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1 Inledning
Vi inleder detta kapitel med en bakgrundsbeskrivning av det område vi har valt att
undersöka. Sedan redovisar vi det problematiska med det vi vill undersöka. Till
det följer ett syfte med denna undersökning samt vilka avgränsningar vi har tagit
och hur vi kommer att disponera rapporten.

1.1 Bakgrund
I samband med den enorma teknikutveckling som har skett de senaste åren har vi
sett att tredimensionell grafik (3D-grafik) har blivit mer och mer vanlig.
Begreppet 3D är en förkortning som står för tre dimensioner, det vill säga höjd,
bredd och djup. Vidare talar man även om 3D – grafik, där man vanligtvis menar
bilder, antingen stillbilder eller animationer, som är skapade i en dator för att
företräda tredimensionella objekt. Man skapar en effekt av djup och perspektiv
där grafiken byggs upp genom att man utformar olika objekt i en virtuell 3D-rymd
inuti datorn. Sedan avbildas koordinaterna på ett tvådimensionellt plan där man
med hjälp av information om ljuset och ytorna skapar effekten av djup. Efter att
man har skapat dessa tredimensionella ritningar av figurer och miljöer, lägger
man också in skuggor, reflektioner, spegelbilder och ordnar skärpedjup, ytor och
olika typer av material så som trä, tyg, plast med mera, samt information om
perspektiv, rörelse och placering. Sedan är det dags för rendering. Renderingen är
en process där datorn framställer en bild eller en film, som är en sekvens av
bilder.
Att skapa något som inte existerar eller avbilda verkligheten i en 3D-miljö är
något som vi har sett förekomma i många sammanhang. Exempel på användning
av 3D-grafik har vi de stora filmbolagen som mer och mer väljer att göra en hel
film bara i 3D-grafik. Vi upplever att även den enorma utvecklingen inom
dataspelsbranschen har gett upphov till efterfrågan av olika IT-verktyg för att
modifiera och animera 3D modeller och framför allt möjligheten att skapa
individer i en 3D-värld. Exempel på 3D baserade dataspel är det världskända
relationsdataspelet, The Sims. Två japanska företag, Seikisui House och Misawa
har utvecklat egna IT-verktyg för att hjälpa utvecklaren i byggprocessen. (Byfors
m.fl, 2007). Dessa IT-verktyg baseras ofta på 3D-modeller som främst beskriver
en byggnads geometri och ytskikt. 3D-modellen är sedan kopplad till en databas,
där man har lagrat alla de delkomponenter som ingår i det egna byggsystemet
(upp till 300 000 olika komponenter förekommer). En annan bransch som vi
upplever har blivit påverkad av utvecklingen och tillämpningen av 3D-grafiken,
är klädindustrin, då det blivit möjligt för de stora klädföretagen att kunna erbjuda
”virtuella provrum” åt sina kunder. Vi tror att om kunderna får möjlighet att prova
kläder via ett virtuellt provrum, kan det bidra till en ökad försäljning. Många
personer som vi har pratat med, har tidigare valt att inte beställa kläder från
Internet, just för att de inte hade möjlighet att prova kläderna först.
Ett företag som har utvecklat IT-verktyg för 3D-animation och som också har
utvecklat applikationer för virtuella provrum, är My Virtual Model Inc. My
Virtual Model Inc grundades av entreprenörerna Louise Guay och Jean-François
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St-Arnaud år 1993 som då gick under namnet Public Technologies Multimedia
Inc. (PTM). År 2000 bytte Public Technologies Multimedia Inc. (PTM) namn till
My Virtual Model Inc, då företagets fokus låg på online klädshopping marknaden.
Sedan år 2000 har My Virtual Model Inc arbetat med att sätta standarder för
virtuell identitet (www.mvm.com). Detta är tack vare dess innovativa produkter så
som virtuella provrum och virtuella modeller som man kan skapa och dela med
sig. My Virtual Model erbjuder även lösningar i form av stimulator för
heminredning och weight loss (viktminskning) applikationer. En av My Virtual
Model Incs senaste lösningar till den stora utvecklingen inom e-handel, är
BrandME - I am the brand, som är en plattform som beställaren kan lätt ladda upp
på sin webbsida. BrandME applikation kan man hitta hos många klienter inom
detaljhandel, mode och skönhets industrier, så som Sears, H&M, Adidas, Speedo,
Levi Strauss & Co och även på portaler och virtuell kontaktnät som Facebook och
MySpace.
När man utvecklar ett nytt IT-system är det många faktorer man måste ta hänsyn
till. Utvecklaren av det nya IT-systemet strävar efter att följa riktlinjer så att ITsystemet blir så användbart som möjligt. Användbarhet studeras inom området
Människa – datainteraktion (MDI). Det finns lite olika definitioner på just
användbarhet, men alla dem menar ungefär samma sak. En av dem som ger en
förklaring till dessa begrepp är Sköld (2001), som menar att användbarhet handlar
om en bra relation mellan användare, system och uppgifter.
När man pratar om användbarhet på webben är det frågan om att inte få
användaren att tänka så mycket på hur och vad hon/han ska göra. Krug (2006)
skriver att användaren skall utifrån webbdesignen kunna förstå vad det är frågan
om, och hur man kan använda det, utan att anstränga sig så mycket. Nielsen
(2001) anser att användbarhet är viktigast på webben. Där han uttrycker det så
enkelt som: om kunderna inte kan hitta en produkt, så köper de den inte. Medan
Molich (2002) menar att en användbar webbplats ska vara lätt att lära sig, lätt att
komma ihåg, effektivt att använda, begriplig och tillfredställande att använda.
Vid användning av ett IT-system är det lämpligt att börja prata om eTjänster, men
bara under vissa omständigheter. Med prefixet e menar man att tjänsterna är
elektroniska. Man förutsätter då informationsteknik (IT) som medium och
utförare i samband med att de tillhandahålls. Med den andra delen av termen,
tjänst, avser man att användningen av IT är avsett för kunder i någon form. I och
med det, förutsätter en eTjänst att både kunden och tjänstleverantören använder
IT-system på ett sådant sätt att de inte behöver mötas ”ansikte-mot-ansikte” eller
via telefon. Den interaktion som sker vid användning av eTjänster är den sociala
interaktionen, men via användning av IT-system. För att en företeelse skall anses
som eTjänst måste tre grundegenskaper uppfyllas. Dessa tre grundegenskaper är:
rollerna tjänsteleverantör och kund, social interaktion via IT-system och att
kunden använder tjänsteleverantörens IT-system. (Hultgren, 2007).
I denna uppsats kommer vi att utvärdera BrandME som en eTjänst. Vi kommer att
utifrån litteraturstudier och användarundersökning utvärdera hur användbar denna
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typ av eTjänst är. Eftersom BrandME också är en webbapplikation kommer vi att
i utvärderingen utgå ifrån de riktlinjer som finns inom ramen av god webbdesign.
Webbdesign är konsten att designa webbsidor. Att designa en webbplats innebär
att välja passande färger, anpassa funktionalitet och form. För att fastställa vad
som är ”god webbdesign” ska vi bland annat utgå från Steve Krug (2006), Jacob
Nielsen (2001) och Rolf Molich (2002).

1.1.1 Beskrivning av BrandME – I am the brand
BrandME är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum. Genom att välja
ur de delkomponenter som finns lagrade i BrandME databas, kan användarna
skapa en virtuell kopia av sig själv. Med denna applikation kan man skapa en
modell av sig själv, genom att ange längd, vikt och även välja kroppsbyggnad.
Sedan kan man specificera detaljer på modellen, så som frisyr, hårfärg, hudfärg
och ögonfärg. Resultatet visas sedan i fyra renderade 2D (två dimensionella)
bilder av 3D modellen. Detta i sin tur gör att modellen kan roteras så att man får
möjlighet att se hur kläderna sitter i olika vinklar. Man kan även lägga in en bild
på sitt eget ansikte som sedan visas på den virtuella modellen. En annan sak som
denna applikation består av är klädprovning. Man kan prova kläder virtuellt
genom att välja bland de kläder som finns lagrade i databasen. Användaren kan,
genom att klicka på önskat klädesplagg som sedan sätts på modellen, se hur
kläderna ser ut på den virtuella modellen. Kläder kan utprovas i olika modeller
och färg. Genom BrandME kan användarna visa upp flera märken i deras virtuella
garderob och sätta ut dem på deras personliga sida där besökare kan ge
kommentarer eller så kan man välja att diskutera köpet online med en ”personal
shopper”.
BrandME applikationen har samma uppbyggnad och utseende oavsett klient.
Klienter i detta fall är H&M, Sears, Adidas, Speedo, Levi Strauss & Co. Det som
skiljer är endast färger på applikationen som har ändrats för att matcha klientens
webbplats. Bilden nedan (se figur 1) är tagen från H&M:s startsida för virtuell
provrum. För att gå vidare från startsidan måste man först börja med att klicka på
knapparna; ”Ladies” (Damer) eller ”Men” (Herrar).
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Figur 1. Startsidan

Efter att man har klickat sig vidare från startsidan, kommer man till nästa sida
som ser ut som i figur 2 och 3 nedan, beroende på vilken av knapparna man har
valt att trycka på.

Figur 2. Dam
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Figur 3. Herr
De kroppsmodeller som man ser här på bilderna har förinställda mått. Nu kan
man, som kund, börja skriva in mått utifrån sin egen kropp. Sedan kan man välja
mellan de olika plagg som finns. Sedan kan man gå vidare och välja bland olika
alternativ, så som frisyr, hudfärg och bakgrund. Vill man sen ha sitt eget ansikte
på modellen, kan man ladda upp en bild på sig själv som sedan läggs till på
modellen. Slutligen, när man är nöjd med de klädesplagg man har provat, kan
man gå vidare för att beställa kläderna.

1.2 Problemformulering
Utvecklingen av BrandME påbörjades för ca 12 år sedan, då man såg ett behov av
den här typen av lösningar av en eTjänst. Ur teknisk aspekt är denna lösning
komplex men utförbar. Det som vi anser vara komplext med BrandME är
samspelet mellan de olika delarna som denna webbapplikation består av, så som
3D-grafik och databaser. Ett annat samspel som är viktig för att BrandME ska
fungera korrekt är det samspel som sker mellan inmatning av värden och
framställningen av kroppsmodellen som byggs upp baserad på de inmatade
värdena.
Processen från och med att man går in i det virtuella provrummet tills man beställt
kläder och är klar kan också vara problematiskt. För att man ska kunna skapa en
så lik virtuell kopia av sig själv som möjligt, då måste man ange/välja fler värden
än bara längd och vikt. Denna process kan vara ganska tidskrävande beroende på
hur fort man mäter sig eller hur van man är vid användning av olika typer av
eTjänster osv. En annan sak som kan vara problematiskt är att de virtuella
modellerna som skapas måste överensstämma med verkligheten. Svårigheten
ligger i att göra exakta uträkningar för hur modellen ska se ut, vilket kräver
mycket samspel mellan delar som BrandME består av.
5

Ur användbarhetssynpunkt är detta samspel en av de viktigaste delarna i helheten.
Även samspelet mellan användare och system är en viktig del i användbarhet.
Eftersom BrandME är en ny företeelse kan det vara problematisk att utforma
denna typ av eTjänst p.g.a. att man kanske inte har en helt klar bild av vad de
blivande användarna behöver och vill ha.

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att göra en utvärdering av BrandME. Vi vill
studera denna nya företeelse där man med hjälp av bl.a. 3D-grafik och databaser
har skapat virtuella provrum och därmed gjort det möjligt att prova på kläder
virtuellt.
De frågor som vi vill titta närmare på är om BrandME följer de riktlinjer som
finns för hur man bygger upp ett användbart system? Är webbdesignen av
BrandME väl genomtänkt och följer de riktlinjer om hur en god webbdesign bör
vara? Hur upplever användarna/kunderna systemet? Vilka eventuella fördelar
samt nackdelar finns?

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att i vårt arbete avgränsa oss till funktionaliteten, designen och nyttan
med eTjänsten BrandME. Uppsatsen tar inte hänsyn till detaljerad beskrivning av
hur BrandME är uppbyggt. Med detaljerad beskrivning menar vi att beskriva steg
för steg, inklusive kodexempel, hur BrandME är uppbyggt.

