta att ett grafiskt gränssnitt fungerar för en användare redan innan 

någon testat det? 

Då gränssnittet som skapats utifrån dessa regler så är den ej beprövad på en grupp 

med människor. Det är därför man har sk ”betatestare” alltså människor som testar 

produkten. Betatestarna kan efter ett par test med produkten fylla ut ett formulär 

om vad dem ej kändes rätt och vad som kändes rätt. 

 

Något som ej tas upp i reglerna är  då ett gränssnitt ej kan passa alla människor 

måste det vara inriktat främst mot en målgrupp. Men vissa anser att det är något 

som kan förändras [5] då man tittar på grafiska gränssnitt som anpassar sig efter 

användaren. 

 

Om då utvecklarna ej använder sig utav liknande teknik som man talar om i [5] så 

är det viktigt att tänka på sin målgrupp. Ett spel har nästintill alltid en målgrupp 

som utvecklarna riktar sig mot. Då borde gränssnitet naturligt följa detta.  

 

Då spelet riktar sig mot en ung publik är det ändå viktigt att dett gränssnitt är 

tydligt. En användare ska förstå sig på ett gränssnitt direkt. Om spelet är komplext 

och har mycket kontroller måste utvecklarna ge användaren någon form utav 

förklaring om hur gränssnittet fungerar.  

 

Generellt är det alltid bra att förklara för användaren vad som händer och vad man 

ska göra, men om ett gränssnitt känns naturligt för användaren så kan det många 

gånger vara irriterande att ha informationsrutor som förklarar det användaren redan 

vet. 

 

Ett användargränssnitt ska vara så simpelt att förstå så att det känns naturligt för 

användaren på en väldigt kort tid.  Det vill säga om användaren och utvecklarna 

talar samma språk [2]. Alla användare är unika i sitt sätt att se på ett grafiskt 

gränssnitt, men man kan titta på nyckelpunkter i gränssnitt, de regler som 

upprättats i kapitel 2 tittar specifikt på dem. Färg, form och position tar upp de 

grundläggande för vad ett grafiskt gränssnitt är egenkligen.  

 

Alla användare kommer att minnas ett dåligt gränssnitt, det är något som kommer 

att irritera en användare igenom hela spelupplevelsen. Men ett bra gränssnitt kan 

förbättra en spelupplevelse otroligt mycket. 

 

Då 2 grafiska gränssnit i spel jämfördes och gav givande resultat så borde 

utvecklare titta på flertal spel inom den genren som spelet utvecklas inom för att ge 

en bättre bild utav vad många användare förväntar sig utav det spelet som 

utvecklarna skapar.  

 

Självfallet måste ett gränssnitt vara innovativt och ge något nytt till användaren för 

att ge en ännu bättre upplevelse än de andra spel som finns där ute för att spelaren 

ska minnas ett spel ännu mer. Men en utvecklare borde alltid ha koll på vad som 

finns där ute och se vad som går att förbättras. 
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Då regler är skapade och gränssnit är applicerat ger det detta resultat: 

 

Regel 1. Existerar bara svart och vitt i ett menyval, addera färg för att synliggöra 

och ge kontrast. 

 

Regel 2. Bara för att det används färg behöver man inte använda en direkt 

kontrastfärg. Svart eller vit fungerar lika bra. Är bakgrundsfärgen ljus använd svart 

är bakgrundsfärgen mörkare använd vitt. 

 

Regel 3. Ta lärdom av ditt vardagliga grafiska gränssnitt. Vad är det som 

majoriteten använder sig utav varje dag? Vad är återkommande oavsett version 

utav program? 

 

Regel 4. Prioritering utav objekt i listor. 

Utvecklare kan använda sig utav betatestare och se främst vilka val spelaren 

använder sig utav i menyer och räkna ut ett någolunda snitt på vad som används 

mest och utgå ifrån det materialet för att göra en prioriterad lista. 

Dessutom så borde en lista vara statisk då användaren ofta har lärt sig listans 

utformning och har lärt sig vart valen finns. 

 

Regel 5. Utnyttja skärmen, gör det tydligt. 

Små menyer kan vara svårlästa, gör det tydligt med en storskalig meny som tydligt 

visar spelarens val. 

 

Regel 6. Dont overdo it. 

Designteam har ofta sin bild utav spelet och hur allt ska se ut. Men ta i beaktning 

att den grafiska profilen kan inte ta över menyer helt och hållet. Menyer måste vara 

tydliga för användaren och lätta att navigera sig via. 
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4.1 Svar på frågeställning 1 

Hjälper regler utvecklare att ge ett större perspektiv om skapandet utav ett 

gränssnitt? 

 

Ja! Utifrån analys i kapitel 2 klargör det tydligt hur man kan titta på grafiska 

gränssnitt ifrån olika tider och se hur dem har tänkt och utvecklats. 

  

Då två gränssnitt inom spel jämfördes kan man se tydligt tanken bakom dem och 

hur utvecklarna har tänkt sig att användaren ska använda sig utav detta igenom 

spelets gång. 

 

Dessutom så jämfördes tre utav de största webbläsarna som finns idag och man kan 

se tydligt hur de tänkt vad det gäller listor och prioriteringar och hur utvecklarna 

tror sig veta användarnas främsta val vad det gäller val i menyer. 

 

4.2 Svar på frågeställning 2 

Resulterar regler som utvecklare använder sig utav att det blir enklare att skapa ett 

grafiskt gränssnitt till en viss applikation? 

  
Det är viktigt att utvecklare har tydliga regler som man måste följa i en 

utvecklingsfas utav ett grafiskt gränssnitt. Regler utgör en ritning om hur det borde 

se ut och fungera. Regler skapas av lärdom, utvecklarna får vetskap om vad som 

inte fungerat tidigare. Med regler går det att rätta till de mer vanligaste felen som 

uppstått i tidigare grafiska gränssnitt. 

 

Ja! Dock är det den individuella upplevelsen är den största faktorn som räknas. Ett 

idealt gränssnitt är ett ouppnåeligt mål då människor tänker olika om vad som 

anses vara ett idealt gränssnitt, dock kan man rikta sig mot en målgrupp och ha en 

större chans att få fler människor att få ögonen för det grafiska gränssnitt som 

utvecklarna velat nå ut med.  

  

Avslutningsvis då utvecklare måste ta i beakting att regler inte är alltid något som 

måste följas, då alla användaren ej kan anse att ett gränssnitt må vara idealistiskt. 

Men något som utvecklare skat ta lärdom utav. Lära sig de fundamentala delarna 

utav vad ett grafiskt gränssnitt är och vad det betyder för den som använder det. 

Försöka tala samma språk som den som ska använda det och få det så naturligt som 

möjligt för användaren.  
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