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Sammanfattning

Kunderna i en webbshop kan ibland uppleva den sortens inköp som diffusa och osäkra. Osäkerheten
beror på att man inte kan testa, känna eller se produkten i verkligheten. Produkterna i webbshopar
presenteras ofta i 2D-format i form av ett foto och visas då i en vinkel. Genom att tillföra webbshopen
nya egenskaper som att kunna undersöka varorna och titta på dem från olika håll, kan kundernas
osäkerhet minskas.

Valet av produkt föll i det här arbetet på möbler på grund av att de utgör en varugrupp som anses
som svåra att handla via nätet.

Frågeställningen har varit om 3D-format, i motsats till 2D-format, kan leda till att kunderna lättare
kan avgöra ett inköpsbeslut i en webbshop genom att känslan för hur möblerna ser ut ökas?
Uppfattningen om möblerna har i det här fallet ökats genom en interaktiv 3D-prototyp. Med hjälp av
prototypen kan möblerna undersökas genom att vrida, förstora, öppna, stänga och ändra utföranden på
dem. På detta sätt får kunderna ut mer information om möblernas utseende, storlek och funktion än från
en traditionell webbshop i 2D. Prototypen, som är tänkt att användas i samband med en webbutik,
skapades för att ett användartest skulle kunna utföras. Testet gick ut på att undersöka frågeställningen.

Resultatet av undersökningen visar att drygt hälften av testdeltagarna ansåg att de fått så pass mycket
information från prototypen, att de kunde avgöra om de ville köpa produkten eller inte. Resultatet visade
även att det hade betydelse om man inte handlat via nätet förut. Det har lett till att man, trots
upplevelsen av positiva egenskaper hos verktyget (i vissa fall), inte kände sig bekväm med den sortens
inköp. Dessa personer kunde även urskilja färre egenskaper hos båda presentationerna än vad de vana
Internethandlarna kunde. Största orsaken till de osäkra testdeltagarnas tvekan var att de ville se
möblerna i verkligheten.

Slutsatsen blev ändå att produktpresentation genom interaktiv 3D upplevs som mer intressant och
underhållande än en 2D-presentation. Det konstaterades också att majoriteten var positiv till att möbler
presenterades i 3D även om det inte var det mest ultimata sättet.
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1. Inledning

Det här är ett examensarbete på C-nivå vid Växjö Universitet. Arbetet skrevs våren 2006
och genomfördes som en del av en kandidatexamen i Medieteknologi. Arbetet har
handletts av Rune Körnefors och examinerats av Simon Winter.

1.1 Bakgrund

Då man jämför mellan att handla online och i verkligheten, är två av skillnaderna att i
verkligheten går det att titta närmare och vrida på produkterna. En del personer upplever
det svårt att handla online eftersom den här funktionen saknas. Vid till exempel köp av
möbler visas dessa ofta i en vinkel och i 2D-format. Med det här som bakgrund har det
utförts en undersökning om det går att basera ett inköpsbeslut via webben enbart genom
att öka känslan för möblerna.

1.2 3D-prototyp och målgrupp

Genom att tillföra en traditionell webbshop nya egenskaper kan kunden föras ett steg
närmare ett riktigt besök i ett varuhus. En 3D-prototyp med sådana egenskaper har
därför tagits fram. Den är tänkt att användas ihop med ett möbelföretags webbshop. 

Prototypen kan erbjuda kunderna en mer enhetlig och informativ bild av möblerna
genom att de kan undersöka tredimensionella möbler i ett virtuellt rum. I rummet går det
att välja mellan två möbler. Dessa representeras i form av två mindre, klickbara bilder i
vänsterkanten. Genom att klicka på en av dessa kan man få upp en större modell av
möbeln. Kunderna kan även välja mellan fyra olika tapeter till väggen. Prototypen
innehåller interaktivitet i form av vridbara möbler vilket gör att det går att se dem från
olika håll. Det går även att öppna luckor och lådor för att titta inuti, zooma in på det som
verkar intressant och välja mellan olika utföranden. Genom möjligheten att se insidan kan
kunderna enkelt undersöka om det finns hyllplan eller klädstång i till exempel en
garderob.

Den tänkta målgruppen för prototypen består av personer som vill titta på möbler via
Internet och eventuellt vill göra ett inköp. De bor i lägenhet eller villa på en plats där det
är svårt att ta sig till en möbelaffär. Det beror antingen på att det inte finns en möbelaffär
i närheten eller att de saknar bil. Målgruppen vill med hjälp av prototypen kontrollera
vilka möbler som är av intresse redan före varuhusbesöket. Ibland vill de även titta på
möblerna igen i lugn och ro efter besöket. Kön och ålder bör spela mindre roll i det här
sammanhanget. Det är däremot viktigt att personen kan använda en dator och speciellt
Internet, eftersom det är där som prototypen kommer att användas. Datorkunskaperna
kan ha erhållits genom arbetet eller på fritiden. I hemmet finns det en dator med Internet-
uppkoppling.

1.3 Syfte och problemformulering

Kan 3D-format, i motsats till 2D-format, leda till att kunderna lättare kan avgöra ett
inköpsbeslut i en webbshop genom att känslan för hur möblerna ser ut ökas? Om
kunderna redan sett möblerna i verkligheten, kan då 3D-presentationen även här
underlätta beslutsprocessen? Det här arbetet är en jämförande studie av att uppleva
möbler med hjälp av 2D- respektive 3D-format.

Min hypotes har varit följande: om vridbara och öppningsbara 3D-möbler, placerade i
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en virtuell miljö som liknar kundernas hem, leder till att kunderna erhåller mer
information om möbelns utseende, storlek och funktion, så kan kunderna lättare avgöra
om de vill köpa produkterna.

Syftet med arbetet är att ta reda på hur pass komplex en interaktiv 3D-presentation
behöver vara för att kunderna i en webbshop ska få ett mervärde av produkterna.

1.4 Avgränsning

Den här prototypen har begränsats till två möbler. Funktionerna som finns med är
följande: byte av träslag på möblerna, zoomning, utdragning av lådor, öppning av luckor,
vridbara möbler och byte av tapeter på väggarna.

Andra funktioner som skulle ha varit användbara men som inte finns med på grund av
examensarbetets begränsade tidsram är: ändring av belysning från dagsljus till
kvällsbelysning, byte av golv, ändring av dimensionerna på rummet, fönster och dörrar
samt placering av dessa.

Om man skulle fått upplevelsen av verktyget att likna ett besök i ett riktigt varuhus,
hade man behövt egenskaper som inte har varit tekniskt möjliga. Känslan av
motstånd/mjukhet vid öppnande och stängande av luckor och lådor samt känslan av att
kunna ta på produkten kunde till viss del ha erhållits genom omslutande virtuell
verklighet (eng. immersive virtual reality). Där använder man sig av speciella hjälmar och
handskar för att uppnå detta. Dessa resurser har dock inte varit tillgängliga för det här
arbetet.

1.5 Metod

Arbetet började med insamling av information. Därefter har olika program valts ut för att
skapa en prototyp. Prototypen har sedan utvärderats i ett användartest.

1.5.1 Sökning av information

Elektroniska källorna har sökts genom Google, Google Scholar samt databasen
SCIRUS. Sökningar har även gjorts i databaserna Elin och ACM men där har inte någon
användbar information hittats. Nyckelorden i sökningen har varit 3D graphics, furniture,
feeling och virtual. Användbar information om användartester har erhållits genom
handledaren Rune Körnefors.

Den övriga litteraturen har hittats på Universitetsbiblioteket i Växjö. Nyckelorden i
den sökningen var 3D, kognition och interaktion. I den här sökningen användes även de
engelska orden 3D, cognition och interaction för att få ett så stort antal poster som
möjligt. Den litteratur som har använts i rapporten har dock erhållits genom de svenska
nyckelorden.

1.5.2 Val av program

För att skapa 3D-prototypen med funktionerna beskrivna tidigare har ett antal program
provats för att se vilket som passade bäst för uppgiften. Lämpliga program har
föreslagits av Anders Gerestrand, universitetsadjunkt i medieteknologi, samt Jan Palm,
tv-producent och lärare inom medieteknologi, båda vid Växjö Universitet. Cult3D,
Director och Swift3D var de program som främst rekommenderades. Andra program
som nämnts och som väldigt kort har undersökts var QuickTimeVR, spelmotorer där
man kan skapa världar, PLM (Product Lifecycle Management), Quest 3D, X3D, EON
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och VRML.
Till slut föll valet på Cult3D Designer 5.3, eftersom det gick att infoga interaktivitet

och var lätt att använda. När det gäller modellering av möbler, har 3D Studio Max 5.0
använts. För att skapa möblernas ytstrukturer användes Photoshop 6.0.

1.5.3 Prototyp

Prototypen är den första experimentmodellen som görs av ett interaktivt verktyg
(Graham 1999, s. 16). Den är en preliminär version av den slutgiltiga produkten som i
det här fallet är en interaktiv presentation i 3D. Prototypens syfte är att simulera
användarscenarios (Preece, Rogers & Sharp 2002, s. 240). Den används därför i
användartester för att få fram en så bra produkt som möjligt. Under testerna görs det
hela tiden förbättringar på prototypen. När prototypen nästan är komplett övergår den
till alpha-versionen vilken senare följs av beta-versionen och till sist skapas den slutgiltiga
versionen (Graham 1999, s. 200). 

För att kunna genomföra undersökningen har en så kallad högnivåprototyp (eng.
high-fidelity prototype) skapats av 3D-verktyget (Preece, Rogers & Sharp 2002, s. 245).
En sådan består, till skillnad från en pappersprototyp, av samma material som ska finnas
med i slutprodukten. I det här fallet består den av en Cult3D-fil som bäddats in i ett html-
dokument. Dokumentet har sedan publicerats på webben. För att kunna se sidan har det
behövts en plugin för Cult3D-filer. Prototypen har utgjort grunden i det användartest
som beskrivs senare.