1.5 Disposition
Kapitel 1 – Vi inleder vårt arbete med en beskrivning av bakgrunden på det
område vi har valt att undersöka. Sedan går vi in på problemformuleringen och
det vi anser vara viktigt att undersöka. Till det följer ett syfte med vårt arbete samt
vilka avgränsningar vi har vidtagit
Kapitel 2 – Under detta kapitel redovisar vi våra vetenskapliga utgångspunkter
och hur vi har gått till väga för att samla in och bearbeta data.
Kapitel 3 – Vilka teorier och riktlinjer vi anser är relevanta för vår undersökning
beskriver vi under detta kapitel.
Kapitel 4 – Här redovisar vi vårt resultat med den genomförda undersökningen.
Kapitel 5 – Under detta kapitel dra vi slutsatser på vad undersökningen har
kommit fram till.
Kapitel 6 – Slutligen kommer en sammanfattande diskussion med förslag till
vidare forskning inom området.
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2 Metod och genomförande
Under detta kapitel redovisar vi våra vetenskapliga utgångspunkter. Vi börjar med
att redovisa vilket metodval vi har gjort. Sedan redovisar vi vår litteraturinsamling
och det urval av material vi har gjort. Efter det kommer en beskrivning av hur vi
har gått till väga för att samla in data. Slutligen kommer ett avslutande stycke om
hur vi har bearbetat och analyserat all data vi har samlat in.

2.1 Metodval
Vi har valt att i vår undersökning använda oss utav den kvalitativa
forskningsmetoden. Den kvalitativa metoden är den grundläggande
forskningsmetoden inom hermeneutik (http://www.uppsatser.se) och handlar om
att skapa en djupare förståelse för ett fenomen (www.sv.wikipedia.org). Till
skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden (www.studera.nu) som innebär
att forskaren börjar med insamling av en mängd fakta/data, sedan analyseras dessa
fakta/data som slutligen presenteras i form av statistiskt resultat, handlar den
kvalitativa forskningsmetoden om djupintervjuer och deltagande observationer.
Den del av den kvalitativa forskningsmetoden som vi använder oss av är
deltagande observationer, där vi kvalitativt observerar vår egen och andras
användning av IT-system, samt tolkar dessa insamlade data.

2.2 Litteraturinsamling
Arbetet började med insamlingen av litteratur till denna uppsats. Insamlingen har
skett på olika sätt. Först och främst har vi samlat in litteratur från Högskolan
Dalarnas bibliotek i både Falun och Borlänge. En annan viktig insamlingskälla har
varit Internet, då vi har sökt relevant material för vårt område. Detta material har
varit i form av vetenskapsartiklar, artiklar från olika databaser, tidigare
examensarbeten och även diverse textdokument. Den tredje informationskällan
har varit föreläsningsstöd från tidigare kurser. Sökord som har används vid
sökning av material har till ex. varit 3D-grafik, 3D-modellering, virtuell modell,
virtuella provrum, databaser, integrering, eTjänster, användarvänlighet,
användbarhet, usability, MDI och HCI.

2.3 Urval av material
För att få denna uppsats att grunda sig på material som både är relevant och
aktuell sorterade vi ut den insamlade materialen noga. Vi började med att snabbt
titta igenom alla böcker vi hade lånat och valde ut de böcker som vi ansåg
innehöll både relevant och aktuell information, om ämnet som vi behandlar i
denna uppsats. Med relevant information menar vi att i detta fall valde vi ut
litteratur som behandlade begrepp så som användbarhet, webbdesign, usability,
3D-grafik, eTjänster osv. Med aktuell information menar vi att den litteratur som
behandlar de ovan nämnda begreppen skulle vara aktuell och gällande även idag,
trots att det skrevs för flera år sedan. Annat material så som vetenskapsartiklar,
artiklar från olika databaser, tidigare examensarbeten, förläsningsstöd från tidigare
kurser och allt annat diverse textdokument har sorterats på samma sätt men vi har
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varit mer källkritiska och noga med att välja ut rätt information, framför allt när
referenser inte har varit tydliga.

2.4 Val av intervjuer
Redan från början visste vi på ett ungefär vilka personer vi skulle intervjua och
hur många vi skulle intervjua. Vi ville gärna ha med personer med olika bakgrund
och yrken, i olika åldrar och från båda könen. Vi kontaktade åtta personer men
endast sex av dem var villiga att ställa upp på våra intervjuer. Bland personerna
som vi intervjuade hade vi två män och fyra kvinnor. Dessa personer växlade
mellan åldrarna 18 till 55. Tre av personerna var studenter, medan de andra tre
hade fasta jobb.
Kategori A
Kategori A, som vi har valt att kalla detta för, utgör den delen av intervjuer där
representanterna är mellan 35-55 år gamla. Denna grupp består av tre personer,
både män och kvinnor, som har olika bakgrund. Person 1 i denna grupp är adjunkt
i Informationsteknologi och har jobbat med användbarhet på webben i många år.
Personen i fråga är en erfaren webbanvändare och vet vad det handlar om när man
börjar prata om god webbdesign eller användbarhet på webben. Person 2 i denna
grupp är också en erfaren webbanvändare medan person 3 är en mindre erfaren
webbanvändare.
Kategori B
Denna grupp utgör den yngre delen av våra representanter. Den består av tre
kvinnor mellan 18-25 år gamla. Person 1 i denna grupp är en högskolestuderande i
grafisk design som har kännedom för det estetiska och är en erfaren
webbanvändare. Person 2 i denna grupp är en kvinna som har jobbat med
funktionshindrade, främst barn och är en erfaren webbanvändare. Person 3 i denna
grupp är en gymnasieelev och en erfaren webbanvändare.
Vi valde att ha med öppna frågor, där representanterna fick svara fritt på varje
fråga. Denna metod ansåg vi var bättre och mer givande för oss än vad metoden
men bundna frågor skulle vara, eftersom vi ville ha mycket ”egna” synpunkter
från våra representanter och mycket material att utgå ifrån. Metoden med bundna
frågor består av frågor som innehåller ett antal svarsalternativ, där
intervjupersonen får kryssa i det svarsalternativ man anser mest relevant.

2.5 Genomförande av intervjuer
Intervjuerna genomfördes på två olika sätt. En del intervjuer skedde i en lokal där
vi också var närvarande. Medan en del intervjuer fick lov att ske via mail. Vi
började med att bestämma tid och plats för de som skulle bli intervjuade i lokal.
Vi valde en lugn lokal där vi lät våra representanter att först prova BrandME i
några minuter, som i detta fall var BrandME på H&M:s webbplats, och sedan fick
de svara på frågorna i lugn och ro. Under tiden våra representanter utforskade
BrandME, valde vi att spela in detta, så vi senare kunde titta på inspelningarna
och analysera de. Vi satt även bredvid våra representanter och antecknade deras
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reaktioner, beteende mönster o.s.v. För att spela in våra intervjuer använde vi oss
av en 30-dagars trial version av programmet Camtasia. Detta program fungerar
som så att den spelar in det som sker på dataskärmen till en film sekvens som man
kan spara på datorn.
Intervjuerna via mail gick till som så att vi skickade frågeformuläret till
representanterna där vi angav länken till H&M:s virtuella provrum och därmed
länken till BrandME. Även instruktioner på hur de skulle göra skickade vi med.
Vi bad de att klicka på länken för att utforska BrandME i några minuter och sedan
svara på frågorna och till slut skicka frågeformuläret med svaren tillbaka till oss.

2.6 Analys av intervjuer
När alla intervjuer var klara började vi analysera de. Repstad (1999) skriver:
”tolkning av information handlar om en genomtänkt värdering av innehållet i
förhållande till de frågeställningar som intervjuerna grundade sig på och var
detta står i förhållande till de teorier som sätter resultat av intervjuerna i ett
större sammanhang.
Först började vi med att titta på inspelningarna för att studera hur våra
representanter reagerade, hur de löste vissa problem, hur de orienterade sig på
webbplatsen osv. Sedan jämförde vi svaren vi hade fått från alla våra
representanter för att till slut kunna dra några slutsatser.
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3 Teori
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Mest lägger vi vikt på
presentationen av begreppet användbarhet och god webbdesign, men teorier som
är relaterande till vårt undersökningsområde förekommer också. Dessa teorier
handlar bl.a. om eTjänster, 3D-grafik och interaktionen mellan människan och
tekniken.
För att man ska kunna bygga ett IT-system eller en webbplats som är användbar
krävs det mycket kunskaper om hur vi människor tar emot och bearbetar
information av olika slag. En grundläggande förutsättning för att nå användbarhet
på webben är att man vet hur människan samverkar med tekniken.
Vi tror att om man har kunskaper om människans interaktion med tekniken och
känner till och tillämpar de lagar och riktlinjer som finns inom ramen av begriplig
webbdesign, kan man åstadkomma en mycket bra slutprodukt, dvs. att man kan
uppnå god webbdesign. God webbdesign i sin tur är en nyckel förutsättning för
användbarhet på webben. Vi tror att god webbdesign leder till en användbar
webbplats.

3.1 Människan och tekniken
I samband med den tekniska utvecklingen har informationssystem blivit mer och
mer avancerade och individen har blivit en mycket flitig teknikanvändare. Detta i
sin tur ställer krav på psykologiska kunskaper hos de som ansvarar för systemets
konstruktion. Ju mer avancerade systemen blir, desto mindre kan konstruktörerna
förlita sig på sunda förnuftet när det är frågan om att hitta bra lösningar. Därför
krävs det grundläggande kunskaper om hur normalanvändaren varseblir, minns
och gör bedömningar, menar Danielsson (2001). Enligt Danielsson (2001) ska
dessa grundläggande kunskaper kunna fungera som riktlinjer för vilka tekniska
lösningar konstruktören bör välja.
Vidare skriver Danielsson (2001) att det handlar om perception, varselblivning
och om hur vi tar emot och bearbetar den information som når våra sinnesorgan.
Då människans uppmärksamhet är begränsad, vilket i sin tur medför att hon
ständigt tvingas göra olika val, bör konstruktörer och utvecklare ha kunskap om
vad som styr en människans uppmärksamhet. Att göra system lätta att förstå och
använda är en utmaning för konstruktörerna och systemutvecklarna eftersom
systemutvecklare och konstruktörer behöver veta hur människor tänker när de
löser problem, menar Danielsson (2001).
I vårt vardagsliv är vi alla omgivna av tekniken och stora delar av tekniken tar vi
för givet, och vi förväntar oss att tekniken alltid ska fungera. När samspel mellan
människa och teknik inte fungerar som det ska och när det inte råder brister i
tekniken i sig, och inte heller är det något ”fel” på användaren av tekniken, börjar
man prata om att anpassningen mellan människa och teknik inte stämmer, menar
Danielsson (2001). När utformningen av ett system inte tagit hänsyn till
mänskliga faktorn brukar det uppstå problem. Den mänskliga faktorn är i detta fall
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något som mest gör sig påmind genom sin frånvaro, vilket är en brist i samspelet
mellan människa och maskin. Ju mer tekniken tar över desto mer blir det viktigt
med människans psykiska egenskaper. (Danielsson, 2001).
Människans möte med maskin/system sker via ett gränssnitt.”Ett gränssnitt är det
som kommunicerar med användaren av en produkt eller ett tekniskt system” För
att användaren skall kunna kommunicera med ett tekniskt system krävs det ett
fungerande gränssnitt. Danielsson (2001) pratar om bra och problematiska
gränssnitt. Problematiska gränssnitt är sådana gränssnitt som innehåller falska
ledtrådar, gör användaren osäker och saknar feedback. Bra gränssnitt är gränssnitt
som ger snabb feedback på användarens åtgärder, är lätt att förstå och säker att
använda.

Sammanfattning
En förutsättning för att samspelet mellan människan och tekniken ska fungera är
kunskaper om perception, varselblivning och om hur människan tar emot och
bearbetar den information som når hennes sinnesorgan. Ju mer tekniken tar över,
desto mer är det viktigt med människans psykiska egenskaper. Om inte
utformningen av ett system tar hänsyn till den mänskliga faktorn, brukar det
uppstå problem och interaktionen mellan människan och tekniken blir inte riktigt
som det ska. Då människans möte/interaktion med system sker via s.k. gränssnitt
är det viktigt att gränssnittet är utformat på så sätt att den är lätt och säker att
förstå och använda.

