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Sammanfattning 
Detta är ett 20 poäng stort examensarbete i Medieteknik utfört hösten 2005 samt våren 
2006. Examensarbetets syfte är att skapa ett användargränssnitt till menysystemet för en 
produkt som skall komma med motionscyklar för hemmabruk. 
Examensarbetet har inneburit att genom hela designprocessen ha en hög grad av kontakt 
med potentiella slutanvändare till produkten. Detta har skett genom längre intervjuer, 
enkäter och tester.  
Gränssnittet skulle innehålla vissa funktioner som specificerades av uppdragsgivaren. 
Detta var till exempel vilka inställningar som bör kunna göras och vilka olika alternativ 
på cykling man har.  
Efter inledande dialog med potentiella slutanvändare och kvantitativ 
informationsinsamling togs ett antal designförslag fram som utvärderades av 
slutanvändare. 
Förslag på navigering och menyträd testades i experimentform, detta innebar att 
användarna ombads utföra ett antal uppgifter och fick förklara hur de tänkte lösa dessa. 
Slutligen sammanfogades resultaten till en prototyp till ett användargränssnitt. 
Det ingick även i examensarbetet att ta fram en ikon som skall visas då den personliga 
tränaren säger något till användaren under ett träningspass. 
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1 Bakgrund 
Ett nystartat företag vid namn Wemotion håller på att ta fram en mjukvaruprodukt som 
skall medfölja en motionscyklel för hemmabruk. Cykeln kommer utrustad med en USB-
kontakt.  
Wemotions produkt är ett spelliknande program där en utomhusmiljö med cyklingsbara 
vägar visas på användarens monitor. Då man cyklar på motionscykleln tar man sig framåt 
längs vägen. Rätt motstånd ges i tramporna beroende på hur mycket uppförsbacke det är 
på banan.  
Man skall i programmet kunna cykla mot datorgenererade motståndare men även mot 
andra spelare med samma utrustning och produkt via internet. 
Det skall dessutom finnas en träningsdel av programmet där man får förslag på 
träningspass utifrån sin egen förmåga och stöd av en tränare under cyklingen. 
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2 Uppgiften 
Detta examensarbete hade som grund att skapa ett gränssnitt mot användaren till ett 
menysystem. Detta menysystem skall höra till ett program som kommer med en 
motionscykel för hemmabruk. Gränssnittet skall användas då programmet startas och 
användaren väljer vilken typ av cykling hon vill utöva. Även andra inställningar skall 
kunnas göras. Uppgiften i examensarbetet utformades till att ta fram detta gränssnitt, då 
detta är en viktigt del av den produkt som skall tas fram för att en användare skall ha lätt 
att använda den. 
Det tillkom även att designa en ikon som skall visas då den personliga tränaren säger 
något till användaren under cyklingen. 
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3 Metod 
Innan någon design eller förslag till gränssnitt skapades togs en metod fram för att 
utforma ett gränssnitt som slutanvändarna är nöjda med. Detta innebar att, genom hela 
designprocessen, ta hänsyn till vad slutanvändare vill ha och att använda den forskning 
som finns inom gränssnittdesign.  
 

3.1 Lär känna användarna 
I utformandet av gränssnittet var det, som Faulker uttrycker i hennes bok Usability 
Engineering [2], väldigt viktigt att involvera slutanvändarna. Detta inte bara i slutskedet 
utan från allra första början och genom hela designprocessen. I detta fall finns det ingen 
färdig produkt och inga direkta slutanvändare. Detta på grund av att produkten ,vid 
tillfället för detta examensarbete, inte var framtagen. Detta gjorde att all information som 
samlades in kommer ifrån potentiella slutanvändare. På grund av det kan informationen 
vara mer svårtolkad än information från en slutanvändare som haft kontakt med en riktig 
produkt, eftersom informanterna inte alltid vet själva vad de tycker eller har svårt att 
förmedla den. Även om en potentiell slutanvändare gör sitt yttersta för att sätta sig in i en 
given situation är det inte säkert att det hon tror att hon vill ha är vad som senare visar sig 
vara vad hon vill ha när det finns på riktigt. Det finns också utrymme för att en potentiell 
slutanvändare kan missuppfatta slutprodukten även om båda parter, i till exempel en 
intervju, tror att de har samma bild av den. 
Att det inte finns några slutanvändare för gränssnittet idag gör dock inte att man inte bör 
lyssna på vad potentiella slutanvändare har att säga. Detta är tvärtom viktigt, även om 
resultaten kan vara mer svårtolkade, då de inte har en lika bra bild av gränssnittet som en 
användare som faktiskt haft kontakt med ett riktigt gränssnitt och bes utvärdera det.  Man 
måste därför ha överseende för denna situationen. 
De metoder som användes för att ta reda på vad de potentiella slutanvändarna tyckte var 
intervjuer, enkäter och tester. Detta är tänkt att ge en bra uppfattning om vad användarna 
vill ha i det gränssnitt som skall utvecklas. 
Under utvecklingen av gränssnittet har 70 potentiella slutanvändare använts som 
informanter. Av dessa 70 svarade 50 på enkäter och 20 ingick i intervjuer och tester. 
Antalet tyckas vara tillfredsställande. Jakob Nielsen [1] menar att fem användare räcker 
för ett utlåtande och att tiden man spenderar på att testa fler användare än fem inte ger 
lika mycket information realtivt till tiden man spenderar på att testa användarna. Han 
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menar att efter kommunikation med fem användare ser man om det finns 
användbarhetsproblem eller inte. 

 
Figur 1. Antal användare enligt Nielsen [1] 

 
Det 20 informanter, som inte ingick i enkäterna, deltog i något av en rad intervjuer eller 
tester. Det minsta antalet informanter som användes i något av testerna eller intervjuerna 
var därför fem. 
 

3.2 Felanalys 
I en felanalys tittar man på vad det är för fel som kan uppstå i det program 
användargränssnittet hör till. I det här fallet är detta ett menysystem.  Det troligaste felet 
som kan uppstå är att en användare väljer fel menyalternativ, antingen av misstag eller 
för att man tror att det man söker finns i denna menydel [2]. 

3.3 Intervjuer 
För att skapa en bild av vad användarna vill och inte vill ha i det gränssnitt som skall tas 
fram gjordes fem stycken intervjuer. 

3.3.1 Strukturerade och ostrukturerade intevjuer 

När man utför en intervju finns det två sätt att välja bland; strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer [2]. En ostrukturerad intervju innebär att de frågor som ställs är 
öppna, det vill säga det finns inga framtagna alternativ utan informanten får uttrycka sina 
tankar fritt. De öppna frågorna är till för att leda in informanten på vissa områden. 
Informanten får sedan prata fritt om ämnet. Dessa typer av intervjuer är användbara i 
början av designprocesssen, då det inte finns någon bild av vad användarna vill och inte 
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vill ha. Ett problem med att ha ostrukturerade intervjuer är att man ibland utsätts för 
blyga informanter som inte gärna pratar öppet utan föredrar att svara på tydligt 
formulerade frågor. På grund av detta bör man ha förberett ett antal tydliga frågor som 
kan ställas då intervjun inte kommer framåt. I en strukturerad intervju ser alla frågor ut på 
detta sätt. Alla frågor som skall ställas är förberedda och när man når den sista frågan är 
intervjun slut. Dessa typer av intervjuer är lättare att utföra men ger bara information om 
just de frågor man har förberett. Därför lämpar sig strukturerade intervjuer mindre för den 
första kontakten med användare i designprocessen. 
 

3.3.2 Använd intervjumetod 

Den första delen av den använda metoden var intervjuer. Dessa gjordes innan någon 
design fanns eller ens hade påbörjats. Målet med dessa intervjuer var att föra en dialog 
med potentiella slutanvändare som inkluderade vad dom förväntade sig, vad dom ville ha 
och vad dom inte ville ha i det tänkta gränssnittet. Intervjuerna hölls på så kallad 
ostrukturerad form. Det vill säga det fanns inte ett bestämt antal frågor och inga 
svarsalternativ. Detta för att få den intervjuade att prata om vad hon tycker är viktigt. För 
att inte informanterna skulle känna sig blyga eller inte veta vad de ville prata om så 
förbereddes några stolpar som kunde användas för att få igång en diskussion igen. Dessa 
intervjuer var till stor del tänkta för att få veta vad en potentiell slutanvändare tycker är 
viktigt. Men ett annat stort mål med dessa var att undersöka om det fanns fatala saker 
angående gränssnittet och dess design som hade missats och som skulle påverka hur 
själva metoden skulle utformas. 
Det utfördes fem ostrukturerade intervjuer. Detta antal valdes dels för att denna form av 
intervjuer är mycket tidskrävande både vad gäller förberedelser intervjutid och 
efterarbete. Men även för att, som Nielsen [1] påpekar, fler ger inte så mycket mer 
information. Han menar att den information som fås av slutanvändarna blir mindre och 
mindre ju fler man frågar. Ju fler informanter man har i sina tester desto mer information 
kan man så klart få ut. Men denna information minskar kraftigt med antal användare och 
efter fem användare möjligtvis inte lönt mödan för den information man får ut. 
Dessa fem informanter skulle försöka täcka så stor del av målgruppen som möjligt. 
Målgruppen för produkten som gränssnitten utformas till är väldigt bred. Den har 
uttryckts som ”Svensson” och ”Alla som kan tänkas handla i en sportbutik”. Därför 
skulle en bred åldersgrupp och både kvinnor och män intervjuas. Det blev slutligen tre 
kvinnor och två män i åldrarna 19-57. 
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Ett annat viktigt mål med intervjuerna var att de skulle kunna ge indikationer på vad som 
kan behövas fler åsikter om. Efter analys av intervjuerna utformades en enkät. 
 

