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ABSTRACT 
 
Uppsatsen är en reflekterande uppsats som behandlar arbetsprocessen av det 
verk med samma titel skapat under Vt-2007 på Högskolan i Skövde. Den 
reflekterande uppsatsen inleds med bakgrund och idé till verket och 
bearbetar arbetsprocessen från mål, avgränsningar, kontext och avslutas 
med reflekterande diskussion kring resultatet. Arbetet diskuterar gränssnitt 
både ur ett generellt perspektiv och även mer precist utifrån tre program 
som analyseras mer djupgående; The Sims 2 (Electronic Arts, 2004), Planit 
(SYSteam CAB, 2007) och Ikea Home Planner (Ikea, 2006). Dessa program 
beskrivs närmare i den reflexiva texten. Programmen analyseras utifrån fem 
punkter med funktioner som är kritiska för en framgångsrik 
heminredningsklient. Arbetet resulterar i ett kortare verk med konkreta 
styrkor och svagheter i de olika programmens gränssnittsdesign, med 
resultat presenterade utifrån den teoribildning som använts under analysen. 
 
Nyckelord: Gränssnittsdesign
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Inledning 
 
Under tiden på Högskolan i Skövde, vid programmet för 
dataspelsutveckling, har jag utvecklat en förkärlek för gränssnittsdesign och 
tenderar att analysera de flesta produkter i min omgivning. Det var därför 
inget svårt val av ämne när examensarbetet blev aktuellt. När så starten för 
kursen började närma sig började jag se mig omkring efter ett företag att 
samarbeta med under kursen, eftersom jag dels ville ha mer praktisk 
erfarenhet från arbetslivet, men även för att bli extra motiverad inför 
examensarbetet.  
 
SYSteam Configuration and business AB (hädanefter SYSteam CAB), är ett 
bolag ur SYSteam koncernen. De har specialiserat sig på 
visualiseringsverktyg för större projekt och säljer dessa till företag som är i 
behov av att enkelt kunna förtydliga förslag på olika typer av 
inredningslösningar till sina kunder. 
Pierre Adolfsson, VD på SYSteam CAB, lät mig förstå att de hade planer på 
att utveckla en kundklient för visualisering ämnad för privatpersoner och 
bad mig att under examenskursen undersöka möjligheterna till att skapa en 
kundvänlig klient av deras programvara, designad för slutkunder istället för 
försäljare. Slutligen valde jag att, med grund i Planit, föra en jämförande 
analys med två heminredningsklienter, för att se hur redan befintliga 
lösningar såg ut, och vad man kunde dra för lärdom av dessa. 
 För att min utbildning skulle få en tydlig prägel på mitt arbete lät jag 
en av inredningsklienterna som analyseras vara ett datorspel; The Sims 2. 
Den andra klienten är Ikeas inredningsklient Home Planner. 
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1 Problemställning och mål 
 

1.1 Idé 

 
Idén bakom mitt examensarbete är att genom en jämförande analys av noga 
utvalda program utvinna konkreta styrkor och svagheter för design av 
gränssnitt till inredningsprogram, med objekt- och funktionskategorisering 
och avlastning av användarens uppmärksamhet i fokus. Jag har med hjälp av 
tidigare teoribildningar relaterade till ämnet identifierat var i dessa utvalda 
program gränssnittsdesignen följer eller bryter mot fokuspunkterna. Därefter 
på vilket sätt man kan förbättra ett gränssnitt, i det fall där de bryter mot en 
eller flera av fokuspunkterna. Genom detta arbetssätt får jag möjlighet att 
konkretisera tidigare lösningars tillkortakommanden, och på så sätt växa 
som gränssnittsdesigner. 
 

1.2 Målgrupp 

 
Målgruppen som analysen utgår ifrån är män och kvinnor från övre tonåren 
till 50+ med en del tidigare erfarenhet av datorer, men med lite eller ingen 
tidigare erfarenhet av heminredning eller visualiseringsverktyg. En bred 
målgrupp, som i sig ger både nackdelar och fördelar när det kommer till 
gränssnittsdesignen. Med en snävare målgrupp kan man lättare knyta an till 
ett kollektivt precist kunnande som man utgår ifrån att användarna kommer 
att besitta. På så sätt blir gränssnittet mer spetsigt, exakt och kan gå rakt på 
sak, och det krävs färre förklaringar och hjälpavsnitt. Användarna antas inte 
behöva ledas. 
På samma sätt kan det vara en fördel med en bred målgrupp, eftersom man 
då kan utgå ifrån att användaren behöver ledsagas och hjälpas. De har inte 
samma branschspecifika kunnande som branschmänniskor har. Denna 
målgrupp är väldigt bred och med ett spektrum av egenskaper, värderingar 
och fokus när det kommer till inredning. Ett bra exempel är storlek på 
lägenhet, som kan vara väldigt begränsad när man exempelvis är student, 
medan äldre och mer bemedlade individer har större utrymmen att förfoga 
över. Med en begränsad erfarenhet av heminredning kan det hända att man 
förbiser viktiga detaljer i inredningen enbart för att man inte känner till 
problemen, exempelvis var el- och antennuttag är placerade, vilket håll 
dörrar öppnas åt och liknande. 
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1.3 Personliga målsättningar 

 
På ett personligt plan har examensarbetet handlat om att få en djupare 
förståelse för gränssnittsdesign och processen att utveckla ett väl fungerande 
sådant. Det har alltid varit viktigt för mig att förstå varför saker fungerar, 
eller inte fungerar, vilket kan förklara mitt val av ämne. Det är 
överhuvudtaget en fantastisk känsla att identifiera en designmiss, analysera 
problematiken och att kunna utvinna en lösning ur sagda problem. På det 
planet har jag vuxit mer än vad jag först väntade, och jag hoppas kunna få 
användning av dessa teorier i framtida projekt. 
 

1.4 Problem 

 
Mitt arbete kretsar hela tiden kring optimering, automatisering och 
avlastning av gränssnitt till förmån för användaren, och även om de 
gränssnitt som behandlas i arbetet är specifika för ändamålet inredning är 
jag av åsikten att dessa punkter självklart är viktiga i all typ 
gränssnittsdesign. Problemställningen lyder därför som följer: 
 
 

• Med grund i en komparativ analys av The Sims 2 och Ikea Home 
Planner; hur kan de kritiska funktionerna i en hypotetisk kundklient 
av Planit optimeras med objekt- och funktionskategorisering och 
avlastning av användarens uppmärksamhet i fokus. 

 

1.5 Syfte 

 
Mitt verk är sprunget ur åsikten att program som inte har underhållning som 
uttalat syfte oftare än nödvändigt är tråkiga, krångliga och frustrerande att 
använda, och syftet är således att så långt det är möjligt hitta sätt att 
förändra och förbättra detta rådande tillstånd. Verket är skrivet med en viss 
typ av program (kundklienter för 3d-visualisering) i centrum, vilket gör att 
fokus hamnar på en viss typ av funktioner och verktyg. 
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1.6 Vad är mitt verk? 

 
Mitt verk är ett kortare dokument där konkreta styrkor och svagheter i 
designen hos de gränssnitt som analyserats i den reflexiva rapporten 
presenteras. Verket skall med framgång kunna användas som designtips och 
eventuellt byggas vidare på vid ett eventuellt utvecklande av en ny 
visualiseringsklient för heminredning. 
 

2 Teoribildning 
 
Med problemställning, syfte och mål avklarat presenteras nedan den 
teoribildning på vilken jag grundar min komparativa analys av gränssnitten i 
min urvalsgrupp. 
Jag använder mig av Donald A. Normans teorier kring användarcentrerad 
design för att identifiera och konkretisera var och på vilket sätt i gränssnittet 
ett problem uppstår. 

Vidare använder jag den kognitionspsykologiska teorin ”the define-
attribute theory” om mänsklig objektkategorisering, vilken jag kommer att 
använda genom att jämföra mot lösningarna i de valda programmen (kap. 
4.0). 

Slutligen använder jag Bergströms teorier om ledande av 
uppmärksamhet för att undersöka om de utvalda gränssnitten lyckas fånga 
användarens uppmärksamhet till rätt område av gränssnittet, och samtidigt 
manifestera delar av Normans teorier om användarcentrerad design. 
 