3.2 eTjänster
3.2.1 Vad är en eTjänst?
I samband med att företeelsen eTjänst blir allt vanligare, har behovet av en tydlig
termanvändning och en lämplig begreppsuppfattning också ökat bland
allmänheten, utvecklare och forskare (Hultgren 2007). Man kan påstå att ”alla”
idag har en uppfattning om vad eTjänst är, men problemet ligger i att det finns
flertal termer och begreppsuppfattningar, både synonymer och homonymer som
dessutom är kortfattade och därmed inte tillräckligt förklarande.
Vidare menar Hultgren att om man vill förstå IT:s roll i dagens samhälle måste
man uppfatta IT som ett medium för kommunikation. I samband med
kommunikationen mellan människor med eller utan IT som medium, utförs
kommunikationshandlingar.
Enligt Hultgren (2007), anses traditionell tjänst vara att en tjänsteleverantör
integrerar med en kund genom ett ”face to face”- tjänstmöte. Denna interaktion
innebär att både kunden och tjänsteleverantören utför handlingar tillsammans,
som både kan vara kommunikationshandlingar och materiella handlingar. Och
man kan säga att denna interaktion är extern orienterad eftersom kund och
tjänsteleverantör inte tillhör samma organisation. Hultgren (ibid.) definierar
eTjänst som användning av IT-system, men bara under vissa förutsättningar.
Karaktären på tjänstemötet i samband med användning av eTjänster förändras då
kund och tjänsteleverantör inte möts ”face-to-face”. Den interaktion som sker vid
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användning av eTjänster är den sociala interaktionen, men via användning av ITsystem. I samband med användning av eTjänster behöver då inte kunden och
tjänsteleverantören mötas ”face-to-face” och många gånger slipper de båda eller
någon av dem utföra vissa handlingar, eftersom IT-system gör det åt dem.
Enligt Hultgren (2007) baseras inte eTjänster bara på relationer som skapas och
upprätthålls mellan kunder och tjänsteleverantörer. Det är väldigt vanligt att
eTjänster också bygger på relationer mellan kunder, där tjänsteleverantörens ITsystem används för att mediera och utföra kommunikationshandlingar mellan
dessa, t.ex. Tradera och Blocket.
3.2.2 De tre grundläggande egenskaperna hos en eTjänst
För att en företeelse ska vara meningsfullt att betrakta som en eTjänst, ska följade
tre grundläggande egenskaper finnas (Hultgren 2007):
1. Rollerna tjänsteleverantör och kund måste föreligga. Rollerna
tjänsteleverantör och kund är grundläggande för alla tjänster och därför
lika centrala för eTjänster. En kund behöver nödvändigtvis inte betala
för en eTjänst. Kunden ska ha en valfrihet och kundnyttan är central.
Tjänsteleverantören ska vara en organisation (juridisk person).
2. Social interaktion via IT-system – innebär att interaktionen, eller
mötet mellan tjänsteleverantör och kund måste äga rum via användning
av ett IT-system i samband med att eTjänsten tillhandahålls. Detta är
samtidigt effekten att tid och plats för dessa möten inte längre är i
förgrunden.
Vi måste betrakta IT-system på två nivåer i relationen till kunden och
tjänsteleverantören.
- Handlingsnivå – då eTjänsten tillhandahålls via användning av
IT-systemet.
- Förutsättningsnivå – IT-systemet som artefakt.
IT-systemet ska ha både en medial roll som förmedlare i
kommunikationen mellan tjänsteleverantören och kunden och en
utförarroll som självständigt utför handlingar åt de mänskliga
aktörerna.
3. Kunden använder tjänsteleverantörens IT-system – avser att
tjänsteleverantören tillhandahåller IT-systemet på förutsättningsnivå
eller i handling utan att äganderätten till IT-systemet övergår till
kunden.
”Icke ägandet” – på förutsättningsnivå innebär att tjänsteleverantören
lånar eller hyr ut IT-systemet på förutsättningsnivå, utan att
äganderätten överförs till kunden.
”Icke ägande” – på handlingsnivå är att användaren använder
tjänsteleverantörens IT-system för att komma åt funktionalitet eller
genom att t.ex. lämna och ta emot ett meddelande till IT-system.

12

Sammanfattning
För att förklara vad en eTjänst innebär har vi gått efter Hultgrens (2007)
begreppsuppfattning när det gäller termen eTjänst. Enligt Hultgren (2007) ska tre
grundläggande egenskaper finnas för att en företeelse ska betraktas som en
eTjänst.
1. Rollerna tjänsteleverantör och kund måste föreligga. Där kunden ska ha
valfrihet och där kundnyttan är central.
2. Social interaktion via IT-system. Här menas det att det ska finnas en
interaktion mellan tjänsteleverantören och kunden, och att denna interaktion ska
ske via användning av ett IT-system i samband med att eTjänsten tillhandahålls.
3. Kunden använder tjänsteleverantörens IT-system. Den tredje egenskapen
innebär att kunden har möjlighet att använda tjänsteleverantörens IT-system utan
att äganderätten till IT-systemet övergår till kunden.

3.3 Design och utformning av webbplatser
Man kan förklara design som en estetisk funktion, då designen av en produkt
påverkar oss genom dess utseende, användningsegenskaper, sina funktioner, samt
hur vi upplever dess form. Varje enskild del av designen påverkar vårt sätt att
uppfatta helheten. (Löwgren & Stolterman, 1998).
Eftersom det som är estetiskt fångar användarens blick och uppmärksamhet är det
viktigt att en produkts estetik berör oss på ett positivt sätt. Därför att avsaknaden
av positiva känslor för en produkts estetik, kan göra så att användaren inte får
något intresse och orkar därmed inte heller ägna sig åt produkten. (Petterson m.fl.
2004).
3.3.1 Grafisk design
Design handlar om utformning/utseendet av en produkt. Grafisk design däremot
har enligt Man (2004) till uppgift att bland annat underlätta användarnas förståelse
för användargränssnittet genom att synliggöra produktens funktioner. Vidare
menar Man (2004) att grafisk design användas även till att stödja felhantering och
att förebygga problem i interaktionen, samt att arrangera bilder och text på så sätt
att det tilltalar användarna.
Enligt Molich (2002) finns det olika typer av grafik som har olika syften för
användaren. Sett utifrån användarens synvinkel kan man enligt Molich (2002)
dela in grafik i tre huvudgrupper:
Nyttig information i form av bilder på relevanta produkter eller kartor.
Grafik som hjälper till att strukturera informationen på en sida, t.ex. tydlig
uppdelning i navigeringsdelen. Denna typ av grafik är stödjande för
användaren.
Utsmyckning som är grafik i form av figurer, teckningar och bilder som
enbart tjänar estetiska syften eller syften som inte intresserar användaren.
Utsmyckning är likgiltig eller direkt irriterande.
När det gäller grafik i samband med webbutformning är alltså inte all grafik
nyttig.
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3.3.2 Gestaltlagarna
Perceptionspsykologi är en gren inom psykologin som sysslar med frågan om hur
vi uppfattar helheter (”gestalter”) i bilder (Molich, 2002). Gestaltteorin
utvecklades med utgångspunkt från Aristoteles lära om att publiken upplever en
inre rening (katharsis) genom inlevelse i det framställda. I dag har man framtagit
s.k. gestaltlagar som talar om hur olika element i en miljö ska organiseras,
struktureras och grupperas för att ge mest bästa möjliga visuella effekt. Det finns
många gestaltlagar men arkitektförfattarna har valt ut elva som kan appliceras på
visuella element i ett datorprogram eller på en webbsida. Dessa gestaltlagar är:
Lagen om balans och symmetri – ett visuellt objekt kommer att uppträda
ofullständig om den saknar balans och symmetri (figur 4).

Figur 4. Balans och symmetri
Lagen om kontinuitet – kontinuitet är ögats omedvetna handling om att
följa en riktning härstammat från det visuella fältet (figur 5).

Figur 5. Kontinuitet
Lagen om slutenhet – säger att symboler som står inom samma ram
uppfattas som en grupp (figur 6).
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Figur 6. Slutenhet (Closure)

Lagen om närhet – symboler som befinner sig nära varandra uppfattas som
sammanhörande (figur 7).

Figur 7. Närhet
Lagen om likhet – Liknande symboler uppfattas som en grupp (figur 8).

Figur 8. Likhet
Lagen om Figure-Ground – menar att två olika förgrundsfärger får tittaren
att uppfatta två olika saker av en och samma illustration (figur 9).