3.4 Enkät 
Att använda sig av enkäter när man samlar in information om vad användarna tycker gör 
att man får in väldigt mycket information [2]. Enkäter är bra då man vill ha subjektiva 
svar men inte lika pålitliga om man söker objektiva svar. Detta på grund av att alla 
informanter svarar utifrån sin egen uppfattning. Att ha objektiva frågor på en enkät 
innebär ändå att det är informantens subjektiva bild av hur det objektiva svaret ser ut som 
ges. Därför är enkäter bra när man vill ha in informantens egna åsikter. 
Att utforma och distribuera enkäter kan vara väldigt tidskrävande. Ett annat problem med 
att använda enkäter är att man kan bara kontrollera antalet man distribuerar, inte antalet 
som kommer tillbaka. Man kan använda sig av öppna eller stängda frågor på enkäten, det 
vill säga frågorna kan ha färdiga svar att välja bland eller informanten kan själv 
formullera svar. Ju fler öppna frågor man har på en enkät desto färre enkäter kommer 
man troligen få tillbaka [2].  
 
Underlag till den använda enkät kom från de tidigare nämnda intervjuerna.  
Tanken med att dela ut en enkät var att få in många åsikter, mer kvantitativt än de tidigare 
utförda intervjuerna. 
I utformningen av enkäten var det viktigt att inte skrämma bort informanter med för 
mycket frågor eller text. Det är även lättare att få tillbaka enkäter där informanten inte 
behöver formulera saker själv utan snarare välja bland färdiga alternativ. 
Den klara enkäten hade slutligen 20 stycken frågor på tre sidor, se 4.2 Enkät-analys.  
 

3.5 Designförslag 
Denna kontakt med potentiella slutanvändare undersökte två delas av gränssnittet. Dels 
vilken grafik design som föredrogs  och dels hur navigeringen uppfattades.  

3.5.1 Grafik 

Efter att tagit del av vad potentiella slutanvändare tycker angående det gränssnitt som 
skulle tas fram gjordes ett antal designförslag. Dessa designer tog inte bara hänsyn till 
vad intervjuer och enkäter gett för information utan även vad forskning inom 
gränssnittsdesign visar [3][4]. Faulkner [2] talar om en expertdesign, det vill säga 
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slutanvändarna är inte experter och ibland vet de inte vad de har för behov. Därför bör 
man ta hänsyn till vad tidigare forskningsresultat visat. 
I utformningen togs även felanalysens resultat i beaktning. Det skall dels vara lätt att 
trycka på den knappen man tänkt sig, men det skall även vara lätt att åtgärda en 
feltryckning. En feltryckning kan dels bero på att användaren valt fel alternativ i tro om 
att det var detta hon sökte. Men det kan också bero på att att användaren missade det 
alternativ hon tänkt trycka på och istället råkat tryckt på ett annat. 
Det som togs fram var olika grafiska designer som innehöll samma påhittade menyer, 
eftersom ingen utformning av menyträdet var framtagen vid detta skede i arbetet. 
Dessa designförslag kom sedan tillbaka till användarna. Potentiella slutanvändare fick 
utvärdera de olika förslagen efter den enkla frågan vilken de rent grafiskt föredrog. Alla 
användarna bads gradera de fyra förslagen men också spontant säga vad det tyckte om 
och inte. Det fick även fritt nämna olika detaljer som de gillade med de olika designerna. 
De fyra designerna presenterades på en bärbar dator. Informanten fick sedan fritt bläddra 
fram och tillbaka mellan de och titta och kommenterna. 
 

3.5.2 Navigering 

Vid detta intervjutillfälle bads även informanterna testa den tänkta navigeringen för att 
komma ett steg tillbaka i menysystemet. 
Som beskrivet i felanalysen var det viktigt att en användare lätt skulle kunna komma ett 
steg tillbaka i menysystemet. Det framtagna förslaget testades genom att användaren fick 
se bilder på hur det tänka navigeringssystemet skulle se ut. Det förklarades vad som 
hände om man tryckte på ett alternativ och även bilder på detta visades. Användaren fick 
sedan förklara vad hon skulle göra om  hon ville komma ett steg tillbaka i menysystemet. 
 

3.6 Menyexperiment 
De designförslag som testades mot användaren visade vilken design potentiella 
slutanvändare föredrog, dessa innehöll dock ingen navigering. Det var vad 
menyexperimenten skulle testa. Hur menyerna och navigeringen skulle fungera  
beslutades genom att ta fram ett förslag på hur menysystemet skulle kunna se ut och 
sedan testa, med väldigt enkla medel som till exempel post-it-lappar och papper, om 
potentiella slutanvändare klarade att hitta till de menyval de frågades om. 
 



 

 8

3.7 Implementering av slutprototypen 
Den design som, genom testning, visat sig föredras av flest informanter genomarbetades 
ytterligare. Denna kombinerades sedan med de menyer som menyexperimenten visat vara 
lämpliga. Detta ger ett helt och slutgiltigt användargränssnitt. 
Alla enskilda objekt i gränsnittsdesignen sparades som enskilda objekt och levererades 
med en utförlig beskrivning över menyträd och grafik till beställaren. 
 

4 Analys och design 
Då en tydlig metod tagits fram utfördes de olika momenten som bestämts. Resultaten av 
dessa analyserades och ledde ibland till information om vad som behövdes vid nästa 
kontakt med användarna och ibland till den klara gränssnittdesignen. 
 

4.1 Intervjuanalys 
De fem initiala intervjuerna som utfördes var mellan 17 och 30 minuter långa. Några 
hade lättare att prata fritt och uttrycka sina idéer än andra. I dessa fall var det bra att en 
uppsättning frågor var framtagna så att informanten kunde svara på dessa och själv skapa 
sig en bild av vad de ville ha utifrån dessa.  
Nästan alla informanter nämnde att de skulle vilja ha någon naturbild i gränssnittet på 
något sätt. Detta för att förstärka intrycket av att man inte var hemma och cyklade utan 
ute i vackert väder. Flera nämnde en landsväg. Man tyckte också att det borde vara 
färgglatt. Vad gäller utformning av menyer var det få som hade någon åsikt. En 19-årig 
kvinna som intervjuades sade dock en väldigt intressant sak i samband med att hon 
frågades om storleken på knappar. Vad hon reflekterade över var att man förmodligen 
inte sätter sig tillrätta i sin kontorsstol för att sätta igång programmet. Kanske har man 
dessutom vridit skärmen för att se den bra från sin cykel. Därför befann man sig inte i en 
lika bra position att navigera i ett menysystem som man kanske gör då man sitter i sin 
normala sittställning med skärmen rättvriden. Med detta konstaterat tyckte hon att det 
absolut skulle vara ganska stora knappar, så att de var lätta att träffa. 
Alla fem tyckte att det var bra att en knapp på något sätt förändrades då man håller musen 
över den. De fann att det förtydligade. 
När eventuell hjälp i navigering diskuterades verkade informanterna positivt inställda till 
att få en liten hjälptext till olika menyalternativ. Dock var det tre av fem informanter som 
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spontant nämnde ”gemet i word”-som ett negativt exempel. Hjälpen skulle inte vara 
påtvingad. 
De flesta var positiva till en hjälpfunktion där man kunde få information om navigering 
och olika inställningar. En 57-årig kvinna uttryckte dock ett stort missnöje med tidigare 
hjälpfunktioner hon haft kontakt med och skulle föredra att alternativet inte hette just 
”hjälp”. 
Informanterna verkade spontant tycka att det var viktigt att man inte behövde spendera så 
lång tid i menysystemet utan att man kom till själva cyklingen snabbt. När de frågades 
hur lång tid de tyckte var rimlig att spendera på att till exempel välja bana och 
svårtighetsgrad och liknande, varierade svaren ändå väldigt mycket. Den som var snålast 
med tid, en 46-årig man, tyckte ändå att man skulle behöva lägga minst 30 sekunder i 
menysystemet. Vissa var så generösa som två minuter. 
Att kunna komma ett steg tillbaka i menysystemet var viktigt men viktigare var att kunna 
komma tillbaka till huvudmenyn, det vill säga där man hamnade då programmet 
startades. De flesta ville att båda alternativen skulle finnas. 
 

4.2 Enkät-analys 
Enkäten blev tre sidor lång och innehöll 20 frågor och besvarades av 50 personer. Se 
Bilagan för en sammanställning av dem. 
Frågorna inkluderade, förutom frågor om hur gränssnittet bör utformas, även frågor om 
kön, ålder och datorvana. Den slutgiltiga enkäten kom att se ut som följer: 
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4.2.1 Fråga 3-12, Uppskatta hur viktigt en egenskap är för 
gränssnittet 

Dessa frågor gäller vad potentiella användare tyckte var viktigt och hur viktigt man 
tyckte att olika egenskaper och funktioner är i det tänkta gränssnittet. 
På enkäten beskrevs detta som följer:  
I fråga 3 till 12 gradera påstådda egenskaper efter hur viktiga du tycker dom är för ovan 
beskrivna miljö (som beskrivs i den kursiva texten). 
 