2.1 The design of everyday things 
 
Jag använder mig som sagt av Donald A. Normans (The Design of everyday 
things, 2000) teorier kring god design som grund för min analys eftersom 
han tydligt sammanfattar de viktigaste områdena i gränssnittsdesign på ett 
väl motiverande sätt, och hans teorier baseras på praktisk erfarenhet och 
vedertagen praxis inom design. 
 
Norman behandlar grundläggande designprinciper i denna bok, och ger 
talande exempel på oväntade problem som kan uppstå och tips för att 
undvika att göra designmissar. Han menar att bra design inte märks, medan 
bristfällig design syns desto mer. Om man ser en produkt som en 
förlängning av människan som använder produkten skall det kännas 
naturligt och intuitivt att använda produkten. Så fort användaren fastnar 
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eller stöter på ett problem blir den smärtsamt medveten om bristerna i 
produktens gränssnitt. 
 
Norman presenterar i kapitlet ”The psychology of everyday actions” i sin 
bok sju punkter i vilken ordning människor utför handlingar. Dessa sju 
punkter översätts sedan till enkla frågor att som designer ställa till sig själv 
under utvärderingen av produkter, angående tydlighet i gränssnittet1; 
 
Nedan följer en lista på de sju frågor man som designer bör ställa sig; 
 
How easily can one: 
 

• Determine the function of the device? 
• Tell what actions are possible? 
• Tell if the system is in desired state? 
• Determine mapping from intention to physical movement? 
• Determine mapping from system state to interpretation? 
• Perform the action? 
• Tell what state the system is in? 

 
Norman förklarar hur dessa sju punkter kan användas som en checklista för 
designers för att lätt kunna kontrollera användarvänligheten hos en produkt. 
Norman sammanfattar punkterna; ”The Seven Stages of Action as a Design 

Aids”. Fyra punkter som bör ligga i centrum vid användarcentrerad 
interaktionsdesign; 
 

• Visibility. By looking, the user can tell the state of the device and the 
alternatives for action. 

• A good conceptual model. The designer provides a good conceptual 
model for the user, with consistency in the presentation of operations 
and results and a coherent, consistent system image. 

• Good mapping. It is possible to determine the relationships between 
actions and results, between the controls and their effects, and 
between the system state and what is visible. 

• Feedback. The user receives full and continuous feedback about the 
results of actions. 

 
Alla dessa fyra punkter stödjer en eller flera av de sju punkterna tidigare 
nämnda och används genom detta arbete för att avgöra var i ett analyserat 
gränssnitt designen brister. 
 

                                                 
1 Norman (2000), s. 48, 52-53. 
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2.2 Effektiv visuell kommunikation 
 
Genom att använda mig av Bo Bergströms teorier om ledande 
uppmärksamhet, presenterade i hans bok, ”Effektiv visuell kommunikation” 
(2003), kan man undersöka om rätt element i ett gränssnitt är synligt och 
iögonfallande vid rätt tillfälle. Detta går hand i hand med Normans teorier 
om ”visibility” och teorin är därför viktig att beakta. 
 
Bergström behandlar i denna bok bildkomposition och den visuella 
information en åskådare tar del av. Han behandlar bland annat utförligt vilka 
olika egenskaper hos en bild som lättast fångar åskådarens uppmärksamhet. 
Han kallar dem ”Magiska krafter”. 
 

Han kategoriserar dem i fyra större typer av kontraster; 
 

1. Storlekskontrast 
2. Formkontrast 
3. Styrkekontrast 
4. Färgkontrast 

 
Bergström menar att motsatser dras till varandra, och att i en mörk bild leds 
uppmärksamheten automatiskt till det ljusare partiet. Det finns flera 
varianter på dessa typer av ”krafter”, men det handlar i alla fall om 
skillnader i bildrummet. Objekt som sticker ut i riktning, färg, form, storlek 
eller liknande. 
 
 

2.3 Cognitive Psychology, A Student’s Handbook 
 
Michael W. Eysenck and Mark T. Keane behandlar i sin bok, ”Cognitive 

Psychology, A Student’s Handbook” (2000), ett brett spektrum av populära 
teoribildningar kring kognitiv psykologi. Boken lämnar dessutom utrymme 
för diskussioner och argumentationer, för och emot olika teorier, mellan 
forskare och deras undersökningar. Detta görs med hjälp av talande exempel 
och konkreta förklaringar förankrade i både undersökande experiment och 
vardagshändelser. 
 
Följande teori är något som bör tas fasta på vid design av gränssnitt, 
eftersom det är en gratis ritning över hur människor kategoriserar sin 
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omgivning. Går den att applicera på en produkt har man därför bara att 
vinna på det, eftersom det är något människor automatiskt kommer att förstå. 
 
 
“The defining-attribute theory” är en teoribildning som behandlar hur den 
mänskliga hjärnan kategoriserar objekt, och kunskap om objekt, i sin 
omgivning. Grundantagandet är att människor kategoriserar konceptuella 
objekt i grupper och subgrupper, vilka i sin tur definieras av objektens 
egenskaper. Det hela bygger alltså på en hierarki av egenskaper hos objekt, 
något som beskrivs nedan i ett citat taget ur boken: 
 

”So if you have a concept sparrow (defined as feathered, 

animate, two-legged, small, brown) and its superordinate, 

bird (defined as feathered, animate, two-legged) then the 

subordinate concept sparrow will contain all the attributes 

of the superordinate, although it will also have many other 

attributes (like brown), to distinguish it from other 

subordinate concepts (e.g., canary, defined as feathered, 

animate, two-legged, small, yellow). This means that a 

specific concept till tend to have more attributes in common 

with its immediate superordinate than with a more distant 

superordinate. For example, sparrow should have more 

attributes in common with its immediate superordinate, 

bird, than with its more distant superordinate, animal.”
2
 

 
 

2.4 Summering 
 
Jag använder Normans teorier kring god användarcentrerad design för att 
analysera de valda programmen och identifiera tillkortakommanden i dess 
gränssnittsdesign. För att vidare manifestera var och på vilket sätt designen 
fallerar använder jag Bergströms teorier kring ledande av uppmärksamhet, 
och kognitionsteorier kring mänsklig kategorisering av sin omvärld. 
 

3 Kontext 
 
Skillnaderna mellan gränssnitt i spel och i olika typer av nyttoprogram som 
används i arbetslivet har tydliga och viktiga skillnader som i detta avsnitt 
kommer förtydligas. I grund och botten är det syftet med de olika typerna av 

                                                 
2 Eysenck & Keane (2000), s. 285-286. 
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program som skiljer sig, och därmed tyngdpunkten i fråga om 
gränssnittsdesign. 
 

3.1 Terminologi 

 
För att göra skrivandet lättare att formulera kommer jag i arbetet göra en 
distinktion mellan termerna ”Arbetsyta” och ”Gränssnitt”, och även spel 
och ”nyttoprogram”. 
 

3.1.1 Gränssnitt & arbetsyta 

 
I arbetet görs en tydlig distinktion mellan ”gränssnitt” och ”arbetsyta” för 
att lättare kunna förtydliga vilken del av klienten som bearbetas för tillfället. 
Jag kommer att använda mig av Magnus Jonssons definition av ”Gränssnitt” 
och ”Spelyta”, där spelytan i definitionen motsvarar arbetsytan i mitt verk. 
 

”Spelytan är det gränssnittet inte är. Det är det spelaren ser av 

spelvärlden. 

Viss tydlighet kan finnas att vinna i att förklara vad gränssnitt är. 

Jag avser med gränssnitt de delar av bilden (skärmen som helhet 

denna gång) som spelet använder för att delge abstraherad 

information som inte finns representerad i världen (så som en 

procentuell hälsomätare), och det som spelaren användare för att 

interagera med spelvärlden (en knapp för att avfyra ett 

massförstörelsevapen). 

