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Abstract 

We are becoming more interested in furnishing in our homes, and there is big 

opportunities with Virtual 3D, which makes this project relevant for the time we live in. 

The project is about making a first prototype of a furnish-able 3D environment with 

integrated user friendly interface to be trailed by Mio for use in their shops. 

The prototype builds on two demonstration movies of the application where the 

interface and the users interaction options has been visualized in a standard LCD 

computer monitor and are synchronized with a 3D environment showing in an auto 

stereoscopic display. The interface was designed to be user friendly so that Mio´s 

customer themselves should be able to use the application and with help of special 3D-

monitors and rendering techniques the environment should be experienced as in reality. 

The project started with a feasibility study with interviews and research. Theories taken 

as the basis for the project were about usability, virtual reality and how to find the right 

users. Theories around usability together with a scenario made it possible to develop the 

interface from a user friendly point of view. 

The prototype has been presented to users, the result indicates that there was a big 

interest for both the customers of Mio and the employees of Mio in Kalmar. The result 

from the presentation also contributed to information aiding development of the 

application in the future. Even the usability was improved by the results of the 

presentation. The 3D environment that was made contained a depth dimension and 

according to the user results, it could be described as a real experience. 

 

Keywords: 3D environment, Interaction, Usability, Virtual Reality, Virtual Furnishing, 

Spatial View, Furnishing, Design principles, Norman, Scenario, Persona 
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Abstrakt 

Det har blivit allt mer populärt på senare tid med inredning av hemmet, och det finns 

idag stora möjligheter med virtuell 3D, vilket gör projektet relevant för tiden vi lever i. 

Projektet handlar om att skapa en första prototyp av en möblerbar 3D-miljö med 

tillhörande användarvänligt gränssnitt som ska kunna användas i Mios varuhus. 

Prototypen bygger på två demofilmer av applikationen där gränssnittet och användarens 

interaktionsmöjligheter har visualiserats i en vanlig skärm, och 3D-miljön i en 3D-skärm, 

dessa har sedan synkats med varandra för att ge ett helhetsintryck av applikationen. 

Gränssnittet skulle vara så pass användarvänligt att Mios kunder själva skulle kunna 

använda applikationen och med hjälp av speciella 3D-skärmar och renderingstekniker 

skulle miljön framstå som verklig. Projektet startade med en förstudie, med intervjuer 

och research. Teorier kring användarvänlighet, virtuell verklighet och framtagning av 

målgrupp togs fram som grund för arbetet. Teorier kring användarvänlighet tillsammans 

med ett scenario gjorde att gränssnittet kunde utvecklas utifrån användarvänlig design. 

Prototypen har presenterats för användare, resultaten tyder på att intresset var stort både 

bland Mios kunder och anställda på varuhuset i Kalmar. Resultaten från enkäterna 

bidrog också med information för en framtida utveckling av applikationen. Även 

användarvänligheten styrktes i enkätsvaren. 3D-miljön som skapades innehöll ett djup 

och kunde enligt presentationen på användare kunde förklaras som att den upplevdes 

som verklig.  

 

Nyckelord: 3D-miljö, Interaktion, Användarvänlighet, Virtuell verklighet, Virtuell 

möblering, Spatial View, Inredning, Designprinciper, Norman, Scenario, Persona 
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Förord 

Projektgruppen vill tacka Mio för stort visat intresse, stor hjälp med intervjuer och för 

hjälp med framtagning av personer för presentation av prototypen. Alla på 

eXperience3D har varit till mycket stor hjälp och lånat ut bildskärmar och låtit 

projektgruppen ta del av företagets programvaror för att kunna genomföra 

examensarbetet. Ett speciellt tack riktas till Aditya Nandiraju för stor hjälp med 

renderingar av 3D-miljön och Paul Curley för handledningar och utlåning av skärmar 

och plugin. Ett stort tack riktas också till handledarna Morgan Rydbrink och Peter 

Adiels som har ställt upp med hjälp under hela examensarbetets gång. 
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1. Introduktion 

Intresset för design och inredning har ökat ofantligt de senaste åren, en faktor till detta 

skulle kunna vara att antalet inrednings- och designprogram på tv har ökat, men också i 

tidningar och andra medier (Ocklund, 2007). Företaget eXperience3D Sweden AB har 

bestämt sig för att utveckla en interaktiv 3D-miljö åt Mio och deras kunder. Deras 

önskan var att presentera produkten för Mio för att göra en behovs- och intresse- 

analys och se vad Mio och deras kunder tyckte om produkten. Mio har alltså inte 

beställt en tjänst som denna, utan projektgruppen har fått ett uppdrag av 

eXperience3D att utveckla en första prototyp som kan presenteras för Mio. De 

anställda på Mio i Kalmar kommer dock att ingå i intervjuer och undersökningar.  

Mio väljer att presentera sig som ett företag med stora visioner. De vill kunna inspirera 

kunderna och erbjuda branschens bästa kundbemötande. Mio har idag ett stort utbud 

av möbler och inredningsdetaljer. Det finns oändligt med möbleringsmöjligheter och 

kombinationer. Mio erbjuder idag inredningshjälp i form av möte i deras butiker eller 

hembesök. Att komma till butiken och få hjälp med inredning av sitt hem är idag 

kostnadsfritt första timmen. Ska kunden däremot få hjälp av Mios inredare i sitt hem 

så kostar detta 500 kronor per timme. Det finns dock ingen lösning idag för att Mios 

kunder ska kunna möblera sina hem digitalt, utan allting sker med papper och penna. 

(Mio, 2008) 

1.1 Syfte 

Syftet eXperience3D har med projektet är att i framtiden kunna ta del av resultaten för 

att utveckla en produkt där Mios kunder själva ska kunna möblera sina hem digitalt 

med Mios sortiment för att få en bild av hur möbler och inredningsdetaljer skulle se ut i 

deras hem. Detta projekt har startats i syfte att skapa en första prototyp som skulle 

bygga på ett enkelt rum med ett fåtal möbler som gav ett verkligt intryck när det gäller 

kvalité och upplevelse med hjälp av texturer, detaljerade 3D-objekt samt Spatial Views 

skärmar och renderingstekniker. Syftet var att visualisera hur användargränssnittet 

skulle se ut. Hur applikationen i framtiden skulle kunna programmeras och utvecklas 

togs reda på med hjälp av att presentera prototypen och enkäter. Utifrån detta var det 

sedan möjligt att utveckla den funktionella biten samt göra förbättringar i designen för 

en slutgiltig produkt. Presentationen för användare skulle också styrka de teorier som 

tagits fram kring användarvänlighet och den information som intervjuer har gett. Med 
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gränssnittet menas de funktioner och menyer med mera som användare använder för 

att interagera med applikationen. Funktionerna i prototypen skulle visualiseras med 

hjälp av animationer och animerade förflyttningar av objekt, för att sedan presenteras i 

form av en demofilm. Syftet var också att 3D-miljön i prototypen skulle ge en bild av 

hur rummet skulle komma att se ut i Spatial Views skärmar. 

Visionen eXperience3D har, är att stationer med Spatial Views skärmar och en annan 

skärm för gränssnittet ska finnas i Mios varuhus där kunderna själva kan interagera 

med applikationen. Syftet med att visa upp 3D-miljön i Spatial Views skärmar med 

hjälp av deras mjukvara var att användaren skulle få en visuell upplevelse nära 

verkligheten, men också för att inspirera kunderna att vilja använda sig av tjänsten. Med 

hjälp av Spatial Views renderingstekniker och skärmar skulle projektgruppen ta reda på 

vad användare och Mio tyckte om 3D-miljön med tillhörande gränssnitt. Bilden nedan 

visar de olika delarna i prototypen och hur användaren ska relatera till den slutgiltiga 

prototypen. Även de verktyg som har använts och teorier som ligger som grund till 

utvecklingen av prototypen syns på bilden nedan. 

 

Figur 1: Beskrivande bild över utvecklingen av prototypen 

1.2 Problemformulering 

För att kunna få en bild av hur Mios möbler passar in i användarens hem och hur de 

kommer att se ut i den verkliga miljön krävs en relativt hög kvalitet på den virtuella 

miljön och möblerna. Det är viktigt att ta reda på om det finns något intresse hos 

kunderna att kunna lägga in önskade möbler i sin hemmiljö uppbyggd i 3D. Detta görs 

via en undersökning. Då användare själva ska kunna använda systemet så är det också 

viktigt att ett användarvänligt gränssnitt skapas. Genom att studera och ta del av 
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Normans teorier angående designprinciper kan dessa tillämpas vid interaktionen för att 

få en grund till användarvänligheten i gränssnittet. Designprinciperna hjälper designern 

att utveckla ett gränssnitt där navigationen är tydlig och lätt för användaren att 

interagera med. Designprinciperna handlar om att ge feedback, få viktiga element att 

träda fram, sätt begränsningar, att vara konsekvent, att ge knappar rätt effekt och att ge 

ledtrådar till användaren (Norman, 2002). Den princip som ska vara grunden i 

applikationen är ”constraints”. Constraints begränsar användaren på ett sätt som 

hjälper användaren utföra den önskade uppgiften på ett enkelt sätt. Det krävs också 

kunskap om ordet spatial och hur det kan användas tillsammans med andra faktorer för 

att upprätthålla en verklig miljö. Persona används som ett sätt att ta fram de tänkta 

användarna, dessa kan sedan sättas in i scenarion där en fiktiv användare testar 

applikationen. 

Finns det något intresse hos användare att skapa en 3D-miljö av sitt hem för att se hur Mios möbler 

passar in? Hur skapas ett användarvänligt interaktivt gränssnitt till 3D-miljön med hjälp av 

Normans designprinciper, som Mios kunder själva kan använda? Kan 3D-miljön ge intrycket av att 

det är en verklig miljö med hjälp av spatial views skärmar? Kan Mios grafiska profil efterliknas i 

gränssnittet? 

1.3 Mål 

Syftet med projektet var som tidigare nämnts att skapa en enkel första prototyp av hur 

3D-miljön med tillhörande gränssnitt skulle kunna se ut och tolkas för att kunna 

presenteras för användare. En förhoppning är det i framtiden ska gå att använda denna 

information för att bygga en slutgiltig produkt åt Mio. För att göra det klart vad som 

skulle göras i projektet så definierades olika mål, målen med projektet var följande: 

 Skapa en enkel första prototyp med begränsad funktionalitet av en 3D-miljö 

med tillhörande gränssnitt. 

 Skapa ett fåtal enkla möbler i 3DS Max för att använda i modellen. 

 Skapa ett användarvänligt gränssnitt utifrån teorier om användarvänlighet som 

är självförklarande och som ger användaren tydlig feedback.  

 Kunna presentera 3D-miljön i Spatial Views skärmar och kunna beskriva det 

som en virtuell verklighet. 
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 Undersöka hur stort intresset är av att möblera sitt hem digitalt och se 

resultatet i 3D, genom att presentera prototypen för användare samt Mios 

anställda. 

 Det visuella gränssnittet i applikationen ska påminna om Mios grafiska profil, 

genom att använda Mios färger och typsnitt med mera. 

 Materialet och data från intervjuer samt enkäter ska vara så pass klart och 

validerat att vidare utveckling av en slutgiltig produkt ska kunna grunda sig på 

dessa.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet har löpt under tio veckor vilket är kort tid för att kunna utveckla ett komplett 

gränssnitt över en 3D-miljö, så som användare skulle vilja ha den. Det arbete som 

projektet koncentrerat sig på är därför en förstudie och en enkel första prototyp som 

presenterats för användare.  

 Det gränssnitt som tagits fram är inte funktionellt, utan endast en första 

prototyp. Det fungerar i visningssyfte med en animation som visar på hur en 

användare interagerar med applikationen.  Även förflyttningar av möbler visas 

med hjälp av animationer .  

 Funderingar har funnits kring vilket program som demofilmen skulle göras i. 

På grund av tidsskäl och att det tar tid att lära sig nya program valdes Flash 

som huvudverktyg till prototypen.  

 En avgränsning har på grund av tidsskäl gjorts från en större utvärdering av 

den framtagna modellen över gränssnittet. 

 Mios varuhus i Kalmar har varit i centrum i detta första skede på grund av att 

det är lokalt beläget, avgränsningar har därför gjorts från att använda kunder 

och personal från övriga orter och Miobutiker i landet. 

 För att visa på hur 3D-möblerna flyttas skulle ett ytterligare program ha 

använts, exempelvis Cult 3D, men det har projektgruppen valt att avgränsa sig 

ifrån på grund av tidsskäl. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer de områden som är relevanta och som ligger till grund för 

projektet att behandlas. Företag och organisationer som är inblandade i projektet eller 

som har med projektet att göra kommer att tas upp. Spatial Views skärmar och 

tekniker kommer att tas upp för att ge en bild av hur en virtuell verklighet kan skapas 

med hjälp av dessa. En närmare beskrivning av ”spatial” kommer att tas upp för att ge 

en förståelse för hur människor upplever världen med sina ögon, och vad Spatial View 

strävar efter. Normans designprinciper för användarvänlig design kommer att tas upp 

för att kunna appliceras på gränssnittet, detta för att uppnå målet om att skapa ett 

användarvänligt gränssnitt. För att definiera målgruppen och för att ta fram behov och 

krav från användare kommer teorier kring personas och scenario att behandlas. En 

definition av begreppet ”virtuell verklighet” kommer att tas upp för att kunna 

återkopplas till resultatet, för att se om kraven som ställs för att kunna beskriva den 

resulterande 3D-miljön som en virtuell verklighet har uppnåtts. 