Det som hoppades utvisas av dessa frågor var framför allt vilka egenskaper man tyckte 
var viktigast men även hur man graderade olika egenskaper i förhållande till varann. 
Frågorna kunde också ge svar på om informanterna tyckte att någon av de föreslagna 
egenskaperna var oviktiga. 
Varje fråga hade ett graderingssystem från ett till fem som på enkäten beskrevs som 
följer: 
1-oviktigt   2-inte så viktigt   3-ganska viktigt   4-viktigt   5-mycket viktigt 
 
 
Varje fråga hade även ett alternativ som hette ”ingen åsikt”. Alla frågorna hade en eller 
två informanter som kryssat i dessa rutor. 
En  informant, en 60-årig kvinna hade kryssat ”ingen åsikt” på alla frågor. Utöver dessa 
fanns totalt två kryss i dessa rutor.  
För att undersöka om den 60-åriga kvinnan inte förstått enkäten och så fall varför, 
uppsöktes hon och hon svarade att hon inte haft tid att fylla i enkäten och inte läst den 
förklarande texten utan bara kryssat ”ingen åsikt” direkt.  
 

Figur 2. Enkätresultat fråga 3 Färgglatt    Figur 3. Enkätresultat fråga 4 Snyggt 
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Att det är stor text
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Figur 4. Enkätresultat fråga 5, Stora Knappar   Figur 5. Enkätresultat fråga 6, Stor Text 

 

Figur 6. Enkätresultat fråga 7  Figur 7. Enkätresultat fråga 8 

Figur 8. Enkätresultat fråga 9, Svenska  Figur 9. Enkätresultat fråga 10, Hjälp 
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Att det finns en ångra-knapp, som gör att man kommer ett steg 
tillbaka i menysystemet

0
2 3

17

27

0

5

10

15

20

25

30

oviktigt inte så viktigt ganska viktigt viktigt mycket viktigt

Att det finns en knapp som gör att mna kommer tillbaka till 
huvudmenyn

0
3

5

20 21

0

5

10

15

20

25

30

oviktigt inte så viktigt ganska viktigt viktigt mycket viktigt

Figur 10. Enkätresultat fråga 11, Bakåtknapp Figur 11. Enkätresultat fråga 12, Hem-knapp 

 
Dessa diagram visar hur informanterna svarade på fråga 3-12. Dessa frågor undersöker 
hur viktigt olika saker i gränssnittet är för dem. 
Av resultatet kan man utläsa att de av frågorna som har stor övervikt på alternativen 
oviktigt eller inte så viktigt är frågorna om bakgrundsmusik och att allt ska vara på 
svenska. Detta tyder på att informanterna tycker att alla de andra egenskaperna på något 
sätt känns viktiga. De saker som är viktigast för dem som svarat på enkäten är att det 
finns ångra-knapp, att det finns en knapp som gör att man kommer tillbaka till 
huvudmenyn, att det går snabbt att komma till själva cyklingen men även att man tycker 
att det är snyggt har stor övervikt på viktigt och mycket viktigt. 
 
Fråga 3: Att det är färgglatt. Flest svarade ganska viktigt, men även viktigt och inte så 

viktigt har fått många kryss. 

Fråga 4: Att du tycker att det är snyggt. En överväldigande majoritet tycker att det är 

ganska viktigt, viktigt eller mycket viktigt. 

Fråga 5: Att det är stora knappar. Majoritet har svarat ganska viktigt. Ungefär lika många 

tycker dock att det är oviktigt eller inte så viktigt som viktigt och mycket viktigt. 

Fråga 6: Att det är stor text. På denna fråga var det klar majoritet på ganska viktigt till 

viktigt. Dock är det även många som svarat inte så viktigt. 

Fråga 7: Att det är bakgrundsmusik. Denna fråga har väldigt spridda svar. Nästan en 

femtedel tycker att det är mycket viktigt. Men det är flest som svarat inte så viktigt. Och 

nästan en femtedel har även svarat att det är oviktigt. 

Fråga 8: Att det går snabbt att komma till själva cyklingen. Överväldigande majoritet har 

svarat att detta är viktigt eller mycket viktigt. 
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Fråga 9: Att allt är på svenska. Närmare hälften har svarat att detta inte är så viktigt. 

Dock tycker en femtedel att det är mycket viktigt. 

Fråga 10: Att det finns en hjälpfunktion. Klar majoritet tycker detta är viktigt eller 

mycket viktigt. 

Fråga 11: Att det finns en ångra-knapp som gör att man kommer ett steg tillbaka i 

menysystemet. En överväldigande majoritet av kryssat viktigt eller mycket viktigt. 

Fråga 12: Att det finns en knapp som gör att man kommer tillbaka till huvudmenyn. 

En överväldigande majoritet tycker att detta är en viktig eller mycket viktigt funktion. 

4.2.2 Fråga 13, Vad tycker du bör finnas i en hjälpfunktion  

Frågan löd: Vad tycker du bör finnas i en hjälpfunktion för detta program? Välj ett eller 
flera alternativ. 
Denna fråga hade tre färdiga förslag att välja på och en möjlighet att fylla i ett helt annat. 
Förslagen var:  

• Hur man skall navigera i menysystemet för att komma igång med cyklingen.  
• Vad alla inställningar i programmet innebär och var dom finns.  
• Hur själva spelet går till när man börjat cykla.  
• Annat 

 
Så här fördelade sig de 48 som svarat på denna frågas svar. 

Vad tycker du ska finnas i en hjälpfunktion för detta 
program?
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Figur 12. Enkätresultat fråga 13, Hjälpfunktion 
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Alternativ ett och två har nästan alla tillfrågade valt men även alternativ tre bör finnas 
med anser mer än hälften av de tillfrågade. Ingen har föreslagit något annat alternativ. 

4.2.3 Fråga 14, Bör ord som tex ”multiplayer” översättas till 
svenska? 

Till denna fråga gavs svarsalternativen : 
• Ja  
• Nej  
• Vet Inte 

En överväldigande majoritet ansåg att dessa ord inte bör översättas till svenska. 31 av de 
41 som valde alternativen ja och nej, svarade nej. 

Bör ord som tex "multiplayer" översättas till 
svenska?
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Figur 13. Enkätresultat fråga 14, Mutliplayer  

4.2.4 Fråga 15: Ett menyval som heter ”Ghostrider” uppfattar jag 
som: 

Denna fråga har plats för informanten att fylla hur de med egna ord tolkar menyvalet 
ghostrider. Det finns också en ruta med texten ”Jag förstår inte alls” . Denna ruta fanns 
med för att tomma svar är lätta att tolka som att informanten inte förstått ”ghostrider” alls 
och inte ens kan komma på en chansning. Men eftersom ett tomt  svar även kan betyda en 
obesvarad fråga ger denna extra ruta en distinktion mellan dessa två fall. 
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Ghostrider
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Figur 14. Enkätresultat fråga 15, Ghostrider 

Bara 8 av de 49 som besvarat frågan har lyckats ge en förklaring som kan tolkas som den 
tänka innebörden. Det vill säga att cykla mot ett sparat lopp där den tidigare cyklingen 
visas som en lite genomskinligt cyklist. 
Alla de åtta som lyckats beskriva detta är män mellan i åldrarna 22 till 27 år. Alla har 
även mycket datorvana. 

4.2.5 Fråga 16: Gör att en hjälpfunktion heter ”hjälp” att du drar dig 
för att trycka på den? 

Denna fråga tillkom på enkäten på grund av att en av informanterna uttryckt detta i de 
tidigare intervjuerna. De alternativ som fanns att välja på var: 

• Ja 
• Nej 
• Vet Inte 
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Gör att en hjälpfunktion heter "hjälp" att du drar 
dig för att trycka på den?
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Figur 15. Enkätresultat fråga 16,  namnet ”hjälp” 

 
Bara sex av de 50 som svarat på frågan angav att de skulle dra sig för att trycka på ett 
alternativ som heter ”hjälp”.  

4.2.6 Fråga 17-21, Datorvana 

Dessa frågornas syfte var att kunna klassificera informanterna i kategorierna mer och 
mindre datorvana. 
Fråga 17:Hur mycket datorvana anser du att du har? 

Denna fråga hade alternativen: 
• Mycket lite 
• Lite 
• Mycket 
• Väldigt mycket 

Anledningen till att det inte förekommer ett mittenalternativ på denna fråga är att 
informanter som valt detta alternativ skulle bli svåra att kategorisera. Därför tvingar man 
informanten att välja ett alternativ som inte är neutralt och som passar bäst in. 
Så här fördelade sig resultaten: 
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Hur mycket datorvana anser du att du har?
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Figur 16. Enkätresultat fråga 17, Uppskattad Datorvana 

Fråga 18: Hur många timmar i veckan spenderar du framför en dator? 