Alltså, lyder definitionen som följer: 

Spelytan är det område av godtycklig bildruta, ur ett spel, som 

agerar fönster in i spelvärlden; den yta av skärmen som kan 

särskiljas från gränssnittet, på samma sätt som man kan skilja 

mellan arbetsyta och gränssnitt i ett nyttoprogram. Spelytan är 

således en stillastående tvådimensionell bild, med färg och form 

som relaterar till varandra.”
3
 

 

3.2 Grafiska gränssnitt; Spel och Nyttoprogram 
 
Skillnaderna mellan spel och nyttoprogram är intressant att diskutera i detta 
arbete eftersom förutsättningar för gränssnittsutveckling skiljer sig väldigt 
beroende på syftet med produkten. Ett nyttoprogram är exempelvis menat 
                                                 
3 Magnus Jonsson (2007), Ett Kompositionsteoretiskt närmande till nivådesign; 

Examensarbete 
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att användas som ett verktyg, precis som vilket annat som helst. 
Användandet av ett nyttoprogram är en skapande process där resultatet är en 
produkt av något slag. Syftet med spel och lekar kan naturligtvis diskuteras i 
oändlighet, men rent generellt kan sägas att det inte är en skapandeprocess i 
samma bemärkelse. Enligt Roger Caillois (”Man, Play and Games”, 2001) 
kan spel och lek definieras med en lista på 6 punkter4: 

 
1. Free: in which playing is not obligatory; if it were, it would 

at once lose its attractive and joyous quality as diversion; 
2. Separate: circumscribed within limits of space and time, 

defined and fixed in advance; 
3. Uncertain: the course of which cannot be determined, nor 

the result attained beforehand, and some latitude for 
innovations being left to the player’s initiative; 

4. Unproductive: creating neither goods, nor wealth, nor new 
elements of any kind; and, except for the exchange of 
property among the players, ending in a situation identical 
to that prevailing at the beginning of the game; 

5. Governed by rules: under conventions that suspend 
ordinary laws, and for the moment establish  new 
legislation, which alone counts; 

6. Make-believe: accompanied by a special awareness of a 
second reality or of a free unreality, as against real life. 

 
 
Lek och spel är enligt Caillois (2001) samma sak, och det som skiljer en 
fotbollsmatch från ”mamma-pappa-barn” är bland annat mängden regler. 
Eftersom jag inte är ute efter en exakt sanning över syftet med lek och spel 
väljer jag att nöja mig med att ett spel har som mål att vara underhållande 
och utmanande för spelaren. 
Utmaning är även det ett begrepp med helt olika innebörd beroende på om 
man talar om spel eller ”nyttoprogram”. I ett nyttoprogram ligger 
utmaningen delvis i den typ av uppgift användaren blir presenterad för. 
Samtidigt är inte uppgifter fördefinierade för nyttoprogram på samma sätt 
som i spel. Med Microsoft Word som exempel kan man tala om många 
olika typer av texter; Tidningsartiklar, brev, examensarbeten, pjäser, etc. 
Alla kräver olika typer av funktioner, vilket betyder att gränssnittet måste 
designas för alla händelser till skillnad från spel där alla händelser är 
fördefinierade. Eftersom utmaningarna i spel är fördefinierade är spelarens 
val begränsade och förutsägbara, och man har som designer ett bättre 
utgångsläge för intuitiva lösningar. 
Medan nyttoprogram inte har som syfte att vara roligt är användare mer 
förlåtande gentemot en högre inlärningskurva (eller en ”större utmaning”). 

                                                 
4 Roger Caillois (2001). Man, Play and Games. Sid. 9-10.  
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Användare är tyvärr även alldeles för förlåtande när det kommer till 
hjälptexter och förklaringar i flytande text. Detta är ofta ett billigt sätt att 
kringgå dåligt genomtänkt design. Hos spel däremot skall det inte finnas 
någon inlärningskurva, eller utmaning, i gränssnittet över huvudtaget. 
Faktum är att det är omöjligt att tala om ett gränssnitt till ett spel 
som ”utmanande”, utan bör istället definieras som ”frustrerande” 
och ”bromsande”. Utmaningen bör alltid ligga i spelvärlden. När spelaren 
har klarat utmaningen och listat ut lösningen på problemet vill det inte ha 
ytterligare en utmaning i gränssnittet. Risken finns att ett bristfälligt 
gränssnitt i ett spel får spelaren att tröttna och avinstallera det. 
Dessa skillnader, spel och nyttoprogram emellan, är intressanta i detta 
sammanhang eftersom arbetet strävar efter det bästa av bägge världar; Ett 
optimerat, intuitivt gränssnitt som är roligt att använda vid en skapande 
process. Låg inlärningskurva, men samtidigt så hög funktionalitet som 
möjligt. 
 

4 Presentation 
 
I detta kapitel presenteras de applikationer som valts till att ingå i 
urvalsgruppen för min analys. Urvalet för de applikationer som ingår i min 
analys är väldigt skilda i sitt syfte, då det dels rör sig om datorspel som 
endast är till för underhållning, och dels tidigare utvecklade klienter för 
planering av olika utrymmen med hjälp av 3d-visualisering. De program jag 
valt är Planit (SYSteam CAB, 2007), Home Planner (Ikea, 2006), och The 
Sims 2 (Electronic Arts, 2004). Planit kommer stå som grund för 
urvalsgruppen eftersom arbetet görs i samarbete med SYSteam. Ikeas Home 
Planner ingår i urvalsgruppen och analyseras eftersom Ikea är en jätte på 
möbelmarknaden. Syftet med Ikeas heminredningsklient skulle kunna 
jämföras med den tilltänkta heminredningsklient som SYSteam är ute efter 
att utveckla, och en utförlig analys av dess gränssnitt är därför är mycket 
relevant. Eftersom den uttryckligen är till för Ikeas kunder är det naturligtvis 
också intressant att se hur de valt att designa för en så pass bred målgrupp. 
Vidare är The Sims 2 placerat i urvalsgruppen och kommer att representera 
datorspel och de konventioner som råder för design av gränssnitt för denna 
typ av spel. Dessa tre program är väldigt lika varandra i utförande och 
uppbyggnad, i fråga om uppbyggnad av gränssnittet, vilket gör att de är 
enkla att jämföra och dra paralleller mellan. 
Eftersom det är överflödigt för problemställningen redovisas inte analysen 
av klienterna på detaljnivå, utan stannar på en någorlunda generell nivå för 
att hålla problematiken så enkel och tydlig som möjligt. Det som är 
väsentligt i förlängningen är vad de olika programmen i urvalet har för 
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skillnader, eller rättare sagt hur problemen skiljer sig mellan programmen 
och hur de lösts på olika sätt. 
 

4.1 Planit 

 
Planit är programmet som står som grund och mall för urvalsgruppen. 
Eftersom Planit är ett allsidigt program för många ändamål är det SYSteam 
CAB:s ambition att ge de företag som köper deras programlösningar 
föreläsningar och workshops i användandet av programmet för att företagen 
snabbt skall komma in i användandet av Planit, vilket naturligtvis är positivt 
i den utsträckningen det handlar om just att förkorta inlärningsperioden. 

Planit är uppbyggt i ett stort antal arbetslägen om man jämför med de 
andra programmen i urvalsgruppen, och jag har för att avgränsa mig valt att 
enbart behandla de lägen som är grundläggande vid heminredning. 
Funktionerna som bearbetas finns i viss mån i alla program i urvalsgruppen, 
men i synnerhet i Planit, eftersom det är till för större projekt och en bredare 
marknad än heminredning. Det är på så sätt intressant att skapa en 
nedskalad klient av Planit med privatkunder som slutanvändare, men 
samtidigt bibehålla alla de nödvändiga funktioner som krävs. 
 

4.2 Ikea Home Planner 

 
Ikea är en jätte på marknaden och deras heminredningsklient Home Planner 
är uttryckligen utvecklad för slutanvändare, och dessutom nedladdningsbar 
från Ikeas hemsida5. Det är intressant att se hur en av de största tillverkarna 
och distributörerna av möbler i världen angriper lösningar på kundklienter 
för heminredning. Klienten innehåller grundläggande verktyg för att inreda 
olika typer av utrymmen, från kontor till kök, och för att få en känsla för hur 
rummet man planerar kommer att vara uppbyggt och se ut.  