1.5.4 Användartest

Inför användartestet har metoder för hur sådana tester går till studerats. ”Tänka-högt-
metoden” har visat sig mest lämplig vid undersökningar som den här (Ramney 2004). 

Testet har utförts som en intervju där frågor har ställts under tiden som personerna
testat 3D-prototypen. De har även fått se möblerna i en 2D-presentation som kan liknas
vid en webbshop.

Lämpliga frågor att ställa vid användartester har också studerats (STC 2005). Frågor
om åldersgrupp, kön, datorvana och datoraktiviteter har kunnat ge en bakgrund till
testpersonerna samt en fingervisning om dessa saker har någon betydelse för
uppfattningen av 3D-prototypen (ibid).

Så kallade mätbara frågor (Pagden 2006) har utgjort stommen i användartestet,
eftersom det var härifrån resultaten kunde utläsas. Testformuläret finns att se i bilaga 1. 

Målgruppen har bestått av möbelintresserade personer och 3D-prototypens möbler
har varit framtagna ur IKEA:s produktkatalog. På grund av detta ansåg jag att
användartestet borde utföras med hjälp av kunderna i IKEA:s varuhus.

Efter genomfört användartest har resultaten analyserats. Data samlades in dels genom
testformulären (se bilaga 1) och dels genom inspelningar med mp3-spelare.
Testpersonernas bakgrundsfakta innehöll information om åldersgrupp, kön, datorvana,
vana av Internethandel och om de kunde tänka sig att köpa möbler via nätet.
Bakgrundsfaktan användes för att ta reda på om den hade något samband med
uppfattningen av 3D-prototypen. Analyser har även gjorts angående informationsvärdet i
2D- och 3D-presentationerna. Kärnan i testet var om testdeltagarna fick tillräckligt med
information om möbelns utseende, storlek och funktion från 3D-prototypen för att kunna
avgöra om de ville köpa möblerna i någon av presentationerna.
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2. Teori

Teoriavsnittet tar upp grundläggande fakta om 3D-grafik, interaktivitet och
användartester. Avsnittet avslutas med några av de övriga studier som finns inom
området produktpresentation i 3D.

2.1 3D-grafik

3D-grafik innehåller till skillnad från 2D-grafik en tredje dimension, det vill säga djupet.
En datorproducerad 3D-modell kan man vrida på och se från flera vinklar.

Att skapa, redigera och transformera en 3D-modell kallas för att modellera. Det finns
flera metoder inom modellering. En av teknikerna bygger på polygoner (Fleming 1999, s.
16). En polygon är ett 2-dimensionellt plan som hålls samman av raka linjer mellan tre
eller fyra punkter. Det finns alltså inga kurvor i en polygon, och den raka formen kan
anta flera utseenden, t ex kvadrat eller triangel. Polygonerna sammanfogas och bildar
3D-modellens yta. Genom att öka antalet polygoner i en modell får man en mer naturlig
och rundare yta. Det är en avvägning av hur många polygoner som bör användas,
eftersom extrema mängder av dessa kan leda till mycket stora och svårhanterliga filer.

En annan metod är splines som är kurvor som formas av kontrollpunkter längs linjen.
Punkterna kallas även vertex och dessa kan man dra i för att få den eftersökta formen
(Krokstäde, Nordin & Pärletun 2000, s. 170).

Slutligen finns ytsegment (eng. patch) som är ett rutnät av antingen splines eller
polygoner (ibid, s. 219). Exempel på detta kan ses i figur 1 nedan.

Figur 1. Modeller av sfär, cylinder, box och pyramid i
3D Studio Max 5.0. Dessa är uppbyggda av splines och polygoner.

Vid modellering kan de färdiga formerna (eng. shapes) som redan finns i programmet
användas. Några av dessa visas i figur 1 ovan. För att ändra dessa behöver man
omvandla dem till modifierbara polygonnät (eng. editable mesh). Polygonerna hålls
samman i ett nät med hjälp av punkter. Dessa kan dras i olika riktningar för att forma
nätet (Murdock 2003, s. 349).

För att få en yta på modellen behöver man material och texturer. Ett material är en yta
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som tillskrivits en viss färg och reflektionsegenskaper (Krokstäde, Nordin & Pärletun
2000, s. 9). Det kan ge modellen genomskinlighet och djup. En textur (eng. map) består
av en bitmap som klistrats på en bild  (Murdock 2003, s. 518). Texturer kan användas
för att skapa ett nytt material. De kan också användas för att lägga en bild på ett föremål
som till exempel en etikett på en syltburk. En annan typ av textur är bump map vilket är
ett material med mönster som ger ett föremål förhöjningar och fördjupningar i
ytstrukturen (Krokstäde, Nordin & Pärletun 2000, s. 403). Dessa görs oftast i gråskala
och när de applicerats på ett objekt höjs de ljusare ytorna till en maximal vit färg och de
mörka blir en maximal svart färg (Murdock 2003, s. 543).

När ett material eller en textur läggs på ett objekt används förinställda parametrar för
detta. Om man vill ändra riktningen i vilken texturen ligger eller om texturen ska läggas
på ett mesh-objekt, behöver man använda sig av en uvw map. Här kan även parametrar
ställas in för hur texturen ska läggas över objektet till exempel plant eller sfäriskt (ibid, s.
574). 

En 3D-modell kan bestå av många små delar. För att underlätta förflyttning av
objektet finns en funktion som sätter ihop alla delarna till en stor enhet. Genom att
markera de delar som ska sammanfogas och sedan gruppera (eng. group) dem får man en
singulär enhet. Det går att dela upp föremålet i smådelar igen om så önskas.

När man renderar en modell skapar man en 2D-bild genom att ta hänsyn till en rad
egenskaper man tillfogat objekten i scenen. Ljussättning, objektens ytegenskaper och
animationer är egenskaper som helt eller delvis är gömda i arbetsläget, men som visas
efter rendering (Krokstäde, Nordin & Pärletun 2000, s. 95). Om animation finns med, så
visas den först då man skapar en filmfil.

3D Studio Max är ett program där man kan skapa 3D-modeller och animationer.
Detaljrikedomen i modellerna begränsas endast av skaparen och möjligtvis filstorleken.
Animationerna tar många gånger lång tid att genomföra och rendera. Cult3D är också ett
program med animationsmöjligheter men till skillnad från 3D Studio Max är dessa
färdiga funktioner som direkt kan implementeras på 3D-modellerna. En annan skillnad är
att man i Cult3D inte kan skapa några modeller utan dessa måste importeras från till
exempel 3D Studio Max. För att snabbt och enkelt kunna tillfoga animation till en 3D-
modell samt skapa interaktion med användaren behövs både Cult3D och 3D Studio Max.

2.2 Interaktivitet

Interaktivitet kan definieras som en cyklisk process i vilken två aktörer lyssnar, tänker
och pratar (Crawford 2003, s. 5). Definitionen är metaforisk men visar på ett bra sätt hur
interaktion fungerar. Interaktion är nämligen ett samtal mellan datorn och användaren.

När användare interagerar med datorn behöver samtalsväxlingarna ske snabbt och
utan fördröjning (ibid, s. 97). Fördröjningar leder nämligen till förvirring och frustration
hos användarna. Om till exempel en knapp trycks ner och sedan ingenting händer så kan
användarna tro att de gjort något fel eller att det är fel på programmet. Bryter man
rytmen i interaktionen så förstör man hela upplevelsen. Nedan finns en lista för hur lång
fördröjning som är acceptabel för interaktiva medier i olika situationer (ibid, s. 98).

� Mindre än 0,05 sekunder: nödvändigt för processer med flera tangenttryckningar i
följd.

� Ungefär 0,1 sekunder: helt acceptabelt för all annan indata.
� Ungefär 0,5 sekunder: tillräckligt men dessa bör hållas färre än 50% av alla

fördröjningar.
� Ungefär två sekunder: dessa bör hållas under 10 % av alla fördröjningar, markören
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bör ändras för att visa att datorn arbetar.
� Ungefär fem sekunder: bör vara mindre än 1 % av alla fördröjningar, ändra

markören här också.
� Tio sekunder eller mer: bör vara mindre än 0,2 % av fördröjningar, visa ett

meddelande som förklarar fördröjningen, visa ett statusfält som visar resterande tid
av fördröjningen, erbjud användarna att avbryta om de vill.

För att förhindra fördröjningar kan man försöka skriva om programkoden så att den
exekverar snabbare eller ändra designen där fördröjningarna är som störst (ibid, s. 101).

I samband med interaktivitet talar man ibland om begreppet affordance (Norman
1990). Affordance definieras som ”the perceived and actual properties of the thing,
primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly
be used” (ibid). Det kan översättas till ”de uppfattade och faktiska egenskaperna hos en
sak, huvudsakligen de grundläggande egenskaperna som bestämmer hur saken kanske
kan tänkas användas”. Betydelsen av detta är att när man ser på något och förstår hur
man använder det, då förstår man dess affordances (Cooper & Reimann 2003, s. 256). 

Den här typen av förståelse för hur saker kan användas, bör utnyttjas när man skapar
interaktion. Det beror på att användaren uppfattar applikationen som mer tilldragande
med den här metoden än om man skulle ha använt sig av skrivna instruktioner (Norman
1990). Den mänskliga inlärningen och tidigare erfarenheter gör att användaren
automatiskt vet att ett handtag kan man vrida på, en platta kan man skjuta framför sig
och en knapp kan man trycka på (ibid).

Ett område som innefattar affordance är kognition vilket bland annat behandlar vad
som pågår i våra huvuden när vi utför våra dagliga sysslor (Preece, Rogers & Sharp
2002, s. 74). Kognition består av processer som att tänka, minnas, lära sig, dagdrömma,
fatta beslut, se, skriva, läsa och prata.

Det finns två typer av kognition nämligen upplevd (eng. experiential) och
reflekterande (eng. reflective) kognition (Norman 1993). Exempel på  reflekterande
kognition är att tänka, jämföra och fatta beslut. I den här typen av kognition använder
man ofta hjälpmedel för att fatta beslut (Preece, Rogers & Sharp 2002, s. 89). Man går
igenom olika scenarios, ser över alternativen och jämför fördelar och nackdelar. Allt görs
för att se vilket som är det optimala sättet att genomföra en uppgift på. Då är det ofta
vanligt att man jämför olika källor.