Denna fråga är till för att få en bättre bild av informantens datorvana då svaren på fråga 
17 är subjektiva uppfattningar. Alternativen var: 

• 0-5  
• 5-15  
• 15-30  
• Mer än 30  
• Vet Inte 

Resultaten fördelade sig som följer: 
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Hur många timmar i veckan sitter du framför en 
dator?
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Figur 17. Enkätresultat fråga 18, Tid vid dator 

Fråga 19:Har du dator hemma? 

Denna fråga är också till för att hjälp till att uppskatta informantensdatorvana. 
Alternativen som gavs var: 

• Ja, som jag använder 
• Ja, men jag använder den inte 
• Nej 

Anledningen till att alternativen inte bara är Ja och Nej är för att fall där någon annan i 
hushållet har en dator. Detta kan leda till att informanten kryssar i ett ”Ja” och att 
informanten felklassificeras i fråga om datorvana.  
Svaren fördelade sig som följer: 
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Har du dator hemma?
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Figur 18. Enkätresultat fråga 19, Dator hemma 

Fråga 20: Har du TV-Spel hemma? 

Denna frågas syfte var också att klassificera användarna efter datorvana. Då programmet 
som utvecklas är väldigt likt ett racerspel har användare med erfarenhet av TV-spel mer 
erfarenhet av liknande situationer. 
Svarsalternativen var: 

• Ja, som jag använder 
• Ja, men jag använder det inte 
• Nej 

Åter igen gjordes en distinktion mellan att ha ett hemma som man använder och som man 
inte använder.  
Svaren fördelade sig som följer: 
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Har du TV-spel hemma?
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Figur 19. Enkätresultat fråga 20, TV-spel hemma 

4.2.7 Skillnader mellan könen 

Det bör tas i beaktning att av de 50 som svarat på enkäten var 30 män och 20 kvinnor. 
Optimalt hade en fördelning med lika många män och kvinnor. Eftersom insamling av 
denna information skett helt på egen hand och ingen ersättning getts till dem som svarat 
på enkäten var det dock ej möjligt att styra antal män i förhållande till antal kvinnor som 
svarat. En jämförelse av hur de olika könen svarat är så klart fortfarande möjligt. 
 
Efter att ha dokumenterat och analyserat hur män och kvinnor svarat på de olika frågorna 
kunde jag konstatera att det inte var några stora skillnader mellan hur de olika könen 
svarat. Se appendix A för detalj. 
De frågor där resultaten skilde sig mest var bland annat hur viktigt man ansåg att 
färggladhet var. Här hade män mer spridda åsikter än kvinnor.  
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Figur 20.  Kvinnnor färglatt Figur 21. Män färgglatt 

 
Dock har båda könen en övervikt på att det är ganska viktigt till mycket viktigt.  
Andra frågor där utfallen mellan könen skilde sig var hur viktigt storleken på text och 
knappar var. 
 

Figur 22. Kvinnor, Stora knappar Figur 23. Män, Stora knappar 

Figur 23. Kvinnor, stor text Figur 24. Män, stor text 
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Att det är stora knappar
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Här har kvinnor större spridning men även männens svar varierar kraftigt. Könen verkar 
dock även här ganska överens och majoriteten av svaren är ganska viktigt till mycket 
viktigt.  
Generellt kan man säga att könen verkar vara tämligen överens och inga tydliga 
skillnader i hur de svarat går att utläsa. 

4.2.8 Skillnader mellan åldersgrupper 

De åldersgrupper som undersöktes var upp till 29 år och 30 år eller över. Anledningen till 
att gränsen sattes här var dels för att de båda åldersgrupperna skulle bli ungefär lika stora 
men även verkade 30 år vara lite av en gräns för hur folk svarade. 
Dock kan man generellt säga att även här är det ingen stor skillnad mellan vad de olika 
grupperna tycker, se Appendix A för detalj.  
De flesta har svarat att alla saker som tas upp är ganska viktiga till mycket viktiga. Det 
skillnader som är störst är hur viktigt man anser att storlek på knappar och text är. Detta 
kan tyckas helt naturligt då unga tenderar att ha bättre syn. 
 

Figur 25. Under 30, stora knappar Figur 26. Över 30, stora knappar 
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Att det är stor text
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Figur 27. Under 30, stor text Figur 28. Över 30, stor text 

4.2.9 Skillnader mellan människor med mer eller mindre datorvana 

Det som avgjorde om en tillfrågad klassades som en potentiell slutanvändare med mer 
eller mindre datorvana var frågorna 17-20 på enkäten. Den fråga som vägde tyngst då 
dessa klassificerades var hur den tillfrågade själv uppfattar sin datorvana, fråga 17. 
De återstående frågorna fungerade sedan som kvittens på att det de uppgivit verkade 
stämma. Det var dock ingen som svarat att det hade mycket eller väldigt mycket datorvana 
som hamnade i gruppen med mindre datorvana på grund av hur de svarat på resten av 
frågorna. Dock var det ett par stycken som svarat att de har lite eller väldigt lite datorvana 
som ändå hamnade i gruppen med mer datorvana på grund av den tid de angav att de 
spenderar framför en dator. 
Majoriteten av alla som svarat på enkäten hamnade i gruppen med mer datorvana. Detta 
kan tyckas ganska rimligt då datorer har kommit att vara vanligt förekommande i dagens 
samhälle. I gruppen men de som har något mindre datorvana hamnade till slut 16 av de 
50 tillfrågade, åtta av dessa var kvinnor och åtta var män. 
De tillfrågade med lite datorvana verkar tycka att det är viktigare med stora knappar än 
de med mer datorvana. 
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Att det är stora knappar

0

2

9

5

0
0

2

4

6

8

10

oviktigt inte så
viktigt

ganska
viktigt

viktigt mycket
viktigt

Att det är stora knappar

6
7

10

7

2

0

2

4

6

8

10

12

oviktigt inte så
viktigt

ganska
viktigt

viktigt mycket
viktigt

Att det går snabbt att komma till själva 
cyklingen

0
1

3

8

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

oviktigt inte så
viktigt

ganska
viktigt

viktigt mycket
viktigt

Att det går snabbt att komma till själva 
cyklingen

0 0

5

11

17

0

5

10

15

20

oviktigt inte så
viktigt

ganska
viktigt

viktigt mycket
viktigt

Figur 29. Lite datorvana, stora knappar Figur 30. Mycket datorvana, stora knappar 

 
De med lite datorvana tycker att det är viktigt att komma snabbt till själva cyklingen men 
det med mer datorvana tycker att det är ännu viktigare. 
 

Figur 31. Lite datorvana, cyklingen Figur 32. Mycket datorvana, cyklingen 

 
Båda grupperna verkar vilja ha en hjälpfunktion. Dock verkar det viktigare för gruppen 
med lite datorvana. 
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Att det finns en hjälpfunktion
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Figur 33. Lite datorvana, hjälp Figur 34. Mycket datorvana, hjälp 

 
Generellt kan man se att de med lite datorvana verkar hålla med varandra väldigt mycket. 
Gruppen med mer datorvana har mer spridda svar, detta kan dock också vara ett resultat 
av att denna grupp är mycket större. Dock kunde inte några stora skillnader utläsas 
mellan de två grupperna. De verkar tycka att alla saker som tagits upp är på något sätt 
viktiga. 
I fråga 15, där informanterna ombedes beskriva hur det uppfattar ett alternativ som heter 
”Ghostrider” har bara totalt åtta lyckats, alla dessa tillhör dock kategorin som har mycket 
datorvana. 
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4.2.10 Slutsatser av enkäterna 

• Det som kan utläsas av enkäterna är att alla saker som togs upp i fråga 3-12 bör 
finnas med i gränssnittet med undantag för bakgrundmusik och att allt är på 
svenska. 

• Att majoriteten anser att det inte är så viktigt att allt är på svenska och att ord som 
till exempel Mulitplayer inte bör översättas till svenska visar att detta bör 
efterföljas. 

• Stora knappar och stor text bör implementeras, detta stämmer även bra överens 
med vad som framkom ur intervjuerna. Även om de tillfrågade på enkäten kanske 
inte tänkte på att man kan befinna sig i en obekväm situation långt ifrån skärmen 
tyckte det ändå att detta var något som är ganska viktigt till mycket viktigt. 

 
• En hjälpfunktion bör finnas med. Den bör innehålla alla föreslagna alternativ. Det 

verkar dock inte som om de tillfrågade drar sig för att trycka på den på grund av 
namnet ”hjälp” och därför kan detta användas. 

• Det är uppenbart att ”ghostrider” inte förstås utan någon form av förklaring.  
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4.3 Designförslagen 
För att de potentiella slutanvändarna skulle få utvärdera lite mer konkreta och explicita 
exempel, tog fyra olika designförslag till gränssnittet fram. Dessa utformades efter vad 
som framkommit ur intervjuerna och enkäterna men även expertdesign applicerades  
[3][4]. 
För att kunna skaffa bildmaterial till de olika designerna övervägdes först att antingen ta 
egna bilder. Ett annat alternativ var att använda exempelbilder i designerna som dock 
skulle vara tvungna att ersättas för kunna användas i kommersiella syften. Detta hade 
inneburit att företaget hade fått själva köpa eller fotografiera liknande bilder själva. 
Efter efterforskning hittades dock en tredje möjlighet vilket också vad den som 
efterföljdes. Det finns bilddatabaser som tillåter att man använder dess bilder gratis och 
för kommersiella syften. Alla bilder som användes till designerna är tagna från en sådan 
bilddatabas som heter mourgefiles [5]. 
 