4.3 The Sims 2 

 
The Sims 2 är ett spel där man bland annat bygger och inreder hus, vilket är 
det väsentliga för att platsa i urvalsgruppen. Man kan grovt se The Sims 2 
som en förenklad version av ett heminredningsprogram, eftersom det är 
långt ifrån så precist som det behöver vara när man inreder och bygger. 
Bland annat är arbetsytan (spelytan) uppbyggd av ett rutnät av lika stora 
rektanglar som objekten ”hakar fast” i. Det är alltså inte centimeterprecist 
som en heminredningsklient måste vara för att kunna representera ett riktigt 

                                                 
5 Hemsida:  http://www.ikea.com/ms/sv_SE/rooms_ideas/splashplanners.html, (11-05-07) 
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hus. Man har således ingen möjlighet att skala, rotera eller placera objekt 
fritt, utan allt baseras på ett rutnät och fyra riktningar. I The Sims 2 är det 
därför menyerna, kategoriseringen av verktyg och möbler, samt 
hjälpavsnitten som fått mest uppmärksamhet i analysen. Spelet har ett 
gränssnitt som tillåter användaren att hoppa mellan de olika spellägena, där 
inrednings- och byggläget som sagt är där fokus ligger under analysen. 
 
 

5 Diskussion 
 
Detta kapitel inleds med en kortare nedbrytning av Planits kritiska 
funktioner, och motiveringar till varför just dessa valts ut. Vidare analyseras 
och avvägs lösningar hos jämförbara funktioner i de utvalda programmen 
utifrån tidigare nämnda teoribildning. Kapitlet sammanfattas i en 
jämförande diskussion kring de olika lösningarna i gränssnitten. Jag 
kommer alltså inte utvärdera funktionaliteten i Planits gränssnitt, eftersom 
det inte är intressant för min problemställning. 
 

5.1 Planit 
 
Följande kapitel går igenom Planits huvudsakliga arbetslägen och går 
igenom syftet med dem. Jag sammanfattar därefter funktionerna och 
grupperar dem efter betydelse för funktionaliteten i en hypotetisk kundklient. 
Slutligen motiverar jag varför grupperingen ser ut som den gör. 



   13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1.1 

 
Fig. 1.1 är det fönster som möter användaren när man startar Planit. Som en 
grov uppdelning av gränssnittet är regeln att spalten till vänster visar 
specifika funktioner i ett givet läge. Detta medan de knappar i gränssnittet 
som sitter rakt ovanför den vita arbetsytan är olika generella arbetslägen 
som bestämmer vilka specifika funktioner som skall synas till vänster. Detta 
behandlas mer utförligt nedan. 
 

              
Fig. 1.2     Fig. 1.3 

 
Fig. 1.2 och 1.3 ovan representerar ett antal av de lägen man arbetar utifrån 
och är krasst sett av samma uppbyggnad som både The Sims 2 och Ikea 
Home Planner. Ikonerna i fig. 1.2 representerar de lägen man byter mellan 
mest, där de olika ikonerna innehåller olika verktyg och information. Det är 
de mest grundläggande lägena och därför de som behandlas i detta arbete. 
Ikonen föreställande ett plustecken exempelvis innehåller funktioner för att 
placera ut nya objekt i arbetsfältet. Detta låter fig. 1.2 uppenbara sig i 
gränssnittet. Fig. 1.3 representerar den kategorisering av 3d-moduler som 
finns tillgängliga i programmet, där exempelvis ikonen föreställande en dörr 
innehåller dörrar, ikonen föreställande ett fönster innehåller fönster, och så 
vidare. Det förtydligas bättre av fig. 1.4 – 1.7 här nedanför, där de 
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huvudsakliga arbetslägen som används presenteras. Bilderna är direkt tagna 
ur Planits gränssnitt, och man ser hur de olika arbetslägena skiljer sig ifrån 
varandra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fig. 1.4                                                             Fig. 1.5 

 

Fig. 1.4 föreställer det läge där man som användare placerar nya objekt i 
arbetsytan, samtidigt som det kombineras med att bygga upp det eventuella 
rum som skall inredas. Planit använder sig av en simplare version av ”the 
defining-attribute theory” vid kategorisering av objekt, där de har en ikon 
för att hitta väggar, en ikon för att hitta dörrar, en ikon för att hitta fönster, 
men endast en ikon för inredning av rummet där de buntar ihop alla objekt 
utöver väggar, fönster och dörrar i samma kategori. När man valt objekt och 
vill placera det i världen har man i Planit två tillvägagångssätt; man kan 
markera objektet med pekdonet, hålla ner knappen och dra objektet till 
arbetsytan, eller markera objektet och klicka på knappen ”Lägg till”. Man 
har även möjlighet att skala vissa objekt i höjd, bredd och längd. 
Fig. 1.5 föreställer läget för förflyttning av objekt i arbetsytan. Man kan som 
användare välja att millimeterprecist förflytta ett markerat objekt i valfri 
riktning och rotera objekt i y, x och z led. 
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                Fig. 1.6          Fig. 1.7 
 
Fig. 1.6 föreställer läget för djupare information om markerade objekt. Som 
synes kan man se allt från modellnamn och kategoritillhörighet till 
prisinformation, lagerstatus och längd, djup och höjd vid beställning. Man 
kan även välja att aktivera ett antal konfigurationer beroende på om de 
passar till det markerade objektet eller inte. 
 
Fig. 1.7 föreställer läget för ändring av visuell information i den grad Planit 
tillåter. Läget är beroende på vilket perspektiv man beskådar arbetsytan från 
för tillfället (detta ändras alltså inte ur detta läge). Informationen användaren 
tar del av i detta arbetsläge kan därför skifta på en mängd olika sätt. Det är 
bland annat från detta arbetsläge man navigerar kameran i 3d-perspektivet. 
Det är här man väljer vilken vägg som man arbetar utifrån 
i ”elevationsperspektivet”, där elevationsperspektivet används för att lättare 
inreda ett rum höjdled med en vägg som referenspunkt. 
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Fig. 1.8 
 
Fig. 1.8 föreställer den ruta för designval man som användare kan applicera 
på en given produkt. Man kan här på både objektnivå och globalt förändra 
material eller färg på en produkt. Genom att bläddra fram produkten man 
vill förändra får man upp möjliga designval. 
 
 

5.1.1 Slutsats 

 
Utifrån denna genomgång av Planit presenterar jag nedan de funktioner ur 
varje läge jag kommer att klassificera som kritiska för heminredning. Då 
inte sagt att de funktioner som inte tas med är onödiga, men de faller inte 
naturligt in under gruppen för kritiska funktioner. Motiveringen för en 
kritisk funktion är således att det helt enkelt inte går att framgångsrikt skapa 
en kundklient för heminredning där en av dessa funktioner saknas. Utifrån 
dessa kriterier kommer jag sedan att analysera om The Sims 2 och Home 
Planner uppfyller dessa krav och jämföra deras designlösningar på dessa 
funktioner. Jag kommer vidare att applicera Normans teorier kring god 
design på sagda designlösningar för att undersöka om de stämmer överens. 
 
Nedan presenteras de grupper i vilka jag placerat funktionerna som möter 
kraven för att ingå i min analys. Jag kommer därefter att gå igenom varje 
grupp och presentera funktionerna. Grupperna lyder som följer: 
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• Bygg 
• Inredning 
• Modellinformation 
• Objektnavigering 
• Kamera 

 
Här följer en genomgång av de funktioner som placerats i varje grupp: 
 
Bygg 
 
Under bygg har jag placerat funktioner för att dra väggar, där man även 
måste kunna ändra höjd på väggar. Vidare krävs det funktioner för att lägga 
till dörrar och fönster som tydligt visar åt vilket håll dörrar och fönster 
öppnas. 
 
Inredning 
 
I gruppen för kritiska funktioner för inredningsprocessen är 
objektkategorisering en självklarhet. Att användaren enkelt kan hitta det den 
letar efter är en av grundessenserna i ett väldesignat gränssnitt, och med ett 
väldefinierat kategoriseringssystem är det större chans att lyckas. 

Vidare skall man som användare enkelt kunna ta del av de designval 
som är möjliga för en given produkt. Motsatsen skulle vara en enorm 
informationslucka; användaren hittar inte det den vill ha, drar slutsatsen att 
det inte finns, och letar istället efter något annat. 
 
Modellinformation 
 
Prisinformation om en produkt skall tydligt visas. Modellinformation i form 
av pris på produkter är inte kritiskt i den bemärkelsen att man inte kan 
konceptuellt inreda ett 3d-utrymme utan, men det är kritiskt för användaren 
att veta vad en produkt kostar. Annars är det inte intressant att använda sig 
av kundklienten. 
 