Omfattningen av personers engagemang i en beslutsprocess beror på hur erfarna de är
inom området, applikationen eller färdigheten (ibid, s. 89). Oerfarna personer gör
antaganden baserade på annan information om liknande situationer. De beter sig
irrationellt och följer sina förutfattade meningar. Dessa personer experimenterar och
undersöker för att hitta rätt metod. De gör fel i början och kan verka ineffektiva.

Erfarna personer har mer kunskap för att direkt kunna urskilja den rätta metoden
(ibid, s. 89). De kan se konsekvenserna av sitt handlade och tänker efter innan de gör
något.

Ett annat begrepp inom interaktion är direktmanipulation (Shneiderman 1997). Det
består av tre element:

� visuell representation av de manipulerade objekten.
� fysiska handlingar istället för att skriva in text.
� omedelbar synlig effekt av en handling.

Två enkla exempel på direktmanipulation är att klicka på och dra objekt på skärmen
(Cooper & Reimann 2003, s. 263). När användare klickar på en knapp förväntar de sig
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att knappen sjunker ner en bit och sedan höjs igen när de tryckt färdigt.
Knapptryckningen bör följas av att en handling utförs. Handlingen bör vara förutsägbar
och leva upp till de förväntningar som användarna har om vad som ska ske efter de
tryckt på knappen (Shneiderman 1997).

Genom att ge användarna ett gränssnitt som är begripligt, förutsägbart och
kontrollerbart får de en känsla av kunskap, kontroll och ansvar (ibid). Ett gränssnitt med
direktmanipulation gör att användarna kan hitta information snabbare än med vanlig
textinformation. Det gör även programmet lätt att förstå och lätt att lära sig. Större
begriplighet leder till att användarna känner att de behärskar och kontrollerar
programmet.

2.3 Teori om användartest

För att få ut mesta tänkbara ur ett användartest behöver man mätbara frågeställningar
(Pagden 2006). Exempel på sådana frågeställningar är:

� hur lång tid tar en viss uppgift att utföra?
� hur ofta behöver användaren använda sig av hjälpen?
� hur ser förhållandet mellan korrekta och felaktiga handlingar ut?
� hur lång tid måste användaren lägga ned på att åtgärda fel?
� hur många bra resp. dåliga egenskaper kommer användaren ihåg efteråt?
� hur många användare föredrar detta system framför något annat (konkurrentens

system)?

I det här användartestet användes en variant av frågan som behandlar bra och dåliga
egenskaper. Testdeltagarna fick då beskriva de egenskaper som de kunde utläsa från
möblerna som presenterades för dem.

En metod att genomföra användartester är ”tänka-högt-metoden” (Ramney 2004).
Metoden går ut på att testpersonerna berättar vad de tycker och tänker om produkten
under tiden de testar den. Den som utför testet står bredvid och lyssnar och antecknar
vad testpersonen har att säga.

Saker som man kan tänka på under ett sådant användartest är att fokusera på
uppgifter istället för på hur något ser ut (ibid). Om användaren får problem, vänta lite
och fråga sedan vad denne tänkte göra istället för att fråga vad som är problemet.
Exempel på bra frågor är till exempel följande: ”Vad är ditt mål? Vad förväntade du dig
skulle hända när du gjorde så där? Hur förväntade du dig att det skulle fungera? Kan du
berätta vad du tänkte? Vad vill du åstadkomma här? Beskriv stegen du tar här! Vad
tyckte du om den processen? Vad förväntade du dig skulle hända när du....?” 

Testaren bör signalera att denne hela tiden lyssnar (ibid). Testaren ska inte heller
placera ord i munnen på testpersonen eller tolka problem åt dem. Testaren ska vara
neutral. Testpersonen: ”Jag vet inte riktigt vad jag ska göra här...”, testaren: ”Så du blir
förvirrad för att menyn är oklar?”

Ställ ej heller ledande frågor (ibid). Om testpersonen får veta vad testaren tycker och
förväntar sig, är det lätt att de bara håller med. Upprepa vad de sagt för att få ytterligare
information och undvika missförstånd. ”Så du tycker att meddelandet är förvirrande?”
Säg hela tiden saker som ”och du förväntade dig en.....?” samt ”och ditt mål är....?” där
testpersonen kan fylla i svaret.

Man bör visa att man är där och att man är intresserad, men att det hela tiden är deras
tur att prata (ibid). Det kan vara bra att ha bandspelaren på även efter testets slut.
Testpersoner kan ofta ge kommentarer i efterhand när de fått tid att reflektera.

	




Vid användartester bör man inte använda för utmärkande kläder eller stark parfym
(Robson 1993). Man ska undvika långa frågor eftersom de är svåra att komma ihåg. Ett
annat moment som också är bra att undvika är att sammanfoga två frågor till en, till
exempel: ”Vad tycker du om den här mobiltelefonen i jämförelse med de du ägt
tidigare?” Det är en fördel att ta bort fackord och språk som testpersonerna kanske inte
förstår. Många gånger är det för generande för användaren att erkänna detta.

När användartestet genomförts har man en mängd data att analysera. Det finns tre
olika typer av data (Preece, Rogers & Sharp 2002, s. 379):

- kvalitativ data som tolkats och använts för att berätta om vad som observerats.
- kvalitativ data som kategoriserats med hjälp av tekniker som till exempel   
  innehållsanalys.
- kvantitativ data som samlats in och presenterats i form av värden, tabeller, diagram 
  och grafer. Dessa behandlas statistiskt.

Det finns olika metoder för att analysera ett användartests data beroende på vilken typ av
test det är. Det första man kan göra och som gäller för alla typer av test är att ögna
igenom datan för att se om något ovanligt sticker ut (ibid, s. 379). Finns det något
mönster eller bevis som besvarar en viss fråga eller stödjer en viss teori? Användartestet
har i det här fallet utförts med hjälp av enkäter och semistrukturerade intervjuer (eng.
semi-structured interviews). Semistrukturerade intervjuer innehåller både öppna och
slutna frågor (ibid, s. 394). Det betyder att intervjuaren har några basfrågor som guide
och sedan kan den som blir intervjuad tala fritt kring dessa (”tänka-högt-metoden”).
Enkäter är en teknik som visar demografiska data samt testdeltagarnas åsikter (ibid, s.
398).

När enkäter analyseras och tolkas försöker man hitta trender och mönster i datan
(ibid, s. 407). Det är enklare att upptäcka dessa om materialet först läggs in i ett
tabelldokument. Eftersom materialet består av kvantitativ data anges mönstren oftast
som procentsatser. Är det få testdeltagare anges de i form av antal svar.

Analys av semistrukturerade intervjuer tar längre tid än för enkäter (ibid, s. 398).
Orsaken till detta är att materialet innehåller både kvalitativ och kvantitativ data vilket
kan vara mycket rikt och omfattande. Den kvalitativa datan presenteras oftast i form av
kommentarer kring ett tema eller som anonyma citat.

2.4 Övriga studier inom samma område

I en artikel som behandlar virtuell verklighet inom möbelindustrin (Oh, Yoon & Hawley
2004) beskriver författarna kunders beteenden vid möbelinköp. I dessa komplexa
köpbeteenden ingår det en övervägan angående produktens pris, hur mycket plats det
finns tillgängligt hemma, tillgänglig tid, om produkten passar ihop med övriga möbler,
möblernas stil, kvalitet, funktionalitet och vilken livsstil kunden har (ibid, s. 2). I det här
arbetet har det försökts att ta hänsyn till så många av dessa saker som möjligt. Ett
exempel på detta är att man i prototypen kan välja mellan olika tapeter. Det gör att
användaren i viss mån kan få det virtuella rummet att likna det egna hemmet.
 Osäkerheten vid inköp beror enligt författarna på att kunderna inte kan prova
möblerna i olika kombinationer tillsammans med sina egna möbler. Detta gäller såväl i
varuhus som i webbutiker (ibid). En lösning på problemet är att använda 3D och virtuell
verklighet (VR). VR kan antingen användas som omslutande (eng. immersive virtual
reality) eller icke-omslutande vilket är det vanligaste sättet på webben.

		



I dagsläget används 3D och VR bland annat inom bilindustrin. Bilprototyper kan
formges eller förbättras i datorn mycket snabbare och till en betydligt lägre kostnad än
vad det skulle ha blivit med en verklig prototyp. Andra användningsområden är vid
presentationer inom arkitektur och inredning (ibid, s. 5). IKEA har även tagit fram ett
köksverktyg där kunderna via webben får hjälp att välja, rita, finansiera, frakta och
installera sitt nya kök (IKEA 2006). Det här köksverktyget studerades innan den den
egna 3D-prototypen togs fram. Det gav en bra uppfattning om hur andra liknade
applikationer var uppbyggda.

VR och 3D erbjuder ett flertal användbara funktioner vilka underlättar för kunderna
(Oh, Yoon & Hawley 2004, s. 7).

� 3D-vyer med interaktion i realtid möjliggör rotation, vridning och förstoring av
produkter för att kunna undersöka dem från alla håll.

� Kommunikation bland webbkunderna är möjligt.
� Digitala datalagringar möjliggör en väldigt stor mängd produkter.
� Det är lätt för kunden att uppfatta storlek, layout och hur bra produkten passar

med andra produkter.
� Kompatibelt dataformat gör att applikationen kan användas även i andra system än

på webben.

I det här arbetet användes möjligheten att kunna rotera, vrida och förstora möblerna i
3D-prototypen.

Den mest tilldragande faktorn med näthandel är att kunderna kan söka information på
ett effektivt och bekvämt sätt. De näthandlare som hittar tillräckligt med information för
att kunna göra ett beslut om köp, är mer benägna att också köpa produkten (ibid, s. 7).