Alla designerna har samma uppbyggnad. Tidigare resultat från intervjuer och enkäter 
visar att en hjälpfunktion och en knapp som gör att man kommer tillbaka till huvudmenyn 
bör finnas. Detta inkluderades i designerna. Det visade sig också att det var viktigt att har 
en funktion för att komma ett steg bakåt i menysystemet. Detta visade inte bara enkäter 
och intervjuer utan även felanalysen.  
Det gränssnittet skulle innehålla utöver detta var en meny som man skall klicka sig 
genom för att komma till rätt del av programmet.  
För att skapa en stor och tydlig knapp som gör att man kommer tillbaka ett steg i 
menyträdet togs ett förslag fram. Idén var att när man valt ett alternativ i menyn, bleknar 
den samtidigt som den glider ut till vänster i bild. Den nya menyn kommer fram på 
samma ställe som den förra menyn befann sig. Vill man komma tillbaka till förra menyn 
kan man bara klicka på den i vänsterkanten så sker den omvända processen. På detta sätt 
får användaren en stor yta att klicka på om det vanligaste felet uppstått, det vill säga 
användaren har tryckt på fel menyval. Samtidigt får användaren en större överblick av 
menyerna då man ser den tidigare menyn samt den nuvarande.  Att menyn har fått en 
lägre opacitet och det faktum att hela menyn inte syns utan har glidit ut utanför 
gränssnittet gör att användaren inte uppfattar det som den aktiva menyn. Denna idé var 
den som användes i de fyra designförslagen. Navigeringsidén var givetvis tvungen att 
testas på användare för att undersöka om de förstod hur navigeringen skulle gå till.  
En annan sak som framkom av intervjuerna och enkäterna var att en hjälptext då man 
håller knappen över ett alternativ i menyn borde finnas med. I intervjuerna tyckte alla de 
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tillfrågade att detta var en bra lösning och från enkäterna framkom att folk inte visste vad 
till exempel ”ghostrider”  som ett menyval skulle innebära. Därför får man fram en liten 
ruta med en text som beskriver vad alternativet man håller musen över betyder. 
Med dessa förutsatser gjordes de fyra olika designförslagen. 
Eftersom det i detta skede av examensarbetet inte fanns någta färdiga menyer användes 
ordet ”spela” som exempel till ett alternativ. De andra alternativen lämnades tomma men 
det förklarades för informanten att de kommer innehålla olika alternativ i den färdiga 
produkten.  

4.3.1 Design 1, vägdesign 

Under de fem tidiga intervjuerna som utfördes nämndes av flera informanter att de skulle 
vilja mötas av en naturbild innehållande en väg. Detta för att ge intryck av att de skulle 
cykla på vägen på bilden. 
Detta var utgångsläget  för den första designen som togs fram. En passande bild med en 
väg och natur eftersöktes och hittades. Det färdiga förslaget kom att se ut som följer. 

 
Figur 35. Designförslag 1 
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4.3.2 Design 2, cykeldesign 

Den andra designen som togs fram hade som syfte att anknyta till cyklingen lite mer. 
Därför innehåller den ett cykelhjul som far fram över en väg. Men för att skapa en känsla 
av en utomhusmiljö infogades även en landskapsbild i designen. Denna design hade lite 
samma syfte som design 1, den vill skapa en illusion att man skall cykla utomhus på en 
riktigt cykel. Men i den här designen är det mer fokusering på cykeln än på 
utomhusmiljön. Detta för att det verkade vara viktigt för de intervjuade informanterna att 
man skulle känna att man skulle cykla utomhus i gränssnittet. Det skulle inte ge en känsla 
av ett datorprogram utan av en cykeltur man blir sugen på att ta. 
Den andra designen kom att se ut på följande vis: 

 
Figur 36. Designförslag 2 

4.3.3 Design 3, lövdesign 

Den tredje designen som togs fram byggde på det faktum att enkäterna visat att de 
tillfrågade tyckte att det var viktigt att designen var färgglad. Det var förvisso lika viktigt 
att designen skulle uppfattas som snygg. Men då detta är ett subjektivt attribut som 
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dessutom försökte erferföljas i alla designerna så skapades inte en exklusiv design för 
bara detta. Men ingen av design ett och två är särskilt färgglada. Detta är så klart också 
lite subjektivt,  men man kan vara ganska överens om att en viss design är färggladare är 
en annan. För det fallet att färgladheten var det som var det avgörande för vad 
informanterna skulle uppskatta i en design togs därför en färggladare design fram. 
En färgglad bild eftersöktes på mourgefiles [5], och den som blev utvald föreställde röda 
löv. En anknytning till naturen var inte fel att ha med i denna design också. 
Det färdiga resultatet på detta designförslag blev som följer: 
 

 
Figur 37. Designförslag 3 

Eftersom bakgrundsbilden kan uppfattas som rörig sattes ett enfärgat fält bakom själva 
menyerna. Detta gör att designen inte uppfattas rörig på samma sätt som själva 
bakgrundsbilden. 
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4.3.4 Design 4, abstrakt design 

Då alla tidigare designer på nått sätt anknutigt till naturen ansågs att det sista förslaget 
inte skulle ha något tydligt motiv. Detta för att även om de flesta uttryckt att de tycker att 
det vore trevligt med ett naturmotiv bör det finnas utrymme för att de ändrar sig när de 
faktiskt får se explicita förslag. Den sista designen var därför mer av en vanlig 
datorprogramsdesign som inte knöt an till syftet för programmet. 
Den kom att se ut som följer: 
 

 
Figur 38. Designförslag 4 

4.3.5 Designtesterna 

Då de fyra designerna tagits fram skulle de även utvärderas av potentiella slutanvändare. 
Denna kontakt med informanterna innefattade en bärbar dator där de olika förslagen 
visades. Detta dels för att informanten skulle sitta i en miljö som påminde om den som 
den slutgiltiga produkten skall visas på, nämligen en dator. Men en dator var även ett 
bättre förslag än till exempel utskrifter på grund av att designerna är framtagna i RGB-
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färgrymden eftersom de är tänka att visas på en dator. Skall man skapa utskrifter av filer i 
RGB måste detta konverteras till en färgrymd som skrivare och tryck använder, CMYK. I 
denna konvertering kan designerna förändras då inte alla nyanser går att efterskapa 
likvärdigt i de båda färgrymderna.  
Testerna utformades så att de fyra bilderna p designförslagen visades på skärmen som 
informanten satt framför och kunde själv klicka fram och tillbaka mellan dem. 
Innan designerna visades för informanten hade produkten och situationen som designen 
skall påträffas beskrivits.  
Det enda informanten blev ombedd att göra var att dels välja vilken design de föredrog 
och även inbördes ranka alla gentemot varandra. Olika designer fick rankas lika. 
Anledningen till att informanten ombads ranka alla designerna istället för att bara välja 
den de föredrog var att om fallet att det blev väldigt jämt mellan två eller flera designer 
skulle antal andraplatser kunna avgöra. 
I dessa tester tillfrågades tio potentiella slutanvändare, fem kvinnor och fem män. Åldern 
på informanterna varierade mellan 22 och 56 år.  
Utfallet av dessa tester var relativt lättolkat. Av de tio tillfrågade hade sju en och samma 
design på förstaplatsen. Denna design var design 1, vägdesignen. Design 2, 
cykeldesignen fick även bra omdöme med sex stycken andra platser och två första. Men 
en övervägande majoritet valde de tillfrågade design 1 som den de föredrog. 

4.3.6 Navigeringstest 

Den andra delen av denna kontakt med potentiella slutanvändare var till för att testa de 
navigeringssystem som tagits fram. Detta gjordes och med informanten sittandes framför 
en bärbar dator.  
Först förklarades att en av de tänkta designerna använts för att demonstrera detta och att 
designen inte längre var viktig i denna del av intervjun. 
Därefter visades en bild på hur programmet skulle kunna se ut som när man startat det. 
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Figur 39. Navigeringstest 1 

Det förklarades att om man förde musen över en knapp ändrades utseendet på knappen 
och en hjälpruta kom fram. Följande bild visades: 
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Figur 40. Navigeringstest 2 

Sedan förklarades att om man tryckte på knappen blev menyn blekare och gled ut till 
vänster i bild och den nya menyn kom fram i mitten där den gamla befunnit sig. Det 
förklarades tydligt att detta var en animation som skulle ta cirka en halv sekund och inte 
bara två olika bilder som visades i testerna.  
Bilden över hur det ser ut när man tryckt på knappen var följande: 



 

 38

 
Figur 41. Navigeringstest 3 

För att förtydliga hur gränssnittet fungerade visades även att man kan hålla musen över 
knapparna i den nya menyn. Detta för att informanten skulle förstå att samma princip 
appliceras på alla menyerna inte bara på huvudmenyn som visas då man startat 
programmet. Följande bild visades för informanten: 
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Figur 42. Nevigeringstest 4 

Då detta förklarats för informanten visades Navigeringstest 3-bilden igen, det vill säga 
man håller inte musen över en knapp, och informanten fick frågan hur de skulle bära sig 
åt om de ville tillbaka till den tidigare menyn, antingen för att de tryckte fel från början 
eller för att det alternativ de letat efter letat efter inte fanns i det alternativ de valt. 
 