Figur 9. Figure–Ground
Lagen om fokal punkten – Varje visuell presentation måste ha en fokal
punkt. Fokalpunkten är den som fångar uppmärksamhet som gör
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användaren nyfiken på gränssnittet och får användaren att vilja utforska
det mer.
Lagen om Isomorphic Correspondence – Alla symboler har inte samma
betydelse för oss eftersom vi tolkar dess betydelse baserat på våra egna
erfarenheter.
Lagen goda former (Prägnanz) – Vi känner på oss vad som är god design,
en magkänsla som gör att vi kan skilja bra från dålig.
Lagen om enkelhet – När skärmen innehåller för många element försöker
vi förenkla den och denna förenkling kan leda till felaktiga slutsatser om
hur gränssnittet funkar.
Lagen om enhet/harmoni – Det finns ett samband mellan elementen i ett
gränssnitt, ett visuellt samband baserat på mer än chans, mer än en
tillfällighet d.v.s. att det måste finnas en tanke bakom. Om det inte finns
ett samband mellan de visuella element och hela gränssnittet, kommer
gränssnittet att uppfattas som förvirrande. Det måste finnas ett samband
mellan delarna och helheten.
3.3.3 Vad är god webbdesign?
Webbdesign är konsten att designa webbsidor. Att designa en webbplats innebär
att välja passande färger, anpassa funktionalitet och form. När man har anpassat
utformningen av webbplatsen efter användarnas behov och tagit hänsyn till
människans sätt att tänka och agera, kan man prata om god webbdesign (Nielsen,
2001). Nedan kommer en presentation av olika riktlinjer för hur man uppnår god
webbdesign.
3.3.3.1 Riktlinjer för god webbdesign enligt Steven Krug
Som webbdesigner tror man att användarna kommer att ta god tid på sig att läsa
och titta igenom en webbsida innan de klickar sig vidare. Men i regel brukar
användarna bara blicka på en sida, skanna igenom den för att till slut klicka sig
vidare på något som har fångat deras uppmärksamhet, menar Krug (2006). Därför
ska man designa webbsidor för skanning inte läsning, säger Krug (2006).
Om man vill att användaren ska upptäcka så mycket som möjligt av webbplatsen
finns det fem saker man kan göra som enligt Krug (2006) leder till detta. Det man
kan göra är:
1. Att ha en välsynlig hierarki på varje webbsida, dvs. att göra det tydligt
vilka saker som hör ihop.
2. Ta nytta av konventioner.
3. Dela upp webbsidor på tydligt avgränsade areor.
4. Gör det uppenbart vad som är klickbart och vad inte.
5. Minimera störningar.
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3.3.3.2 Riktlinjer för god webbdesign enligt Jacob Nielsen
Enligt Nielsen (2001) är enkelhet en ledstjärna i all webbdesign. Enkelhet i sin tur
innebär att göra innehållet mer tillgänglig. Med hjälp av designen kan man göra
innehållet mer tillgänglig. Vidare skriver Nielsen (2001) att undersökningar har
visat att webbanvändare är oerhört fokuserade på innehållet. När användare
besöker en ny sida skummar de igenom rubriker och annat som kan visa vad sidan
handlar om. Därför menar Nielsen (2001) att det är viktigt att ha korta och koncisa
texter där texten skall vara lätt att skumma igenom och rättstavat.
Vidare anser Nielsen (2001) att man bör fylla webbsidor främst med sådan
information som intresserar användaren. Balansen mellan navigeringssystem och
information som man kan anta att besökaren är ute efter bör föreligga. Man bör
även undvika att utforma allför kompakta webbsidor.
Även trovärdighet på webben är något som man bör sträva efter menar Nielsen
(2001). I dag kan nästan vem som helst skapa en webbplats. Resultatet av detta
blir att många inte vet hur man ska hantera information från webben. I den
verkliga världen är det lättare att fastställa om en källa är trovärdig eller inte. På
webben är det designen som är avgörande för trovärdigheten. Det första som slår
besökaren när hon eller han besöker en webbplats är det visuella intrycket. Därför
är en snygg design en utmärkt förutsättning för ökad trovärdighet, enligt Nielsen
(2001).
God webbdesign handlar om att användaren förstår hur ett gränssnitt fungerar utan
att behöva söka upp hjälpsidorna för att lära sig gränssnittet. I princip skall en
webbplats inte behöva dokumentation, menar Nielsen (2001).
Det som kännetecknar en framgångsrik webbplats är, enligt Nielsen (2001),
upprepande besök av trogna användare. Anledning till varför användare
återvänder till vissa webbplatser, men inte andra, beror på fyra huvudorsaker som
utgör grunden för all god webbdesign, menar Nielsen (2001). Dessa huvudorsaker
motsvarar de fyra egenskaper som användaren sätter störst värde på:
Innehåll av hög kvalitet
Täta uppdateringar
Snabba hämtningstider
Lätt att använda
För att användarna ska bli nöjda bör webbplatsen tillhandahålla dessa fyra
egenskaper, menar Nielsen (2001).
3.3.3.3 Riktlinjer för god webbdesign enligt Rolf Molich
En viktig del i att designa en bra webbplats är att ha kunskaper om de människor
som kommer att använda webbplatsen, menar Molich (2002). Att använda
fackuttryck och konventioner som typiska användare inte känner till, är inte
speciellt lyckad. Att ha en överpedagogisk webbplats är inte heller lyckad, då det
tar upp användarens tid med att förklara det som är väl känt för målgruppen. En
annan viktig del i designen av en bra webbplats, enligt Molich (2002) är att ha en
grundlig kännedom om vad var och en av de målgrupper som ska använda
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webbplatsen vill kunna göra, samt att ha en god förståelse av de centrala
arbetsobjekt som målgrupperna använder. Att ha en webbplats som inte kan lösa
de uppgifter som användarna förväntar sig att den ska lösa, eller att det tar dubbelt
så lång tid som på konkurrentens webbplats är olyckligt. Lika olyckligt är att slösa
bort dyrbara utvecklingsresurser på funktioner som ingen användare vill utnyttja,
menar Molich (2002)
Vidare anser Molich (2002) att när det är frågan om god webbdesign finns det
inga steg för steg metoder som garanterat leder vem som helst till ett användbart
resultat, men det finns en rad viktiga tumregler som går ut på att man ska göra det
så enkelt som möjligt för användaren. Däremot har enhetlig design stor betydelse
för användbarheten, menar Molich (2002). Enhetlig design handlar om att
använda sig av standarder och riktlinjer för att bygga upp en sida. Enhetlighet gör
användarna trygga, förkortar användarens inlärningstid och skapar dessutom
intryck av kvalitet. En icke enhetlig design förvirrar användaren.
Vid utformning av en begriplig webbdesign finns det en rad principer som enligt
Molich (2002) bygger på erfarenhet. Dessa principer är följande:
Sätt användaren i centrum.
Synliggör användarens möjligheter.
Tala om vad som händer.
Var hjälpsam när det uppstår problem.
Principerna är inte orubbliga, säger Molich (2002) och det kan förekomma
situationer i vilka två principer är direkt motstridiga. Men mätningarna som man
har gjort under olika experiment, har visat att majoriteten av användarna klarade
sig betydligt bättre när de arbetade med system som utformats i överenskommelse
med principerna, menar Molich (2002).
Sätt användaren i centrum
Med att sätta användarna i centrum menar Molich (2002) att många av de som
använder nätet är inte speciellt intresserade av data eller av nätet i sig. Nätet för
dem är ett verktyg som snabbt och effektivt hjälper de att lösa en viss uppgift eller
få svar på en viss fråga. Om nätet är mindre effektivt än t.ex. telefonen kan det
leda till att användaren slutar att använda nätet i första hand. Därför är det viktigt
att man som utvecklare, ser till att användarna känner att webbplatsen vänder sig
till dem. Användaren vill ha tillförlitlig, användbar och aktuell information.
Synliggör användarens möjligheter.
Att synliggöra användarens möjligheter, enligt Molich (2002), handlar om att
webbplatsen skall kunna visa användaren vad den kan och vad användaren
behöver göra. Eftersom användaren har ett begränsat minne är det viktigt att
allting framgår, antingen direkt på webbsidan, eller av upplysningar som
användaren med några få, enkla och standardiserade operationer kan få fram på
skärmen. Webbplatsen skall vara intuitiv, den ska hjälpa användare som vet vad
webbplatsen kan, men inte kommer ihåg exakt hur de ska bära sig åt.
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Tala om vad som händer.
Att tala om för användaren vad som händer är viktigt anser Molich (2002). Detta
betyder att webbplatsen skall kunna tala om för användaren vad den håller på
med. Användaren förväntar sig en reaktion när det gäller huruvida webbplatsen
har gjort det som användaren bad om. Användaren förväntar sig något gensvar när
det gäller uppgifter som medför en märkbar väntetid. Om denna väntetid
överskrider 10 sekunder förväntar sig användaren ett meddelande som talar om
hur stor del av uppgiften är utförd och hur lång tid är kvar. Användaren vill även
veta var de befinner sig på en webbplats. När det är frågan om att lösa en fler
stegs uppgift vill användaren ständigt hållas underrättad om hur långt in i
uppgiften de har kommit.
Var hjälpsam när det uppstår problem.
När det uppstår problem skall användaren få felmeddelande på ett språk som dem
förstår, menar Molich (2002). Inga datatermer eller fackspråk. Enligt Molich
(2002) skall ett meddelande vara:
Begripligt
Konstruktivt
Precist
Tydligt
Hövligt
Defensivt
Dessutom måste meddelandet vara korrekt. Felmeddelande som är direkt felaktiga
får inte förekomma, menar Molich (2002).
3.3.3.4 Riktlinjer för god webbdesign – Sammanfattning
Som nämnt tidigare kan vem som helst designa en webbplats, men att designa en
webbplats som är funktionell och enkel att förstå och använda krävs det kunskaper
om de lagar och riktlinjer som finns för att uppnå detta. Ovan har vi presenterat
vad, som enligt författarna Krug (2006), Nielsen (2001) och Molich (2002)
fungerar som riktlinjer för att uppnå god webbdesign. Riktlinjerna är många och
generella men mycket värdefulla. Om vi utgår ifrån dessa tre författare och lägger
till tillämpning av gestaltlagarna kan vi dra slutsatser om vad vi anser är viktigt att
ha i åtanken när man designar en webbplats. Riktlinjer för god webbdesign enligt
oss är:
Att designa enkla webbplatser
Att sätta användaren i centrum
Att designa enkla webbplatser handlar om att:
o Tillämpa gestaltlagarna
o Designa för scanning inte läsning
o Ha ett hållbart navigeringssystem
o Ha snabba hämtningstider
o Inte använda fackuttryck
o Inte ha funktioner som inte används
o Använda standarder
o Upplysa användaren vad som är klickbart och vad inte
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o Inneha information som är intressant för användaren
o Att ha ett gränssnitt som är lätt att förstå och använda
Att sätta användaren i centrum handlar om att:
o Ha kännedom om användaren
o Kännedom om vad användaren vill göra
o Synliggöra användarens möjligheter
o Tala om vad som händer
o Vara hjälpsam vid problem
Eftersom människor påverkas av produkters utseenden och funktioner, är det
viktigt att man som utvecklare av en webbplats tar hänsyn till olika riktlinjer och
lagar som finns för att göra en webbplats så bra som möjligt. Genom att följa
dagens gestaltlagar, som har tagits fram, kan man organisera och strukturera olika
element för att få en så bra visuell effekt som möjligt. Med hjälp av grafisk
design kan man förbättra användargränssnittet och öka användarnas förståelse
genom att synliggöra webbplatsens funktioner. När det gäller webbdesign och vad
”god webbdesign” innebär, har vi tagit upp olika definitioner och olika riktlinjer
som talar om hur man uppnår en god webbdesign. Vi har även skrivit vår egen
uppfattning om vad vi tycker är viktigt när det gäller god webbdesign. Det vi
anser är viktiga riktlinjer inom ramen för god webbdesign är att designa enkla
webbplatser och att sätta användaren i centrum.

3.4 Definition av användbarhet
3.4.1 Vad är användbarhet?
Begreppet användbarhet som på engelska betyder ”usability” har lite olika
definitioner, men alla dem menar ungefär samma sak. Termen användbarhet
förekommer inom Människa – datainteraktion (MDI). Oftast förknippas
användbar med användarvänlighet och även fast begreppen går in i varandra
betyder de inte samma sak. En av dem som ger en förklaring till dessa begrepp är
Sköld (2001), som menar att användbarhet handlar om en bra relation mellan
användare, system och uppgifter medan användarvänlighet enbart tar hänsyn till
en av dessa aspekter, nämligen användaren.
Nedan i rapporten kommer vi att ge tre definitioner på vad användbarhet är.
3.4.1.1 Definition av användbarhet enligt ISO standarden
ISO 9241-11 definierar användbarhet som:
"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett
specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande
sätt i ett givet sammanhang." (Usability Partners, 2008)
De tre huvudegenskaperna enligt denna definition är:
Ändamålsenligt
Effektivitet
Tillfredställande
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Ändamålsenligt handlar om att användarna kan uppnå det de behöver uppnå
genom att använda produkten.
Effektivitet handlar om vilken är resursåtgången, t.ex. hur lång tid det tar
användaren att uppnå sitt mål.
Tillfredställande handlar om vad användaren tycker om sin interaktion med
produkten.
3.4.1.2 Definition av användbarhet enligt Krug
Användbarhet handlar, enligt Krug (2006), om att göra det så enkelt och
uppenbart som möjligt för användarna. Som regel tycker inte människor om att
fundera över hur man ska utföra handlingar, därför är det viktigt med uppenbarhet
och enkelhet. Användarna skall kunna förstå vad det är frågan om och på vilket
sätt de kan ha nytta av ett system eller en webbplats, utan att behöva anstränga sig.
En till viktig del i användbarhet är, enligt Krug (2006), att användaren med hjälp
av systemet/webbplatsen skall kunna lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt.
3.4.1.3 Definition av användbarhet enligt Nielsen
Användbarhet enligt Nielsen handlar om:
Enkelhet
Läsbarhet
Trovärdighet
Tillgänglighet
Enkelhet handlar om att göra det så enkelt som möjligt för användaren. De saker
som användaren helst vill göra ska kunna göras så enkelt som möjligt.
Läsbarhet handlar om att användaren ska kunna se och förstå texten som finns på
webbplatsen. Om texten inte är läsbar kommer allt annat på webbplatsen att falla
platt till marken.
Trovärdighet handlar om att göra en webbplats så trovärdig som möjligt, då det är
svårare på webben att fastställa om en källa är trovärdig eller inte än vad det är i
verkligheten.
Tillänglighet handlar om att göra webbplatsen tillgänglig för alla människor. Mest
handlar tillgänglighet om att anpassa webbplatsen för människor med
funktionshinder, men även andra användare kan dra nytta av tillgänglighet.
3.4.1.4 Definition av användbarhet enligt Molich
Enligt Molich är användbarhet en gemensam beteckning på användbarhet och
enkelhet. Viktiga förutsättningar för användbarhet är:
Tillförlitlighet
Säkerhet
Tillgänglighet
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Tillförlitlighet handlar om att webbplatsen måste vara stabil. Ofta förekommande
funktionsfel försvagar användarens tilltro till webbplatsen, särskilt om felen
medför att användaren förlorar data och måste göra om sitt arbete.
Säkerhet handlar om att användarna ska vara övertygade om att de data som de
anförtror webbplatsen är skyddade, på så sätt att de varken kan läsas eller ändras
av obehöriga personer.
Tillgänglighet handlar om att webbplatsen ska vara tillgänglig när användaren vill
utnyttja den.
Definitionen av det oklara begreppet ”användbarhet” består enlig Molich av en
rad enkla storheter som kan mätas. Man kan prata om en användbar webbplats om
webbplatsen är:
Lätt att lära sig.
Lätt att komma ihåg.
Effektiv att använda.
Begriplig.
Tillfredställande att använda.
3.4.1.5 Användbarhet – Sammanfattning
Om man utgår ifrån de fyra definitionerna av begreppet användbarhet som
presenteras under teori kapitlet kan man dra slutsatserna att begreppet
användbarhet är relativt väldefinierad. Dessa fyra definitioner skiljer sig lite från
varandra men i grunden menar de samma sak om användbarhet. En sak som de är
enade om är att användbarhet handlar om relationen mellan användare, system
och uppgifter. Utifrån de egenskaperna som har tagits upp i de fyra definitionerna
av begreppet användbarhet har vi sammanfattat tre egenskaper som förekommit
mest och som vi tycker är bäst beskrivande av vad användbarhet går ut på. Dessa
tre egenskaper är:
Enkelhet
Effektivitet
Tillgänglighet
Enkelhet
Egenskapen enkelhet är en av de viktigaste delarna i användbarhet. Det handlar
om att göra det enkelt för användaren att lära sig hur en produkt eller en webbplats
fungerar. Ju enklare en produkt är att förstå hur den fungerar och vad den gör,
desto mer användbar är den för användaren.
Effektivitet
Effektivitet hänger ihop med enkelhet. Om en produkt är behaglig att använda
kommer användaren på ett effektivare sätt att uppnå det mål man vill uppnå med
hjälp av produkten. Effektivitet plus enkelhet är användbarhet på en högre nivå.
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Tillgänglighet
Att göra en produkt eller en webbplats tillgänglig för alla handlar om
användbarhet i allra högsta grad. En produkt eller en webbplats blir enkel att
förstå om den är anpassad efter användarens behov och därmed blir den effektiv.