Vidare skall det tydligt framgå vad en produkt har för mått i bredd, djup och 
höjd, för att användaren skall veta om en produkt passar, och om det därför 
är intressant att se den i arbetsytan. För ytterligare användarvänlighet bör 
man stoppa in en skalbar instans av varje objekt för att användaren skall 
kunna inreda ett rum med produkter som den redan innehar. Det är kritiskt 
för användaren eftersom det kan krävas för att få en verklig mall att testa 
nya produkter emot, om de får plats tillsammans etc. 
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Objektnavigering 
 
Det måste vara möjligt att förflytta och rotera objekt fritt. Det är viktigt att 
det är tydliga och exakta mått för att användaren skall få en känsla av att det 
inte är ungefärligt och kanske inte stämmer överens med verkligheten. Det 
bör även läggas mycket vikt på att få det så enkelt som möjligt att utföra 
navigering av objekt, eftersom det är en av de funktioner som används 
absolut mest. 
 
Kamera 
 
I gruppen för funktioner för kameran är det främst de olika perspektiven 
som fått mig att tänka till. Det är svårt att avgöra vilka perspektiv som 
faktiskt är kritiska. För att få en så verklighetsbaserad känsla i rummet som 
bara möjligt är ett 3d-perspektiv det optimala. Samtidigt är det svårt att få en 
känsla av var i ett 3d-utrymme ett objekt befinner sig, utritat på en 
tvådimensionell monitor, utan tillräckligt med visuell information (skuggor, 
etc.). För att få en så exakt position som möjligt är det därför optimalt med 
ett 2d-läge för inledande inredning. Slutsatsen blir därför att det för optimal 
funktionalitet bör finnas ett 3d-perspektiv och ett 2d-perspektiv där man 
som användare tar del av arbetsrummet rakt ovanifrån. 
 I ett 3d-perspektiv är det kritiskt med fullständig kontroll över 
kameran, och att således kunna rotera och förflytta den obesvärat i ett 
utrymme.  
  
 

6 Analys 
 
I detta kapitel undersöker jag The Sims 2 och Home Planner och de 
funktioner som bäst motsvarar de funktioner som klassificerats som kritiska 
funktioner nämnda i tidigare kapitel, och hur det påverkar klienten i de fall 
en funktion saknas. I de fall funktionerna finns med analyseras 
designlösningarna utifrån Normans punktlista över teorier kring 
användarcentrerad design. 
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6.1 Ikea Home Planner 

 

Fig. 2.1 

 
Fig. 2.1 ovan är skärmen som möter användaren när man startar Ikeas Home 
Planner, och som man ser på bilden är det mesta grått, vitt eller svart, 
förutom den tjockare kanten runt arbetsfältet, som inte tjänar något syfte. 
Klienten är vid uppstarten redan inställt för arbetsläget för att modifiera 
rummet. Precis som i Planit är det på spalten till vänster som ger användaren 
tillgång till specifika funktioner (t.ex. val av färg och design av ett objekt), 
och det är också uppdelat i ett antal arbetslägen; Bygg, Inredning och 
Inredning med 3d-perspektiv. 
 

 
Fig. 2.2 

 
 
Fig. 2.2 föreställer de ikoner som representerar de olika arbetslägena som 
Ikea Home Planner tillgodoser användaren, och kan jämföras med fig. 1.2 i 
kapitlet om Planit. Skillnaden är att det i Home Planner endast finns tre 
arbetslägen; Ett byggläge för användaren sett rakt ovanifrån, och två lägen 
för inredning, varav rummet i det ena består av en 3d-representation och det 
andra ett 2d-perspektiv rakt ovanifrån. Home Planner innehåller de absolut 
mest grundläggande funktionerna och behöver därför inte vara mycket 
krångligare än sådär. Problemet är att de inte är tillräckligt tydliga och 
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uppmärksamheten leds inte till dessa knappar per automatik. I enlighet med 
Bergströms teorier om ledande uppmärksamhet bör knappen som 
representerar det valda läget initialt  
 

 

Fig. 2.3 

 
 
 

 
Fig. 2.3 föreställer de kontroller som uppenbaras i gränssnittet när man 
befinner sig i läget för 3d-perspektiv. Det är alltså navigationskontroller för 
kameran. Som synes är de knappar som indikerar rörelse representerade av 
pilar, vilket inte ger användaren den information som krävs för att förstå vad 
som kommer att hända när man trycker på en knapp. T.ex. Om man trycker 
på ”pil uppåt”, kommer kameran då förflyttas uppåt, eller framåt, i rymden? 
Om kameran förflyttas uppåt, kommer den att fortsätta fokusera på ett 
markerat objekt, eller kommer kameran tappa fokus och bara stiga uppåt? 
Detta är ett problem som är genomgående i alla knapparna, men samtidigt 
lätt att kringgå med mer informativa knappar. Vidare är placeringen av 
kontrollerna minst sagt tveksam då de sitter till synes intryckta längst ner i 
höger hörna på arbetsfältet, och ser mest ut som ett nödvändigt ont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2.4 

 
Fig. 2.4 hittas rakt under arbetsfältet till vänster på skärmen. De två 
ikonerna till vänster indikerar rotation; en rotation åt höger, och en rotation 
åt vänster. Rutan till höger indikerar att man kan skriva in något, men vad 
framgår inte. Knapparna till vänster är alltså till för att rotera objekt, där 
man skriver in antalet grader man vill vrida ett objekt i det vita fältet, och 
sedan åt vilket håll man vill vrida objektet åt. Problemet är att knapparna 
alltid är placerade under arbetsytan, oavsett i vilket moment av planeringen 
man befinner sig i, och oavsett om det finns några objekt som går att vrida 
på. Man låter användaren ta del av onödig information, vilket betyder att 
denne kan sitta och fundera på vad knapparna är och klicka på dem för att 
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undersöka dem. Ingenting händer, och risken är att man tänker bort dem när 
man väl behöver rotera ett objekt. Tanken med att använda sig av grader för 
att vrida ett markerat objekt blir i denna funktion krånglig och missvisande 
Om man placerar ett objekt i världen, och det är nödvändigt för inredningen 
att vrida en soffa exakt 78 grader är det fullt möjligt. 
 

Fig 2.5 är något av ett crescendo av ogenomtänkt design. 
Här till vänster ser vi vänsterspalten som skulle kunna vara 
tagen ur vilket av Home Planners arbetslägen som helst, 
eftersom de alla är snarlika i utförande. Längst upp ser vi 
hjälptexten, och längst ner ser vi en trädstruktur av möbler 
i olika underkategorier. Och slutligen i mitten ser vi ett 
stort vitt fält som inte används till någonting. Vi börjar 
längst upp. Hjälptexten består av flytande svart text med 
mycket liten typsnittsstorlek. Den är inte iögonfallande, 
vilket gör att en användare inte upptäcker när texten 
uppdateras. Det är dessutom här som olika designval hos 
markerade möbler presenteras, i form av rullister. Om 
användaren missar det betyder det ett stort bortfall av 
information som användaren behöver. Längst ner i 
vänsterspalten ser vi som sagt trädmenyn där alla 
möbelkategorier finns representerade. Det är alltså den 
viktigaste delen av hela klienten, och som endast får 2 % 
av gränssnittets yta tillägnat sig. Det som är ännu 
underligare är att rakt ovanför trädmenyn är ett stort vitt 
område som används till absolut ingenting. 
 
 

Fig. 2.5 

 

 

 
Fig. 2.6 

 

Fig. 2.6 är en del av gränssnittet som uppenbarar sig när man i trädmenyn 
(Fig. 2.5) bläddrat fram den typen av möbel man är ute efter, i detta 
fall ”Datorbord”. Bilder som visas är svartvita representationer av de olika 
typer av datorbord som Ikea har i sin kollektion. Man ser namnen på de 
olika modellerna och även måtten för bredd och djup. Det är däremot synd 
att borden är svartvita representationer, eftersom det inte ger tillräckligt med 
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information om färg, mönster, material eller vad för typ av val. När man så 
har valt vilket bord man vill ha ges ingen feedback till användaren när man 
trycker på det. Det markeras inte, och ges inga ledtrådar till hur man lägger 
till ett bord till arbetsfältet.  
 