Nio av de tio informanterna svarade att de skulle klicka på de utsuddade menyn till 
vänster i bild. Den tionde informanten svarade att hon skulle trycka på knappen som det 
stod huvudmeny på. Detta skulle i ovanstående exempel leda tillbaka till samma ställe 
som om man tryckte på den utsuddade meny och kan därför inte tyckas vara en oriktig 
lösning. Vid närmare utfrågning om hur denna informant skulle göra om hon befann sig 
längre ner i trädet och ville endast ett steg tillbaka förklarade hon att hon ändå skulle 
använda den knapp hon redan valt. Detta för att hon ansåg att har man kommit fel är det 
lika bra att börja om från början. Inte ens om det funnits en knapp som hette ett steg 
tillbaka hade hon valt att trycka på denna framför huvudmeny-knappen. Det visar dock 
igen att det är viktigt för vissa användare att denna knapp finns. Ingen av de nio som 
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tryckt på den utsuddade menyn svarade att de tyckte att det var svårt att förstå hur de kom 
tillbaka ett steg i menyträdet. 
Ur dessa tester drogs slutsatserna; 
 

• Design 1, vägdesign bör användas som den slutgiltiga designen 
• Det tänkta navigeringssystemet är lätt att förstå och kan användas 
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4.4 Menytesterna 
Efter designförslagen tagits fram och testats fanns en bra bild på hur gränssnittet skulle se 
ut och hur navigeringen skulle gå till. Men det fanns fortfarande inget menyträd som 
beskrev vad olika alternativ skulle heta och hur det skulle förhålla sig till varandra. 
För att kunna designa detta krävdes information om vilka funktioner som skulle finnas i 
programmet och vilka olika inställningar man skulle kunna göra. 
Detta levererades av företaget och kan summeras som följer: 
 
Man skall kunna välja mellan att cykla mot datorgenererade cyklister, mot andra spelare 
över nätet och att cykla ett träningspass. 
Cyklar man ett träningspass skall man välja vilken typ av träning man vill ha, vilken 
bana man vill cykla och hur länge man vill cykla, det skall finnas fasta tider och 
möjligheten att välja en egen. Ett pass föreslås som man kan acceptera som det är eller 
ändra i som man vill. Under cyklingen får man stöd av sin personliga tränare som man 
cyklar med. 
Man skall ha olika användare och en personlig träningsnivå som ökar med de framsteg 
man gör.  När man skapar en användare ombeds dom uppskatta sin träningsnivå 1-100.  
Om det var länge sedan man cyklade ombeds man cykla ett lopp innan nivån kan 
bedömmas så att träningen anpassas till den utövandes nuvarande förmåga. 
Efter ett pass skall information om passet visas, till exempel medelhastighet och förbränd 
energi. Om träningsnivån ändrats skall detta visas. 
 
Väljer man att cykla mot datorgenererade spelare skall man kunna välja bana, 
svårighetsgrad, antal motståndare och längd, det skall finnas fasta längder och 
möjligheten att välja egen längd. Efter loppet visas om man kommit in på highscore. 
 
Man skall även kunna cykla mot sparade lopp där den sparade cyklingen visas som en 
genomskinlig cyklist, ghostrider. 
 
Väljer man att cykla mot andra spelare kan man antingen ansluta till en befintlig server 
(bana, antalspelare, längd, vilka spelare som finns på servern och om loppet börjat skall 
visas) eller skapa en egen. En chattfunktion skall finnas innan loppet startar.  
Skapar man en server skall man välja bana, längd och antal spelare. 
 
Man skall kunna stänga av bakgrundsljud och röstinstruktioner från tränaren. 
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Man skall kunna välja detaljnivå och upplösning. 
 
Utifrån dessa förutsättningar skapades ett menysystem. Då detta skapade söktes intuitiva 
uppdelningar på alternativ. Det eftersträvades dels att skapa ett menyträd med få nivåer 
för att användaren skall kunna komma till cyklingen så fort som möjligt. Men även att 
inte förmånga alternativ hamnade i samma meny togs i beaktning. Enligt forskning från 
kognitiv psykologi kan vi minnas sju plus minus två saker samtidigt[6]. Taket sattes till 
maximalt sju alternativ i en meny. Alternativ som inte bör ställas in varje gång man skall 
cykla lades under inställningar. 
Ett förslag till hur menyträdet skulle kunde se ut togs fram. 
 

 
Figur 43. Menyträdet 

 
Huvudmenyn innehåller fem olika alternativ. Träna, för att skapa ett träningspass. Tävla, 
för att cykla mot datorgenereradespelare (singleplayer), sparade lopp (ghostrider) och 
mot andra spelare över nätet (multiplayer). Profil, för att skapa eller välja användare. 
Inställningar, för att ställa in ljus, grafik och val som inte behövs göras innan varje lopp. 
Avsluta, för att avsluta programmet. 
 
För att kunna testa detta menysystem på potentiella slutanvändare togs ett antal uppgifter 
fram som berörde alla detaljer av menyträdet. De var: 
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• Skapa en ny profil 
• Skapa ett styrke-träningspass på Stigen i 25 minuter. 
• Cykla mot andra spelare på Nisses server. 
• Cykla mot ett sparat lopp 
• Tävla mot datorgenererade spelare på din egen träningsnivå. 
• Stäng av bakgrundsljudet 

 
I dessa tester förklarades situationen och programmet för informanten innan testet 
började. Det angavs också att om man håller musen över varje alternativ kommer en liten 
hjälptext upp.  
De olika menyerna var papperslappar med fält och text på på följande sätt: 
 

 
Figur 44. Menyexperiment-exempel 

 
För de alternativ som inte var helt bestämda ännu utan skall bestämmas av företaget vid 
senare tillfälle tog exempel fram. Till exempel namn på olika banor och exakt vilka tider 
det skall finnas att välja på. 
 
Vid varje ny uppgift informanten fick lades först huvudmeny-lappen framför denna. 
Sedan ombads informanten förklara var hon klickade och om hon höll musen över ett 
alternativ. Om detta inträffade lästes hjälptexten högt. Då informanten sa att hon klickade 
på ett alternativ togs den befintliga menyn bort och den nya lades fram framför 
informanten istället. 
 
Efter testerna fick informanten svara på vad hon tyckte om menysystemet. 
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Till detta möte med potentiella slutanvändare användes fem informanter, tre kvinnor och 
två män. Informanterna var i åldrarna mellan 21 och 55 år. 
 
Alla fem informanterna klarade av att genomföra alla uppgifterna. Vissa använde mus-
över-hjälpen mer än andra. På uppgiften att cykla på Nisses server blev några förvirrade 
om de skulle skapa en server som hette Nisses eller om de skulle ansluta till en redan 
befintlig. Denna förvirring beror dock på att frågan inte förtydligade detta. Problemet 
tyckes inte vara att de inte visste hur de skulle trycka för att utföra de båda alternativen.  
I fallet att cykla mot ett sparat lopp använde alla utom en mus-över-hjälpen. Som 
enkäterna visade verkade inte folk förstå det alternativet utan någon hjälp. Men med den 
hjälptext som fanns i dessa tester löste alla uppgiften. 
De fem kommentarerna efter testerna var: 
 
”Bra med ’mouse over’, lätt” 
”Tydligt, lätt” 
”Lätthanterat” 
”Tydligt, bra med hjälp” 
”Intuitivt” 
 
Ur dessa tester drogs slutsatserna; 

• Det framtagna menyträdsförslaget och mus-över-texterna kan användas till 
slutprodukten 

4.5 Implementering av slutprodukten 
Den design som, genom testning, visat sig föredras av flest informanter, det vill säga 
design 1, vägdesign genomarbetades ytterligare.  
Den slutgiltiga designen blev som följer: 
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Figur 45. Slutgiltig design 

 
 
Denna design kombinerades sedan med det menyträd i menyexperimentet som visat sig 
vara lämpligt.   
Detta gjordes i programmet Photoshop. Alla delar av menyträdet följde samma grafiska 
stil. Ingen meny i det framtagna menyträdet innehåller fler än sex olika alternativ. Detta 
anpassades designen till. Alla funktioner som funnits då designern och navigering testats 
på potentiella slutanvändare behölls. 
Alla enskilda objekt i gränssnittsdesignen sparades som enskilda objekt och levererades 
med en utförlig beskrivning över menyträd och grafik till beställaren. 

4.6 Ikonen 
Det ingick även i examensarbetet att designa en ikon som skall visas då den personliga 
tränaren talar med användaren under ett träningspass. Detta kommer att läsas upp av en 
röst men eftersom det skall gå att stänga av alla ljud står det också på skärmen vad 
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tränaren säger. I anslutning till denna text skall en ikon visas som förklarar att det är den 
personliga tränaren som säger detta. 
Eftersom tränaren också sitter på en cykel och cyklar med dig genom träningspasset, 
utformades ikonen som en cyklist.  
För att förtydliga att denna cyklist är tränaren håller han ett tidtagarur i handen. För att 
förtydliga att det är han som säger texten som visas finns en pratbubbla framför cyklisten. 
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5 Resultat 
Här följer en genomgång av de resultat som levererats till företaget. Dels av hela 
gränssnittet med menyträd och dels av ikonen. 