3.5 Användbarhet på webben
Som nämnt tidigare i denna rapport är användbarhet ett självfallet kriterium vid
utvecklandet av en ny webbplats. Genom att följa principer och riktlinjer som
leder till god webbdesign kan man åstadkomma användbarhet på hög nivå. Vi tror
att god webbdesign utgör grunden för användbarhet på webben. Nedan i rapporten
kommer vi att presentera hur man med hjälp av god webbdesign kan utveckla en
användbar webbplats.
3.5.1 God webbdesign leder till hög användbarhet på webben
Steve Krugs första lag om användbarhet på webben är ”don’t make me think!”.
Med detta menar Krug (2006) att en webbsida bör vara självfallen, så självfallen
så att t.ex. grannen som inte har något vidare intresse för webben och inte ens vet
hur man använder ”bakåt-knappen” skall kunna förstå vad webbsidan handlar om.
Vidare menar Krug (2006) att i princip alla föremål på en webbsida kan få oss att
tänka till helt i onödan. Men mest är det namnen på föremål på en webbsida som
får oss att tänka till, om de nu används på ett fel sätt. En annan sak som enligt
Krug (2006) ofta får oss användare att tänka är länkar och knappar som inte är
självfallet klickbara. Att göra webbsidor så tydliga som möjligt är lika med som
att ha bra belysning i en affär, det gör så att allting ser mycket bättre ut menar
Krug (2006). Största anledningen till att varför man inte ska få användaren att
tänka beror på att de flesta av användarna kommer i framtiden att spendera mindre
och mindre tid på att titta på webbsidor. Så om webbsidorna ska bli effektiva,
måste de uppfånga uppmärksamheten med detsamma. Och det bästa sättet att
uppnå detta är genom att bygga webbsidor som är tydliga och självförklarande,
menar (Krug, 2006).
Krugs andra lag om användbarhet på webben är att det inte har stor betydelse hur
många gånger användaren måste klicka, så längre varje klick är ett avsiktslös,
entydig val. Enligt Krug (2006), är inte ”antalet klick” som krävas för att
användaren hittar det de ska som är det viktigaste, utan hur ”svårt” varje klick är,
dvs. hur mycket tänkande det krävs att bedöma om man gör rätt eller fel val, som
är viktigt. Användaren bryr sig inte så mycket om hur många klick de måste göra,
så länge varje klick är ”smärtfri” och att de kan med självkänsla känna att de är på
rätt spår, menar Krug (2006).
Krugs tredje lag om användbarhet är att först göra sig av med hälften av de ord
som finns på varje webbsida, sedan göra sig av med hälften av de orden som är
kvar. Att utelämna överflödiga ord har fler välgörande effekter på webbplatsen,
enligt Krug (2006).
Det reducerar störningar på webbsidan.
Det leder till att nyttigt innehåll blir mer framträdande.
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Webbsidan blir kortare, vilket gör att användaren kan se mer av varje
sida med desamma utan att skrolla.
Att hitta rätt på webben
Användaren kommer inte att använda en webbplats om de inte hittar på
webbplatsen. Att uppfatta var vi befinner oss på webben, är ett mer
genomgripande problem än vad det är i verkligheten. Webbnavigationen är själva
webbplatsen, eftersom den skapar en känsla av ”här” och utan webbnavigation
finns inget ”här”.(Krug, 2006). Med hjälp av webbnavigering kan användaren
orientera sig på webbplatsen. Det skall framgå av navigeringsgränssnittet var
användaren befinner sig, vart man har varit och hur man kan gå vidare. Med andra
ord skall navigeringen kunna visualisera användarens aktuella position och
alternativa vägval i förhållande till den underliggande informationsrymdens
struktur. Om webbplatsen saknar en struktur eller har en dålig struktur, kan inte ett
navigeringssystem heller fungera bra. Har man en dålig informationsstruktur på
webbplatsen innebär detta alltid dålig användbarhet. (Nielsen, 2001). Bra
webbnavigation skall kunna ge användaren något att hålla sig fast vid, berätta för
en vad som finns på webbplatsen, berätta hur man kan använda webbplatsen och
ge användaren förtroende för webbdesignern. En till sak som är viktig med
webbnavigation är att ge användaren en känsla av var på webbplatsen de befinner
sig. Detta kan man uppnå genom att t.ex. framhäva användarens aktuella
lokalisering i navigationen. För att visa användaren var man befinner sig på en
webbplats, använder man sig av brödsmulor (breadcrumbs). Brödsmulor visar
vägen från hemsidan till dit användaren befinner sig. Brödsmulor är uppenbara,
tar inte upp mycket plats och tillförser användaren med viktig information om var
han/hon befinner sig. Men brödsmulor är mest värdefulla när de används som
tillbehör till en balanserad och solid hierarki. (Krug, 2006).
Hemsidan
Alla sidor på en webbplats bör ha samma navigation, med undantag på hemsidan.
Hemsida kallas den första sidan på en webbplats. Hemsidan är webbplatsens
flaggskepp och därför bör den ha en unik navigation än webbplatsens andra sidor.
(Nielsen, 2001) Samtidigt skall den unika navigationen på hemsidan inte få vara
för unik. Att ha samma navigering på varje sida av webbplatsen ger användaren
bekräftelse på att man fortfarande befinner sig på samma webbplats. (Krug, 2006).
Sidnamn
Sidnamn är också viktigt. På webben fungerar sidnamn som vägskyltar. Varje sida
på webben måste ha ett namn. Namnet bör rama in innehållet som är unikt för
den sidan. Namnet bör vara framträdande. Detta uppnås genom att kombinera
färg, teckensnitt, storlek och position. Och sidnamnet måste stämma överens med
vad användaren klickade. Om användaren klickade på en länk som heter
”tomater” då ska man komma till en sida som heter ”tomater” annars blir
användaren osäker och måste tänka till. (Krug, 2006).
Metaforer
När det gäller användandet av metaforer bör man vara sparsam med dessa,
speciellt i rubriker. Användaren som sådan lever inte i metaforerna värld, han eller
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hon lever i verkligheten. Men det finns vissa omständigheter då det kan vara klokt
att använda metaforer på en webbplats. Ett skäl till att använda metaforer är att de
kan ge designen en enhetlig struktur, så att designelement inte framstår som en
samling osorterade objekt. Ett annat skäl är att metaforer gör det lättare för
användaren att lära sig ett gränssnitt om den refererat till den verklighet som
användaren känner till. Ex. på detta är ”kundvagn” symbolen som används på ehandel sajter. (Nielsen, 2001). En annan sak som verkligen fungerar när det är
frågan om användning av metaforer på webben är tabbar.
Svarstider
Även svarstider har viktig betydelse när det frågan om användbarhet på webben.
Så gott som i alla användbarhetsstudier har användarna velat att sidorna skall
laddas snabbare. Därför anses snabba svarstider vara det viktigaste designkriteriet
av alla. När svarstiderna för samma åtgärd inte varierar börjar man prata om
stabiliserade svarstider, vilket i sin tur är förbättrad användbarhet. (Nielsen, 2001).
År 1968 lade Robert B. Meller fram en teori om de grundläggande råden när det
gäller svarstider.
Vid 0,1 sekund går gränsen för vad en användare uppfattar som att ett
system reagerar direkt. Ingen annan feedback än att resultatet visas, krävs
här.
Vid 1,0 sekund går gränsen för hur längre användaren kan bevara ett ostört
tankeflöde, trots att en fördröjning är märkbar. Inte heller här krävs det
extra feedback, så längre fördröjningen är mellan 0,1 – 1,0 sek.
Vid 10, 0 sekunder går gränsen för hur längre användaren kan hålla kvar
uppmärksamheten. Om en sida laddas ner inom 10 sek innebär att
användaren håller koncentrationen fast på sitt surfande, även om
fördröjningen är irriterande.
Länkar
En annan viktig del inom ramen för användbar webbdesign är länkar. Länkar är
det som kopplar ihop sidorna i webben och dem är det viktigaste inslaget i
hypertexten. Eftersom användaren ofta skummar igenom en sida är det bra att ha
länknamn som inte är långa. Om länktexten är för lång är det svårare att förstå den
i en snabb genomläsning. Det skall även framgå av länktexten vad länken handlar
om. Även länkfärgerna är något som man måste tänka på. Ur
användbarhetsperspektiv är det viktigt att man behåller den standard färgkodning
som gäller för besökta länkar och obesökta länkar. Standard färgkodning innebär
att besökta länkar visas i lila eller rött och obesökta länkar i blått. Det finns
undantag då man kan välja en annan färgkodning på länkar men man bör hålla sig
till standardfärgerna eftersom användarens orienteringsförmåga och känsla för
webbplatsens struktur försämras vid användning av andra färger, vilket i sin tur
medför en negativ inverkan på användbarhet. (Nielsen, 2001).
Sökfunktioner
Även sökfunktioner är viktiga att ha på webbplatsen. De flesta webbplatserna
måste ha en synlig sökfunktion på hemsidan. Användbarhetsstudier har visat att
de flesta användarnas, som kommit till en ny webbplats, första handlig har varit
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att skanna webbplatsen efter något som matchar en sökfunktion (Krug, 2006).
Drygt hälften av användarna är sökbenägna, en femtedel är länkbenägna och
resten uppvisar blandat beteende. Därför är det viktigt att webbplatsen innehåller
både sökfunktioner och länkar. I regel bör man ha en sökknapp på alla sidor på en
webbplats. (Nielsen, 2001).
Läsbarhet
Att kunna ha en tydlig och läsbar text på webben är ett måste. Inom ramen för
läsbarhet finns några grundläggande läsbarhetsfrämjande regler som alla bör följa.
Man ska använda färger som ger en hög kontrast mellan text och
bakgrund. Optimal läsbarhet innebär svart text mot vit bakgrund (s.k.
positiv text). Att ha vit text mot en svart bakgrund (s.k. negativ text) är
nästan lika läsbar.
Enfärgade bakgrunder eller bakgrunder med mycket diskret mönster är
något man bör använda. Man ska undvika bakgrundbilder eftersom det
stör ögats förmåga att urskilja bokstävernas konturer och ordens
utsträckning.
Man bör använda tilltäckligt stora teckensnitt, så att personer med nedsatt
synförmåga kan läsa texten.
Texten bör vara stilla. Rörlig och blinkande text är mycket svårare att läsa
än statisk. (Nielsen, 2001).
Tillgänglighet
Även tillänglighet på webben är ett viktigt kriterium för användbarheten.
Tillänglighet handlar om att göra webbplatsen tillgänglig för människor med
funktionshinder. Nästan 65 % av befolkningen har en typ av funktionshinder. De
flesta tillgänglighetsanpassningar är bra även för andra webbanvändare, inte bara
de med funktionshinder (Krug, 2006). Alla bör ha samma möjligheter och
tillgångar till information (Nielsen, 2001). World Wide Web Consortium (W3C)
arbetar med framtagning och utveckling av olika standards och riktlinjer för
tillgänglighet på webben under rubriken Web Accessibility Initative (WAI)
(hämtad från: http://www.sics.se/w3c/). Sedan år 1994 har W3C publicerat mer än
110 standards och riktlinjer, under namnet ”W3C Recommendations”.
Varje gång vi träder in på en webbplats, starar vi med en reservoar av välvilja och
varje problem vi stöter på webbplatsen sänker nivån av denna reservoar (Krug,
2006).
3.5.2 Användbarhet på webben är viktig
På webben är det kunden som styr. Om kunden inte hittar en produkt, så köper de
den inte. Genom Internet-ekonomin har användbarhet kommit att spela en mycket
större roll än tidigare. När det gäller vanliga konsumentprodukter, har kunderna
inte kunnat värdera produktens användbarhet förrän efter dem har köpt och betalat
den. På webben testar kunden användbarhet först och betalar sen. (Nielsen, 2001).
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Utvecklare och användare tänker olika. Oftast är utvecklarna övertygade om att de
webbplatser de skapat är enkla att använda. Detta beror på att utvecklarnas
resonemang utgår ifrån att:
Jag är en människa och jag använder webbplatsen, därför är jag en
användare.
Jag tycker att webbplatsen är bra som den är, annars skulle jag ha gjort
saker och ting på ett annat sätt.
Jag har ansträngt mig, därför är min webbplats användbar.
När en användare ställs inför en ny webbplats uppkommer två huvudproblem:
Användaren måste få klart för sig hur webbplatsen används.
Användaren måste förstå de begrepp som webbplatsen bygger på, och vad
den gör. (Molich, 2002).
Användbarhet är ett krav när det gäller konkurrens på webben.
Vinst genom användbarhet:
Man slipper investera i funktioner som användaren inte kommer att
utnyttja.
Genom att locka till sig nya kunder och samtidigt behålla de nuvarande
kunderna, kan man öka omsättningen.
Användaren får upp ögonen för alla möjligheter på webbplatsen.
Förbättrat image
Färre samtal till telefon supporten.
Kostnader med användbarhet:
Målgruppsanalyser, att i detalj bestämma användaruppgifterna.
Tester av användbarhet och andra former av användarundersökningar.
(Molich, 2002).
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4 Empiri
4.1 BrandME som en eTjänst
För att det skall vara aktuellt att prata om eTjänster måste de tre grundläggande
egenskaperna hos en eTjänst uppfyllas. Dessa tre grundläggande egenskaper
sätter grund för definitionen av begreppet eTjänst. Med eTjänst menas
användning av ett IT-system, men bara under vissa förutsättningar. Det som
skiljer eTjänst mot en traditionell tjänst är att rollerna kund och tjänsteleverantör
förändras, då kund och tjänsteleverantören inte möts ”face-to-face”, utan mötet
sker via ett IT-system. När kunden och tjänsteleverantören möts ”face-to-face”,
dvs. i ett traditionellt tjänstemöte, sker en interaktion som innebär att både kunden
och tjänsteleverantören utför handlingar tillsammans, som både kan vara
kommunikationshandlingar och materiella handlingar. I samband med användning
av eTjänster sker en social interaktion, men via användning av ett IT-system.
Detta betyder att kunden och tjänsteleverantören många gånger slipper utföra
vissa handlingar, eftersom IT-system gör det åt dem.
Att fastställa att BrandME är en typ av eTjänst har inte varit svårt, då vi anser att
BrandME har de tre grundläggande egenskaperna som finns hos en eTjänst. Att
sedan identifiera vilken typ av eTjänst BrandME är har inte heller varit svårt
eftersom BrandME används i försäljning syfte via nätet, vilket gör att den är en ehandeltjänst.