H&M:s webbsida innehåller en variant av 3D-presentation (Hennes & Mauritz 2006).
Kunden kan skapa en virtuell modell av sig själv för att sedan prova ett begränsat urval
av webbshopens kläder. Verktyget ger även förslag på vilken storlek kunden behöver av
ett visst klädesplagg. I en undersökning med en liknande webbutik resulterade det här
sättet presentera kläder i att försäljningen ökade (Oh, Yoon & Hawley 2004, s. 7).

När det gäller övriga studier så har ett liknande examensarbete skrivits vid Växjö
Universitet som handlar om skapandet av en webbplats med 3D-inslag (Bergquist,
Clemmedson & Hatami 2000). Produkten i det här fallet är en vedklyv. Företaget som
säljer produkten ville kunna visa dess funktioner via en 3D-animerad webbapplikation.
Applikationen skulle även vara interaktiv. Författarna använde sig av programmet
Cult3D vilket var en bidragande faktor till programvalet i det här arbetet.

3. Genomförande

I detta avsnitt beskrivs hur prototypen tagits fram och vilka erfarenheter som erhållits.
Avsnittet innehåller även fakta om hur användartestet genomfördes, vad resultaten blev
samt en analys.

3.1 Beskrivning av prototyp

För att kunna genomföra undersökningen behövdes en prototyp som visade möbler i 3D
samt en 2D-presentation med ungefär samma egenskaper som en webbshop. 2D- och
3D-presentationerna användes i ett användartest där testpersoner fick jämföra de två
versionerna. Första avsnittet handlar om skapandet av de möbler som finns med i 3D-
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prototypen. Möblerna består av en byrå och ett klädskåp och har gjorts i 3D Studio Max.
Dessa möbler blev sedan överförda till Cult3D vilket finns beskrivet i det andra avsnittet.
Det har lagts till interaktion med användaren vilket gör det möjligt att undersöka
möblerna från olika håll samt att titta inuti. Exempel på funktioner hos prototypen är
öppnande och stängande av luckor och lådor, byte av träslag på möblerna och möbler
som kan vridas på, förstoras och förminskas. I den avslutande delen tas skapandet av
2D-presentationen upp.

3.1.1 Modellering av möbler

De två möbler som har skapats i programmet 3D Studio Max består av en byrå och en
garderob. Båda möblerna är hämtade ur IKEA:s produktkatalog.

Första möbeln var en modell av byrån Malm med tre lådor. Byrån har samma mått
som den verkliga modellen och finns i tre olika utföranden i form av ekfanér, björkfanér
och mellanbrun fanér. Möbeln har byggts upp av totalt 23 separata delar som sedan
sammanfogats. Själva stommen utgörs av en toppskiva, två sidostycken, ett bakstycke,
tre avskiljare för lådorna och en bred list längst ner (se figur 2). Stommen blev sedan
grupperad till en singulär enhet (se avsnitt 2.1).

Figur 2. Rendering av stommen till byrån i 3D Studio Max 5.0.

Lådorna har byggts som separata enheter, eftersom det ska gå att dra ut dessa. De består
av ett framstycke, två sidostycken, en underdel och ett bakstycke. Den lilla avfasade
kanten på framstyckets överkant (se figur 3) gjordes genom att välja convert to editable
mesh (se avsnitt 2.1) och sedan dra i punkterna tills önskad form framträdde.
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Figur 3. Avfasningen på byrålådan i 3D Studio Max 5.0.

Texturerna har skapats genom att använda foton av originalytorna. Det har gjorts genom
att infoga dessa som tvådimensionella maps (se avsnitt 2.1) i materialhanteraren (eng.
material editor). För att lägga på en yta i form av maps behövde man först ange formen
på det objekt som skulle erhålla ytan. Det har gjorts genom att välja uvw map ur
modifieringslistan (eng. modifier list). Med hjälp av den här funktionen kunde objekt
ramas in och riktningen i vilken texturen skulle ligga kunde också bestämmas. Detta har
behövts eftersom ådringen i fanéren skulle ligga åt olika håll beroende på vilken av
byråns delar man lagt texturen på. Den färdiga byråns olika utföranden kan ses i figur 4.

Figur 4. Byrån med de tre texturerna, från ovan:ekfanér,
mellanbrun fanér och björkfanér.

Min andra möbel var Aneboda klädskåp som också kommer från IKEA. Det består av en
stomme i björkfanér och innehåller ett hyllplan och en klädstång. Skåpet täcks av två
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vitrindörrar i frostad plast. Modelleringen av skåpet gick betydligt snabbare än byrån
eftersom de påminde mycket om varandra och arbetsgången gick därför mycket lättare.
Skåpet består av 27 delar, nämligen toppskiva, två sidostycken, bottenskiva, bakstycke,
fyra ben, hyllplan, klädstång, två par vitrindörrar uppbyggda av en trästomme i fyra delar
och en genomskinlig plastskiva i mitten. Handtagen består av tre delar, det vill säga ett
rätblock och två cylindrar som sitter fast i dörren. Liksom byråns lådor är vitrindörrarna
rörliga, så att de går att öppna (se figur 5).

Figur 5. Klädskåpet modellerat i 3D Studio Max 5.0.

Texturen som täcker skåpet är samma björkfanér som finns på byrån. Plasttexturen har
tagits fram genom att skapa en bild i Photoshop 6.0. Bilden har en vit rand och en grå
rand, vilken endast är lite mörkare än den vita. Bilden infogades sedan i
materialhanteraren (eng. material editor) där parametrar ställdes in för genomskinlighet.
Där angavs också hur många gånger bilden skulle upprepas i x-led över ytan.
Metalltexturen för klädstången är en bitmapsbild som redan fanns i programmet (se
avsnitt 2.1).

För att möblerna skulle kunna visas i ett rum skapades även fyra olika tapeter till
väggarna samt ett mörkt trägolv. Bland tapetvalen finns det en blå, en grön, en lila och
en grå- och vitrandig tapet. Dessa har även tillfogats olika bump maps (se avsnitt 2.1) för
att få en mer levande yta med struktur. Den blå tapeten har även fått ett mönster som
först skapades i Photoshop 6.0.

3.1.2 3D-prototypen får interaktion

Möbler, väggar och golv har, med hjälp av en plugin, överförts till programmet Cult3D.
Här har prototypens användargränssnitt och interaktion byggts upp. 

Användargränssnittet består av ett tomt rum med en vägg och ett golv. I
vänsterkanten finns det miniatyrbilder av skåpet och byrån. Genom att klicka på en av
dessa kan man välja vilken möbel man vill titta på. Den valda möbeln laddas då upp i
mitten av rummet. I högerkanten finns det fyra boxar med olika tapetval. Figur 6 visar
hur prototypen kan se ut då man börjar undersöka en av möblerna.

 All interaktion och animation har skapats med hjälp av redan färdiga funktioner i
Cult3D. En funktion som till exempel utdragning av en låda har gjorts med hjälp av en
handling (eng. action) som kallas translation xyz. Varje handling har styrts av en händelse
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(eng. event) som till exempel ett musklick. Dessa två saker har gjort att byrålådan
förflyttats i en bestämd riktning och hastighet vid ett musklick. Användaren kan se var
det finns interaktion genom att muspekaren omvandlas till en hand varje gång den förs
över ett sådant område på skärmen. Vid dessa områden visas också en textruta bredvid
muspekaren. I rutan finns det en beskrivning av hur den aktuella funktionen fungerar.

Den kravspecifikation som togs fram till prototypen finns att se nedan

� Man ska kunna välja vilken möbel man vill titta på.
� Man ska kunna välja tapet till väggen.
� Man ska kunna öppna en låda eller dörr.
� Man ska kunna vrida på möblerna.
� Man ska kunna förstora eller förminska möblerna.
� Man ska kunna flytta möblerna.
� Man ska kunna byta fanér på byrån.

Fig. 6. 3D-prototypen som den ser ut publicerad på nätet. När
muspekaren  förs över den blå väggen kommer en textruta fram som

beskriver en del av prototypens funktioner.

Det hade varit önskvärt med fler funktioner men på grund av arbetets begränsade tidsram
så fick dessa avgränsas (se avsnitt 1.4). Funktionerna som finns med valdes ut genom
studier av liknande 3D-verktyg som till exempel IKEA:s köksverktyg. Material angående
interaktion, direktmanipulation och affordance (se avsnitt 2.2) har också bidragit till
valen av funktioner. Som exempel kan det nämnas att man förväntar sig att en lucka ska
gå att öppna och att en låda ska gå att dra ut.

Som det nämnts tidigare så implementerades kravspecifikationen genom redan färdiga
funktioner som fanns i Cult3D. Det gjorde att interaktionen till stor del bestämdes av
programmet vilket inte alltid var det mest logiska sättet. Till exempel så fick musens
vänster- höger- och mittknapp användas då användaren skulle klicka på olika saker.

För att funktionen med att välja möbler skulle fungera har användargränssnittet
behövts delas upp i separata filer. I programmet Cult3D kallas dessa filer för världar och
det går att ladda upp en mindre värld i en annan. I prototypen består huvudfilen eller
huvudvärlden av själva rummet med funktioner som till exempel val av tapet och möbler.
De två mindre världarna består av de större möbelmodellerna med de funktioner som hör
till respektive möbel. När en användare klickar på en utav miniatyrmöblerna i
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huvudvärlden så laddas rätt möbel upp och visas i rummet.
Vid längre fördröjningar i ett interaktivt program behöver man visa att datorn arbetar

för att undvika förvirring och irritation hos användaren (se avsnitt 2.2). Vid sådana
fördröjningar har det infogats ett statusfält i nedre kanten av skärmen (se figur 7).

Figur 7. Statusfältet som visades vid fördröjningar i interaktionen.

Fältet har fyllts från vänster till höger när datorn arbetat. Alla funktioner i prototypen
förutom laddningen av webbsidan och valet av möbler har haft en fördröjning på en halv
till en sekund (med en dator med bredband). Att ladda webbsidan med prototypen har
tagit ungefär 20 sekunder och möbelvalet har tagit tre sekunder. Statusfältet har visats då
användaren laddat programmet eller valt en möbel.