2.1 Målgrupp för uppsatsen 

De tänkta läsarna av denna rapport är studenter som studerar användarvänlig 

interaktivitet i gränssnitt för applikationer på datorn. Rapporten rikar sig också till de 

som intresserar sig för tredimensionella världar och virtuell verklighet och de företag 

och privatpersoner som är intresserade av inredning och möjligheterna med virtuell 

3D. Examinator handledare och det medverkande företaget tillhör också målgruppen 

för uppsatsen.  

2.2 Spatial View 

Med ordet spatial menas förmågan att se förhållandet mellan linjer, ytor och rymder. 

Det handlar alltså om hur man med hjälp av synen kan orientera sig i en rumslig miljö 

genom att med en ”inre syn” tolka objekt tredimensionellt. Det vill säga att det blir ett 

djup i miljön och att det går se runt om objekten. Det som menas är att ett föremåls 

form kan ses i 3D och inte som en plan yta. (Nationalencyklopedin, 2008) 

Företaget Spatial View menar att människor inte ser världen helt platt, det vill säga 

från en vy, utan att människor faktiskt ser och tolkar världen med en spatial syn som 

kan liknas med att se lite av alla tre vyer av en 3D-miljö på en gång. 
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”Spatial imaging… because the world isn’t flat” (Spatial View, 2008) 

Spatial View har utvecklat skärmar och tekniker som gör att virtuella världar efterliknar 

hur människor ser världen med hjälp av ögonen. Med hjälp av plugin och 

renderingsmetoder så renderas 3D-objekt från olika vyer på samma gång och med 

hjälp av speciella skärmar kan ett djup skapas och ge en upplevelse som får förståelsen 

för digitala miljöer att öka och intrycket av digitala miljöer att efterlikna intrycket av en 

verklig miljö. Tekniken bygger på att en bild renderas från fem upp till nio vyer och att 

lite data tas från varje renderad vy för att sedan läggas ihop till en 3D-bild. (se figur 2) 

När detta sedan visas i skärmarna ges illusionen av att 3D-objekt och miljöer i 3D 

sticker ut ur skärmen (Spatial View, 2008). 

Spatial Views tekniker och skärmar används idag inom sjukvård, teknik, design, 

underhållning samt framtagning av produkter med hjälp av modeller och prototyper. 

Det har visat sig vara användbart för planering av framtida bostäder och andra miljöer 

inom arkitektur. Tekniken har även lyckats etableras i den virtuella spelvärlden. Med 

tekniken och Spatial Views skärmar går det att visa all typ av digital data i 3D så som 

stillbilder, bildsekvenser eller modeller (Spatial View, 2008). 

 

Figur 2: Spatial Views renderingsteknik 
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2.3 Virtuell verklighet 

En viktig del är att ge användaren en upplevelse nära verkligheten med hjälp av Spatial 

Views skärmar och tekniker. Förklaringen som nationalencyklopedin har gjort av 

virtuell verklighet är ”Datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara 

och agera” (NE, 2008). Detta kan tolkas olika, det ultimata är att sätta användaren i en 

datorgenererad värld som får användaren att tro att det är verklighet. Ett mer 

realistiskt sätt att se på det är att sätta en viss gräns för hur mycket användaren ska 

utestängas från verkligheten. Detta beror på vilket område det ska användas i. Idag 

tillämpas virtuell verklighet i många områden så som spel, design, konstruktion, 

utbildning och så vidare. Graden av virtuell verklighet kan här skilja sig mellan 

exempelvis att uppleva spel och att uppleva en 3D-modell av en produkt. 

Presentationstekniker inom flyg lärdes ut för att jaktpiloter skulle tränas. Tekniken har 

utvecklats mer och mer och idag finns det exempelvis möjlighet att med hjälp av en 

hjälm känna av huvudets rörelser och med hjälp av två skärmar i hjälmen som är 

kopplade till användarens rörelser kan en upplevelse nära verkligheten ges. Bilderna på 

skärmarna rör sig exempelvis till höger om användaren roterar huvudet åt höger och 

om användaren går fram så zoomas bilderna in och så vidare. Denna upplevelse kan 

förstärkas med stereoljud, vibrationer och andra faktorer som ökar känslan av att 

befinna sig i en verklig miljö (Nationalencyklopedin, 2008). 

Att se, uppleva och tolka tredimensionella världar samt objekt i 3D på ett verkligt sätt 

är det mål som Spatial View vill uppnå. Med hjälp av skärmarna så ges känslan av att 

3D-objekten sticker ut ur skärmen, vilket leder till att den som tittar på skärmen 

upplever dem precis som man gör i verkligheten, det vill säga spatialt. Det innebär att 

få användaren, i en begränsad form, att uppleva det han eller hon ser som verkligt 

(Spatial View, 2008). 

2.4 Användarvänlighet 

För att ta fram ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att bygga upp 

interaktiv modell av ett rum som en virtuell 3D-miljö för att sedan lägga in de 

möbler som önskas så är det viktigt att gränssnittet är enkelt att förstå och 

använda samt att det utvecklas utifrån användarens behov och krav. Donald A 

Norman menar att det inte ska behövas en instruktionsbok om gränssnittet är 

bra utvecklat. Målgruppen ska helt enkelt kunna utföra önskade uppgifter utan 
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att först behöva ta reda på hur de ska gå till väga. För att veta hur ett 

användarvänligt gränssnitt kan utvecklas så har Norman definierat olika 

riktlinjer för användarvänlig design, dessa riktlinjer kallas för designprinciper. 

Dessa är visibility, feedback, constraints, mapping, consequence och affordance 

(Norman, 2002). Anledningen till att Normans designprinciper valdes är att de 

är väldigt passande för virtuella världar och avancerade gränssnitt.  

2.4.1 Visibility 

Med visibility menar Norman att den information som är mest relevant och 

viktig för användaren ska göras synlig. Norman menar att om någonting nytt 

händer så ska detta göras synligt och tydligt. Användaren ska inte själv behöva 

fundera på ”vad var det som hände nu?”. Det som bör tas hänsyn till är vilka 

objekt som är i dekorativt syfte och vilka som tillhör bakgrunden, vilka objekt 

som är relevanta och intressanta och vilka som är irrelevanta, om objekten 

stödjer någon funktion och om de finns där av en informativ anledning. Det är 

alltså viktigt att sätta den information som användaren vill ha i fokus. (Norman, 

2002) 

Ibland kan designen komma emellan den funktionella biten, då saker allt mer 

göms undan för att göra det stilrent och snyggt. Exempel är lysknappar och 

eluttag som designern inte vill ska sticka ut ur designen. Här är det viktigt att 

överväga och balansera funktion med det visuella. Att användaren får den 

visuella feedback som behövs för att denne ska kunna utföra sin uppgift. 

(Norman, 2002) 

Ibland kan det istället handla om att försöka få in för mycket funktionalitet 

vilket gör det visuella gränssnittet komplicerat och svårt att använda. De 

visuella funktionerna blir då så omfattande att användaren kanske inte minns 

helt vad denne gjorde i föregående steg eller att denne helt enkelt inte får den 

visuella feedback som behövs. Det som kan göras är att hela tiden ge den 

information och visuella feedback som behövs för att komma till nästa steg. 

(Norman, 2002) 

Ljud är en mycket bra hjälp för att synliggöra och uppmärksamma saker som 

händer. Ljud kan tala om när något ”poppar” upp eller när någonting gått fel 

och så vidare. Det som är mycket viktigt när designern arbetar med ljud är att 
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låta ljudet ge användaren information, istället för ett ljud som inte säger 

någonting utan mer är irriterande. Ljud som är naturliga säger ibland lika 

mycket eller mer än det visuella. Ljud kan ibland ställa till det, om användaren 

räknar med att det ska komma ljud och det inte kommer något ljud så förvirras 

användaren. Användaren förlorar även mycket information om meningen är att 

ge betydande feedback eller information med ljud och ljudet inte kommer. Det 

kan också vara så att användaren inte har tillgång till några högtalare. (Norman, 

2002) 

2.4.2 Feedback 

Principen feedback handlar om att ge tillbaka information till användaren om 

vilka uppgifter som har blivit utförda och vilka resultat som uppkommit. Detta 

är en mycket känd faktor i vetenskapen om kontroll- och informations- teorier. 

Det handlar om att kommunicera med system som ger någonting tillbaka. 

Norman beskriver ett exempel där en person försöker skriva med en penna 

som inte lämnar ifrån sig någon skrift, det vill säga papperet förblir tomt. Ett 

annat exempel är att prata med någon utan att få något svar tillbaka. (Norman, 

2002)   

Norman beskriver begreppet feedback med de gamla telefonerna som fanns 

innan dem blev så komplexa med massvis av funktioner. Då tog man hänsyn 

till att ge användaren feedback genom att till exempel ge knapparna en viss 

taktil känsla, användaren fick höra ett ljud när de tryckt på en knapp, toner när 

de ringde och så vidare. Norman menar att telefoner och mobiltelefoner har 

blivit så komplexa att den feedback som gavs då inte ges idag i förhållande till 

alla funktioner. Därför tar det också längre tid att bekanta sig med telefonen 

och lära sig hur den fungerar. (Norman, 2002) 

2.4.3 Constraints 

Interaktiva 3D-miljöer kan bli väldigt komplexa och få användaren att komma vilse i 

navigationen.  

”lost in space syndrome” (Hansson & Wernert, 1997) 

Genom att begränsa användaren från att kunna utföra vissa saker underlättas 

navigationen och upplevelsen för användaren då de klarar av att hantera gränssnittet. 
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Med hjälp av constraints kan en designer styra navigationen hos användaren för att få 

fram budskapet enklare ”Less is more”. Användaren får ut mer av att kunna 

genomföra det som denne önskar direkt utan att gå igenom flertalet för användaren 

onödiga steg på vägen till det slutgiltiga målet. (Hansson & Wernert, 1997)   

Ett exempel av constraints kan vara att användaren ska ta sig igenom ett virtuellt hus. 

Här kan det komma naturligt att ha constraints som gör att användaren inte kan åka 

genom väggar och andra föremål. Om syftet är att användaren ska få en bild av hur det 

ser ut i huset utan att tappa bort sig så vore det lämpligt att sätta ytterligare några 

”constraints”. Risken är att om användaren skulle kunna röra sig helt fritt i rummen 

och ställa in alla vinklar så är det lätt att denne känner sig vilsen och inte tar till sig 

syftet att se hur huset ser ut på insidan. I undersökningarna har Norman inte använt 

några digitala lösningar, men han ser att själva uppgiften trots visar på vilka 

”constraints” som användaren navigerar utifrån. Då spelar det inte stor roll om det är i 

en digital 3D-miljö en uppgift ska utföras eller om det är som i Normans fall där en 

polismotorcykel ska byggas i Lego. Användaren löser uppgiften genom att ta hjälp av 

som Norman kallar det ”Knowledge in the World” och ”Knowledge in the Head”, det 

vill säga våra erfarenheter och kunskaper av världen. Norman menar att det finns fyra 

olika klasser av constraints, fysiska, semantiska, kulturella och logiska constraints. 

(Norman, 2002) 

Physical constraints 

Den första av fyra kallas ”Physical constraints”, där navigationen begränsas av fysiska 

omöjligheter. Exempelvis att försöka öppna en dörr med fel nyckel eller om nyckeln 

hålls fel. Det går alltså att styra användaren genom att sätta fysiska villkor som gör det 

omöjligt för användaren att gå vissa vägar i navigationen. Norman menar att 

användaren inte ska behöva testa sig fram och finna dessa fysiska begränsningar utan 

att detta ska vara visuellt tydligt redan innan (Norman, 2002). 

Semantic constraints 

”Semantic constraints” innebär att det ges visuella intryck i miljön som bestämmer hur 

användaren ska navigera. För att detta ska fungera så krävs att användaren har 

relaterade erfarenheter från verkliga livet. Norman ger ett exempel som handlar om en 

undersökning med motorcykeln där användaren ser att motorcykeln har en vindruta, 

och enligt erfarenhet så ska den skydda ansiktet. Därför måste den som kör 

motorcykeln sitta vänd åt det hållet (Norman, 2002). 
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Cultural constraints 

”Cultural constraints” är begränsningar som grundar sig på vilken kultur en person 

kommer från och lever i. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kulturella olikheter när 

en designer skapar ett gränssnitt, alla användare av olika kulturer som kan tänkas 

använda produkten bör därför beaktas. Norman tar upp motorcykeln av Lego som 

exempel, genom att undersökningsobjekten tillhörde en europisk kultur så visste de att 

rött betyder stopp och därför skulle rött lyse vara baktill. De kände också till att 

polisen har blå, blinkande ljus högt upp. Ett annat exempel är hur människor beter sig 

i sociala sammanhang i olika kulturer. Exempelvis hur olika människor beter sig på 

olika typer av restauranger (Norman, 2002). 