4.2 Utvärdering av BrandME
Baserad på all den litteratur, samt de kunskaper vi har fått genom vår utbildning,
ska vi nu utvärdera eTjänsten BrandMe som H&M har på sin sida, och fastställa
om eTjänsten följer de regler som finns för hur man ska bygga upp ett användbart
system. Vidare ska vi undersöka om webbdesignen går efter de riktlinjer som
finns om hur en god webbdesign bör vara.
4.2.1 Designen av BrandME
H&M:s första sida, innan man klickar sig vidare för att komma till ”provrummet”,
ser ut på följande vis:
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Figur 10: Startsidan
Första tanken man får när man ser detta skärmdokument, är att man tycker att den
är helt okej. Men börjar man titta närmare på den och fokusera på de olika delarna
och detaljerna på sidan, lägger man märke till att allt inte står riktigt rätt till.
Placeringen av text och bilder på denna sida, gör att helheten känns vänstertung
och hamnar därmed i obalans. Detta strider lite mot ”Lagen om balans och
symmetri”, då man inte får ett harmoniserat helhetsintryck. Inte heller är bilderna
riktigt centrerade på sidan. Utvecklarna verkar däremot ha tänkt till när det gäller
”Lagen om enkelhet” och sett till att inte göra webbsidan för fullspäckad och
nedklottrad med olika element, vilket är bra i sig för då finns det inte en massa
olika objekt som kan förvirra användaren. Även ”Lagen om fokal punkten” funkar
bra här, eftersom bilderna är placerade i mitten så att fokalpunkten hamnar då i
centrum och drar användarnas blick mot bilderna och det som är det viktiga på
webbsidan.
Om man studerar dammodellen så är hennes riktning på väg ut ur bilden och
därför också bort från webbsidan. Det är inte bra för då följer ögat med och
blicken går ut ur bilden, istället för att gå inåt och därför också bli ”lockad” till att
fortsätta klicka sig vidare till nästa sida.
Som användare av informationssystem, så som av typen BrandME, blir man, som
Stolterman och Löwgren (1998) påpekar, påverkad av dess utseende,
användningsegenskaper, dess funktioner, samt dess form. Och eftersom designen
är det som drar uppmärksamhet och fångar användarens blick är det, enligt
Petterson m.fl (2004), viktigt att man som användare blir berörd på ett positivt och
tilltalande sätt, när man besöker en webbplats, så som denna. Intrycket man får av
H&M:s första sida till ”provrummet”, är ganska neutral. Visst tycker man att
sidan ser bra ut, men för att öka en användares intresse, gäller det att ha en riktigt
snygg design som gör att man vill utforska produkten. Nielsen (2001) i sin tur
säger också att designen även kan vara viktig när det gäller trovärdigheten.
Eftersom det visuella intrycket är det första som når besökaren, är en snygg design
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därför en utmärkt förutsättning för ökad trovärdighet, när det gäller produkter på
webben.
För att komma till nästa sida, det vill säga själva provrummet, klickar man sig
vidare genom knapparna ”Ladies” eller ”Men”, och då kommer man till följande
sida:

Figur 11: Provrummet
Till det här skärmdokumentet (se Figur 11) kommer man om man har klickat på
knappen ”Ladies” (Figur 11), det vill säga ”Damer”. Även här har de placerat text
och bilder på så sätt att det lutar mer åt vänster, vilket resulterar i obalans.
Eftersom den största delen av webbplatsen är statisk, gör det att enbart den
inramade delen (se figur 12) förändras när man klickar på de olika knapparna, så
som: ”Create my model”, ”Dress up” m.m.

Figur 12: Provrummet
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Att den största delen av webbplatsen är statisk göra att placering av Text/Länkar
och bilder förblir den samma genom alla delar, oberoende på vilken del av
”provrummet” man befinner sig i. Även färgerna är de samma genom alla delarna.
Färgerna på webbsidan är bra och de smälter in på ett bra sätt och är inte för
skrikiga så att de blir obehagliga för ögat. Dessutom så fungerar de bra
tillsammans med varandra.
Det som är bra med att placeringen, navigeringen och färgerna är de samma på
varje sida av webbplatsen, är att användarna får en bekräftelse på att de
fortfarande befinner sig på samma webbplats. Krug (2006) säger att
webbnavigationen är viktig då användaren får veta vart han/hon befinner sig och
kan lättare orientera sig på webbplatsen. En annan sak som är bra är att
grupperingen, inom det markerade området, visar vad som hör ihop under en
bestämd begränsad area. Här kan man se exempel på lagarna: ”Lagen om närhet”
och ”Lagen om likhet”, då de små miniatyrbilderna befinner sig nära varandra och
uppfattas därför som sammanhörande, samt att ramarna är lika stora så att de
uppfattas som en grupp. Placeringen av de olika elementen är tydligt och visar vad
som tillhör vad. Krug (2006) menar att på så sätt ger det användaren en möjlighet
att snabbt avgöra vilka delar av sidan att fokusera på och vad som ska ignoreras.
4.2.2 Användbarheten hos BrandME
I ”provrummet” på H&M:s webbplats, anser vi att det är lite brist på information.
Precis som Nielsen (2001) säger så bör en webbplats ha information som är
intressant för användaren och framför allt mer tillgänglig. Det finns visserligen
nyttig information i form av bilder och tydlig uppdelning, men information som
talar om var saker och ting ligger och vart man bör gå om man har en speciell
begäran, saknas. Som nämnt tidigare är det bra att utvecklarna av webbplatsen
skapat tomma ytor. Dessa uppfyller en viss funktion, då de styr användarens blick
till det som är relevant. Men det tomma utrymmet kunde istället ha används till
att, kort men upplysande, tala om vart man kan gå om man t. ex vill ändra mått på
kroppsmodellen. All information om gränssnittet finns visserligen under ”Helpfunktionen”, men som Nielsen (2001) säger, så bör ett användargränssnitt vara
tillräckligt enkel så att användaren inte ska behöva lära sig gränssnittet via
”hjälpen”. Dessutom är alla rubriker och all text, inklusive texten som finns under
”HELP”, på engelska, vilket också är ett stort minus.
Precis som ISO standarden, samt författarna Krug (2006), Nielsen (2001) och
Molich (2000) nämner i sina definitioner om användbarhet, så är det är viktigt att
det finns ett bra samband mellan ett system och dess användare, samt deras
uppgifter och de mål som de vill uppnå genom att använda systemet. För de
personer som använder sig av ett system så som BrandME, handlar det om att
uppnå det dem är ute efter genom att använda denna produkt. Då är det viktigt för
användarna att systemet är så effektivt som möjligt så att det inte tar lång tid för
dem att komma fram till sina mål. För att användarna ska kunna nå upp till sina
mål, är det bra om webbplatsen är uppbyggd på så vis att det blir så enkelt och så
uppenbart som möjligt, för användarna. Det är också viktigt att den text och den
information som finns till hands på webbplatsen, kan förstås av användarna.
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Om man som kund inte hittar den produkt man söker, slutar det med att man inte
köper den, enligt Nielsen (2001). ”Provrummet” på H&M:s webbplats är till för
att kunderna ska kunna ”prova på” kläder och se hur de skulle kunna se ut på den
egna kroppen. Det som skapar lite problem när man befinner sig i provrummet är
att det är svårt att hitta rätt på webbsidan. När man klickar sig för att komma in i
”provrummet”, ser sidan från begynnelsen ut såhär:

Figur 13: Provrummet – dress upp
Här ser man en modell av en kvinna i endast underkläder. Till höger finns lite
urval av klädesplagg. Meningen på den här webbsidan, är att man ska börja ”klä
på” klädesplaggen på kroppsmodellen. Men det står ingenstans om hur man går
till väga för att göra detta. Istället får man gå till ”Help-funktionen” och väl där,
leta upp information som underrättar hur man ska göra. Men innan man börjar klä
på modellen, vill man skapa en kroppsmodell som efterliknar ens egna
kroppsmått. Vart man bör gå för att göra detta, är inte heller så självklart. Även
här får man antingen gå till ”Help-funktionen”, eller så får man klicka och prova
sig fram tills man hittar det man söker. För de som behärskar det engelska språket
kan det kanske vara enklare att avgöra att man bör gå till ”Create my model” (som
på svenska blir ”Skapa min modell”), för att skapa den egna kroppsmodellen. (Se
Figur 14). Men för dem som inte kan det engelska språket är det inte lika enkelt,
utan då gäller det att prova sig fram och se vart man hamnar. Som användare bryr
man sig ibland inte om hur många ”klick” man ska behöva göra, så länge man
känner att man är på rätt väg och att man kommer till den plats man är ute efter,
säger Krug (2006). Därför är det viktigt att ha en bra webbnavigering så att
användaren kan orientera sig på webbplatsen.
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Figur 14: Provrummet - Meny