    Fig. 2.7 

 
Fig. 2.7 föreställer Home Planner:s arbetsfält vid byggläget. Home Planner 
använder en lösning på att justera storleken på rummet, genom att dra i 
väggarna. Väggarna med en svart markering kan man klicka på och dra i; 
vertikalt eller horisontellt beroende på väggens riktning. När man drar i en 
vägg får man direkt feedback på hur långa väggarna är för tillfället. En 
lösning som är lätt att förstå sig på, men som skulle kunna förtydligas 
ytterligare. En svart markering i en vägg inbjuder inte automatiskt till 
interaktion. Vidare är det endast möjligt att förändra längden på väggarna 
genom interaktion med dem, medan höjden på väggen måste anges explicit i 
vänsterspalten, vilket är att riskera ett informationsbortfall eftersom man 
sprider ut information om samma objekt på olika delar av skärmen. 
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6.1.1 Sammanfattning 

 
För att vara en jätte på marknaden så är det förundransvärt hur bristfällig 
Ikeas kundklient för heminredning faktiskt är.  Rent designmässigt kan man 
sammanfatta Ikeas designproblem med 3 punkter, som tillsammans bryter 
mot samtliga av Normans designprinciper för användarcentrerad design: 
 

• Det leder inte användaren framåt. 
• Det använder inte utrymmet optimalt. 
• Det förvirrar användaren genom att visa fel saker vid fel tillfälle, 

och rätt saker inte tillräckligt tydligt. 
 
Varken hjälptexterna eller trädstrukturen är iögonfallande, med tanke på 
Bergströms tankar om kontrast i bildrummet, och genom att exempelvis 
placera en funktion för rotation i arbetsytan när den inte kan användas 
vilseleder man användaren. 
Utifrån de kriterier för vilka funktioner som skall ingå i ett gränssnitt är det 
däremot fullt möjligt att skapa en konceptuell version över ett hypotetiskt 
rum, inrett med möbler ur Ikeas sortiment. Men med den bristfälliga 
designen med vilken klienten är uppbyggd förstår jag inte varför man skulle 
vilja det. 
 

6.2 The Sims 2 
 

Fig. 3.1 

 

Fig. 3.1 är ett utdrag ur spelets gränssnitt, där spelaren har valt arbetsläge 
och tagit sig fram till det galleri där olika typer av dörrar presenteras. 
Spelaren har även valt en dörr han är intresserad av att använda sig av, och 
presenteras därefter med kort information om dörren, och vilka olika 
designval som finns till den specifika dörren (i detta fall vilken färg dörren 
skall ha). Gränssnittet går att grovt dela upp, både geografiskt och 
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funktionellt, i fem olika delar som är, från vänster till höger. Dessa delar 
erbjuder olika typer av funktioner beroende på arbetsläge 
 

1. Huvudmeny 
2. Globala funktioner 
3. Kategorisering av objektklasser 
4. Galleri för en specifik typ av objekt 
5. Pris- och modellinformation samt designval 

 
 
Huvudmeny 

 
Fig. 3.2 

 
Fig. 3.2 representerar vad som i arbetet kommer kallas ”Huvudmeny”. Det 
är här man väljer vilket av de två arbetslägen man är intresserad av att 
använda sig av för tillfället; ”Byggläget” eller ”Köpläget”. Beroende på 
vilket av dessa lägen man befinner sig i kommer resten av gränssnittet 
delvis förändras, men sättet på vilket man interagerar med gränssnittet och 
hur det svarar är kontinuerligt genom alla lägen. I huvudmenyn finns även 
en del av navigationsmöjligheter man har för att förflytta kameran, 
manifesterade i fyra små ikoner mitt i huvudmenyn. Två pilar, som 
indikerar en cirkulär rörelse och två knappar i form av ett minus- och ett 
plustecken. På det hela taget är kontrollerna en fruktansvärd förenkling av 
de rörelser som man kan göra med kameran, och inte heller så lyckat 
mappade om man skall följa Normans principer om mappning av kontroller. 
The Sims 2 har ett genomtänkt navigationssystem för just kameran, men för 
att kunna använda den fullt ut krävs att man lär sig den genom att testa sig 
fram. Istället för en konkretiserad men amputerad version av 
navigationssystemet i form av dåligt mappade knappar hade det lätt kunnat 
stoppas in en kortfattad och tydlig instruktion på hur kameranavigationen 
fungerar. 
 
 
 
 
 
 



   25 

Globala funktioner 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3 
 
Figur 3.3 representerar det avsnitt i gränssnittet som fått benämningen 
globala funktioner. De globala funktionerna kommer man alltid åt, oavsett 
vilket arbetsläge man befinner sig i. Det handlar om funktioner för att flytta, 
rotera, förstöra och även duplicera objekt som redan är placerade i 
arbetsytan, men även funktioner som tillåter användaren att sortera objekt i 
gränssnittet efter färger. Här finns även kontroller för att kunna ångra ett 
antal steg av förändringar i arbetsfältet. Sättet de är placerade på är 
överhuvudtaget lyckat och eftersom de är funktioner som används ofta 
oavsett vilket arbetsläge man arbetar i slipper man leta efter dem. 
Möjligheten till fri rotation och förflyttning är i The Sims 2 begränsad till 
det rutnät arbetsläget är uppbyggt av, men det satt åt sidan är det fullt 
möjligt. 
 
 
Kategorisering av objektklasser 

Fig. 3.4                              Fig. 3.5 

 
Fig. 3.4 ingår i den del av gränssnittet som i arbetet döpts 
till ”Kategorisering av objektklasser”. Figur 3.4 är alltså den grundläggande 
kategoriseringen av objekt som existerar i spelet. Ungefär på liknande sätt är 
både Home Planner och Planit uppbyggda, med skillnaden att The Sims 2 
helt använder sig helt av grafisk information. Detta tydliggör objektens 
olika fysiska egenskaper bättre, och kan därför tillgodogöra sig människans 
förmåga att kategorisera objekt efter dess egenskaper (kapitel 3.4, defining-
attribute theory). Trycker man således på ikonen föreställande en stol i 
denna kategori byts alla ikoner ut mot olika typer av subgrupper till 
gruppen ”stol” som alla har de egenskaper stolen innehar. De kommer 
däremot att skilja sig i utförande på ett eller flera sätt; kontorsstol, köksstol 
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fåtölj, soffa, etc. Samma sätt att kategorisera funktioner återfinns i fig. 3.5 
som är samma del av gränssnittet, men i ett annat arbetsläge; Byggläget. 
Genom att sammanfoga en bild med en funktion lyckas gränssnittet 
kategorisera även funktioner med hjälp av ”the defining-attribute theory”, 
på samma sätt som det kategoriserar objekt, vilket skapar en känsla av 
kontinuerlig design. 
 
 
Galleri för en specifik typ av objekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6 

 
Fig. 3.6 är fortsättningen på objektkategoriseringen, där man tar del av ett 
galleri av objekt som kategoriserats under samma subgrupper, exempelvis 
utsmyckningar av sitt hus i olika storlekar. Här buntas de objekt ihop som 
passar in i gruppen, och man får bläddra mellan dem som i en Ikeakatalog. 
Man kan även lätt ta del av prisinformation även i detta läge genom att 
placera pekdonet ovanför en produkt. 
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Pris- och modellinformation samt designval 

Fig. 3.7 

 
Fig. 3.7 är där man som användare tar del av specifik modellinformation; 
material, pris, huvudsakliga användningsområden och designmöjligheter. 
Designmöjligheterna i The Sims 2 kretsar alltid kring vad för typ av färg 
olika delar av ett objekt har. 

6.2.1 Sammanfattning 

 
The Sims 2 uppfyller majoriteten av de krav på kritiska funktioner som 
klassificerades som kritiska för en inredningsklient, och gör det på ett 
mycket intuitivt sätt. The Sims 2 är som bekant ett datorspel och kan därför 
inte helt förväntas leva upp till den exakthet som krävs för att kunna 
användas som just inredningsklient, vilket manifesterar sig i exempelvis 
brist på fri rotation, förflyttning och skalbarhet av objekt. Objekt i 
spelvärlden fungerar som en fantasifull abstraktion av verkliga objekt och 
endast innehåller de nödvändiga egenskaper som krävs för att användaren 
skall kunna identifiera sig med spelvärlden. The Sims 2 svarar däremot helt 
emot Normans teorier om god design, undantaget varande de grafiska 
kontrollerna för kameranavigation. 
 