Logical constraints 

Den enligt Norman sista klassen av constraints handlar om ”Logical constraints” vilket 

innebär att användaren finner det mer eller mindre självklart hur denne ska navigera 

eller utföra en viss uppgift. Det handlar här om att ge ledtrådar som visar de mest 

logiska vägarna att ta sig genom navigationen. Om en person är i ett tänt rum med en 

taklampa och inget annat, och det finns en knapp på väggen faller det sig naturligt att 

den knappen kommer att släcka lyset i rummet. Det som bör tänkas på i utvecklandet 

av ett gränssnitt är att inte förvirra användaren till att tro att fel väg är den logiska och 

naturliga vägen och därmed låta användaren hamna fel eller utföra sin uppgift 

inkorrekt (Norman, 2002).  

2.4.4 Mapping 

Med mapping menas hur kontroller är relaterade till det som händer när användaren 

interagerar med hjälp av dem. Det vill säga vad som blir effekten av att till exempel 

använda en knapp i förhållande till knappens utformande. Norman talar om ”naturlig 

mapping” och menar att effekten av kontroller faller naturligt. Norman säger att om 

det exempelvis finns en ramp med ljus i en viss ordning så ska kontrollerna vara i 

samma ordning. Om ett objekt ska flyttas ner eller upp, så ska det i en bra design falla 

sig naturligt om man bör trycka på upp- eller ner -tangenten på tangentbordet. Det är 

alltså viktigt att göra det visuellt tydligt vad som händer när användaren trycker på en 

knapp. Tillvägagångssättet för att navigera och vad konsekvenserna blir av att navigera, 

på ett visst sätt ska falla sig naturligt för användaren. Norman tar upp ett annat 

exempel, om en bilratt. Det är naturligt och inlärt att om ratten vrids medsols så går 
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bilen åt höger och tvärt om. Denna relation kan användas på andra sätt, exempelvis 

för högtalarinställningar med en ratt (balansen, det vill säga om ljudet ska komma från 

höger eller vänster (Norman, 2002). 

2.4.5 Consequence 

Consequence lämpar sig i områden där det är ett komplext system och en omfattande 

navigation. För att användaren lättare ska kunna lära sig kontrollerna och hur denna 

ska navigera så ska designern låta applikationens navigation vara konsekvent. Det vill 

säga att exempelvis liknande objekt ska fungera på liknande sätt. Bryts detta mönster 

så kan användaren förvirras. Ett exempel kan vara en meny där alla menyvalen ser 

likadana ut. Då förväntar sig användaren att mappingen ska vara densamma. (Norman, 

2002) 

2.4.6 Affordance  

Denna designprincip handlar om att i designen ge ledtrådar till användaren om hur 

denne exempelvis använder en artefakt eller ett webbanpassat gränssnitt. I komplexa 

fall kan det behövas beskrivningar eller manualer, men i övrigt anser Norman att 

användaren ska förstå hur denne interagerar med en artefakt utan att behöva läsa sig 

till det. Ledtrådar skulle i ett gränssnitt för webben kunna vara att det görs ett djup i 

knapparna och en hand istället för muspekare när musen förs över knappen för att få 

användaren att lista ut att det går att trycka på den. Ett annat exempel utanför den 

virtuella världen är att ett dörrhandtag visar användaren vart denne ska dra eller trycka 

för att öppna dörren, om inte fallet är att dörrhandtaget sträcker sig horisontellt över 

hela dörren (Norman, 2002). 

2.5 Persona 

För att definiera användaren så görs en närmre beskrivning med hjälp att göra persona, 

en persona är en påhittad person som byggs upp med en detaljerad beskrivning av en 

användare ur målgruppen. Att göra persona innebär att först samla information om 

den tänkta målgruppen genom intervjuer och observationer som sedan kan 

kompletteras med kvalitativ data som ger förståelse för användarna. De användare 

som har intervjuats placeras in i olika skalor beroende på beteendemönster, ålder kön 

och så vidare för att specificera användaren. Efter att intervjuer och observationer 
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genomförts samt efter det att dessa personer placerats på en skala, tas de personer som 

hamnat på samma nivå ut för att utforma en persona och eventuellt ett scenario som 

utgör grunden till utvecklingen av produkten (Verva, 2008). Fördelarna med att 

använda persona är att det går att beskriva en hel grupp verkliga användare med ett 

fåtal påhittade personer, dessa representerar sedan behoven från de verkliga 

användarna. Det är också lättare att få fokus på dessa behov genom att sammanställa 

dem i dessa personas. De är relativt enkla att skapa och ändra en persona när 

ytterligare information kommer fram i undersökningen. De kan användas som 

referensmaterial längre fram i utvecklingen och för att utvärdera resultatet för att se 

om det stämmer överens med användares krav och behov. Persona bör inte användas 

som den enda metoden, utan bör kompletteras med behovsanalyser från verksamheten 

eller företag och så vidare. Persona ska heller inte ersätta utvärdering eller andra 

designmetoder för att utveckla produkten utifrån användarcentrerad design (Calabria, 

2004). 

En Persona ska vara utformad så att de beskriver hur de kommer i kontakt med 

produkten som är i utveckling, vilka behov de har, samt krav de ställer på produkten. 

De ska också innehålla namn, ålder, bild, och deras mål med att använda produkten. 

En persona ska helst vara skriven i berättande form vilket gör att den förklarar det 

som är taget ur verkliga användardata på ett bra sätt (Verva, 2008). 

2.6 Scenario 

Efter att ha skapat persona så finns det möjlighet att sätta in dessa påhittade personer i 

scenarion där en beskrivning görs på hur personen interagerar med produkten för att 

komma till sitt mål. Genom att göra en detaljerad beskrivning av hur användaren tar 

sig igenom systemet går det att utvärdera produkten och hitta eventuella brister i 

designen. Användarens tillvägagångssätt visar om flödet fungerar bra eller om det blir 

krångligt någonstans. Det underlättar att få en överblick över vad som är dålig design 

och vad som är bra design. Det kan handla om tidsåtgång eller olikheter i designen 

som begränsar användaren från att utföra sin uppgift så som önskat. Scenarion kan 

användas i olika skeden av designprocessen för att ge en förståelse för de problem och 

svårigheter som användaren kan stöta på. D. Benyon, P. Turner och S. Turner tar upp 

fyra olika sorters scenarion som används beroende på vart man är i designprocessen. 

(Benyon, Turner & Turner, 2008)  
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User stories 

Den första är användarberättelser, ”User stories”, där ett scenario beskrivs utifrån 

verkligheten, dessa är ofta väldigt omfattande med mycket information. 

Användarberättelser görs för att ta reda på vad användaren vill ha och för att få en 

förståelse för hur användaren utför sin uppgift. (Benyon, Turner & Turner, 2008) 

Conceptual scenarios 

Konceptuella scenarion, ”Conceptual scenarios”, är en lite enklare beskrivning där 

vissa detaljer från verkligheten utesluts, efter detta läggs liknande faktorer ihop så som 

brister eller krav och de mest förekommande situationerna eller problemen som 

framkommit ur de olika konceptuella scenariona. Dessa används sedan för att få fram 

designförslag och för att förstå vad som behövs i systemet. (Benyon, Turner & Turner, 

2008) 

Concrete scenarios 

Konkreta scenarion, ”Concrete scenarios”, utgår från dessa konceptuella scenarion där 

designförslag läggs till för att sedan presentera ett scenario i form av ett användarfall, 

”Use case”. Konkreta scenarion går in lite mer på djupet av en situation eller ett 

problem. Här kan designern ta del av de problem och brister som framkommit ur 

konceptuella scenarion för att utvärdera och få fram nya förslag. (Benyon, Turner & 

Turner, 2008) 

Use case 

De konkreta scenarion som framkommit utgör sedan grunden till ett användarfall, där 

en detaljerad förklaring av hur personen interagerar med gränssnittet görs. Här är 

tanken att se vilka interaktioner som sker och vad användaren gör för att navigera sig i 

gränssnittet, under tiden noteras de brister som kan finnas i systemet som sedan kan 

åtgärdas eller utvecklas vidare i prototypen. (Benyon, Turner & Turner, 2008) 
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3. Metod 

I detta avsnitt tas samtliga metoder som har använts upp. Bilden nedan ger en 

övergripande bild över projektets gång (figur 4). De olika momentens tidsomfattning 

kan ses i bilaga 1. 

 

Figur 3: Generell uppläggning av metoder 

3.1 Planering 

Projektet inleddes med att projektgruppen diskuterade ämnet och fick genom en 

brainstorm fram idéer på hur den virtuella 3D-miljön skulle kunna utvecklas. Förslagen 

som kom fram dokumenterades i form av text och skisser (se bilaga 2).  De förslag som 

kom fram underlättade för utvecklingen prototypen, men också för att ha någonting att 

visa för användare vid intervjuer. Även en tidsplan och en projektplan utfördes för att 

definiera vad projektet innehöll och vilka delar som skulle behandlas samt tidsåtgång 

för de olika momenten (se bilaga 1).  

3.2 Research 

Det finns många applikationer som idag bygger på att kunna möblera rum, orientera 

sig i rum eller färgsätta rum med mera. Det har därför funnits mycket inspiration att 
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hämta. Genom att utvärdera och inspireras av tidigare verk kan dessa användas som 

hjälpmedel för uppbyggnaden av den interaktiva virtuella 3D-miljön för Mio. 

Inspiration har också hämtats från möbelvaruhus, främst Mios varuhus i Kalmar. 

Projektgruppen har även varit i kontakt med Andreas Ek på Kinnarps i Kalmar då han 

har använt programvara för att möblera rum.  

3.2.1 Mio 

Mio precis som andra möbelföretag, profilerar sig på ett visst sätt. Mio har en stilren 

hemsida som är mycket enkelt uppbyggd. Navigationen på hemsidan sker i stort sett 

från en enda meny till vänster på sidan. Här finns allt från sortiment till kundtjänst. 

Det är enkelt att få en översikt. Om en jämförelse görs av Mios hemsida, broschyrer 

och varuhus återfinns samma grafiska profil och samma stilrena mall. I varuhusen är 

allt snyggt, stilrent och elegant, så även broschyrerna. De använder sig mycket av 

färgen svart. De har mycket läder och skinn och det ges snabbt en känsla av 

exklusivitet.  

3.2.2 Mydeco 

De inspirationskällor som hittats har också utvärderats för att se vad som av 

projektgruppen uppfattas som bra och vad som uppfattas vara mindre bra. På Mydeco 

finns en applikation där ett rum kan möbleras. De möbler som finns representeras 

tredimensionellt, men däremot är rummet endast en fotobild och därför är det svårt att 

placera möbler. Det går inte heller att snurra på hela rummet och se hur det ser ut från 

andra vinklar. För att flytta möbeln väljs en symbol i form av ett kors av pilar, i en 

meny överst på sidan. Flyttsymbolen är bra och tydlig, om möbeln ska roteras måste 

ett annat verktyg väljas, vilket i och för sig också är tydligt och förståligt, det kräver 

dock att användaren måste upp i menyn 

och välja nytt verktyg. En annan sak 

som försvårar interaktionen är att 

storleken på möblerna måste skalas för 

at passa in och se ut att stämma överens 

med rummet. Det går därför inte att 

veta exakt hur stor möbeln blir i 

rummet.  3D-modellerna är inte heller 
Figur 4: Möbleringsapplikation 
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realistiska utan ser väldigt tecknade ut. Som komplement till detta finns på höger sida 

en bild av hur möbeln ser ut. På andra sidor på Mydeco kan färger och tapeter läggas 

till i ett rum.  Det är en bra tanke att kunna se rummet i olika färger, å andra sidan blir 

lite svårt att välja rätt. Färgerna ligger till synes huller om buller och det är svårt att se 

de olika färgerna. Likadant är det gällande tapeter och trämaterial (se figur 5). (Mydeco, 

2008)  

 

3.2.3 Boråstapeter 

Att välja tapeter är minst lika svårt som att välja möbler och för att se hur möbler 

passar in så vill användare antagligen testa mot sina egna tapeter eller färgen på 

väggarna hemma. Boråstapeter har en webbapplikation där det går att välja olika 

förbestämda rum ur hemmet för att sedan byta tapeter.  

När användaren byter tapeter ser denne hela tiden ett verkligt rum med hjälp av ett 

foto, när tapeten ändras så ändras detta i bilden och ger användaren en bild av hur det 

kommer att se ut på väggen. Det går inte att ändra möbler eller foto mer än att välja 

några olika rum, principen att 

kunna välja tapeter i ett 

verkligt rum är dock bra och 

visar tydligt för användaren 

hur tapeten ser ut väl uppe på 

väggen. Det går dessutom 

lägga till bård på väggen och 

vissa andra detaljer (se figur 

6). (Boråstapeter, 2008) 

 

3.2.4 Kinnarps 

Kinnarps är ett företag som säljer kontorsmöbler till företag. De använder sig av en 

programvara för att möblera kundernas hem för att sedan kunna visa för kunderna. 