4.3 Analys av intervjuerna
Den andra delen i utvärdering av BrandME baseras på material från intervjuer
med sex personer.
4.3.1 Hur upplever användarna/kunderna BrandME?
Efter att ha utforskat BrandME en stund fick våra representanter svara på ett
frågeformulär som de hade fått av oss. De började med att svara på frågor om
deras kön, ålder och yrke. Frågorna som följde därefter var om de ansåg sig själva
att vara vana datoranvändare, om de kände till virtuella provrum och om det här
var första gången som de kom i kontakt med BrandME. Svaren var följande: På
frågan om de var vana datoranvändare, spenderade vissa mer tid vid datorn än
andra, men i stort sett var alla vana vid att använda sig av en dator. På de två
nästkommande frågorna var det ingen av dem som kände till virtuella provrum
och det här var första gången som alla kom i kontakt med BrandME.
Efteråt fick våra representanter svara på frågor om designen och vad de tyckte om
den. Här märkte man en skillnad bland männen och kvinnorna. Kvinnorna blev
berörda på ett positivt sätt och tyckte att det var visuellt tilltalande, medan männen
kände att påverkan var neutral och tyckte inte att det var speciellt tilltalande. Men
en sak som alla var överens om, var färgerna. Alla tyckte nämligen att färg
kombinationen var bra och behaglig för ögat. Dessutom tyckte alla att 3D grafik
var det bästa sättet att illustrera kroppsmodeller.
Nästa fråga gällde informationen. Där verkade alla överens om att man inte fick
tillräckligt med information. Det var oklart hur man skulle prova på kläderna på
modellen. Man fick prova sig fram och leta upp saker och ting själv, så det tog lite
tid tills man hittade det man sökte. Några av dem gick till ”Help-funktionen”, och
där hittade de informationen som de behövde men de gillade inte att all text var på
engelska.
När det gällde uppdateringen av sidan, så tyckte hälften att uppdateringstiden var
lagom, medan den andra hälften tyckte att det tog lite för lång tid och att det
kunde ha gått lite snabbare.
På frågan om BrandME var lätt att lära sig tyckte de flesta att så inte var fallet. De
tyckte att det tog tid att förstå vad man ska göra och hur man ska gå till väga och
att det var för många moment.
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Vad gäller effektiviteten av systemet, så tyckte de flesta att det inte var så
effektivt, eftersom man inte får tillräckligt med information på en gång. Man vet
inte vart man ska gå utan man får prova sig fram och söka efter saker och ting och
det tar tid.
Om man kände sig säker med BrandME, var det också lite blandat men de flesta
kände att det inte var helt säkert. De kunde tänka sig att prova på kläderna genom
BrandME och se hur de sitter på ett ungefär, men att sen gå till butiken och köpa
plagget där istället. Men de tyckte däremot att det var smidigare att prova på
kläderna genom BrandME. För då behöver man inte ta av sina egna kläder och sen
på igen, som man gör i ett riktigt provrum.
Nästa fråga var om BrandME var anpassat efter människor med funktionshinder.
Här var alla överens om att BrandME inte var anpassat efter människor med
funktionshinder. Det vi menar med funktionshindrade människor, är människor
som har en mental eller fysisk nedsättning som hindrar dem från att kunna
orientera sig på webbplatsen. För vissa kan det till och med vara ett hinder som
gör att de inte kan använda sig av webbplatsen. Det engelska språket som de har
på webbplatsen utgör till exempel ett hinder, då det finns personer som inte kan
det engelska språket och kan därför inte heller förstå någonting på webbplatsen.
De får istället gissa sig fram genom de olika aktiviteterna. Ett annat problem kan
vara att vissa rubriker och priser m.m är ganska litet och kan därför vara lite
svårare att urskilja för dem som har nedsatt syn. Detta fick vi bevis på då vi
intervjuade våra testpersoner. Det fanns de som tyckte det vart svårt med
engelskan och det fanns de som tyckte att vissa rubriker, priserna samt ikonerna
var lite för små.
När vi frågade vad de tyckte om processen att mäta sig och sedan mata in alla
värden fick vi följande svar. De flesta tyckte att det var besvärligt och att denna
process tog tid men att det fungerade bra ändå. En del tyckte att denna process var
lika nödvändig som när man beställer kläder på postorder via en katalog.
En annan fråga som vi ställde var om utvecklarna hade så gott som uppnått till
användarens behov. Här tyckte alla att det var mycket som utvecklarna hade
missat. De tyckte att det var för lite med information. Dessutom var all
information på engelska vilket gjorde det svårare för representanterna att förstå.
Vi frågade även om våra representanter använde alla funktioner som fanns
tillgängliga i BrandME. Några av våra representanter sa att de använde de
funktioner de förstod och la märke till, men att de inte var säkra på om de hade
använt alla. Medan den andra delen sa att de inte hade lust och tid att använda en
del funktioner, så som att bli medlem och ladda upp bild på sitt eget ansikte.
Näst två kommande frågorna handlade om våra representanter tyckte att BrandME
var lätt att komma ihåg och om det var något man saknade i BrandME. De flesta
tyckte att BrandME var för det mesta lätt att komma ihåg. Det de saknade i
BrandME var information på hur man ska gå till väga, vad man ska göra osv.
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Saker så som fetma, skostorlek, och mer kläder saknades. De flesta tyckte att
utbudet av kläderna borde ha varit större.
På frågan om BrandME var den bästa lösningen till saknaden att kunna prova
kläder på nätet, svarade de festa ja. De tyckte att man kan skapa en rätt så lik
kopia av själv och kan se hur kläderna sitter på en, istället för att t.ex. bara se
bilder på kläderna, eller se hur kläderna sitter på valda modeller, oftast samla
modeller. Men alla var överens om att BrandME behövs utvecklas ännu mer.
Då vi frågade om de skulle vilja beställa kläderna efter att ha ”provat på” de på
den virtuella kopian av sig själv, fick vi lite olika svar där. En del svarade, att de
skulle kunna tänka sig beställa kläderna för att se om storleken verkligen stämmer,
så man vet det i fortsättningen och kan beställa senare igen vid behov. Medan en
annan del sa att de kunde prova kläderna genom det virtuella provrummet för att
se hur kläderna sitter på ett ungefär och sedan gå till affären för att köpa de. De
resterande av våra representanter sa att de inte skulle kunna tänka sig beställa
kläderna direkt från nätet, eftersom de inte hade något behov av det.
Sist frågade vi om hur de trodde framtiden skulle se ut för BrandME och nästan
alla trodde att ”virtuella rum är här för att vinna” eftersom man anser att de yngre
generationerna är mer utseendefixerade. Detta bevisades på sätt och viss under
intervjuerna då vi märkte att de unga tyckte att BrandME var nog den bästa
lösningen till saknaden av virtuella provrum och trodde strakt på att detta skulle
bli ännu större i framtiden.
4.3.2 Fördelar med BrandME
För att sammanfatta fördelarna med eTjänsten BrandME i korthet kan vi säga att
de som fick testa på denna eTjänst tyckte att:
• BrandME ger en bra möjlighet att kunna prova på kläder utan att behöva åka
till butiken.
• Det är bra att man kan prova på olika kläder och se hur kombinationen av
kläderna ser ut och på så sätt skapa en ”egen” stil.
• En bra lösning till avsaknaden av virtuella provrum.
4.3.3 Nackdelar med BrandME
När det gäller nackdelar med eTjänsten BrandME var det dessvärre lite mer än
fördelarna. De flesta av våra representanter tyckte att:
• BrandME är inte anpassad för alla människor, t ex personer med
funktionshinder.
• Det är svårt att hitta information. Informationen borde ha varit mer
framträdande.
• All text är på engelska. Allt borde ha stått på svenska, då hade det varit
enklare att förstå.
• Miniatyr bilderna är lite för små. De borde ha varit lite större och tydligare.
• Kroppsmodellerna går inte att justera så att man kan få den kroppstyp man
vill ha. Fetma saknas, det vill säga att man kan t ex inte skriva in att man
väger 150 kg.
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4.4 Analys av observationerna som gjordes under tiden
representanterna fick prova på BrandME
Som vi har nämnt tidigare har vi observerat våra representanter då de fick fritt
prova på BrandME i några minuter för att sedan kunna svara på de frågor som vi
ställt de. Denna observation gjorde vi för att se hur de interagerade med
BrandME. Dessutom ville vi jämföra observationen med det resultat vi skulle få
från frågeformulären. Dessa observationer gjorde vi inte med alla våra
representanter, eftersom en del av intervjuer skedde via mail, men de vi har
observerat har vi sammanfattat till följande resultat:
Att hitta rätt på webben
Att hitta rätt på webbplatsen var något som våra representanter hade svårigheter
med. Det här var första gången som samtliga besökte BrandME och trots att de
alla är mer eller mindre vana webbanvändare var det svårt för dem att navigera på
webbplatsen. Det tog allt mellan 3-6 minuter tills de hade hittat var man kunde gå
in för att skapa en kopia av sig själv. Efter att man har valt ”Dam” eller ”Herr” på
hemsidan av BrandME, kommer man vidare till respektive sida, beroende på vad
man väljer. Oavsett om man väljer ”Dam” eller ”Herr” är designen, navigeringen,
sidonamn och liknande, detsamma. Det man kommer till efter valet är en
förinställd sida som heter ”dress up” som på svenska betyder att klä på modellen.
Men innan man börjar välja kläder måste man skapa en kopia av sig själv först.
Då all text i BrandME eTjänsten är på engelska gjorde detta att det tog tid tills
våra representanter kunde förstå var de var och vart de skulle.
Navigeringssystemet verkade inte fungera som det skulle. En del funktioner
föreföll vara helt osynliga för våra användare, fast de fanns mitt framför ögonen
på dem. Detta gjorde att de gick miste om en hel del funktioner som i sin tur ledde
till att de tröttnade rätt fort. Exempel på dessa funktioner är de inramade
funktionerna som visas i bilden nedan.

Figur 15: Provrummet - osynliga funktioner
Enligt Krug (2006) är webbnavigationen själva webbplatsen eftersom den skapar
en känsla av ”här” och utan webbnavigation finns inget ”här”. Även Nielsen
(2001) anser att det skall framgå av navigeringsgränssnittet var användaren
befinner sig, vart man har varit och hur man kan gå vidare. Med andra ord skall
navigeringen kunna visualisera användarens aktuella position och alternativa
vägval i förhållandet till den underliggande informationsrymdens struktur. Då
våra representanter saknade en känsla av ”här” var det svårt för de att orientera sig
på webbplatsen.
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Läsbarhet
Som nämnt tidigare är all text i BrandME på engelska. Även menyer och hjälpfunktionen är på engelska. Detta upptäckte vi var ett stort hinder för våra
representanter. Det ledde till att de inte hittade det de skulle hitta. Även när de
använde hjälp-funktionen var språket ett förhinder eftersom texten var svårläst,
dvs. svår engelska för dem. Vi märkte att de läste 2-3 meningar och sedan gav de
upp och fortsatte att på egen hand utforska webbplatsen. Även bristen på
information bidrog till att de efter en ganska kort stund gav upp en sak och
började leta på något annat istället. Vi kan relatera detta till Nielsen (2001) som
säger att läsbarhet är en viktig del i användbarhet och att det är avgörande för
huruvida användaren stannar kvar och utforskar webbplatsen eller väljer att ge
upp och gå därifrån. Steve Krugs (2006) huvudprincip när det gäller användbarhet
på webben är ”don’t make me think”, det handlar alltså om att inte få användaren
att anstränga sig för att förstå hur en webbplats fungerar och hur man kan använda
sig av den för att uppnå sina mål. Att våra representanter inte kunde förstå mycket
av texten i BrandME strider mot denna huvudprincip.
Svarstider
Ytterligare en sak som vi upptäckte under observationerna var att våra
representanter ibland reagerade på att det tog för lång tid. Speciellt under tiden då
de skulle mata in värdena. Det var vid flera tillfällen då webbplatsen ”låste sig”
och det tog lång tid tills man kunde använda den igen, ibland fick våra
representanter även ge upp och börja om från början. Vi upptäckte att det som var
ännu mer irriterande för våra representanter, när webbplatsen låste sig, var
nämligen avsaknaden av feedback. Konkret exempel på detta var då en av våra
representanter skulle ändra en del av de värden hon hade matat in, bara för att se
hur kroppsmodellen skulle se ut då. Hon matade in de nya värdena men
kroppsmodellen ändrades inte och hon fick ingen information, ingen bekräftelse
på att det hade skett något. Även våra andra representanter fick uppleva liknande
irriterande situationer då de hade klickat på något utan att ha fått någon respons.
Nielsen (2001) pratar om Robert B. Meller som år 1968 lade fram en teori om de
grundläggande råden när det gäller svarstider där han säger att om en webbsida tar
mer än 10 sekunder att laddas ner tappar användaren intresset och väljer att gå
därifrån. Krug (2006) och Molich (2002) pratar om avsaknaden av feedback och
hur viktigt det är, att vid problem vara hjälpsam och tala om för användaren vad
som händer.
Trots alla dessa förhinder och svårigheter som våra representanter fick ta itu med,
upptäckte vi under observationerna att, när de väl förstod verkade de tycka om att
”leka” med webbplatsen. De verkade tycka att det var spännande med hela
”virtuella provrum” konceptet.
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5 Slutsatser
Vårt syfte med detta examensarbete var att utvärdera BrandME och ta reda på
svaren på de följande frågor som vi ställde i vårt syfte:
1. Är webbdesignen av BrandME väl genomtänkt och följer de riktlinjer om
hur en god webbdesign bör vara?
2. Följer BrandME de riktlinjer som finns för hur man bygger upp ett
användbart system?
3. Hur upplever användarna/kunderna systemet?
4. Vilka eventuella fördelar samt nackdelar finns?
Vi har tidigare tagit upp olika definitioner angående användbarhet samt riktlinjer
för att uppnå god webbdesign. De författare vars definitioner vi har gått efter är:
Krug (2006), Nielsen (2001) och Molich (2000) samt ISO standarden. Genom att
ha läst dessa har vi kunnat komma fram till ett resultat samt dra slutsatser av
resultatet där vi också kommer med egna synpunkter.