6.3 Slutsats 

 
Utifrån de resultat jag utrönat i analysen av The Sims 2 och Home Planner 
hävdar jag att en kundklient för heminredning står och faller på sina 
lösningar till gränssnittsdesignen till lika stor del som vilka funktioner 
kundklienten erbjuder. Kundklienter är en extravagant förmån som 
egentligen är överflödig, speciellt med Home Planner i tankarna. Genom att 
mäta upp det aktuella rummet för inredning med måttband, och helt enkelt 
rita upp rummet på papper för hand, får man en minst lika god konceptuell 
bild över rummet som med en Home Planner. Skillnaden varande att 
förstnämnda metod, jämfört med Home Planner, både är snabbare och 
effektivare. Vidare är The Sims 2 ingen heminredningsklient, och är långt 
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lika precis som Home Planner eller Planit för den delen, men svarar helt 
emot Normans teorier kring god design. The Sims 2 använder sig dessutom 
av kognitionsteoretikiska modeller för objektkategorisering, både för 
funktioner och objekt. Genom att konsekvent kategorisera objekt och 
funktioner på detta sätt, och samtidigt använda tydliga kontrastskillnader i 
bildrummet är det oklanderligt i fråga om intuitiva lösningar. Både The 
Sims 2 och Home Planner tjänar sitt syfte, men Home Planner gör tyvärr 
inget utöver detta. 
 Att sammanfoga designlösningar från The Sims 2:s gränssnitt, med 
fokus på objekt- och funktionskategorisering, med den exakthet och de 
funktioner som Home Planner erbjuder, skulle ha större chans att resultera i 
en kundklient värd namnet. 
 
Mitt verk tar dels upp de distinktioner mellan The Sims 2 och Home Planner 
som analysen frambringat. Syftet med detta är att konkret visa mer exakt var 
i gränssnittet designen brister, och även, med hjälp av de teorier jag tagit del 
av, varför designen brister. 
 
 

7 Resultat 
 
Min personliga målsättning satt åt sidan har målet under examenskursen 
varit att hitta lösningar på den stagnation inom nyttoprogram som innebär 
tråkiga och i många fall frustrerande gränssnitt. För att göra detta valde jag 
en komparativ analys av två likartade program, men med uttalat olika syften. 
Allt eftersom arbetet fortskridit har målbeskrivningen uppdaterats, men 
utifrån de teorier jag analyserat programmen ifrån har fokus legat på delvis 
att en kundklient måste uppfylla en viss grad av funktionalitet, men även att 
det måste vara intuitivt nog för att man effektivt skall kunna använda det. 
Resultaten av min analys talar ett tydligare språk än väntat vad gäller 
funktioner, problem och lösningar. Exempelvis har Ikea som en av de 
största möbeltillverkarna i världen en visualiseringsklient för hemmabruk 
som inte håller måttet. Den skulle däremot kunna göras många gånger bättre 
med hjälp av de förslag som tagits fram under examensarbetets gång. 
 Mitt resultat är ett kortare dokument med styrkor och svagheter som 
bör beaktas vid utvecklandet av ett gränssnitt tillhörande en framtida 
kundklient utvecklad med Planit i grunden. Designdokumentet går igenom 
alla de punkter som sattes upp i den reflexiva rapporten för kritiska 
funktioner som krävs i en kundklient för heminredning i 3d. 

Med detta anser jag att målen med examensarbetet är uppnådda, men 
jag är samtidigt inte nöjd med arbetsprocessen, av olika anledningar. Jag 
skulle till att börja med vilja testa mina designlösningar i praktiken, 
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eftersom jag annars inte kan bevisa att de fungerar, utan bara att de enligt ett 
antal designprinciper borde fungera. Utöver det har jag valt en ganska tunn 
teoribildning att bygga mina designförslag på, och på så sätt är det möjligt 
att jag inte fått en heltäckande grund för min analys. Jag skulle även ha 
tjänat på att gå in mer på detaljnivå i det reflexiva arbetet, istället för att 
börja med det först i verket. Med detta bakom mig har jag vuxit på ett 
personligt plan i mycket större utsträckning och jag har långt mycket fler 
teorier och designidéer kring ämnet än vad som presenteras i arbetet. Om 
jag fick chansen att göra om arbetet hade jag lagt upp det väldigt olika. 
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1 Inledning 
 
I detta verk presenteras konkret de styrkor och svagheter i 
gränssnittsdesignen hos The Sims 2 och Home Planner som bör beaktas 
under utvecklandet av gränssnitt för kundklienter för heminredning med 
hjälp av 3d-visualisering. De styrkor och svagheter presenterade spirar ur 
resultat från den jämförande analysen mellan Ikeas heminredningsklient 
Home Planner och The Sims 2, bägge presenterade i den reflexiva rapporten. 
De bilder som presenteras i verket är från The Sims 2 och Ikea Home 
Planner. 
 

2 Arbetslägen 
 
    
 
 
                                
        Home Planner         

 
            The Sims 2                                            

 
The Sims 2 och Home Planner är båda uppbyggda av liknande lägen; Ett 
3d-perspektiv och ett planeringsperspektiv sett rakt ovanifrån. Sättet på 
vilket man skiftar mellan de olika lägena är också snarlika. Skillnaden är att 
The Sims 2:s gränssnitt använder man alltid objekt för att förklara en 
funktion, till exempel en såg och en färgroller för byggläget, och en soffa 
och en lampa för inredningsläget. På så sätt manifesterar man känslan av 
att ”i det här läget bygger vi” och ”i det här läget inreder vi”. Det här 
tankesättet går kontinuerligt genom hela The Sims 2:s gränssnitt, medan hos 
Ikea representeras byggläget av en ikon föreställande ett tomt rum sett rakt 
ovanifrån, och inredningsläget av ett rum som ser inrett ut. Båda sätten inger 
en känsla av kontinuerlig design, men det är endast The Sims 2 som följer 
upp den känslan genom att även kategorisera objekt med hjälp av grafiska 
representationer. Den kontinuerliga känslan förstärks ytterligare med 
likartad feedback när man klickar på något i gränssnittet. Det man klickar på 
fylls alltid i med grön färg. 
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2.1 Bygg 
 
   
 
 
 
                             The Sims 2                              Home Planner 

 
I Ikeas inredningsklient har man ingen möjlighet att själv dra ytterväggar på 
rummen, och man kan heller inte inreda mer än ett rum åt gången. Att 
inreda en lägenhet går med andra ord inte. Man kan däremot dra 
innerväggar om de är direkt anslutna till någon av ytterväggarna. I The Sims 
2 däremot kan man rita upp flera rum, men eftersom The Sims 2 är baserat 
på ett rutnät är det omöjligt att fritt skala väggar i längd och höjd. Samma 
sak gäller placering av dörrar och fönster, vilka man inte kan bestämma 
höjd, bredd eller höjd över golvet på. Funktionerna som tillåts i respektive 
program kompletterar ironiskt nog varandra. 
 

2.2 Inredning 
 
 
 
 
 
                             The Sims 2                              Home Planner 

 
Inom inredningsläget ligger The Sims 2:s begränsning även här i sitt 
rutnätsbaserade arbetsfält, medan Home Planners svaghet ligger i ett 
splittrat och bristfälligt informationsflöde i gränssnittet. Rent mekaniskt är 
funktionerna för utplacering av objekt, och manipulering av väggar, fönster 
och dörrar i arbetsfältet likadana i The Sims 2, för både inredningsläget och 
byggläget. Detta kontinuerliga sätt att designa funktioner gör att man kan 
bemästra flera olika funktioner utan att behöva lära sig något nytt. Detta är 
något man som designer bör ta fast på eftersom det avlastar användarens 
uppmärksamhet. 
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3 Objektkategorisering 
 

 
Home Planner 

 
 
 
 
 
 