Genom ett möte med Andreas Ek som arbetar på Kinnarps i Kalmar gavs möjlighet 

att ta del och lärdom av deras programvara. Programmet är ett cad-program där det 

går att lägga in färdiga modeller av möbler och sedan byta material. Programmet är 

Figur 5: Boråstaper, Applikation för att byta tapeter 
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anpassat för de anställda på Kinnarps som fått lära sig programmet för att kunna 

hjälpa deras kunder att möblera. Det är alltså inget program som en användare kan 

hantera vid första kontakt med programmet. Kinnarps berättar om hur kunderna 

själva hela tiden vill delta och bestämma, därför får de ofta sitta med när Kinnarps 

anställda möblerar deras hem. Därför anser han att behovet av att kunder själva ska 

kunna möblera sina hem eller sitt kontor är stort. Andreas Ek berättade om det som 

han ansåg vara brister i programmet, så som att rita upp rummen eller 

tillvägagångssättet för att lägga in möbler. Programmet ger ofta inte en rättvis bild av 

hur det kommer se ut då kvalitén på de renderade bilderna inte ger ett verkligt intryck. 

Här menar han att det vore bra för kunderna att kunna öka upplevelsen av att det är 

en verklig miljö. (Kinnarps, 2008) 

3.2.5 IKEA 

Ikea har idag en digital tjänst som går att ladda ner till sin dator. Programvaran heter 

”IKEA Home Planner” och bygger på att kunder ska kunna planera sina hem med 

IKEAs sortiment. Programvaran innehåller stora delar av IKEAs sortiment, dock inte 

allt. Användaren får se enkla 2D och 3D skisser på hur möbler och inredningsdetaljer 

från IKEA skulle kunna passa deras hem. Det finns inga visuella likheter med 

verkligheten, utan möblerna och rummet som visas passar enbart för planeringssyfte 

(se figur 7).  

Tanken är antagligen att användare ska kunna se om möblerna passar in 

storleksmässigt och att kunna planera sitt hem med IKEAs sortiment utifrån den 

Figur 6: Ikea, Applikation för planering av sitt hem 
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planlösning de har hemma. Strävan att efterlikna verkligheten kan därför inte ses som 

stor från skillnad till detta projekt. För att bortse från det finns det många goda tankar 

och idéer att hämta från IKEAs möbleringsapplikation. Hanteringen av att hämta in 

möbler är relativt enkelt. Det märks att programmet är anpassad till nästintill alla 

användare, då det är väldigt simpelt, det är mycket enkelt att förstå. Det går därför att 

ta del av dessa lösningar i detta projekt.  

IKEAs programvara kan användas i varje hem medan tanken med applikationen för 

MIO är tänkt att användas i varuhusen. Det kan bidra med att de sparar in på tekniska 

lösningar och visuella möjligheter då kvaliteten på datorer i hemmet varierar, och att 

de inte gärna vill utesluta användare som råkar ha en mindre bra dator i hemmet. 

IKEAs kunder har dock möjligheten att även i varuhusen använda applikationen. Då 

Mios applikation enbart ska användas i varuhusen innebär det att dessa begränsningar 

mer eller mindre försvinner. Det går därför använda mycket avancerad teknik och 

visuella lösningar genom att använda sig av datorer och skärmar som klarar av det. 

Även om de som designat IKEAs ”Home Planner” inte tänkt på det har de 

constraints som gör applikationen mycket enkel att använda. Det finns ett antal 

förbestämda typer av rum, dessa går att ändra storlek på. Efter detta hämtas detaljer in 

som fanns sedan tidigare i rummet, så som dörrar, fönster och element med mera. Det 

finns i stort sett bara en variant ur varje av dessa kategorier, exempel vis ett element. 

Dessa är så standardiserade som möjligt, antagligen för att meningen är att kunder ska 

planera sitt hem storleks- och mått- mässigt. Efter detta finns möjlighet att både i en 

3D-vy och i en 2D-vy dra in möbler i scenen från olika kategorier av möbler ur IKEAs 

sortiment. Detta går smidigt och när objektet väl förts in är det bara att dra i dem för 

att flytta dem. Det negativa i 3D-vyn är att det är svårt att få grepp om vart möblerna 

befinner sig och hur dem flyttas i 3D-vyn. Det finns även möjlighet att rotera och 

zooma i 3D-vyn, någon som är förvirrande då kontrollerna inte ger den effekt som de 

borde då en pil till höger kan få användaren att flytta scenen till vänster och rotering 

medsols får scenen att flytta sig motsols. Det går även att ändra utseende i en meny, 

det vill säga mönster och färg. Dessa efterliknar dock inte de verkliga färgerna och 

mönstren och ger därför fel bild av möbeln i fråga. Samma gäller för det visuella 

gränssnittet i applikationen som skiljer sig helt från IKEAs grafiska profil, vilket syns 

klart om en jämförelse mellan applikationen och deras webbsidor görs . Slutligen finns 

det möjlighet att skriva ut eller spara sitt rum som en bild. 
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3.3 Tillämpning av research 

Mios hemsida och broschyrer har använts för att hämta den grafiska profil som legat 

som grund för applikationen, men också för att hämta in bilder på möbler ur deras 

sortiment. Det som i början av projektet ansågs vara viktigt var just att inte förvirra 

användaren genom att gå över till en annan grafisk profil än Mios egna. Därför sattes 

målet att det visuella gränssnittet i applikationen skulle påminna om Mios grafiska 

profil. Detta har åstadkommits genom att använda deras färger och större delen av de 

typsnitt de använt. Det har inneburit att det syns att detta är en applikation som tillhör 

Mio då en jämförelse görs mellan exempelvis deras hemsida med den framtagna 

prototypen. 

Mydeco har funnits som en jämförande applikation, när det gäller att tolka det som 

visas som verkligt. Vad projektgruppen har strävat efter är att skapa en så verklig miljö 

som Mydeco faktiskt har i och med att de har ett foto av en verklig miljö, men också 

att få möblerna att passa in i miljön. I den framtagna prototypen ska användaren inte 

kunna navigera direkt i 3D-miljön då detta blir väldigt rörigt vilket syns på Mydecos 

applikation. 

Boråstapeter har använts som jämförelse genom att se till de funktioner de har i sin 

applikation för att ändra tapeter. Även denna applikation innehar en verklig miljö, 

skillnaden här är att användaren inte för in möbler utan kan enbart ändra tapeter. Det 

som var positivt här är deras sätt att skapa en välkomnande miljö med ljus och 

skuggor. De har också en bra överblick och ett användarvänligt gränssnitt där 

användaren enkelt har tillgång till deras sortiment och med enkla klick kan välja 

tapeter. I prototypen har detta tillämpats genom att ha samma enkla navigation när det 

gäller att byta färg men också tapeter. Användaren har tillgång till alla färger på en 

färgskala och när denne väljer en färg så ger detta direkt respons på rummet precis 

som i Boråstapeters applikation.  

Kinnarps programvara är något som uteslutits från att efterlikna då detta är ett 

gränssnitt anpassat för den vane eller inlärda användaren. Istället har de tips som gavs 

från den anställde på Kinnarps tillämpats, exempelvis att kunna mäta med linjal.  

IKEAs applikation är mycket lik den framtagna prototypen för Mio bortsett från en 

viktig faktor. Att sträva efter en verklig miljö. Som tidigare sagt verkar IKEAs 

applikation mer vara i planeringssyfte för att se om möblerna passar in. Det som 

däremot har varit en viktig inspirationskälla är hur IKEA lagt upp gränssnittet. 
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Gränssnittet är mycket enkelt och kan användas av i stort sett vem som helst. De har 

verkligen visat att det inte behövs en programvara att lära sig för att möblera ett rum. 

Det som kan ses i prototypen för Mio är deras överblick över 2D-vyn. Dock ger deras 

kontroller fel signaler då de antingen saknas eller ger användaren fel tolkning av 

effekten. De kontroller som IKEA använt sig av för att användaren ska interagera med 

ett objekt ligger avskilt från objektet i nedre kant av applikationen. Dessa kontroller är 

bra. I prototypen för MIO så syns dessa kontroller dock istället intill det objekt 

användaren interagerar med. Detta för att koppla kontrollen till själva objektet. De har 

också en bra beskrivning på hur användaren ska göra. Denna är dock mycket lång och 

jobbig att läsa vilket lett till att projektgruppen minimerat texten i prototypen för Mio, 

samtidigt som rätt budskap fortfarande är med. 

3.4 Undersökningsobjekt 

Undersökningsobjekten för intervjuer i förstudien har varit två användare från 

målgruppen och två anställda på Mio. De två användarna är i åldrarna 27 samt 30 och 

trogna kunder till Mio. De bor för nuvarande i lägenheter belägna i Kalmar. De två 

anställda består av en inredare, som idag hjälper kunder att inreda sina hem, och en 

anställd som arbetar i varuhuset.  

För presentation av prototypen har både anställda från Mio och Mios kunder använts. 

Prototypen presenterades för totalt 17 personer varav 13 fyllde i enkäten, anledningen 

till att alla inte fyllde i enkäten var för att det inte fanns något tvång. Av de användare 

som fyllde i enkäten var 5 anställda på Mio och de återstående 8 var kunder. Kunderna 

var i åldrarna 24 till 52, och har alla vid ett flertal gånger handlat på Mio.  

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuer 

Genom att intervjua två av Mios anställda gavs en relativt klar bild av målgruppen Mios 

anställda gav även svar på hur de skulle vilja se 3D-miljön och vad de har för tankar 

och idéer (för intervjufrågor se bilaga 3). Intervjuer utfördes också i ett tidigt stadium 

med två användare för att få svar på frågor kring hur de ville ha gränssnittet både 

visuellt och funktionellt men också för att ta reda på deras erfarenheter och tankar 

kring ämnet (för intervjufrågor se bilaga 4). Användare hade också möjlighet att ställa 
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krav och beskriva sina behov för att de skulle kunna tänka sig att använda 

applikationen, dessa kunde sedan lyftas in i de persona som utformats för att beskriva 

användare. Användare har i intervjuerna även haft en möjlighet att själva delta i 

skissarbetet. Intervjuerna bidrog med kvalitativ data. Under de intervjuer som gjordes 

så användes diktafon vilket var till stor hjälp. Det gjorde att hela intervjun sedan kan 

lyssnas igenom efteråt och sammanfattas utan att missa väsentliga delar. Därför 

behövde inte allting skrivas ner mer än skisser och vissa anteckningar under 

intervjuerna. 

Etiska aspekter 

Inspelningar med diktafon och videokamera har enbart att använts som underlag för 

analys av intervjuer. Inspelningarna har inte publicerats på något sätt. 

Undersökningsobjekten har fått erbjudande om ett skriftligt avtal, men har inte sett 

någon relevans i det vilket inneburit att det endast fanns ett muntligt avtal. 

3.5.2 Resultat av Intervju 

Intervjuerna har som tidigare sagt resulterat i kvalitativ data. Det finns alltså inga 

undersökningar som kan ge någon kvantitativ statistik eller resultat då detta kändes 

irrelevant. Det som kom fram under intervjuer var information som hjälpte 

projektgruppen att skapa gränssnittet och att hitta rätt målgrupp. 

 

Mios anställda 

Förutom att en insikt om målgruppen gavs så gavs svar på hur inredarna på Mio 

arbetar och vilka tidigare erfarenheter de har kring att planerar ett rum. I dagens läge så 

använde de sig i stort sett av papper och penna. De har dock en applikation där det går 

att bygga sin soffa. Denna applikation kan bygga en soffmodell i många 

kombinationer, men ger inte så stort verkligt intryck när det gäller, material, ljus och 

detaljrikedom. Mios anställda hade inga krav på utvecklandet av den möblerbara 3D-

miljö som nu ska utvecklas, men många idéer och tips så som att kunna spara arbetet 

för att bygga vidare eller att kunna ta fram det på datorn hemma. Här ville de se ett 

annat gränssnitt som var enklare så att alla hade möjlighet att nyttja det hemifrån. De 

ville också se att det gick skriva ut arbetet på papper. De som idag frågade om 

inredningshjälp var ofta de som hade renoverat eller precis flyttat och skulle planera 

sitt hem från grunden. Det finns många som frågar efter hjälp med just färger och hur 



 23 

det kommer att passa i hemmet, men det fanns ingen direkt förfrågan om en 

applikation där de själva kunde planera sitt hem. Detta kan enligt de anställda bero på 

att det är svårt att veta vilka möjligheter det finns idag och att en applikation måste 

skapas först för att sedan skapa ett behov. De anser att det saknas en 3D-applikation 

och att det skulle underlätta deras arbete betydligt och att kunderna enklare skulle 

kunna få en tydligare vision om hur deras rum kommer att se ut.   