Den färdiga Cult3D-filen har omvandlats för att kunna bäddas in i en html-fil. Innan
html-filen publicerades på nätet har en del ändringar gjorts. Bildstorleken har förstorats
till 900 x 600 pixlar vilket medförde att verktyget täckte större delen av skärmen och att
möblerna syntes bättre. Statusfältet som har visats när det har funnits fördröjningar har
kunnat fås i grön, röd eller blå färg. Här har den gröna färgen valts eftersom den syntes
bäst på skärmen.

3.1.3 Webbshop i 2D

För att deltagarna i användartestet skulle kunna jämföra 3D-prototypen men något
behövdes en motsvarande presentation i 2D.

2D-presentationen har gjorts i form av en traditionell webbshop med en bild av
möbeln samt en faktaruta med uppgifter om mått och pris (se figur 8). Bilderna har tagits
från programmet 3D Studio Max 5.0 och möblerna var därför av samma utförande som i
3D-verktyget. Bilderna visades på var sin webbsida under användartestet och inte
tillsammans som i figur 8.
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Figur 8. 2D-presentation av skåpet och byrån i en fiktiv webbshop.
Faktarutan innehåller uppgifter om mått och pris.

3.2 Genomförande av användartest

Ett användartest har genomförts under en dag på IKEA:s varuhus i Älmhult. Eftersom
jag blev placerad vid utgången har testet gjorts med hjälp av personer som var på väg ut
ur varuhuset. Testningen tog sammanlagt fem timmar, varav en timme gick till
förberedelser före och efter. Antalet utförda test hade förväntats bli mellan 15 – 20
stycken, men det blev sammanlagt 13 användartester. Uppskattningsvis har 50 personer
tackat nej på grund av olika anledningar. Varje test har tagit 6 till 10 minuter. 

Testet har gått ut på att jämföra det egna verktyget med möbler i 3D (se figur 6 på
s.17) med en traditionell bild i 2D (se figur 8 på s.18) som produktpresentation.
Undersökningen har utförts i intervjuform med hjälp av ”tänka högt-metoden” (se avsnitt
2.3) och några fasta frågor (se bilaga 1).

Innan själva testet började klargjordes det för testpersonerna att det var prototypen
och inte testpersonerna som skulle testas. Sedan fick de veta lite om hur testet skulle gå
till samt varför det behövde göras. Uppgifter skrevs även ner om testpersonernas ålder,
kön och datorvana. Testpersonerna blev även informerade om att arbetet inte utfördes i
samarbete med IKEA.

Härefter har testarna först fått se 2D-presentationen och sedan 3D-prototypen.
De resterande frågorna har ställts under tiden som presentationerna visades. Personerna
har fått berätta om de egenskaper de har kunnat urskilja genom att betrakta 2D-bilden
och 3D-prototypen. Särskilt stor uppmärksamhet har lagts på vilka ord de använt och om
det blev ett starkare val av ord till 3D-prototypen. De har även fått uppge vilka
egenskaper de saknat i presentationerna och om de fått tillräckligt med information för
att kunna köpa möblerna. Efteråt har testpersonerna tackats för sin medverkan.

Till testet har det använts, förutom 2D-och 3D-presentationerna, ett frågeformulär (se
bilaga 1), en bärbar dator och en mp3-spelare. Mp3-spelaren har använts för att spela in
samtalen med testpersonerna. Det underlättade eftersom jag istället för att skriva kunde
rikta större uppmärksamhet mot personen som blev intervjuad. Inför varje test har
testpersonerna tillfrågats om det gjorde något att samtalen spelades in.
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3.3 Resultat och analys av användartest

Testresultatet har delats upp i separata avsnitt med testpersonernas bakgrund som
inledning. Varje avsnitt behandlar den data som erhållits från respektive fråga i
testformuläret (se bilaga 1). Bakgrunden, som är det första avsnittet, innefattar ålder,
kön, datorvana, vad datorn används till samt hur erfarna testarna är av handel via
Internet. Därefter följer två avsnitt om de egenskaper som deltagarna kunde urskilja ur
2D-presentationen respektive 3D-prototypen. Sedan behandlas informationsvärdet i de
båda presentationerna och om testpersonerna fick tillräckligt med information för att
kunna köpa möblerna. I avsnittet därefter tas det upp vilken betydelse testpersonernas
vana att handla via nätet har. Avslutningsvis görs en sammanfattning och analys av testet.

En del av den insamlade datan från användartestet är av kvantitativ typ (se avsnitt
2.3). Dessa data presenteras i tabeller i form av absoluta värden vilket är det vanligaste
presentationssättet för den här typen av information (Preece, Rogers & Sharp 2002, s.
379). Övrig data, vilka är av kvalitativ typ, redovisas i form av kommentarer.

3.3.1 Testpersonernas bakgrund

Av de 13 användartest som utfördes fördelades könen på sex kvinnor och sju män.
Åldersfördelning samt könsfördelning kan ses i tabell 1 nedan.

Ålder Totalt Kvinnor Män

0 - 20 0 0 0

21 - 30 4 2 2

31 - 40 2 0 2

41 - 50 3 2 1

51 - uppåt 4 2 2

Totalt 13 6 7
Tabell 1. Åldersfördelning bland kvinnor och män i användartestet.

Datorvanan hos testpersonerna kan ses i tabell 2. Fördelningen visar att det inte finns
några större skillnader i datorvana mellan kvinnor och män. Drygt hälften, 7 av 13, anser
sig ha medelbra datorvana.

Datorvana Totalt Kvinnor Män

Dålig 2 1 1

Medel 7 2 5

Bra 4 3 1

Totalt 13 6 7
Tabell 2. Datorvana fördelat bland kvinnor och män i användartestet.

På frågan vad testpersonerna använde datorn till, fanns det flera alternativ, nämligen spel,
Internet och annat. Alternativen kommer från ett frågeformulärsförslag (STC 2005). De
är en sammanslagning av de mest intressanta alternativen. Internetalternativet är relevant
på grund av hämtandet av information via datorn. Spelvana kan visa på förmåga att
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navigera i världar. En person svarade att hon aldrig använde datorn med motiveringen
”jag tycker inte om datorer”. Resultaten av datoraktiviteterna kan ses i tabell 3. Lägg
märke till att alla utom en, 12 av 13, är vana att använda Internet. Den 13:de personen
använde inte datorn över huvud taget.

Datoranvändning Antal Annat Antal

Spel 3 Film 1

Internet 12 Räkningar 5

Annat 11 Ordbehandling 2

Använder ej dator 1 Jobbet 5
Tabell 3. Visar vad testpersonerna använder datorn till. Underrubriken

”annat” har fått en egen tabell till höger.

Testpersonernas vana av att handla på Internet visas i tabell 4. Av de som hade handlat
förut var det två som köpt biljetter, en handlade kläder, en skaffade böcker, en försåg sig
med filmer, tre köpte skivor, två köpte möbler (däribland en säng), en skaffade
elektronikvaror, en handlade mat, en skaffade dricksglas och en handlade från Ellos
postorder. Flertalet av dessa produkter är sådana som inte behöver provas eller ses i
verkligheten. Det tolkas därför som att sådana varor föredras i större utsträckning när
det gäller Internethandel.

Totalt svarade sex personer nej till att handla möbler via nätet på grund av att de ville
se möbeln i verkligheten. En person svarade kanske, men tillade att han inte litade på
Internet utan alltid ville betala kontant. Dessutom tyckte han inte att han kunde
tillräckligt om det, trots att han gått en datorkurs genom jobbet. Två personer av de som
inte ville handla möbler via nätet kunde tänka sig att göra det om de först sett möbeln i
verkligheten.

Vana av näthandel Ant som
handlat förut

Ant som inte
handlat förut

Kan tänka sig att handla 9 0

Kan kanske tänka sig att handla 0 1

Kan inte tänka sig att handla 0 3

Totalt 9 4

Kan tänka sig att handla möbler 4 0

Kan inte tänka sig att handla möbler 5 4

Totalt 9 4
Tabell 4. Översikt av testpersonernas vana av näthandel.

Tabellen visar att majoriteten, tre av fyra, av dem som inte handlat tidigare är tveksamma
till all sorts Internethandel.

3.3.2 2D-presentationens egenskaper

Efter de inledande frågorna fick testdeltagarna först se webbshopen i 2D (se figur 8 på
s.18).

 Att utläsa egenskaper från 2D-presentationen av möblerna visade sig vara lite
förbryllande för testpersonerna. Många tvekade eftersom de inte förstod frågan och då
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har den fått omformuleras. Testpersonerna har inte givits några alternativ att välja mellan
utan de har själva fått berätta fritt om vad de har kunnat utläsa ur presentationen. En
sammanfattning av egenskaperna hos 2D-presentationen kan ses i tabell 5. 

Egenskaper hos 2D-presentationen Antal observationer

Mått 11

Pris 11

Dörrarna gick att öppna 4

Dörrarna var genomskinliga 4

Dörrarna hade handtag 1

Dörrarna var gjorda i frostat glas 3

Skåpet var gjort i björk 2

Skåpet hade fyra ben och var luftigt under 2

Skåpet hade ett hyllplan och en klädstång 2

Ej möjligt att avgöra dörrarnas material 1

Ej möjligt att avgöra skåpets material 2

Ej möjligt att avgöra skåpets innehåll 1

Ej möjligt att avgöra färg 3

Möjligt att avgöra utseende i verkligheten 4

Byrån var gjord i ek 4

Byrån var gjord i antikbetsad furu 1

Byrån hade tre lådor 8

Byråns lådor var utdragbara och lika stora 4

Byrån stod tätt mot golvet utan luft under 4

Man kunde inte dammsuga under byrån 1

Byrån hade en skiva som täckte toppen 1

Byrån hade en insvängd sockel nertill 1

Byrån saknade handtag, öppnades med avfasningen 1

Möblerna var fina 2
Tabell 5. Sammanfattning av de egenskaper som testpersonerna kunde

utläsa från 2D-presentationen.