                  The Sims 2 

 
Objektkategoriseringen The Sims 2 och Home Planner i mellan är väldigt 
skiljd, där man i The Sims 2 får direkt feedback på utseendet och funktionen 
för ett objekt i visuell form, först som generella modeller som på bilden 
ovan, och sedan i detaljrika versioner. I Home Planner däremot sker den 
första kategoriseringen i textform; Byråar, Sängar, Garderober, etc. Detta 
följs sedan upp med fler beskrivande ord; Sängstommar, Loftsängar, etc. 
Slutligen får användaren grafiska representationer av den specifika typ av 
objekt man letar efter, i form av svartvita bilder, där även måtten för de 
specifika objekten presenteras. På detta sätt är Home Planners system 
inkonsekvent i sin kategorisering, samtidigt som det felprioriterar 
information eftersom det är sällan en användare är ute efter ett modellnamn. 
Det visar heller inte vilken typ av designval (i form av t.ex. färg, material, 
etc.) som finns tillgängliga hos ett objekt förrän man placerat det i 
arbetsfältet. The Sims 2 lider fortfarande av sitt rutbaserade arbetsfält, vilket 
gör att det är omöjligt att få existerande möbler att representeras på ett 
lämpligt och rättvist sätt. Däremot är det både konsekvent i sin 
kategorisering, genom att endast använda sig av visuell information, och 
mer informativt, genom att visa både detaljer och färgval innan man 
placerar objekt i arbetsfältet. 
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3.1 Designval 
 

                The Sims 2 

 
 
 
 
 
                                                                                      Home Planner 

 
Eftersom de objekt som finns i The Sims 2 är abstrakta representationer av 
verkliga möbler är designvalen begränsade till att välja vilken/vilka 
färg/färger ett visst objekt skall ha. Denna design har ingen som helst 
påverkan på användaren, mer än högst estetisk i spelvärlden. Hos Home 
Planner har det istället mycket stor betydelse för användaren. En madrass 
med skum eller fjädrar som fyllning har stor betydelse, och likaså vilket 
material ett köksbord består av. Denna skillnad i betydelse borde vara 
motivation nog att designa gränssnittet så att användaren i ett tidigt skede 
kan ta del av de designval han har möjlighet att välja ibland. Trots detta är 
det The Sims 2 som lyckas bäst även med detta, genom att redan innan 
objektet är placerat i arbetsfältet tydligt informera användaren. Genom att 
klicka på ett objekt kommer en ruta uppenbaras där användaren lätt klickar i 
vad han önskar, varpå han sedan kan placera ett eller flera av dessa objekt i 
arbetsfältet. Hos Home Planner måste användaren först placera objektet i 
arbetsfältet genom att välja objekt från (den svartvita) menyn i underkant av 
skärmen. Därefter uppenbaras (i gråa, svarta och vita toner) ett antal rullistor 
med designval, i vänsterspalten av skärmen. 
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4 Objektnavigering 
 
I detta kapitel går jag igenom skillnader och likheter, samt svagheter och 
styrkor i The Sims 2 och Home Planner, med fokus på förflyttning och 
rotation av objekt i arbetsfältet. 
 

4.1 Förflyttning 
 

 
 
 

The Sims 2 

 

I The Sims 2 finns en, som jag väljer att kalla, global funktion som i 
gränssnittet representeras av en hand. Handen i sin tur förklarar funktionen 
för rotation och förflyttning av objekt, och skall ses som just en hand som 
flyttar saker. All förflyttning och rotation sker med denna funktion, oavsett 
perspektiv. Genom att klicka på ett objekt, och sedan släppa musknappen 
lyfter man upp ett objekt med handen. För att släppa objektet klickar man på 
ett nytt ställe i arbetsfältet. För att rotera ett objekt klickar man på det och 
håller istället ned musknappen, sedan drar man musen i den riktning man 
vill rotera objektet. 
På grund av bristande visuell information i arbetsfältet kan det ibland uppstå 
synvillor när man i ett 3d-perspektiv på en tvådimensionell yta flyttar objekt 
i djupled. Det kan se ut som att man flyttar ett objekt uppåt, när det i själva 
verket rör sig bort ifrån användaren, och tvärtom. Eftersom arbetsfältet är 
rutbaserat i The Sims 2 är risken för att placera ett objekt fel pga. synvillor 
minimal. Home Planner använder sig av en liknande funktion för 
förflyttning, även i 3d, men har ingen grafisk representation av funktionen i 
gränssnittet. Home Planner har löst problemet med synvillor genom att låsa 
alla objekt i höjdled. Detta gör det dock omöjligt att förflytta objekt i 
höjdled även om man så önskar. 
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4.2 Rotation 
 
 
  
            The Sims 2     Home Planner 

 
 
Som ovan förklarat använder sig The Sims 2 av en global funktion för all 
förflyttning, även rotation. Funktionen för rotation i The Sims 2 skulle lätt 
kunna översättas till en mer exakt funktion, genom fri rotation, och att 
informera användaren om hur många grader han roterat ett valt objekt. 

Home Planners funktion för rotation finns det däremot mycket att säga 
om. För att rotera ett objekt skall man först markera det, sedan skriva in hur 
många grader man vill rotera objektet, och sedan klicka på ikonen som 
representerar det håll man vill rotera ett objekt åt. Värt att notera är att det 
här är enda stället i Home Planner där man måste använda tangentbordet för 
att utföra en handling. Vidare så syns funktionen för rotation alltid i 
gränssnittet, oavsett om det finns ett objekt att rotera eller inte, vilket i sig är 
vilseledande för användaren. 
 

4.3 Skalbarhet 
 
Skalbarhet i en kundklient för heminredning är om möjligt en bra idé, för att 
ge användaren möjlighet att skapa referenser till sin befintliga inredning. 
Detta för att lättare kunna se om objekt passar ihop och får plats på ett visst 
utrymme. Detta ges inte möjlighet till i varken Home Planner eller The Sims 
2, vilket är underligt i fallet med Home Planner eftersom det finns stöd för 
att skala vissa väggmonterade objekt. 
 

5 Kamera 
 
I detta kapitel behandlas kameran och dess funktion och innebörd, samt 
exempel på problem man bör tänka på som designer. 
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5.1 Perspektiv 

 
 
 
 
       The Sims 2                             Home Planner 

 
Perspektiven i The Sims 2 och Home Planner är uppbyggda på likartade sätt, 
med både 3d-perspektiv och 2d-perspektiv. Den största skillnaden varande 
att Home Planner har delat upp sitt 2d-perspektiv i ett byggläge och ett 
inredningsläge, och 3d-läget är endast till för inredning. Samtidigt som man 
kan se uppdelningen av de tvådimensionella lägena som en naturlig 
fortsättning från byggläget till inredningsläget, är det förvirrande att helt 
plötsligt inte kunna flytta på den dörr man precis placerade i arbetsfältet, 
efter att ha gått in i inredningsläget. The Sims 2 gör ingen skillnad på vilka 
funktioner som kan utföras i vilket perspektiv, och det har endast en knapp 
för att skifta mellan planeringsperspektiv (2d) och 3d-perspektivet. 
 

5.2 Navigation 
 
   
 
 
 
               
 
            The Sims 2                                                    Home Planner 

 
Navigation av kameran är en mycket viktig del av en heminredningsklient 
eftersom kameran agerar användarens ögon in i arbetsfältet. Syftet med 
heminredningsklienten är att låta användaren drömma om sitt framtida 
boende, inte att den skall kämpa med att navigera sig i arbetsfältet. I detta 
fall är The Sims 2 och Home Planner likvärdigt slapphänta med 
informationen som delges användaren. Medan bägge program använder sig 
av snabbknappar och musen för att direkt interagera med kameran utan att 
använda sig av det grafiska gränssnittet, så har de fortfarande grafiska 
representationer av kamerans rörelser i gränssnittet. The Sims 2 har till att 
börja med endast funktionerna för inzoomning och rotation av kameran med 
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i gränssnittet, vilket är en grov förenkling av alla de faktiska 
navigationsmöjligheterna man har som användare. Ovanpå detta är 
knapparna i det grafiska gränssnittet dessutom dåligt mappade, som synes 
på bilden ovan. Det handlar alltså om ett plus- och ett minus tecken, och två 
böjda pilar. Plus och minustecknet skulle exempelvis kunna misstas för 
volymknappar, eftersom det inte ges några ledtrådar till vad knapparna är 
till för. Samma problematik finns i pilarna, och även om man visste att de 
var till kameran vet man ändå inte ifall kameran kommer röra sig uppåt, 
eller framåt, i arbetsfältet. 
 Home Planner har exakt samma problematik, även om de har valt att 
ta med fler navigationsmöjligheter i det grafiska gränssnittet. 
 