 

Mios kunder 

De två undersökningsobjekten som valts ur målgruppen väljer just att handla på Mio 

för att få kvaliteten. De anser att Mio är trendiga och följer inredningstrenderna 

samtidigt som många möbler är stilrena och inte ”går ur tiden”. Det är inte ofta som 

de hamnar i en sits där möbler inte passar in på grund av fel mått. Båda 

intervjupersonerna säger att de skapar sig en bild i huvudet av hur möblerna kommer 

se ut i hemmet, och att de idag inte direkt planerar med några verktyg eller skisser. Det 

är därför deras bild i huvudet som är avgörande för deras inköp. De är mycket 

intresserade av att kunna se hur möbler passar in vad gäller förger och design, det vill 

säga stilmässigt. De anser dock att det är relativt enkelt idag att se om möbler passar in 

storleksmässigt bara genom att mäta med måttband. Ett problem de ser med en 

applikation som innehar enbart möbler ur Mios sortiment är om det finns befintliga 

möbler från andra möbelvaruhus i rummet. De ser därför gärna att det finns vissa 

standardmöbler som inte ingår i Mios sortiment som går att sätta in i miljön. De tror 

att ett behov måste skapas för en applikation som denna snarare än att se till behovet 

som finns idag. En av intervjupersonerna jämför med att det inte fanns ett behov av 

internet förrän det började etablera sig i början av 90-talet. För att intervjupersonerna 

ska bli nöjda med miljön och att miljön ska påminna om hur möblerna kommer att se 

ut i hemmet, så vill dem att kvalitén ska vara hög. De anser också att det kan bli 

problem med ljussättning då det finns så många olika slags ljus och ljuskällor. De ser 

gärna att applikationen är så enkel som möjligt ”dra och släpp” och enkel navigation 

där vem som helst kan gå in och direkt förstå systemet. För att rita upp rum, vill de att 

de själva ska kunna rita upp det då det finns många olika former, det ska också vara 

enkelt att ställa in de mått de har på väggarna. De vill ha ett rutmönster så att 

referenspunkter till det rum de ritar upp ges, och att måtten syns som gäller för varje 

ruta, exempelvis att en ruta är 50*50 cm. De vill också ha den information om 
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sortimentet som finns idag på exempelvis Mios hemsida så som pris, mått, material 

med mera.  

3.6 Målgrupp 

För att definiera målgruppen användes persona. Framtagningen av persona skiljer sig 

dock lite från ordinarie tillvägagångssätt för att ta fram persona, då målgruppen inte 

tagits genom att intervjua ett flertal personer för att sedan placera in dem i olika skalor 

utan, snarare direkt frågat personalen på Mio om målgruppen och enbart intervjuat två 

kunder. Målgruppen grundar sig på Mios årsredovisning för 2007 där beskrivningen av 

deras målgrupp lyder ”Mios målgrupp är alla som är intresserade av heminredning och 

livet hemma”. Två anställda på Mio i Kalmar intervjuades för att se vilka de ansåg 

skulle behöva en tjänst som denna. Deras tolkningar gjordes genom att se till de 

kunder som frågar efter inredningshjälp, de som kommer tillbaka med produkter som 

inte passar deras hem och de som har förfrågningar om hjälp med inredning av 

hemmet, exempelvis en digital tjänst, men också personlig service. De hade också en 

klar bild på ålder, bostad och livsstil på många av deras kunder och visste många av de 

krav de ställde. Anledningen till att de två anställda på Mio användes var för att 

definiera målgruppen tydligare då målgruppen enligt Mios årsredovisning är mycket 

bred. Målgruppen är privatpersoner 30-60 år som väljer att köpa en stor del av sina 

möbler hos Mio, och som är designmedvetna när det gäller inredning i hemmet. 

Målgruppen är också Mios anställda då även dessa kommer att använda applikationen. 

Två kunder intervjuades i början för att kunna få ut fler konkreta behov och krav som 

syns i de personas som tagits fram. Så långt är allt klart, men vilka är då dessa 

personer? Hur ges en klar bild av de som projektet riktar sig mot? Med hjälp av 

information från de två anställda och de två kundernas samt med Mios årsredovisning 

har det formats persona för att tydliggöra projektets specifika målgrupp för att sedan 

kunna ta ut användare ur målgruppen (se figur 8).  

 



 25 

 

Figur 7: Framtagning av användare 

3.6.1 Persona 

1  

Karin är 35 år och bor tillsammans med sin sambo Markus 37 år. 

Tillsammans har de en dotter på 9 år. Karin arbetar som idrott och 

matematiklärare på en högstadieskola och Markus är ambulansförare. 

Karin är intresserad av heminredning och prenumererar på en 

inredningstidning. Hon är mån om familjen och ställer upp på dotterns olika 

aktiviteter. Paret köpte en nybyggd villa för inte så länge sedan och nu vill de möblera 

den med nya fräscha möbler. Både Karin och Markus har medelgod datorvana. Karin 

betalar räkningar via Internetbanken och använder datorn till uppgifter i jobbet. Hon 

har redan tidigt börjat fundera på hur hon vill ha det i det nya huset. Hon vill kunna 

rita upp hur hon vill att det ska se ut men tycker sig inte ha de kunskaperna. Hon har 

sett i inredningstidningen att Mio har en inredningshjälp, som ger en bra bild över hur 

möblerna kommer att se ut hemma hos var och en. Hon är lite orolig över att det ska 

vara svårt att hantera applikationen för inredningshjälp. För att hon ska använda 

applikationen så har hon vissa krav och behov:  

 Hon vill kunna testa många olika möbler i förhållande till varandra och sen 

kunna skriva ut bilder och jämföra dessa.  

 Hon vill kunna använda möbler från hela Mios sortiment. 

 Det ska gå att lägga in saker som redan finns i rummet. 

 Det måste gå att spara sitt arbete. 

 Hon ska klara av att använda applikationen utan hjälp. 
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2 

Berit 56 och Gert 55är gifta sedan 27år. Berit arbetar som 

sjuksköterska. Hennes datorvana är begränsad till de program som 

används i arbetet. På fritiden läser hon böcker och pysslar i 

trädgården. Villan de bor i ligger i ett lugnt villaområde strax utanför 

staden. Nu är alla deras tre barn utflyttade och paret har precis bestämt sig att ta ner en 

vägg mellan kök och vardagsrum. Det innebär att de också vill ha en ny inredning. 

Den gamla soffan fick yngsta dottern ta när hon nyligen flyttade till första egna 

lägenheten. Berit har tidigare tagit hjälp av en inredare som hjälpte till att inreda parets 

sovrum. Nu vänder hon sig åter till Mios inredningspersonal för hjälp. Inredarna visar 

det nya programmet för Berit och hennes man. Berit tycker det verkar intressant, men 

vill helst stå vid sidan av och se på och komma med förslag när inredaren lägger in 

möbler. Berit är nöjd över att kunna se hur det nya vardagsrummet är tänkt att se ut. 

Hon är imponerad över 3D-tekniken men ställer samtidigt vissa krav på applikationen: 

 Hon vill kunna röra sig i 3D-miljön, och se rummet ur olika vinklar. 

 Systemet ska finnas över internet i en enklare version. 

 Det ska gå att se hela rummet inklusive tak. 

 Hon vill kunna ändra ljus i rummet. 

3 

Bengt är 47 år och lever tillsammans med sin fru, Karin i en villa vid 

havet. Tillsammans har de två barn, en dotter på 17 år och en son på 20 

år. Bengt arbetar som bankman och hans fru är tandläkare. Deras hem 

är mycket välstädat och de gillar att ha personlig touch med sina privata 

saker för att få det hemtrevligt i huset. Bengt och Karin gillar att resa under sin lediga 

tid. Oftast går resorna. Oftast går resorna till varmare länder, där de båda kan ägna sig 

åt golf. Bengt gillar även flugfiske. Nu vill de göra om vardagsrummet hemma. De vill 

gärna ha ett stilrent och snyggt hem och har tidigare tagit hjälp av en inredare för att 

inreda andra rum i huset. Bengt tycker att det är kul med teknik även om han inte kan 

så mycket. Han gillar att ha åstadkommit något själv, men ställer vissa krav för att han 

ska använda applikationen. 

 Applikationen ska vara snygg och ge en Mio-känsla. 

 Han vill kunna jämföra möbler och se information om storlek och pris. 

 Det ska finnas ett rutmönster med referensmått där han kan rita upp sitt rum 

så att han enklare får en bild av måtten på väggarna i sitt hem.  



 27 

3.7 Tillämpning av teorier 

Teorier kring virtuell verklighet användes för att efter presentationen av prototypen 

kunna bedöma om målet om att skapa en virtuell verklighet hade uppnåtts. 

Definitionen är viktig då begreppet är väldigt oförklarade i sig. Teorier kring begreppet 

spatial användes för att ta reda på vad det egentligen innebär och för att skapa en 

förståelse om varför applikationen visas i Spatial Views skärmar. 

För att definiera målgruppen så utformades persona, som styrktes genom intervjuer 

med Mios anställda och Mios årsredovisning. En av dessa personas kunde sedan sättas 

in i ett scenario där en detaljerad beskrivning gjordes på hur en användare skulle 

interagera med applikationen, detta kunde sedan användas som grund för utvecklingen 

av prototypen. 

Normans designprinciper användes tidigt för att 3D-miljön skulle utvecklas utifrån ett 

användarcentrerat perspektiv, med detta menas att utveckla gränssnittet utifrån vad 

som är enklast för användaren i dess navigation i applikationen. Genom att använda 

dessa designprinciper på användarvänlig design tillsammans med enkätsvaren från 

presentationen kunde målet att skapa ett användarvänligt gränssitt utföras.  

3.7.1 Visibility 

 Visibility tillämpas genom att se till att det hela tiden händer någonting på skärmen 

när användaren interagerar med gränssnittet. Exempelvis så uppdateras 3D-miljön när 

användaren lägger in något objekt i 2D-vyn. Användaren får direkt respons när denna 

navigerar i menyer av Mios sortiment. De verktyg som användaren behöver finns alltid 

tillgängliga, exempelvis de vyer användaren har att välja på, zoomverktyg och så vidare. 

Det syns tydligt vad som är funktion och vad som är design. 

3.7.2 Feedback 

Den feedback som ges till användaren är att 3D-skärmen hela tiden ger en uppdaterad 

bild av vad som händer. Om användaren testar att navigera sig i menyn så ger systemet 

feedback i form av att en ny meny faller ut. Ett annat fall är när användaren direkt ser 

när hon eller han flyttar in ett objekt i 2D-scenen. Det står också i vissa fall en 

förklaring på hur och vad användaren ska göra.  
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3.7.3 Constraints 

Constraints har blivit huvudingrediensen i gränssnittet för att kunna göra navigationen 

enklare för användaren. Det är som tidigare sagt lätt hänt att 3D-miljöer blir komplexa, 

framförallt om användaren exempelvis ska behöva ändra vy genom att själv rotera och 

zooma och snurra i modellen. Detta har lösts genom att användaren har ett antal 

förbestämda vyer tillsammans med en funktion där det går att zooma in eller zooma ut 

eller röra sig åt sidorna med hjälp av knappar, detta är vad Norman kallar Physical 

constraints, vilket då innebär att det är omöjligt för användaren att navigera sig direkt i 

3D-miljön. Effekten av att navigera med dessa knappar är liten, det vill säga att det 

inte händer oväntat mycket utan att användaren fortfarande har fokus på rummet. 

Knapparna för att röra sig i 3D-miljön är vad Norman beskriver som ”Semantic 

constraints”, det är symboler som är kända för de flesta människor sedan tidigare och 

användaren kan i förväg se vad som händer när hon eller han trycker på dem. De 

övriga knapparna är semantiskt tydliga genom att de är formade som standardknappar 

med en känsla av 3D. Objekten som hamnar i 3D-miljön förs först in i ett 2D-

gränssnitt som är kopplat till 3D-miljön, vilket innebär att 3D-miljön uppdateras i 

realtid. Detta gör att användaren inte behöver tänka på hur objektet hamnar och i 

vilken höjd. Därför är det enklare att föra in allt från en topp-vy för att sedan ställa in 

avstånd från golvet om så är nödvändigt (exempelvis för tavlor eller hyllor). När det 

gäller taklampor ställs avståndet från taket in om lampan inte fastnar mot taket direkt. 

Här handlar det om ”logical constraints” och ”semantic constraints”, vilket innebär att 

det är logiskt att exempelvis taklampan snappar mot taket eller att tavlan hamnar mot 

väggen, men användaren ser också hur objekten ligger i 3D-skärmen och kan därefter 

ställa in rätt höjd på exempelvis tavlor. Det finns även constraints för hur användaren 

kan flytta objekten, det går exempelvis inte sätta objekten mitt i en vägg. Objekten 

snappar också till vissa ytor som golv eller väggar. Någonting som ligger på bordet ska 

exempelvis ligga exakt mot bordet och inte sväva i luften och en tavla ska sitta mot 

väggen och så vidare. Tanken är också att dessa constraint ska göra det som 

användaren ser som logiskt, ”såhär borde resultatet bli”. Användaren navigerar sig 

framåt i tre steg. Först skapar användaren sitt rum genom att rita upp väggar och ställa 

in storleken på sitt rum, sedan går användaren framåt i navigationen och hamnar i 

stadiet där hon eller han placerar in befintliga objekt i scenen så som eluttag, dörrar 

och fönster med mera, till sist går användaren vidare till att placera in möbler ur Mios 

sortiment. Detta är ”Physical constraints” som gör att användaren är tvingad att gå 

igenom samtliga steg. Anledningen till att dessa tre steg finns är för att om användarna 
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skulle utföra alla dessa steg parallellt och på samma stadium i navigationen så skulle 

det finnas betydligt fler kontroller och objekt i scenen. Navigationen skulle bli rörig 

och förvirra användaren i sin navigation. Genom att sätta dessa begränsningar i 

navigationen underlättas arbetet för användarna. 

3.7.4 Mapping 

Mapping handlar i detta projekt om hur kontrollerna för att styra objekten fungerar. 