Första möbeln som visades ur webbshopen var klädskåpet i björkfanér. Alla 13 såg att
första möbeln var en garderob och de förstod även att den skulle användas till förvaring.
Tre testpersoner funderade över det genomskinliga materialet i dörrarna och kom fram
till att det måste vara frostat glas. En utav dessa tänkte först att det var en spegel men
ändrade sig sedan.

En deltagare menade att hon inte kunde se vad det var för material till dörrarna. ”Jag
kan se igenom men vet inte vad det är för material”. Tre personer var tveksamma till om
skåpets färg visades rätt i datorn. ”Man kan ju aldrig se färgen riktigt”, menade en
person. De ansåg att färger som presenterades i en dator inte kunde bli exakt som i
verkligheten.

Två personer såg att det var luftigt under skåpet på grund av benen och en av dessa
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personer trodde att benen var ca 10 centimeter höga, vilket de också var.
Den andra möbeln var en byrå i ekfanér. Alla 13 såg att möbeln var en byrå och de

förstod även att den skulle användas till förvaring. En tyckte möbeln var fin när det
gällde design och träslag.

Bland de egenskaper som nämns är mått och pris ganska uppenbara eftersom de finns
med i faktarutan i presentationen. Övriga egenskaper är grundläggande och verkar
baseras på tidigare erfarenheter av liknade produkter som testpersonerna sett i
verkligheten. Eftersom möblerna baserats på kända IKEA-modeller kan det antas att
många känner igen dessa. För att återgå till testpersonernas antaganden så vet alla att en
lucka går att öppna och att en låda går att dra ut på grund av att det är så i verkligheten.
Testdeltagarna har här associerat till tidigare erfarenheter och gjort antaganden efter
dessa.

3.3.3 3D-prototypens egenskaper

Efter 2D-presentationen fick testdeltagarna se 3D-prototypen (se figur 6 på s.16). Inte
heller här fick testarna några val att välja mellan utan de fick fritt ange egenskaper hos
prototypen. En sammanfattning av 3D-prototypens egenskaper, finns i tabell 6.

En av personerna tyckte tapeterna var fina och funderade över vilken som bäst
passade till möblerna. En annan person ansåg att ”det är fiffigt med tapeterna men jag
skulle velat ha fler färger att välja mellan”. 

En person ansåg att det var bra att hon kunde titta i klädskåpet eftersom det i sådana
kan finnas både trådbackar och klädstänger. Nu fick hon en klar bild av hur den var
uppbyggd.

En av testarna trodde först, baserat på 2D-versionen, att skåpet var uppdelat i två
delar med en skiva som avskiljare mellan luckorna. I 3D-versionen ändrade han
uppfattning då han fick se insidan av skåpet.

Fyra av personerna började beskriva hur de skulle använda möblerna, till exempel var
de skulle ha skjortorna, var de kunde ställa morgontofflorna, vilken typ av fanér de skulle
valt och hur de skulle placera möblerna hemma.

En person påpekade att det ”blir lite mer flashigt med 3D än med 2D”. En annan
tyckte att ”här ser man bättre än i 2D”. Ytterligare en person sa att ”i 2D föreställer man
sig egenskaperna men i 3D får man veta konkret hur det ser ut”.

En person tyckte att verktyget var svårt att kontrollera med musen och var även
kritisk till programmet som verktyget var gjort i. Den här personen var en av dem med
mycket bra datorvana. Det kan ha bidragit till en större kännedom om hur bra verktyg
ska fungera vilket också har lett till högre krav.

I tabellen kan det utläsas att testpersonerna fortfarande gör en del antaganden
angående möblerna. Dock är större delen av de angivna egenskaperna baserade på
konkreta fakta eftersom testdeltagarna nu har kunnat prova möblerna.
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Egenskaper hos 3D-prototypen Antal observationer

Man kunde öppna och stänga luckor och lådor 13

Man kunde vrida, förstora, förminska och flytta möblerna 13

Man kan se baksidorna på möblerna 2

Testpersoner som beskrev hur de skulle använda möblerna 4

Man kunde välja mellan fyra olika tapeter 13

Tapeterna var fina 1

Verktyget var svårt att kontrollera med musen 1

3D gav en bättre bild av möblerna än vad 2D gjorde 8

I 3D såg man allt man behövde veta 2

Större möbler gjorde 3D-presentationen bättre än 2D-presentationen 1

3D-presentationen var bättre än 2D eftersom fler funktioner syntes 1

3D var snyggt och häftigt 5

3D gav en bättre uppfattning om bredd, längd och djup än 2D 2

Skåpets dörrar var av randigt glas 2

Skåpets dörrar var i färgat glas 1

Skåpet hade ett hyllplan och en klädstång 5

Skåpets handtag syntes dåligt framifrån 2

Skåpets handtag såg greppvänliga ut 1

Byrån hade utan tvekan tre lådor 4

Man kunde byta fanér på byrån 13

Byråns lådor gick att öppna ända ut 2

Byråns lådor var lika stora 1

Botten på sista lådan var även botten på byrån 2

Byrån och skåpet hade samma färg 1

Byrån och skåpet hade olika färg 1
Tabell 6. Sammanfattning av de egenskaper som testpersonerna kunde

utläsa från 3D-presentationen.

3.3.4 2D-presentationens informationsvärde

Efter att testpersonerna fått se möblerna både i 2D och 3D fick de frågan om de fått
tillräckligt med information från 2D-presentationen för att kunna köpa möblerna (se
tabell 7).

Gav 2D-presentationen tillräckligt med information? Antal

Ja 1

Kanske 1

Nej 11

Totalt 13
Tabell 7. Översikt av informationsvärdet i 2D-presentationen.
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Den person som var tveksam till om hon fått tillräckligt med information nämnde att det
nog bara hade fungerat om hon fått titta på 2D-presentationen innan hon besökte ett
varuhus.

Den grupp som svarade nej var överväldigande stor. Det antas bero på att
testdeltagarna kände sig osäkra på om de fått rätt uppfattning om möblernas utseende.
Detta antagande visade sig vara riktigt eftersom många ville se möblerna i verkligheten
(se tabell 8).

I tabell 8 finns en lista på vad testpersonerna saknade i 2D-presentationen.

Egenskaper som saknades i 2D-presentationen Antal

Ville se möblerna i verkligheten 6

Ville ha information om färg och träslag 1

Ville ha större bilder av möblerna 1

Ville kunna vrida på möblerna 1

Ville kunna titta inuti möblerna 3

Byråns lådor syntes dåligt var de började och slutade 1

Ville veta hur långt ut man kunde dra lådorna 1

Visste inte vad som saknades 2
Tabell 8. Översikt av de egenskaper som saknades i 2D-presentationen.

En av dem som inte fått tillräckligt med information berättade att hon inte kunde tänka
sig att handla från en katalog heller.

Det har antagits att tre av egenskaperna presenterade ovan (vridbara möbler, kunna
titta inuti och utdragning av lådor) har angivits på grund av att dessa fanns med i 3D-
prototypen.

3.3.5 3D-prototypens informationsvärde

Svaren på frågan om 3D-verktyget gav tillräckligt med information för att man skulle
kunna köpa möblerna har presenterats i tabell 9.

En av de som svarade ja var lite tveksam. Av de som inte fick tillräckligt med
information ansåg två att 3D var bättre än 2D och att de fördes närmare ett köp men inte
hela vägen. En av dessa tyckte att 3D var ”ganska bra men inte fulländat”.

Gav 3D-prototypen tillräckligt med information? Antal

Ja 7

Nej 6
Tabell 9. Översikt av informationsvärdet i 3D-prototypen.

Både de  deltagare som var nöjda och de som inte fått tillräcklig information saknade en
del egenskaper. Dessa egenskaper finns i tabell 10 nedan.
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Egenskaper som saknades hos 3D-prototypen Antal

Faktaruta med mått, pris, vikt, färg, träslag, massivt trä eller
fanér, materialval, lagerstatus. 4

Ville känna på möblerna 2

Ville se möblerna i verkligheten 4

Ville ha foton 1

Ville känna om möbeln var stabil 1

Ville kunna möblera ett helt rum 2

Ville ha med en bäddsoffa i produktsortimentet 1

Ville ha kläder som hängde i skåpet 2

Ville ha hyllor istället för klädstången 1

Ville använda verktyget i samband med ett varuhusbesök 2

Ville ha fler färger bland tapetvalen 1

Färger visades inte rätt i datorn 2

Visste inte vad som saknades 1
Tabell 10. Översikt av de egenskaper som saknades i 3D-prototypen.

De fyra personer som ville se möblerna i verkligheten menade att de ville vara säkra på
att de fått rätt möbel i rätt färg och utförande. De ville även veta att de gjort ett bra köp
och att möbeln såg ut som de förväntat sig. En ville undvika att behöva byta varan
eftersom hon tyckte det var jobbigt. Hon ursäktade sig och sa: ”jag är lite gammaldags
när det gäller sådant”!

En av personerna som ville möblera ett helt rum hade redan provat ett sådant
program. Det har antagits att det programmet var mer omfattande och innehöll mer
funktioner än den här 3D-prototypen. Om man provat ett sådant program är det bara
naturligt att man förväntar sig något liknande av andra program i samma stil. Detta kan
vara förklaringen till den här testpersonens åsikter.

Den person som ville ha med en bäddsoffa i möbelsortimentet tyckte att det hade varit
intressant att se hur den skulle fällas ut.

De två testpersoner som ville att det skulle hänga kläder i skåpet sa att det berodde på
att de ville se skåpet i funktion.