5.1 Gränssnittet 
Så här ser det ut när programmet startas, huvudmenyn visas. 

 
Figur 46. huvudmeny 

   
Om man håller musen över en knapp ser det ut så här(musen över”tävla”): 
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Figur 47. Huvudmeny, mus-över 

När man sedan klickar på en knapp kommer menyn att blekna och glida ut till höger i 
bild. Det är viktigt att detta faktiskt animeras och inte bara sker på en uppdatering. 
Animationen bör ta ca 0.5 sekunder. Under den tiden skall den nya menyn kommit fram 
där den gamla befann sig. Den nya menyn får inte komma fram förrän den gamla glidit 
helt förbi där den nya skall visas. Om man till exempel trycker på tävla ser det ut på 
följande vis efter animationen.  
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Figur 48. Tävla valt 

Nu fungerar hela den ut-fade:ade menyn till vänster som en bakåtknapp. Även 
”backspace” och ”mouse3” (tumknappen på musen) fungerar som bakåtknapp. 
Trycker man någonstans på den ut-fade:ade menyn sker den omvända processen. Den 
glider tillbaka till höger och blir mindre genomskinlig och man kan klicka på de olika 
knapparna igen. Samtidigt försvinner den nya menyn. Är man mer än ett steg ner i trädet 
och trycker på den ut-fade:ade menyn kommer menyn innan den in som bakåtknapp från 
vänster. Det vill säga menyn som man tryckte på för att komma till den nuvarande visas 
ALLTID som ut-fadead meny med bakåtknappsfunktion. Då huvudmenyn visas finns så 
klart ingen tidigare meny. 
 
 
Huvudmenyn och Hjälp-knapparna 
Nere till vänster i bild finns två knappar. Dessa är huvudmeny- och hjälp-knapparna. 
Man kan när som helst klicka på Huvudmeny eller hjälpknappen. 
Klickar man på huvudmeny kommer man tillbaka till huvudmenyn, så som programmet 
ser ut när det startats. 
Trycker man på hjälp kommer man till hjälpen.  
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Figur 49, Hjälpen 

 
Hjälptexten är följande: 
          Hjälp 
Navigering: 
Håll musen över ett alternativ i menyn för att få mer information. För att komma tillbaka 
till tidigare meny, klicka på den till vänster i på skärmen. För att starta ett cykellopp gå 
till “tävla”-> SinglePlayer”. För att starta ett träningspass skapa en/välj en 
profil under “Profil” i huvudmenyn och sedan “Träna” i huvudmenyn. 
Inställningar: 
Under “Inställningar” i Huvudmenyn hittar du ljud-,  
grafik- och spelinställningar. Du kan under ljudinställningar stänga  
av bakgrundsljud och röstinstruktioner.Under grafikinställningar kan  
du ändra upplösning och detaljnivå. I spelinställningar kan du ändra antal  
medcyklister i singleplayer-lopp. 
Företaget skall komplettera denna text med hur själva cyklingen går till.  
Trycker man på ”ok” kommer man tillbaka till där man befann sig då man tryckte på 
hjälpknappen. 
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Hjälptexterna 
Dessa hjälptexter var det som användes under testerna som visade sig fungera bra. 
Träna 
Personligt träningsprogram med stöd av en tränare. 
Tävla 
Tävlingsinriktad cykling mot datagenererade spelare, sparade lopp eller över nätet. 
Profil 
Välj profil för att få träning anpassad efter din förmåga.  
Inställningar 
Ljud, grafik och spelinställningar. 
Ljud 
Här kan du göra ljudinställningar. 
Grafik 
Här kan du göra grafikinställningar 
Spelinställningar 
Här kan du göra spelinställningar. 
Typ av pass 
Här bör ni komma på små korta beskrivningar för varje typ av pass. I stil med: 
Pass med varierande tungt och lätt motstånd i intervall. 
Banor 
Här kommer det vara en kort beskrivning av respektive bana och ett litet screenshot från 
banan visas längst till höger i hjälprutan. (Detta skapas av företaget vid senare tillfälle.) 
I stil med: 
En kullig och lantlig miljö. Beskrivande bild 
Längd i tävla 
(för de längder som bestäms, dessa är exempel som använts) 
Cykla 3 km 
Cykla 5 km 
Cykla 10 km 
Cykla 30 km 
Välj egen längd att cykla 
Längd i träna  
(för de längder som bestäms, dessa är de exemplel som använts) 
Cykla i 10 min 
Cykla i 15 min 
Cykla i 20 min 
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Cykla i 30 min 
Välj egen längd att cykla 
Svårighetsgrad i tävla 
Anpassad svårighetsgrad efter din träningsnivå. (finns bara om profil är vald) 
Rekommenderad svårighetsgrad för nivå 1-20  
Rekommenderad svårighetsgrad för nivå 21-40 
Rekommenderad svårighetsgrad för nivå 41-60 
Rekommenderad svårighetsgrad för nivå 61-80 
Rekommenderad svårighetsgrad för nivå 81-100 
Singleplayer 
Cykla mot datorgenererade motståndare 
Ghostrider 
Cykla mot sparat lopp 
Multiplayer 
Cykla mot andra spelare över nätet.  
Visa alla lopp 
Visa alla tillgängliga multiplayerlopp som finns för närvarande. 
Skapa eget lopp 
Skapa en egen server som andra användare kan ansluta sig till. 
Avsluta 
Avsluta programmet. 
 
Menyträdet 
Det menyträd som presenterats under 4.4 Menytesterna är det som använts. 
Bilden visas här igen för att underlätta för läsaren. Menyerna är länkade med varandra på 
följande sätt. 
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Figur 50. Menyträdet 

 
Här följer en närmare beskrivning på vad som händer när man klickar var och var alla 
objekt som visas finns. 
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Figur 51. Huvudmeny 

 När man öppnar programmet är man vid huvudmenyn. 
Träna 
Vi väljer träna.  
Om man inte valt någon profil eller det var för länge sedan man cyklade visas följande 
felmeddelande: 



 

 55

 
Figur 52. Felruta ingen profil vald 

 
Figur 53. Felruta länge sen du cyklade 
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Felmeddelandena är: Ingen profil vald. Välj en profil eller skapa en ny under ”Profil” i 
huvudmenyn. 
Det var länge sedan din träningsnivå bedömdes. Cykla en bana under ”Tävla” i 
huvudmenyn för att få en ny bedömning. 
Till höger finns en OK-knapp. Trycker man på denna kommer man tillbaka till 
huvudmenyn. 
Om inget av fallen som ger ett felmeddelande har inträffat kommer man istället till ”typ 
av pass”-menyn. 

 
Figur 54. Typ av pass 

När man väljer ett alternativ här kommer man till ”välja bana”-menyn. Dessa namn på 
banor har använts som exempel i testerna och skall bytas ut mot de slutgiltiga namnen då 
dessa finns. 
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Figur 55. Välj bana under träna 

Då man väljer en bana här kommer man till ”välj längd”-menyn. Dessa längder är i 
minuter eftersom tiden är det väsentliga då det gäller träningspass. 

 
Figur 56. Välj längd under träna 
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Om man väljer ”Annan Längd” alternativet kommer man till en liten ruta där man kan 
ställa in en längd. 

 
Figur 57. Annan längd träna 

Man skall kunna markera siffrorna i rutan och skriva själv med tangentbordet eller så kan 
man använda pilarna till höger. 
Det finns en OK-knapp nere till höger.  Trycker man på den kommer man till samma 
ställe som om man hade valt en färdig längd. Det vill säga till förslag för passet. 
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Figur 58. Träningsförslag 

Om man håller musen över ett fält blir det lite upplyst. Klickar man i det får man upp välj 
pilar och man kan även själv ändra i det med tangentbordet. 

 
Figur 59. Ändra i träningsförslag 
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Pilarna upp till vänster om den rad man klickat i. När man är nöjd och tycker ok, startar 
passet. 
Efter passet får man upp följande info-ruta 

 
Figur 60. Information efter lopp 

Trycker man ok här kommer man tillbaka till huvudmenyn. 
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Tävla 
Vi väljer i huvudmenyn ”tävla” 

 
Figur 61. Tävla valt 

Observera att en profil inte måste vara valt för att kunna cykla här. Detta för att det kan 
uppstå situationer då detta inte är önskvärt, till exempel om man vill låta någon helt ny 
testa, om man är lite sjuk eller av någon annan anledning inte vill få cyklingen bedömd. 
Det går så klart att cykla här med en profil vald, men det är inget tvång. 
 
Vi väljer singleplayer 
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Figur 62. Singleplayer välj bana 

Här skall namnen på de riktiga banorna visas, dessa har jag använt som exempel. 
 

 
Figur 63. Singleplayer välj längd 
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När man valt en bana ska man välja en längd. Här skall längderna vara i kilometer. Detta 
för att loppet inte sluta efter en viss tid, utan när man är i mål. 
 
Väljer man ”annan längd” kommer man till följande fönster. 