Rotationen ska ske så som är mest logiskt, det ska vara som att rotera ett objekt i det 

verkliga livet. Kontroller som används ska också ge den funktion som användare har 

förhoppningar om. Zoomfunktionerna görs tydligt med att ha två kontroller för zoom, 

en ut-zoom och en in-zoom. Kontrollerna för att styra objekt hör till varje objekt, det 

vill säga att om användaren väljer en stol av 3 så syns det tydligt att det är just denna 

stol som kontrollerna gäller för, det finns ingen separat ruta med kontroller som gäller 

för alla objekt. 

3.7.5 Consequence 

Det är viktigt att användaren ska kunna lära sig gränssnittet fort och att samma regler 

gäller oberoende på vart han eller hon är i navigationen. Att lägga in ett bord ska vara 

lika enkelt och likadant att utföra som att lägga in en stol. Kontrollerna är därför 

likadana och ger samma önskade resultat när användaren interagerar med dem. 

Menyerna över Mios sortiment fungerar likadant, speciella funktioner sticker ut från 

resten av navigationen. 

3.7.6 Affordance 

Affordance tillämpas genom att användaren ser vilka objekt som går att navigera med 

genom att dem har ett annat djup än de andra. Det finns också en klassisk meny som 

många hemsidor exempelvis har idag, med text. som är välbekant hos användare som 

säger att ”denna går att navigera i”. När det gäller att dra in objekt i 2D-vyn så ges här 

ledtrådar i form av en beskrivning och en förhöjning av det objekt användaren ska dra 

in i scenen, detta påminner mycket om en knapp. 
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3.8 Mockup 

Utifrån material från research, intervjuer, personas och teorier, kändes tankebilden 

relativt klart, vilket ledde till en mockup där gränssnittet skissades upp för att med 

hjälp av ett scenario kunna beskriva hur en användare tar sig igenom systemet. Med 

hjälp av ett scenario kunde brister och problem tas fram genom att göra noteringar 

under användarens interaktion med systemet. Detta var för att bygga en prototyp som 

på ett bra sätt kunde bevisas vara användarvänlig, och som inte skulle sakna någonting. 

Mockupen är enbart i syfte att kunna genomföra scenariot och bestod av ett fåtal 

bilder (se figur 9-10).  

3.9 Scenario 

För att kunna bygga prototypen utifrån hur användare skulle navigera utfördes ett 

scenario där en användare interagerar med det tänka gränssnittet. Det scenario som 

valts att koncentreras på är ett användarfall där personas-Bengt kommer i kontakt med 

programmet och vill skapa sitt vardagsrum utifrån applikationen.  

Målet med användningen av applikationen är att bestämma vilken ny soffa som Bengt 

och hans fru ska köpa. Det gamla soffbordet ska också bytas ut. Bengt vill gärna veta 

vilken soffa och vilket bord som passar in i just deras hem. Han har tidigare varit och 

Figur 8: Mockup – rita upp rum Figur 9: Mockup – Befintliga objekt 
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kollat i Mios varuhus, men har svårt att uppskatta hur de soffor och bord han har sett 

kommer att passa in i hans och hans frus hem.  

Bengt börjar med att dra upp linjer efter väggar och fönster i sitt hem och mäter alla 

avstånd som han tror kan vara användbara. När han kommer till Mios varuhus går han 

till stationen där applikationen för att möblera sitt rum i 3D finns. Han kommer direkt 

in i programmet och börjar med att rita upp sitt rum, därefter ställer han in de mått 

han tidigare antecknat. Då detta är klart väljer han att gå vidare via en knapp för att 

placera in ett fönster och en dörr precis som hemma. Han går via en meny för att välja 

fönster respektive dörrar och väljer vilken typ av fönster och dörr för att sedan dra in 

objekten i 2D-vyn. Han är nöjd med den 3D-vy som visas i 3D-skärmen som standard 

och väljer därför att inte byta. Därefter ställer han in mått från fönster och dörr till 

närmaste vägg. I samma meny hittar han tapeter och färg. När han kommer till att han 

ska lägga till tapeter på väggarna kommer han fram till att han inte riktigt kommer ihåg 

hur de tapeterna ser ut, men väljer en liknande tapet. I samma meny hittar han 

menyvalet golv, vilket han trycker på. Han väljer att lägga in ett trägolv. Nu anser sig 

Bengt vara färdig med de saker som redan finns i hemmet och väljer att gå vidare till 

att möblera sitt rum. När han nu kommer till det stadiet där han ska lägga in möbler 

letar han reda på ”soffor” under menyerna. Han hittar en av de soffor han vet att han 

kollat på tidigare. Han väljer material och drar in den i 2D-vyn och ser den dyka upp 

även i 3D-skärmen. Sedan letar han reda på de andra soffor som varit intressanta och 

lägger in dem också. Resultatet är att Bengt nu har fyra soffor inne i rummet. Han 

möblerar runt dem genom att dra dem via en symbol för att flytta objekt i 2D-scenen. 

Han flyttar sofforna mot varsin vägg för att få en soffa i varsin vy i 3D-skärmen. För 

var och en av sofforna väljer han att skriva ut en bild från de olika vyerna, vyerna 

väljer han via knappar i form av små vyer av 3D-vyerna. Han bestämmer sig för att gå 

hem och visa de olika bilderna för sin fru och sparar därmed sitt arbete för dagen med 

hjälp av att registrera ett användarnamn med lösenord. När han återvänder till Mio och 

har bestämt sig för en soffa öppnar han upp sitt arbete och skriver in användarnamn 

och lösenord, då återupptas arbetet. Han markerar de tre soffor som han inte vill ha 

och trycker på ”delete”. Han går till menyn för soffbord och väljer ett soffbord, detta 

har han tidigare resonerat med frun om och är därför mycket säker i sitt val. Han väljer 

material och för in bordet i 2D-Scenen. Han använder sig av verktygen för att zooma 

och rotera bilden åt sidorna för att komma närmre möblerna. Han blir mycket nöjd 

över resultatet och känner därför sig klar. Han skriver ut bilder från tre olika vyer och 
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sparar sitt arbete. Då han anser att 3D-miljön ger en mycket verklig bild väljer han att 

inhandla möblerna.  

Noteringar: 

1. Hur gör Bengt om det finns befintliga möbler i vardagsrummet som inte är från 

Mio? 

2. Om tapeten han har i hemmet inte finns i listan, hur gör han då? 

3. Om han inser att rummet har fel mått när han möblerar hur går han tillbaka för att 

ändra? 

Åtgärder: 

1. Det ska finnas generella standardmöbler som påminner om dem som finns i 

hemmet. 

2. Det går att applicera en tapet genom att öppna en bild som tagits på väggen i sitt 

hem. 

3. Det ska finnas ett ”brödspår” där det går att gå tillbaka i navigationen. 

3.10   Prototyp 

Papper och penna bidrog till enkla skisser, både av projektgruppen och av de personer 

som intervjuats för att på ett enkelt sätt visa på hur tankebilden ser ut. Anledningen till 

att projektet började med enkla skisser med hjälp av dessa redskap var för att inte göra 

någonting tidskrävande från början. I början ändras tankegångarna ofta och för att inte 

behöva lägga ner tid på digitala mockuper är det enkelt att snabbt visualisera och visa 

på hur tankarna går kring upplägget av gränssnittet med hjälp av enkla skisser. Skulle 

utvecklingen av applikationen ha påbörjats med verktyg på datorn i ett tidigt stadium 

så skulle det finnas en stor risk att allting skulle få göras om. Efter att undersökningen 

var färdig och mockuper hade utvecklats och testats genom scenario påbörjades det 

digitala utvecklandet av prototypen. 

Med hjälp av 3DS Max kunde en miljö som såg verklig ut skapas med hjälp av 

texturer, ljussättning och skuggor. Utöver detta så gjordes detaljerade modeller av 

möblerna för att se djup och detaljer bättre. Detta renderades sedan från fem vyer och 

spelades upp i Spatial Views skärm och gav intrycket av att se rakt in i en verklig miljö. 

Även animationerna i 3D-miljön gjordes i detta program. Anledningen till att 3DS 

Max användes är för att eXperience3D använder detta program och med hjälp av 
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Spatial Views plugin går det att rendera ut animationer och modeller som går att visa i 

Spatial Views skärmar. 3DS Max har också bra möjligheter att lägga på texturer och få 

önskat ljus och andra effekter som gör att 3D-miljön framkommer som verklig. 

Flash användes för att kunna göra demofilmen av applikationen, men också för att 

projektgruppen hade tidigare kunskaper i programmet. Det är lätt att göra animeringar, 

men programmet innehar också många av de verktyg som behövdes för att göra det 

visuella gränssnittet. 

 I Illustrator gjordes en del symboler och ikoner som har huvudfunktioner i 

applikationen, resterande grafiska objekt utfördes i Photoshop. Illustrator är ett 

vektorbaserat program som är smidigt att både skissa i och använda vid skapandet av 

knappar och andra detaljer. Kunskap sedan innan fanns även i Illustrator och 

programmet samarbetar bra med Flash när grafik förs över mellan programmen. En 

övergripande bild av prototypen och de verktyg och teorier som bidragit till 

utvecklandet kan ses i figuren nedan. 

 

Figur 10: Verktyg och teorier för utveckling av prototyp 

3.11   Presentation för användare 

Presentationen gick ut på att kunder och Mios anställda fick möjlighet att observera 

demofilmen av applikationen för att sedan tycka till om deras åsikter gällande olika 

frågor. De har alltså inte haft möjlighet att interagera med gränssnittet, utan med hjälp 

av en pil fått se en påhittad användares rörelser för att planera ett rum. Förutom detta 

så har de som tidigare nämnts kunnat se vad som händer på 3D-skärmen och få direkt 

respons utifrån vad som händer i gränssnittet. De hade möjlighet att se demofilmen 

flera gånger för att inte missa några detaljer. 
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3.11.1 Mios kunder 

Presentation för Mios kunder har utförts i Mios varuhus i Kalmar där intresserade 

kunder själva har fått möjlighet att komma fram och titta på demofilmen för att sedan 

fylla i en enkät (se bilaga 5 & 6). Kunderna fick en förklaring till vad applikationen gick 

ut på och hade även möjlighet att läsa en broschyr om projektet. För att öka 

motivationen bjöds dem på godis samtidigt som de fick känna att de var delaktiga och 

fick tycka till om applikationen. Utöver enkäten så ställde projektgruppen upp på att 

besvara frågor gällande Spatial Views skärmar och renderingstekniker och själva 

applikationen för Mio. Enkäten var anonym vilket förklarades i en inledande text för 

enkäten. Frågorna som ställdes var öppna frågeställningar som gjorde att utförliga svar 

gavs och inte ja och nej. Det var heller inget tvång att svara på enkäten. Tanken med 

presentationen var att få reda på intresset av en applikation där kunderna själva kan 

möblera sina hem, men också vilka behov de hade. Utöver detta så gavs svar kring vad 

de ansåg om användarvänligheten i gränssnittet och vad de ansåg saknas eller vad de 

ansåg skulle gjorts annorlunda. De fick till sist tycka till om hur de tolkade 3D-miljön 

och om den var verklig nog för att de skulle bli nöjda.  

Informationen som framkom ur enkäterna sammanställdes och delades upp i olika 

kategorier. En för intresse och behov, en för tolkning av 3D-miljön och en för 

gränssnittet. Av denna information går det att fortsätta att utveckla applikationen. 

3.11.2 Mios anställda 

Presentationen utfördes också för Mios anställda i Kalmar för att få ta del av deras 

åsikter. Presentationen för de anställda påminde mycket om presentationen för 

användare, Mios anställda var dock mer förberedda då de har vetat om projektet sen 

innan, därför behövdes bara en mindre förklaring till vad projektet innebar. Tanken 

var att deras intresse för applikationen inte skulle blandas ihop med kundernas 

intresse, då detta kan skilja sig åt. Självklart så är Mio intresserade av applikationen, 

inte bara för att kunderna ska kunna möblera sina hem, men också för att 

marknadsföra sig. Anledningen till att presentationerna för kunder och anställda 

delades upp var också för att de anställda kan ha andra tankar om applikationen, och 

är mer insatta i Mios verksamhet, så som färger, inredning och andra faktorer som 

kom att kunna påverka deras svar.  
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3.11.3 Etiska aspekter 

Undersökningsobjekten var väl medvetna om att de var anonyma och att deras namn 

inte skulle publiceras. Det var heller inga kränkande frågor i enkäterna som kunde 

misstolkas eller bidra till att vissa användare blev utestängda.  
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4. Resultat 

Resultatet blev en enkel första prototyp av en interaktiv möblerbar 3D-miljö med 

tillhörande gränssnitt. Prototypen består av två demofilmer, varav en för gränssnittet i 

2D och en för 3D-miljön i 3D. Dessa synkades sedan för att spelas upp samtidigt för 

att kunna presenteras för användare. 2D-filmen spelades upp i en vanlig plattskärm 

och 3D-miljön spelades upp i en av Spatial Views 3D-skärmar. Av presentationen och 

enkäterna gavs svar kring intresset av applikationen, verklighetsuppfattning och tips på 

framtida utveckling (Applikationsflödet kan ses i bilaga 7-10). 