I jämförelse med de egenskaper som saknades hos 2D-presentationen så har det
tillkommit några önskemål när det gäller 3D-prototypen. Testpersonerna ville ha en
liknande faktaruta som fanns med i webbshopen. De ville även kunna känna på möblerna
och testa stabiliteten. Andra egenskaper handlade om möblernas utförande och
prototypens funktioner. Testdeltagarna önskade sig fler möbler och fler tapetval. De ville
kunna ändra möblerna så att de bättre passade deras önskemål. Det hade även varit
önskvärt att kunna möblera ett helt rum och se flera olika möbler tillsammans. Ett foto
hade kunnat minska testpersonernas tvekan angående material och färg.
 Av de allmänna kommentarerna ansåg en att största vinsten med 3D-verktyget var att
man kunde titta inuti möblerna. Att kunna vrida på möblerna, öppna luckor och titta inuti
är exempel på direktmanipulation i prototypen (se avsnitt 2.2). Direktmanipulation
innebär att man använder visuella representationer (möblerna), fysiska handlingar
(möblerna kan vridas) och ger en omedelbar synlig effekt av de handlingar som utförs
(möblerna rör sig) i ett interaktivt verktyg (Shneiderman 1997).

Många av testpersonerna var rädda för att prova verktyget själva. Endast 5 av 13
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hanterade musen själva och testade alla funktionerna. Det observerades att dessa
personer gav fler synpunkter på verktyget än de övriga som bara såg på när testledaren
visade dem. Troligtvis fick de fem personerna ett större utbyte av interaktionen samt blev
mer överraskade av tekniken och möjligheterna med den. Trots detta var det bara två av
dessa som tyckte att de fick tillräckligt med information av 3D-versionen. Orsaken till att
så många inte vågade prova prototypen kan ha berott på att de inte visste hur de skulle
använda den och att de var rädda för att visa sin osäkerhet. Detta trots att nästan alla, 12
av 13, var bekanta med datorer och Internet.

3.3.6 Betydelsen av erfarenhet av att handla över nätet

Näthandelns betydelse för uppfattningen av 2D-verktyget presenteras i tabell 11 nedan.

Näthandelns betydelse för 2D-
presentationen

Tillräcklig info
från 2D

Ej tillräcklig
info från 2D

Har handlat tidigare 1 8

Har ej handlat tidigare 1 3

Totalt 2 11

Kan tänka sig att handla 1 8

Kan kanske tänka sig att handla 0 1

Kan inte tänka sig att handla 1 2

Kan tänka sig att handla möbler 1 3

Kan inte tänka sig att handla möbler 1 8
Tabell 11. Näthandelns betydelse för hur testpersonerna uppfattade 2D-prototypen.

Bland de elva testpersoner som inte fått ut tillräckligt av 2D-modellen var sex kvinnor
och fem var män. Testpersonerna var jämnt fördelade i åldersgrupperna. En person ansåg
sig ha dålig datorvana, sex hade medel och fyra hade bra.

Av de två som fått tillräcklig information från 2D-modellen var båda män och i
åldersgrupperna 31-40 år samt 51 år och uppåt. En hade dålig datorvana och en hade
medel.

Näthandelns betydelse för uppfattningen av 3D-verktyget presenteras i tabell 12. I
gruppen som inte fick ut tillräckligt med information fanns det tre kvinnor och tre män.
Åldersgrupperna var jämt fördelade. En hade dålig datorvana, fyra hade medel och en
hade bra.

Bland de som fått tillräcklig information så var tre kvinnor och fyra var män.
Åldersgrupperna var även här jämt fördelade. En ansåg sig ha dålig datorvana, tre hade
medel och tre hade bra.

Totalt sett så var det bara en av de fyra som inte ville handla något via nätet, varken
möbler eller annat, som ändrade sig efter att ha sett 3D-verktyget. Av de fem som
handlat något via nätet tidigare men som inte kunde tänka sig att köpa möbler var det tre
som ändrade sig. Av de fyra personer som både handlat och som kunde tänka sig att
köpa möbler var det tre som också fick ut tillräckligt av 3D-verktyget.
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Näthandelns betydelse för 3D-prototypen Tillräcklig info
från 3D

Ej tillräcklig
info från 3D

Har handlat tidigare 6 3

Har ej handlat tidigare 1 3

Totalt 7 6

Kan tänka sig att handla 6 3

Kan kanske tänka sig att handla 0 1

Kan inte tänka sig att handla 1 2

Kan tänka sig att handla möbler 3 1

Kan inte tänka sig att handla möbler 4 5
Tabell 12. Näthandelns betydelse för hur testpersonerna uppfattade 3D-prototypen.

Större delen av de vana Internethandlarna, sju av nio, kunde urskilja fler egenskaper hos
presentationerna än de ovana. Bland de fyra som inte var vana vid handel över nätet så
var det dock en som angav lika många egenskaper som de vana.

Sex personer av de nio vana Internethandlarna hade handlat saker som inte kräver
någon närmare granskning. Varorna bestod av biljetter, skivor och böcker. Sådana varor
behöver inte provas eller mätas ut, de är gjorda av material som man väl känner till och
det är sällan några konstigheter med varorna. Fyra av de testpersoner som handlat den
här typen av varor tyckte att de fått tillräckligt med information av 3D-prototypen.

Tre av de nio vana Internethandlarna hade dock köpt varor som man kanske hade
velat se i verkligheten nämligen kläder och möbler (däribland en säng). Det framgick
dock inte om testpersonerna hade sett varorna i verkligheten först. Två av de som köpt
möbler och kläder tyckte att de fått tillräcklig information av 3D-prototypen.

3.3.7 Sammanfattning

Slutsatserna av detta har blivit att varken ålder, kön eller datorvana hade någon betydelse
i den här undersökningen för hur man uppfattade 3D-verktyget. Nästan alla
testpersonerna, 12 av 13, använde Internet.

Det som hade betydelse var om man inte handlat via nätet förut. Det har lett till att
man, trots upplevelsen av positiva egenskaper hos verktyget (i vissa fall), inte kände sig
bekväm med den sortens inköp. Dessa personer kunde även urskilja färre egenskaper hos
båda presentationerna än vad de vana Internethandlarna kunde. Som det diskuterats i
avsnitt 2.2 så kan detta bero på att oerfarna inte lägger ner lika mycket engagemang och
energi i beslutsprocessen (Preece, Rogers & Sharp 2002, s. 89). 

Bland de fyra som inte hade handlat och som inte ville handla möbler eller något annat
via nätet var det bara en som ändrade sig efter att ha sett 3D-verktyget. Det visar också
på att oerfarna Internethandlare inte fick tillräcklig information av 3D-prototypen.

Drygt hälften, 7 av 13 testpersoner, tyckte dock att de fått en tillräckligt bra bild av
möblerna för att de skulle kunna köpa dem.

Av de sex personer som inte hade fått tillräckligt med information saknade alla utom
en egenskaper hos verktyget som inte var tekniskt möjliga att genomföra. Exempel på
sådana var att se möblerna i verkligheten och att kunna känna på dem. Hälften av dessa
personer var oerfarna när det gäller Internethandel. Oerfarna tenderar att gör antaganden
som baseras på information om liknande situationer (Preece, Rogers & Sharp 2002, s.
89). Det kan därför antas att dessa personer associerat till hur de tittar på möbler i
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varuhuset och sedan dragit slutsatser från detta. Följden blev att de räknade upp
egenskaper som att kunna känna på möblerna eftersom det var det de gjorde under
varuhusbesöket. I dessa personers fall hade verktyget passat i kombination med ett
varuhusbesök. De hade då kunnat förbereda besöket med att titta på verktyget. De hade
också kunnat använda det efter besöket som ett hjälpmedel i beslutsprocessen att välja
rätt möbel.

3D-verktyget uppmuntrade testarna att associera fritt runt möblerna i större
utsträckning än med 2D-presentationen. De funderade över hur de skulle använda
möblerna hemma och hur de kunde utnyttjas på bästa sätt.

Några av de frågor och funderingar som uppstod i 2D-presentationen fick svar i 3D-
prototypen. Där var egenskaperna mer uppenbara och ”konkreta” som en testdeltagare
uttryckte det.

Många upplevde 3D-prototypen som mer spännande och ”häftig”. Det beror troligen
på att detta sätt att visa möbler var nytt för dem. Testpersonerna hade många gånger inte
en aning om att man kunde göra en presentation på det viset.

Avslutningsvis kan det konstateras att majoriteten var positiv till att möbler
presenterades i 3D även om det inte var det ultimata sättet.

4. Diskussion

I diskussionen tas rapportens kvalitet upp tillsammans med frågeställningen och
prototypens eventuella användningsområden.

4.1 Granskning av rapportens kvalitet

I 2D-presentationen har jag valt att använda en 3D-bild av möblerna istället för ett
vanligt foto. Orsaken till detta var att jag ville att användartestarna skulle få se möbler
som var framtagna på samma sätt. Grundförutsättningarna blev då de samma och varken
2D- eller 3D-presentationerna fick några fördelar gentemot varandra.

3D-verktyget var framtaget för att kunna presenteras på nätet och bildkvalitén har
därför sänkts för att minska fördröjningar i interaktiviteten. Som det har diskuterats
tidigare så är det viktigt att hålla nere dessa fördröjningar eftersom de leder till förvirring
och irritation hos användaren (se avsnitt 2.2)

Överföringen av möblerna från 3D Studio Max till Cult3D har tyvärr också medfört
en minskad kvalité på texturerna (se avsnitt 2.1). Att använda vanliga foton i 2D-
presentationen hade givetvis varit det bästa, men jämförelsen med 3D-verktyget hade då
givit en felaktig bild av möblerna eftersom skillnaderna i färg och material då blivit så
stora.

I efterhand har det visat sig att några av testdeltagarna ville ha riktiga foton av
möblerna. Genom att infoga ett foto i båda presentationerna hade missförstånd kunnat
undvikas angående färg eller vilken typ av fanér som möblerna hade. Riktiga detaljfoton
hade också kunnat användas till texturerna istället för bilder skapade i datorn. Det hade
troligtvis gjort möblernas ytor mer verklighetstrogna. En del av testpersonerna
efterfrågade en faktaruta, liknande den i webbshopen. En sådan hade också kunnat bidra
till en bättre bild av möblerna.