 
Figur 64. Singleplayer annan längd 

Detta fungerar precis som ”annan längd” i träna, fast detta är i kilometer istället.  
Trycker man ok här eller valde någon av de förbestämda längderna kommer man vidare 
till svårighetsgrad. 
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Figur 65. Singleplayer välj svrighetsgrad 

Om man har en profil valt finns auto-alternativet, det innebör att den nivå som passar din 
träningsnivå bäst väljs automatsikt. Har man ingen profil finns bara de andra alternativen. 

 
Figur 66. Singleplayer välj svårighetsgrad utan profil 
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När man valt svårighetsgrad startar loppet.  
Antal medcyklister går att ändra under inställningar, men bör ha ett bra defaultvärde så 
det inte behövs ställas in. 
Efter loppet visas om din träningsnivå ändrats. (Detta kan bara ske om en profil var vald.) 

 
Figur 67. Efter lopp ändrad träningsnivå 

 
Trycker man ok här kommer man tillbaka till huvudmenyn. 
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Om man kommit med på highscore visas detta efter loppet. 

 
Figur 68. Highscore 

Det nyinlagda resultatet visas i en markerad rad.  
Trycker man på ok kommer man tillbaka till huvudmenyn. 

Vi väljer ”Ghostrider” 
Här får man upp en lista över alla sparade lopp som finns. Man kan att starta ett lopp 
genom att markera en rad och klicka ok eller genom att dubbelklicka på en rad. 
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Figur 69. Ghostrider 

 

 
Figur 70. Ghostrider markerad rad 
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Vi väljer ”Multiplayer” 
För att kunna spela mot varandra över nätet krävs det att något skapar en server som 
andra spelare kan koppla upp sig mot. 
I Multiplayer får man först välja ett skapa en egen server eller ansluta till någon annans. 

 
Figur 71. Mulpiplayer 

Om man väljer ”visa alla lopp” kommer man till en lista på aktuella servrar. 
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Figur 72. Lista tillgängliga lopp 

 
 

 
Figur 73. Lista lopp, mouse over 
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Om man markerar eller håller musen över en rad får man nu även upp hjälprutan där de 
spelare som redan är inloggade på servern finns listade. 
Om man istället väljer ”Skapa eget lopp” kommer man till ett fönster som ser ut så här: 

 
Figur 74. muliplayer skapa lopp 

I den översta rutan skriver man in det namn man vill att servern skall ha. 
Antal spelare och längd kan man ändra med pilarna eller så kan man klicka i rutorna och 
skriva in siffran med tangentbordet. 
Bana väljer man med radiobuttons, dessa gör att man bara kan välja ett alternativ åt 
gången.  
Det finns en ruta som man kan klicka i för att sätta ett lösenord som kommer krävas då 
någon loggar in på servern. Den är inte ikryssad som default. 
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Figur 75. Skapa lopp, lösenord valt 

Om man kryssar i lösenordsrutan blir den ljusare och man kan skriva i textfältet. 
Om man har en profil vald föreslås profilnamnet som servernamn. 

 
Figur 76. Skapa lopp, med profil 
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Då man väljer ok kommer man till samma ställe som om när man valt en server i ”lista 
alla lopp”-delen. 
 

 
Figur 77. Chatt innan lopp 

Nere till höger visas ”tip of the day” . 
Alla som loggat in på servern kan använda chatten, vilka det är visas till höger i 
chattfönstret.  
Om man själv har skapat loppet finns en extra funktion som startar loppet direkt. 
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Figur 78. Chatt, skapat lopp 

”Starta lopp”-knappen gör att loppet startar oavsett hur många som är på servern. 
 
Profil 
Om man väljer profil i huvudmenyn kommer man till ett fönster där alla profiler finns 
listade. Det finns även en ”skapa ny”-knapp 
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Figur 79. Profil valt 

Om man klickar på ett namn blir den raden upplyst.  

 
Figur 80. Profil valt, markerad rad 
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Man kan även klicka ur en vald profil, detta för att det inte är något kvar på att ha en 
profil vald på tävla delen av programmet. 
Har man valt en profil och trycker ok kommer man tillbaka till huvudmenyn fast uppe till 
väster visas vilken profil som är vald och vilken träningsnivå man ligger på. 

 
Figur 81. Huvudmeny, profil vald 
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Om man väljer ”skapa ny” kommer man till följande fönster: 

 
Figur 82. Skapa ny profil 

Här fyller man i namn och sin uppskattade träningsnivå mellan 1 och 100. 
När man fyllt i namn och nivå och trycker på ok kommer man tillbaka till listan på 
profiler med den nyskapade markerad. 
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Inställningar 
Om man väljer inställningar i huvudmenyn kommer man till en undermeny där man kan 
välja ljud grafik eller spelinställningar. 

 
Figur 83. Inställningar valt 
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Om man väljer ”ljud” kommer det upp en ruta med två checkboxar 
 

 
Figur 84. Ljudinställningar 

Man kan klicka i och ur bockarna. När man trycker ”ok” kommer man tillbaka till 
inställningsmenyn. 
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Figur 85. Grafikinställningar 

Om man väljer ”grafik” i inställningsmenyn kommer man till ett fönster där man kan 
ändra upplösning och detaljnivå. 
 
Upplösningen väljs med en dropdown-meny där alla olika möjliga upplösningar finns 
listade. 
Detaljnivån väljs med radiobuttons för att bara en skall kunna väljas åt gången. 
Eventuella HUD(Heads Up Display)-inställningar som skall tillkomma även finns under 
grafikinställningar. 
När man trycker ok kommer man tillbaka till inställningsmenyn. 
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Om man väljer ”spelinställningar” i inställningsmenyn kommer man till ett fönster där 
man kan ändra antal cyklister i singleplayer-delen av spelet. 

 
Figur 86. Spelinställningar 

 
Om man trycker ok kommer man tillbaka till inställningsmenyn. 
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5.2 Ikonen 
Det här är ikonen som skall visas i samband med att den personliga tränaren säger något i 
träningsdelen av spelet. 
Bakgrunden till ikonen är genomskinlig så att det som finns på skärmen bakom syns så 
bra som möjligt. Ikonen levererades i vektorgrafik så att storleken på den kan anpassas 
till den del av programmet som den skall tillhöra.  

 
Figur 87. Personligtränar-ikon 
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6 Diskussion 
Efter att ha slutfört detta examensarbete har jag fått en stor insikt i hur komplicerad vägen 
till att skapa ett användbart användargränssnitt kan vara. Inte bara vad det gäller att 
kombinera tidigare forskningsresultat med egna idéer utan även den omfattande kontakt 
och diskussion som krävs med användarna. 
Jag är väldigt nöjd med att ha lyckats få så många människor att ställa upp på de många 
tester och undersökningar jag har utfört under arbetets gång. 
Det hade varit en fördel om jag hade kunnat kontrollera antalet män kvinnor och 
åldersgrupp lite bättre. Då hade jag valt lika stor del män som kvinnor och höjt 
medelåldern lite på de informanter som svarat på enkäten. 
Det som skulle kunna tillkomma efter detta examensarbete är avslutat är att det 
färdigimplementerade gränssnittet testas på slutanvändare. Jag har genom 
examensarbetets gång alltid försökt skapa ett gränssnitt som är vad de informanter jag 
haft kontakt med vill ha, men det utesluter ju inte att testning på den färdiga produkten 
visar något annat. Jag tror och hoppas att mina många kontakter med potentiella 
slutanvändare dock har gjort att dessa tester skulle visa att mitt gränssnitt klarar sig bra i 
användarnas omdömen. 
Att examensarbetet innefattade att ta fram en ikon till den personliga tränaren uppfattade 
jag ganska sent i examensarbetets gång och därför fanns det inget utrymme att testa 
denna på potentiella slutanvändare, detta hade jag dock gärna gjort. 
123456 
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Bilaga 
Här följer en samanställning över enkätsvaren på fråga 3 till fråga 20. 

 

Fråga 3, Att det är färgglatt 

 
 
 
Fråga 4, Att du tycker att det är snyggt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fråga 5, Att det är stora knappar 

 
 
 
 
Fråga 6, Att det är stor text 

 
 
 
Fråga 7, Att det är bakgrundsmusik 

 
 



 

 

 
Fråga 8, Att det går snabbt att komma till själva cyklingen 

 
 
 
Fråga 9, Att allt är på svenska 

 
 
 
Fråga 10, Att det finns en hjälpfunktion 

 
 



 

 

 
Fråga 11, Att det finns en ångra-knapp som gör att man kommer ett steg 
tillbaka i menysystemet 

 
Fråga 12, Att det finns en knapp som gör att man kommer tillbaka till själva 
huvudmenyn

 
 

  
Fråga 13, Vad tycker du bör finnas i en hjälpfunktion till detta program 

 



 

 

 

 

 

Fråga 14, Bör ord som tex ”Multiplayer” översättas till svenska? 

 
 
Fråga 15, Gör att en hjälpfunktion heter ”hjälp” att du drar dig för att trycka 
på den? 

 
 
Fråga 16, Ghostrider 

 



 

 

 
Fråga 17, Hur mycket datorvana anser du att du har? 

 
 
Fråga 18, Hur många timmar i veckan sitter du framför en dator? 

 
 
 
Fråga 19, Har du dator hemma? 

 
 
 



 

 

 
Fråga 20, Har du TV-spel hemma? 

 