4.1 Prototyp 

Prototypens ena del resulterade i ett gränssnitt i 2D i form av en demofilm där det 

visualiseras hur användaren går från ett tomt dokument till ett färdigt rum. Detta 

gränssnitt ska användaren interagera i med hjälp av en pekskärm, dock är detta inte 

möjligt i prototypen utan användarens val visas med hjälp av en pil på en vanlig skärm 

(se figur 12).  

 

Demofilmen för 3D-miljön består av renderade bilder från ett tomt rum till ett fullt 

möblerat rum och bilder från olika vyer samt två animationer som visar hur 

användaren rör sig i miljön åt sidorna, och zoomar in och ut. 3D-miljön visas upp i en 

skärm som är framtagen av Spatial View (se figur 13).  

 

  

Figur 11: Gränssnittet 
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Figur 12: 3D-miljön 

Gränssnittet i 2D och 3D-miljön är synkade till varandra, vilket innebär att så fort 

användaren interagerar med gränssnittet på pekskärmen så får denne direkt respons 

från 3D-skärmen (se figur 14). 

 

 

 

  

Figur 13: Gränssnittet och 3D-miljön 
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3D-skärmen kommer enbart att visa upp 3d-vyerna över rummet då text syns dåligt på 

denna skärm. Med tanke på att applikationen skulle vara stationerad i varuhuset blev 

det naturligt att tankarna fördes till en pekskärm.  Det som gjorde pekskärmen till ett 

bra alternativ var för att både tangentbord och mus 

kändes överflödiga och kunde överges. Istället kommer 

användarna att interagera direkt på skärmen. Om 

användarna skulle peka direkt med fingrarna på 

skärmen skulle kontaktytorna för knapparna 

förmodligen behöva vara större. Genom att använda 

sig av en speciell pekskärmspenna kan gränssnittet vara 

fortsatt finskuret. Pekskärmen valdes därför att 

användas tillsammans med pekpennan. Pennans yta 

mot skärmen skulle vara jämförbart med muspekaren. 

Dock har lite större knappar valts då precisionen med 

en penna inte är densamma som med muspekaren. 

Pekskärmen är tänkt att vara under 3D-skärmen i en 

slags station där båda skärmarna byggts in (se figur 15). 

Även uppdragsgivare och personal på Mio tyckte att 

det verkade smidigast och styrkte därmed valet av 

skärm för gränssnittet. 

Figur 14: Station för applikationen 

 

Det första användaren möter är ett välkomnande intro i 3D-skärmen (se figur 16), 

samtidigt som denne kommer till steg 1 i gränssnittet, det vill säga på den tänka 

pekskärmen. Här har användaren möjlighet att öppna ett befintligt rum eller påbörja 

ett nytt genom att rita upp formen och skriva in de mått som önskas med en 

knappsats med siffrorna 1-9 (se figur 17). 
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Figur 15: Intro 

 

Figur 16: Rita upp rum 

När användaren är färdig med att rita upp sitt rum så går denne vidare via en knapp 

för att lägga in befintliga saker i rummet. Detta är saker som element, dörrar och 

fönster med mera. När ett objekt valts i menyn, ges möjlighet att ändra material eller 

färger. När detta är färdigt så dras objektet in i scenen och placeras där användaren vill 

ha det. Här finns det logiska constraints som gör att objekten fastnar där de borde, 

som exempelvis att ett fönster hamnar mitt i väggen och inte i luften. I samma steg har 

användaren även möjlighet att ställa in färg eller tapeter på väggar och det golv som 

önskas. För att byta färg eller tapet på väggar så markeras önskad vägg för att sedan 

välja färg eller tapet. För att välja golv så behöver golvet inte markeras, utan istället 

väljs det golv som efterliknar det användaren har hemma ur menyn. I detta steg får 
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användaren även upp de förbestämda vyer som tidigare nämnts, vyerna är tagna från 8 

olika kameror ur rummet och syns längst upp i gränssnittet för att koppla ihop det 

med 3D-miljön. Vyerna syns som små miniatyrer i form av knappar för att visa på att 

dessa går att trycka på för att ändra vy. I detta steg kommer också kontroller upp för 

att zooma i miljön eller att vrida kamerorna åt sidorna. Dessa är placerade till höger 

om vyerna för att visa på att de är kopplade till 3D-miljön. Det finns även alternativ att 

spara sitt rum, öppna annat rum, skapa nytt rum och skriva ut sitt rum. Dessa är 

standardknappar som ofta finns i Windows-baserade program (se figur 18). 

 

 

Figur 17: Gränssnitt med kontroller för 3D-miljö 

 

När detta steg är färdigt så klickar sig användaren vidare för att komma till Mios 

sortiment. Detta steg ser likadant ut som föregående, dock har menyvalen ändrats till 

kategorier ur Mios sortiment. Dessa tre olika steg i navigationen visas i ett brödspår, så 

att användaren har möjlighet att gå tillbaka. Här går det att klicka sig fram i menyerna 

för att komma till önskad produkt. Väl är framme på önskad produkt så väljs denna 

genom ett knapptryck och får upp alternativ längst ner i ett fält för inställningar och 

information. Här visas pris, mått och annan information, men det går i samma fält 

även att byta material och storlek om möbeln finns i fler utföranden. När användaren 
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anser sig ha hittat rätt material och valt rätt storlek så dras objektet in i 2D-vyn. När 

det väl hamnar i 2D-vyn så går det att flytta på, eller rotera objektet. Detta görs med 

kontroller som är direkt kopplade till objektet (se figur 19).  

 

 

Figur 18: Gränssnitt med kontroller för möbler 

Det finns även tillgång till en linjal där användaren själv kan mäta avstånd mellan olika 

objekt och väggar för att kunna föreställa sig om det är möjligt att exempelvis sitta på 

en stol vid bordet eller om avståndet till väggen är för kort (se figur 20). 

 

Figur 19: Gränssnitt - Linjal 
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De små 3D-vyerna uppdateras så fort någonting händer i 2D-vyn och ger därmed 

direkt feedback till användaren. Om någonting skulle vara oklart så finns en symbol 

för information nere till höger med en kort förklarande text (se figur 21).  

 

Figur 20: Gränssnitt - Information 

 

När användaren roterar eller zoomar med hjälp av knapparna ges direkt feedback på 

3D-skärmen, användaren får också feedback genom att knapparna trycks ner, detta 

gäller för samtliga knappar i applikationen (se figur 22). 

 

Figur 21: Gränssnitt – Nertryckt knapp 
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4.2 Presentationen för användare 

Resultaten från presentationen är mållinjen för projektet. Här kommer de brister som 

användarna uppfattade i prototypen att tas upp, för att i framtiden kunna utveckla 

applikationen. Som tidigare nämnt så presenterades prototypen för 17 personer varav 

13 personer svarade på enkäterna efter presentationen. Det generella som gäller för 

samtliga är att det fanns ett stort intresse för applikationen. Det var heller ingen tvekan 

om att applikationen skulle komma att användas om den skulle utvecklas. Fler resultat 

på vad användare tyckte kan läsas ut ur sammanställningen (se bilaga 11). 

För att ta reda på intresset frågades användarna direkt efter att ha tittat på demofilmen, 

denna fråga fanns alltså inte detta på enkäten. Det visade sig som tidigare nämnt vara 

mycket stort både bland Mios anställda och bland Mios kunder. 14 av 17 skulle kunna 

tänka sig att använda sig av applikationen medan resterande ansåg att de inte behövde 

den men kunde tänka sig att det fanns många som skulle använda applikationen. Fem 

av dessa 14 personer ansåg att det var en mycket användbar applikation och ansåg 

därmed att behovet var stort. Intresset hos de anställda visade sig vara lite större än 

hos kunderna. Dock tyckte två av de anställda att applikationen skulle passa bättre som 

hjälpmedel för dem själva i sitt jobb som inredare. i övrigt kunde inte några olikheter 

vare sig kön, sysselsättning och ålder läsas ut. Mios inredare tyckte att de skulle kunna 

använda applikationen som ett redskap för att kunna hjälpa de kunder som vill ha 

inredningshjälp.  

De flesta tyckte att gränssnittet var användarvänligt och lätt att förstå. En av kunderna 

tyckte dock att det var lite krångligt (se figur 23). 

 

Figur 22: Diagram över svårighetsgraden i applikationen 

Användarna tyckte att det första steget där rummet ritades upp var mycket bra. Det 

kom tips från enskilda personer om att det skulle finnas vissa standardrum, det vill 
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säga formen på rummet och att det skulle finnas möjlighet att kunde göra rundade 

väggar. Två av personerna ville också att måtten på rummet skulle följa med till nästa 

steg. Två av användarna ansåg också att det borde finnas ett antal förbestämda former 

på rum, som de sedan kunde måttsätta utifrån måtten i sitt hem.  

Samtliga tyckte att det var enkelt att flytta in möbler i 2D-scenen. Tre av personerna 

skrev också att 2D-vyn gav en bra översikt, och att det var bra att de kunde ångra sig 

genom att ta bort ett objekt eller flytta ett objekt. 

Användarna tyckte det var bra att de kunde ändra material för varje produkt och att 

även kunna se priser och storlek. Tre av användarna anser att det ger en möjlighet att 

kunna testa fler alternativ och färgval, som de kanske inte hade gjort om de var 

tvungna att först köpa möbeln och ta hem den för att se hur det blir.  

Nio av användarna vill kunna ändra vy så som applikationen är upplagd enligt 

prototypen. En person vill utöver detta ha möjlighet att se graderna på kameravinkeln, 

medan en annan vill kunna röra sig fritt i 3D-miljön. 

Den mest förekommande kommentaren var att de ville ha möjlighet att sitta hemifrån 

och möblera sitt rum för att sedan kunna ta med sig filen till varuhuset och öppna upp 

den där. Hela nio personer ansåg att detta var mycket viktigt. Fem personer vill också 

ha möjlighet att lägga in fler befintliga saker i rummet, så som möbler som inte är från 

Mio, vitvaror och trappor, med mera. En person vill också ha möjlighet att se en 

demofilm liknande prototypen i applikationen.  

Ingen av personerna ansåg sig se något onödigt i applikationen. 11 personer tyckte 

mycket bra om funktionen med att ha en linjal för att mäta avstånd mellan möbler och 

väggar, eller mellan olika möbler. 

4.2.1 Virtuell verklighet 

Som tidigare nämnt så var syftet att skapa en verklig 3D-miljö där användaren får 

intrycket av att möblerna faktiskt hoppar ur skärmen. Det är dock viktigt att skilja på 

att användaren inte befinner sig i miljön som om användaren skulle använda en hjälm 

med ”stereovision” utan att det denne ser istället ger en illusion av att hoppa ut ur 

skärmen. Med hjälp av 3DS Max kunde en miljö som liknar verkligheten med hjälp av 

texturer, ljussättning och skuggor skapas. Utöver detta så gjordes detaljerade modeller 

av möblerna för att djup och detaljer skulle synas bättre. Detta renderades sedan från 

fem vyer och spelades upp i Spatial Views skärm så intrycket var att man såg rakt in i 
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en verklig miljö. Alla personer utom en upplevde något slags djup i 3D-skärmen som 

de inte sett innan. Sju av användarna förklarar djupet som en 3D-känsla och fyra av 

personerna beskriver det som att titta in i ett verkligt rum. För att ta reda på hur pass 

verklig de ansåg att 3D-miljön var så besvarades en fråga med en skala från mycket 

verklig till overklig (se figur 24). Det visade sig här att de upplevde miljön åt det 

verkliga hållet på skalan.  

 

 

Figur 23: Diagram över verklighetsuppfattningen av 3D-miljön 
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5. Diskussion 

5.1 Måluppfyllelse 

Prototypen som skapades uppfyller de mål som sattes i början av projektet. Med hjälp 

av 3DS max kunde en 3D-miljö skapas, denna framstod enligt enkäterna som verklig 

samt att den hade det djup som önskades för att kunna kalla det för en virtuell 

verklighet. Även gränssnittet i 2D som användarna interagerar med skapades, och med 

hjälp av Flash så kunde demofilmen tas fram. Mios gränssnitt lyckades till viss del att 

appliceras, dock uteslöts vissa detaljer som är specifika för Mio, delvis på grund av att 

det inte fanns tillgång till vissa typsnitt. Scenariot gav som önskat en bild över hur 

interaktionen mellan en människa och gränssnittet gick till, på så sätt kunde vissa 

noteringar på brister göras, som snabbt kunde åtgärdas innan utvecklingen av 

prototypen började. Efter att ha utvecklat gränssnittet utifrån detta scenario och 

Normans designprinciper så kunde ett användarvänligt gränssnitt skapas. Resultaten 

från enkäterna visade på att användarna tolkade gränssnittet som lättanvänt och 

lättförståligt och att applikationen drog åt det användarvänliga hållet. Genom att göra 

tre steg och låta användaren göra mindre i varje steg så underlättades navigationen för 

användare.  

3D-miljön kunde presenteras i Spatial Views skärmar precis som det var tänkt. Dock 

blev vissa av de renderade bilderna av lite sämre kvalité. Detta är något som skulle 

kunna göras bättre, för att öka upplevelsen ännu mer. Demofilmen av 3D-miljön, 

spelades upp i en ”playlist” som skulle synkas till 2D-gränssnittet. Denna synkning 

blev bra, vilket gjorde att den respons i form av feedback från 3D-skärmen som skulle 

ges till användarna gavs vid rätt tidpunkt. 