I efterhand har det även visat sig att bildperspektivet i både webbshopen och 3D-
prototypen är felaktiga. Ingen av testdeltagarna har påpekat detta men undermedvetet
kan de ha registrerat möblerna som konstigt stora eller små. Perspektivet i en bild är
viktigt för hur man uppfattar saker. I det här fallet borde den aspekten funnits med redan
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under designprocessen.
När det gäller trovärdigheten i testresultaten har det antagits att testpersonerna i viss

mån har undvikit alltför negativa kommentarer. Eftersom testen utfördes ansikte-mot-
ansikte av samma person som tagit fram prototypen kan en del testdeltagare ha haft svårt
att ge sådan kritik.

Det var även svårt att hålla sig neutral och objektiv under användartestet (se avsnitt
2.3). Några testdeltagare försökte lista ut vad jag var ute efter för att kunna ge ”rätt”
svar. I några enstaka fall kan de ha lyckats och därför kan en del av testresultaten vara
färgade av det här.

Testen har även utförts i liten skala vilket gör att man endast kan dra slutsatser som
gäller för de involverade testdeltagarna. Att kunna dra större slutsatser angående
möbelpresentationer i 3D hade krävt ett mycket större underlag.

4.2 Besvarande av frågeställning

Undersökningen har visat att presentationer i 3D kan göra upplevelsen mer intressant
och spännande än att visa dem i 2D. Animationer som görs i 2D kan upplevas som platta
och har en tendens att se mer stiliserade och tecknade ut (Graham 1999, s. 149).
Animationer i 3D ser däremot mer realistiska ut. 3D-animation gör även att den
interaktiva presentationen får större effekt. Detta sker bland annat genom att komplex
information kan förklaras (ibid, s. 149), i det här fallet hur möbler ser ut från olika
vinklar och hur de ser ut inuti.

Min hypotes har varit följande: om vridbara och öppningsbara 3D-möbler, placerade i
en virtuell miljö som liknar kundernas hem, leder till att kunderna erhåller mer
information om möbelns utseende, storlek och funktion, så kan kunderna lättare avgöra
om de vill köpa produkterna.

I testresultaten kan man utläsa att drygt hälften, 7 av 13, ansåg att de faktiskt fått
tillräckligt med information för att veta om de ville köpa möbeln. Genom att presentera
en produkt på det här sättet kan kunderna förstå hur de ska använda varan. Som det
beskrivits i avsnitt 2.2 så är den här typen av förståelse för hur något kan användas
mycket mer tilldragande än skrivna instruktioner (Norman 1990). Prototypen innehåller
även direktmanipulation (se avsnitt 2.2) som, i jämförelse med textbaserad information,
bidrar till att användarna enklare hittar den informationen de söker. De här sakerna kan
vara en förklaring till att testdeltagarna överlag var positiva till produktpresentation i 3D,
även om alla inte fick ut tillräckligt med information.

En annan positiv egenskap med prototypen är att testpersonerna kunde ange mer
konkreta egenskaper hos möblerna än vad de kunde med 2D-presentationen. Det
berodde på att de kunde undersöka möblerna och därigenom fick de reda på om deras
antaganden och uppfattningar om möblerna var korrekta.

Bland de personer som inte kunde avgöra om de ville köpa möblerna baserat på 3D-
prototypen kan man se att vanan av Internethandel är en avgörande faktor. Har man inte
köpt något på nätet förut och därför inte är familjär med den typens handel har man svårt
att använda 3D-prototypen vid inköp. En annan stor faktor är att testdeltagarna ville se
varan i verkligheten.

Har då 3D-prototypen givit så pass mycket information att kunderna lättare kunnat
avgöra om de vill köpa möblerna? Svaret på den frågan är tveksam. Ungefär hälften av
testpersonerna är för och ungefär hälften är emot. Ytterligare modifieringar i prototypen
kan säkert bidra till att procentnivån på ja-sägarna ökar. Skulle prototypen användas i
kombination med ett varuhusbesök så skulle troligtvis nivån öka till 100%. 

Det kan även diskuteras om en högre komplexitet angående interaktiviteten, hade lett
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till att testpersonerna fått tillräckligt med information från 3D-prototypen.
Testpersonerna har påpekat att de ville ha ytterligare information i form av en faktaruta.
I denna skulle det finnas mått, pris, vikt, färg, träslag, om det var fanér eller massivt trä,
materialval, lagerstatus och ett foto av möbeln. Sådana saker är enkla att implementera i
prototypen. Det hade säkert givit användarna en större behållning men hade det varit
tillräckligt?

Nästan alla (fem av sex) av dem som inte fått tillräcklig information ville ha med
egenskaper som inte är tekniskt möjliga. De ville se möblerna i verkligheten och kunna
känna på dem. Prototypen kan göras bättre men inte så pass bra att alla testdeltagarna får
tillräckligt med information för att kunna köpa möblerna.

Hög komplexitet när det gäller interaktiviteten är inte alltid av godo. Ju mer komplext
verktyget är, desto mer tid, planering, utveckling och testning krävs det för att få en
fungerande prototyp (Graham 1999, s. 20). Det är också viktigt att tänka på vilken typ
av dator som den tänkta användaren har. Mycket komplexitet kan i sämsta fall leda till
stora filer. Utvecklarens dator må vara snabb och kan klara detta men en användare med
en äldre och inte fullt så snabb dator kan bli besviken när programmet inte fungerar (ibid,
s. 21).

Ytterligare en aspekt angående komplexitet är det begränsade utrymmet på skärmen
(ibid, s. 77). För mycket funktioner på skärmen gör den rörig och förvirrande. Rätt antal
förhöjer upplevelsen så det gäller att hitta rätt balans.

4.3 3D-verktygets användningsområden

Även om 3D-verktyget uppfattades som positivt så tyckte drygt hälften, 6 av 13, att de
saknade egenskaper hos det. En del testdeltagare berättade att de kunde tänka sig att
använda det i kombination med ett varuhusbesök. Detta är en viktig observation
eftersom det troligtvis är detta som är det riktiga användningsområdet för verktyget i
framtiden. Genom att komplettera 3D-verktyget med att kunna se möblerna i
verkligheten så tillförs alla de saknade egenskaperna.
 Det har belysts tidigare att de personer som handlar via nätet främst köper produkter
som till exempel böcker och skivor. Sådana produktkategorier är tacksamma att
presentera på nätet eftersom de är likvärdiga i utseende och material. En cd-skiva, till
exempel, består alltid av samma material och har alltid ett plastfodral som skydd. Varor
som dessa behöver inte provas eller tas på för att man ska veta hur de ser ut. De köps för
att man kan lita på att de är som man förväntat sig. Möbler däremot, har en mer
komplicerad beslutsprocess (Oh, Yoon & Hawley 2004, s. 2). Webbutiker som säljer
möbler måste övervinna saknaden av kunna testa möblernas komfort på ett realistiskt
sätt, att kunna känna på dem samt de höga kostnaderna för utkörnings- och
återlämningsprocesserna (ibid).

Även i den här undersökningen kan man se att varor av typen kläder, skor och möbler
faller i en gränszon för vad som anses som säkra Internetköp. Majoriteten av de
testpersoner som inte fått tillräckligt med information för att kunna köpa möblerna var
tveksamma till om de skulle få rätt möbel, rätt färg och rätt utförande. De ville undvika
att känna sig lurade ifall produkten inte levde upp till deras förväntningar när de såg den i
verkligheten.

För att användarna och kunderna ska känna sig säkra i sina möbelval behöver 3D-
verktyget som sagt användas som ett komplement till ett varuhusbesök. Användarna kan
då i lugn och ro prova ut vilka möbler som verkar intressanta i förväg för att sedan spara
tid i varuhuset. De kan också friska upp minnet angående favoritmöbeln när de kommit
hem från affären. I båda fallen kan 3D-verktyget verka som ett hjälpmedel i
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beslutsprocessen av att välja rätt möbel.
3D-verktyget skulle även kunna användas för andra typer av produkter. För att kunna

användas enbart via webben bör produkten vara inom ramen för säkra Internetköp det
vill säga produkter som böcker, skivor och elektronikvaror. Tjänster som till exempel
biljettköp har däremot ingen vinning med att presenteras i 3D. Det hade även varit
intressant att se produkter som kläder i 3D. H&M:s webbsida innehåller idag en variant
av 3D-presentation (se avsnitt 2.4).

5. Slutsats

Att presentera produkter i 3D kommer säkert vara en vanlig företeelse inom en snar
framtid. Undersökningen i det här arbetet har visat att man är positiv till den här sortens
presentationer samt att de bäst kommer till sin rätt när de används i kombination med ett
varuhusbesök. Även om 3D-prototypen i den här undersökningen inte har kunnat avgöra
ett beslut om köp så har den i jämförelse med 2D ökat beslutsförmågan.
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Bilaga 1

Produktpresentation i 3D
Frågeformulär till användartest

Innan användartestet:

Testperson nr: ___

Ålder:  ___  0 – 20 år   ___  21 – 30 år   ___  31 – 40 år    ___  41 – 50 år    ___  51 – år

Kön:      ___  Kvinna         ___  Man

Hur stor datorvana anser du att du har?        ___  Dålig        ___  Medel        ___  Bra

Till vad använder du datorn?
___  Spel
___  Internet
___  Annat    I så fall vad__________________________________________

Har du handlat något via Internet förut?        ___  Ja       ___  Nej

Om ja, vad handlade du?___________________________________________

Om nej, kan du tänka dig att handla från nätet?        ___  Ja        ___  Nej

Kan du tänka dig att handla möbler från nätet?        ___  Ja        ___  Nej

Under användartestet:

Beskriv möbeln som presenteras i 2D-format. Vilka egenskaper kan du urskilja här?

Beskriv möbeln som presenteras i 3D-format. Vilka egenskaper kan du urskilja här?



Efter användartestet:

Gav 2D-presentationen dig tillräckligt med information för att du skulle kunna göra ett
inköp?

        ___  Ja        ___  Nej

Om nej, vad saknas?

Gav 3D-presentationen dig tillräckligt med information för att du skulle kunna göra ett
inköp?

        ___  Ja        ___  Nej

Om nej, vad saknas?
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