Intresset visade sig vara stort, detta behöver dock inte betyda att applikationen 

kommer att användas flitigt när och om den kommer ut på marknaden. Det är svårt att 

skapa sig den bilden i detta läge. Applikationen är unik i sig, i jämförelse med de 

applikationer och verktyg som undersökts under research. Strävan efter att efterlikna 

en verklig miljö verkar ha funnit sen tidigare, men detta känns som ett steg närmre 

detta mål. Att även kombinera användarvänlighet och att skapa en verklig upplevelse 

hos användaren är någonting som inte kan ses i tidigare verk. 
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5.2 Validitet och reliabilitet 

De svar som har framkommit ur intervjuer och enkäter visade tydligt åt vilket håll 

utvecklandet av prototypen skulle gå åt. Det vill säga att svaren från de olika kunderna 

och de anställda på Mio var relativt lika och drog åt samma håll. Dock skulle detta 

behöva styrkas med fler användare, och kunder från olika håll i landet för att få en 

högre validitet i undersökningen. Anledningen till att det enbart utfördes två intervjuer 

i början av projektet var för att få lite fler idéer, från personer som inte var insatta i 

projektet. Här kan tyckas att fler borde använts som undersökningsobjekt för dessa 

intervjuer, men tanken var att skapa någonting att presentera, för att användare skulle 

få en bild av vad applikationen handlade om och därifrån skulle svar ges på om de var 

intresserade av applikationen och idéer och tips på vad som kunde förbättras och vara 

med i applikationen. Vissa av frågorna på enkäten till presentationen var dåligt 

formulerade vilket, gjorde att användarna var osäkra på vad de skulle skriva. De 

frågade därför vad som menades med det som stod på visas frågor. Dessa frågor 

kunde formulerats bättre för att få ut mer av enkäterna. 

5.3 Fortsatt utveckling 

Under projektets gång har många saker kommit upp som skulle bidra till ett bättre 

resultat vid fortsatt utveckling. Här diskuteras hur en fortsatt utveckling skulle kunna 

genomföras och vilka undersökningar som kan vara lämpliga för att utveckla 

applikationen.  

Som tidigt nämnts var projektet avgränsat till att endast göra en första prototyp som 

visualiserade hur ett gränssnitt skulle kunna komma att se ut och fungera, och hur 3D-

miljön skulle se ut i Spatial Views skärmar. Av enkäterna har förslag på ändringar 

kommit upp, och för att presentera applikationen för Mios huvudkontor så bör dessa 

förslag och idéer testas innan.  

För att kunna jämföra möblerna innan de dras in i rummet skulle ytterligare utveckling 

behövas. En jämförelsefunktion där möbler jämförs, men också kombinationer i hela 

möblemang skulle i vissa avseenden vara till stor hjälp. 

Flertalet användare vill har uttryckt sin önskan om att det ska finnas en version av 

applikationen som är anpassad för webben och datorn i hemmet, för att kunna 

möblera sitt rum hemifrån i lugn och ro. Genom att utveckla tjänsten för webben 

kommer fler att kunna ta del av den och eftersom de sitter i sitt eget hem vågar de 
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testa sig fram med och har större glädje av applikationen. Nackdelen här är att den 

verkliga känslan går förlorad genom att inte använda sig av Spatial Views skärmar. 

Användare kan dock få den verkliga känslan av rummet genom att ta med sig det rum 

de möblerat via applikationen hemma in till varuhusen och öppna upp filen där. Om 

en utveckling av applikationen för webben skulle utföras så skulle den behöva 

struktureras om lite för att anpassas för webben eftersom prototypen av applikationen 

idag är anpassat för två skärmar, varav en är pekskärm och den andra är en 3D-skärm.  

Det som bör undersökas ytterligare är också vilka slags objekt som inte tillhör Mio 

som ska kunna läggas in i 3D-miljön. Saker som kommit fram via enkäter är bland 

annat vitvaror och trappor, som för nuvarande inte finns i applikationen.  

Gränssnittet bör efterlikna Mios grafiska profil ännu mer genom exempelvis färger 

och typsnitt. Kunden ska känna igen Mio i gränssnittet och inte vara tveksamma på 

vilket företags applikation de interagerar med, i nuläget påminner applikationen 

mycket om Mio, men det bör alltså vara ännu mer anpassat för att passa in i Mios 

verksamhet. Om en vidare utveckling skulle ska så bör tapeter och färger kunna väljas 

genom Mios samarbetspartner Colorama och deras utbud. Gränssnittet där tapeter 

och färg väljs bör även ta del av Coloramas grafisk profil för igenkänning. 

Någonting som borde undersökas vidare är hur objekt bör flyttas runt i 2D-vyn. I 

nuläget har traditionella symboler för att flytta och rotera objekt använts. I och med att 

interaktionen kommer att ske via en pekskärm så skulle en vidare undersökning göras 

kring hur dessa verktyg skulle kunna vara anpassade för en pekskärm. Detta gäller 

även för de andra verktyg, knappar och funktioner i applikationen. Vidare utveckling 

av flyttverktyg kan bidra till att flyttning av objekt går ännu smidigare. Positionen av de 

symboler som används för att visa hur objekten kan flyttas skulle behöva vidare 

granskning. Detta är en stor del som kommer att behöva undersökas med för att en 

slutprodukt ska bli tillfredsställande.  

Den kanske största delen ligger dock ändå på programmeringsdelen. Objekt ska kunna 

dras in i 2D-vyn samtidigt som 3D-vyn ska kunna uppdateras i realtid, dessutom ska 

kameror vinklas efter hur användare interagerar med knapparna för vyer, 

rotationsknapparna och zoom-knapparna. Möbler och inredningsdetaljer ska hämtas 

via en databas för att sortimentet i applikationen ska hållas uppdaterat.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Metod – Tidsåtgång 
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7.2 Bilaga 2: Brainstorm 

Dra in möbler Databas 

3D-gränssnitt Dra till 2D 

Möbler i 3D Rutnät för 2D 

Knappar i 3D Måttsättning av rum 

Gränssnitt i 3D Förbestämda rum 

2D-vy Förbestämda vyer 

Möblera i 3D-miljön Zoom 

Navigation enbart i 2D-vy Rotera vy 

Lägga in befintliga saker Standard objekt i 3D 

Linjal Information/Feedback 

Sparfunktion 1 gränssnitt för webben  

1 gränssnitt för Mio Öppna  

Demofilm Pekskärm 

Nytt dokument Flashigt Intro 

Skriv ut Musik/Ljud 

Bilder på möbler Stereoglasögon 

Priser Storbildskärm 

Övrig information Enkelt/Självlärande gränssnitt 

Kunna byta material Mios grafiska profil 

Begränsningar i form av constraints verkligt rum vs. virtuellt 

Arbetsstation i Mios varuhus Webbaserad 

2 skärmar, en med gränssnitt och en med 3D-miljö  Penna till pekskärm 

Animerade scener i 3D    
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7.3 Bilaga 3: Intervjufrågor – Mios personal 

 Varför väljer era kunder att handla hos just er? 

 

 Vilka är det som handlar hos er?  

 

 Vilka är det som tar hjälp av inredningsexperterna? 

 

 Vad finns det för verktyg idag för att få inredningshjälp av er? 

 

 Hur ofta används inredningshjälp? 

 

 Vad anser kunderna om priset? (för dyrt?) 

 

 Har det varit någon efterfrågan på en digital lösning? 

 

 Kommer det någonsin tillbaka missnöjda kunder som säger att möblerna inte 

passar deras hem? 

 

 Hur stort tror du att behovet är av att ta fram en virtuell 3D-miljö där kunderna 

själva kan testa att möblera sitt hem? 

 

 Vad tror du om att kunderna själva får möblera sitt rum i en virtuell 3D-miljö i era 

varuhus med hjälp av inredning och möbler från ert sortiment? 

 

 Hur ser era framtidsvisioner ut idag? (inkluderas någon digital lösning för 

inredningshjälp?) 

 

 Vad skulle du vilja se i denna virtuella miljö? 

 

 Vilka funktioner skulle vara passande? 

 

 Hur bra behöver kvalitén vara? 
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7.4 Bilaga 4: Intervjufrågor – Mios kunder 

Inledande 

 Hur ofta handlar du på MIO? 

 

 Varför väljer ni att handla här? 

 

 Hur går ni tillväga när ni köper nya möbler? 

 

 Är köpet välplanerat eller blir det ofta impulsköp? 

 

 Hur vet du att det du köper passar ditt hem? (med hjälp av inredningsexperter, 

mäter och improviserar/chansar?)  

 

 Hur vill du göra för att se om en möbel passar in i ditt hem? 

 

 Har du använt något inredningsprogram som visar hur möbler kommer att passa i 

ditt hem? 

 

 Har du någon gång köpt en möbel du inte är nöjd med? 

 

 Hur tror du man skulle kunna förhindra det? 

 

Förklaring för nästkommande avsnitt 

En möblerbar interaktiv 3D-miljö innebär att du kan se dina möbler i din hemmiljö i en virtuell 

värld och att du dessutom kan interagera i miljön, genom att flytta objekt och ställa in mått etcetera.  

 Skulle det vara bra att i varuhuset kunna se och lägga in de möbler du är intresserad 

av i din hemmiljö? 

 

- Varför/Varför inte? 
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 Skulle du kunna tänka dig att använda en möblerbar interaktiv 3D-miljö placerad i 

MIOs varuhus för att kunna se hur möblerna passar ditt hem? 

 

 Hur stort anser du att behovet är att skapa en möblerbar 3D-miljö med MIOs 

sortiment? 

 

 Hur viktigt är det för dig att i förväg veta hur de möbler/inredningsdetaljer du 

köper kommer att passa hemma hos dig? 

 

 Vad skulle du vilja se i en interaktiv 3D-miljö (vilka möbler/inredningsdetaljer) 

 

 Vilka funktioner skulle du vilja använda dig av? 

 

 Hur bra behöver kvalitén vara för att du ska få rätt bild av hur det kommer att se ut 

hemma hos dig? 

 

 Övrigt 
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7.5 Bilaga 5: Enkät 
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7.6 Bilaga 6: Presentation - Mio 
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7.7 Bilaga 7: Applikation – Steg 1  

Användaren välkomnas av ett intro. 

Användaren ritar upp och skriver in mått på sitt rum 
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7.8 Bilaga 8: Applikation – Steg 2 

Användaren får feedback från 3D-skärmen.  

Användaren har valt färg på väggarna, lagt till en dörr och slutligen valt golv. 
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7.9   Bilaga 9: Applikation – Steg 3 

Användaren får feedback från 3D-skärmen.  

 

Användaren har möblerat sitt rum och ska lägga in ett par prydnadskuddar. 
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7.10   Bilaga 10: Applikation – Kamera åt vänster 

 

Användaren får feedback från 3D-skärmen, här vrids kameran till vänster. 

 

Användaren klickar på pilen till vänster för att vrida kameran åt vänster. 
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7.11   Bilaga 11: Sammanställning - Enkät 

Utöver den data som visas nedan, kunde skillnader mellan åldrar, yrke och kön läsas 

ut. Dessutom kunde skillnaden på svaren från Mios anställda och deras kunder ses. 

 

(siffra) = antal personer som angivit detta svar 

Hur ofta handlar du på Mio? 

4ggr/år (3), 2ggr/år (4), 1g/år(3), 1g/månad 

 Vad anser du om tillvägagångssättet för att rita upp rum? 

Bra(6), mycket bra(3), stora möjligheter 

Tips: standardrum/former, se måtten, vill ha runda kanter 

Vad anser du om tillvägagångssättet för att föra in möbler/objekt i 2D-scenen? 

bra(7), Mycket bra(4), lätt(2), smidigt(2), bra översikt, bra att kunna ändra sig, 

nytänkande 

Vad anser du om tillvägagångssättet för att ändra material och färg på möbler 

och inredningsdetaljer? 

Helt ok, Bra(7), mycket bra(2), lätt, smidigt, ger möjlighet att testa olika 

nyanser/kombinationer som man kanske inte skulle testat annars(3),  

 Hur vill du gå tillväga för att ändra vy i 3D-miljön? 

Klicka på småvyerna(10) 

Tips: visa kameravinkel i grader, förflytta sig i miljön 

Saknar du något? 

Tips: Sitta hemifrån(10), fler befintliga saker(5), demofilm i applikationen, lägga in 

trappa 

 Är det något som du tycker är onödigt att ha med? 

--- 

 Vill du ha linjalen med för att kunna mäta avstånd? 

Ja(11), siffra på avståndet mellan sakerna(2), lätt och smidigt, kanske 
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Upplever du något djup i miljön, om ja beskriv på vilket sätt? 

Ja 3D-känsla(7), som om man kikar in i ett riktigt rum(4), nej, ja genom att se 

rummet från olika vinklar 

 Vilken svårighetsnivå ligger applikationen på? 

väldigt lättförstålig(5), Lättförstålig(7), lite krånglig 

 Hur upplever du 3D-miljön? 

mycket verklig(6), Verklig(6), ganska verklig 

 