5.1 BrandME och dess webbdesign
Denna studie har visat att när det handlar om god webbdesign finns det ett flertal
riktlinjer och regler som man bör följa om man vill han en bra slutprodukt. Inte
minst ska man ta hänsyn till den mänskliga faktorn och hur hon tar emot och
bearbetar informationen. Det som vi ansåg var viktig när det handlar om god
webbdesign är nämligen att man som utvecklare ska se till att:
1. Designa enkla webbsidor
2. Sätta användaren i centrum
Uppsatsen visar att när det gäller punkt 1 kan man inte direkt påstå att BrandME
är enkel. Det finns tyvärr brister i webbdesignen som i sin tur leder oss till punkt 2
nämligen att sätta användaren i centrum. Då informationen inte når fram till
användaren kan man inte påstå att man har satt användaren i centrum. Det är två
saker som gör att designen av BrandME inte riktigt når till användaren: läsbarhet
(då all text är på engelska) och saknaden av viktig information. Även en del
felplacering av menyer och annan information, som är viktig för användaren,
bidrar till detta.
Det som däremot är bra och som denna studie visar är att utvecklarna av
BrandME till en stor del har använt sig av gestaltlagarna och tänkt på färgvalet.
Även att ha samma navigeringsstruktur i alla webbsidor, förutom hemsidan som
ska vara unik, är något som utvecklarna har tänkt på och applicerat.
För att sammanfatta det hela kan vi dra slutsatserna att på vår första fråga som
handlar om webbdesignen av BrandME och om den är väl genomtänkt och följer
de riktlinjer om hur en god webbdesign bör vara, kan vi svara både ja och nej.
Studien har visat att det finns delar av webbdesignen som är väl genomtänka och
följer de lagar och riktlinjer som finns. Samtidigt har studien visat att det finns
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delar av webbdesignen som inte är väl genomtänkta och strider mot de lagar och
riktlinjer som finns.

5.2 BrandME och användbarheten hos den
Vad gäller andra frågan i vårt syfte, om användbarheten hos BrandME på H&M:s
webbplats, har denna studie visat att själva begreppet användbarhet är bred och
ganska komplicerat men ändå relativt definierat. Under vår teoretiska referensram
har vi redovisat fyra olika definitioner av begreppet användbarhet. Detta i sin tur
ledde till att vi som en sammanfattning av dessa definitioner redovisade även vad
användbarhet är för oss. Då vi märkte att, oavsett vilka egenskaper hos
användbarhet man lägger mest värde på, handlar användbarhet om relationen
mellan ett system och dess användare, samt deras uppgifter och de mål som de vill
uppnå genom att använda systemet. Men de egenskaperna som vi ansåg var mest
värdefulla för begreppet användbarhet är: enkelhet, effektivitet och tillgänglighet.
Uppsatsen har visat att när det gäller enkelhet finns det brister i uppbyggnaden av
BrandME som ibland gör att blir det svårt för användaren att förstå funktionerna i
BrandME och vad man kan använda de till. Dessutom saknas det en del viktig
information som gör det ännu svårare för användaren, vilket i sin tur ledde till
nästa egenskap, nämligen effektivitet. Eftersom det ibland inte är lika uppenbart
vart man ska gå och hur man ska göra för att klara en del uppgifter men hjälp av
BrandME, blir resultatet av detta, att det tar tid. Detta i sin tur leder till att
användaren inte kan på ett effektivt sätt använda sig av BrandME för att uppnå
vissa mål. När det är frågan om tillgänglighet är detta något som BrandME har
störst brister på. BrandME är inte anpassad efter människor med funktionshinder.
Detta fick vi även se under våra intervjuer och observationer. Då all text hos
BrandME är på engelska, blev detta faktum ett ”hinder” för de flesta av våra
representanter.
Att all text hos BrandME är på engelska beror på att BrandME är en produkt av
ett kanadensiskt företag. Men eftersom vi har utgått ifrån BrandME som finns på
H&M:s svenska webbplats, har språket blivit ett hinder. Hade språket varit på
svenska så tror vi att BrandME hade varit enkelt att förstå och effektiv att
använda. När det gäller tillgängligheten är tyvärr brister där oavsett vilket språk
man än har.
Som vi har nämnt tidigare i uppsatsen, tror vi att god webbdesign leder till
användbarhet på webben. Riktlinjer för att bygga användbara system är alltså att
se till att man har en god design. God design är enkel att förstå och hjälper
användaren att nå sina mål på ett effektivt sätt. Om vi utgår ifrån detta och
sammanfattar de resultat vi har fått av denna studie kan vi dra slutsatserna att i
vårt fall, BrandME inte helt följer de riktlinjer för hur man bygger ett användbart
system. Språkvalet, tillgängligheten och det faktum att man inte alltid hittar det
man vill, är det som gör att BrandME inte kan ses som helt användbart. Om
samma studie hade gjorts med engelsktalande användare tror vi att resultatet hade
blivit något annat, eftersom det hade varit lättare för de att förstå och därmed
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lättare att hitta. Detta hade i sin tur gjort att BrandME hade upplevts som mer
användbar.

5.3 Användarnas/kundernas upplevelse av BrandME
Som förstagångs besökare är det viktigt att få ett bra intryck av en webbplats.
Intervjuerna visade att det visuella intrycket som våra representanter fick av
BrandME var blandat. Kvinnorna blev positivt påverkade medan männen inte
påverkades alls. Detta kan vi tolka som att vi som människor upplever saker
annorlunda. Det har alltså att göra med vår egen perception, hur var och en utav
oss tar emot och bearbetar information.
Om vi utgår ifrån det resultat vi fick från både intervjuerna och observationen kan
vi dra slutsatserna att representanter hade svårigheter att hitta på webbplatsen.
Detta berodde till en viss del på att all text var på engelska och att de inte fick
tillräckligigt med information. Alla av våra representanter lyckades förr eller
senare skapa en kopia av sig själv och prova på kläderna via det virtuella
provrummet men ingen av dem gjorde en beställning. Detta kan vi tolka som att
eftersom det tog tid för de att först och främst hitta rätt på webbplatsen, sedan
mäta sig och mata in alla värden för att få en så lik kopia av sig själv som möjligt
och till slut hitta kläderna och prova på de, ledde till att en del av våra
representanter tröttnade ganska lätt och så gott som gav upp.
Studierna visar även en positiv upplevelse av BrandME. Våra representanter
tyckte att 3D var ett bra sätt att illustrera kroppsmodeller och de flesta tyckte att
BrandME, trots allt var den bästa lösningen till virtuella provrum. Dessutom
visade studierna att när våra representanter väl förstod verkade de tycka var kul att
studera webbplatsen. För de tyckte att det nästan var mer som ett roligt spel att
skapa en virtuell kopia av sig själv och sedan prova på olika klädesplagg.
De slutsatser vi kan dra för att sammanfatta hur våra representanter upplevde
BrandME är att det inte var lätt att förstå och att det tog tid för de att hitta rätt, då
texten var på engelska och viktig information om hur man går till väga saknades.
Men när de väl förstod verkade BrandME fungera mer som ett ” roligt spel”, eller
ett sätt att skapa en egen klädstil.

5.4 För och – nackdelar med BrandME
Som denna studie har visat är fördelarna med BrandME färre än nackdelarna.
Detta är något som vi tror har att göra med att konceptet ”virtuella provrum” är
relativt nytt och både utvecklare och användare är fortfarande i första stadiet.
D.v.s. att användare inte är vana vid att prova kläderna virtuellt och utvecklare
ligger i det stadiet då man kommer på något nytt men vet inte riktigt hur framtiden
ser ut och hur mycket utveckling det behövs tills ”virtuella provrum” verkligen
slår igenom.
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6 Diskussion
Virtuella provrum är en företeelse som är relativt ny och ganska okänd för
allmänheten. My Virtual Model skapade applikationen BrandME för att folk
skulle få möjligheten att få ”prova på” kläder utan att behöva åka in till butiken
och prova där. H&M har tagit nytta av denna applikation då de har skapat ett
virtuellt provrum på deras webbplats. Själva huvudtanken är bra, men i och med
att detta är så pass nytt har det lett till att utvecklarna av virtuella provrum så som
BrandME, inte riktigt har nått fullt ut när det gäller att skapa ett användbart
system utifrån användarnas behov.
Vid det här laget har vi konstaterat att användbarhet är en viktig del i utvecklandet
av ett system. För att kunna bygga upp ett användbart system som tillfredställer
användarnas behov, gäller det att göra användbarhetstester och ta till sig
användarnas synpunkter. Enligt våra slutsatser så verkar det som att utvecklarna
har, till viss del, tagit till sig och använt sig av beprövade och rekommenderande
riktlinjer som finns. Men när det gäller enkelhet, effektivitet och tillgänglighet har
vi funnit stora brister i uppbyggandet av BrandME. Detta leder till att
trovärdigheten sjunker och att man som användare istället använder BrandME
applikationen mer som ett roligt ”spel”. Men vad är då nyttan med virtuella
provrum? I nuläget kan man använda virtuella provrum som en inspirationskälla,
där man kan prova på kläder virtuellt och bli inspirerad till en egen klädstil.
Denna uppsats beskriver hur vi utifrån vår teoretiska referensram och våra
intervjuer, samt våra observationer kommit fram till att BrandME inte kan anses
som fullt användbart. Vår studie ger utrymme till så väl som kritik och vidare
undersökning kring användbarhet i samband med utveckling av virtuella provrum.
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Ordlista
Applikation
En applikation, som även kallas för tillämpningsprogram är ett datorprogram som
arbetar mot systemet och utnyttjar dess resurser för att utföra en uppsättning
uppgifter, oftast begärda av en användare.
Databas
Databaser eller DB, som den oftast förkortas till, är en organiserad samling av
information. Informationen som lagras i en databas är organiserad på ett sådant
sätt att det är lätt att söka efter den och hämta enskilda bitar av den, samt även
kunna ändra den.
3D-grafik
Begreppet 3D är en förkortning som står för tre dimensioner, det vill säga höjd,
bredd och djup. Med begreppet 3D – grafik menas bilder, antingen stillbilder eller
animationer, som är skapade i en dator för att företräda tredimensionella objekt.
Enhetlig design
Enhetlig design handlar som att använda sig utav standarder och riktlinjer för att
bygga upp en webbplats.
eTjänst
En eTjänst är användning av ett IT-system men bara under vissa omständigheter.
Mer om detta under kapitel 3, rubrik 3.2.
Feedback
Feedback eller respons förklaras inom pedagogik som en process som innebär att
en person får reda på effekterna av sitt handlande för att handlandet ska förändras.
Gränssnitt
Ett gränssnitt eller interface som det heter på engelska, är det som kommunicerar
med användaren av en produkt eller ett tekniskt system.
Informationssystem
Ett informationssystem definieras ofta som ett system med IT-stöd som samlar in,
lagrar, bearbetar och distribuerar information om en domän och därigenom stödjer
kommunikation och arbete inom och mellan organisationer. Denna definition
består egentligen av tre delar. För det första beskriver den uppbyggnaden av ett
informationssystem, att det utnyttjar IT. För det andra beskrivs
informationssystemets funktioner, att samla in, lagra, bearbeta och distribuera
information för en domän. För det tredje beskrivs syftet med ett
informationssystem, att stödja kommunikation och arbete.
IT
IT (informationsteknik): samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats
genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.
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Integrering
Integration kan vara sammanställning av sinsemellan olika delar till en
komplexare helhet.
Interaktion
Interaktion är samverkan eller samspelet, som är en process där grupper eller
individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan
förmedlas via språk, gester, handlande, symboler etc. Interaktion kan även
förekomma mellan människa och maskin som till exempel i datorspel. Det kan
även vara en social interaktion, möten mellan människor. Kontakten mellan
företag i ett företagsnätverk är också en sorts interaktion.
Virtuell miljö
En virtuell miljö är en plats på internet eller i exempelvis ett datorprogram. T ex
The Sims. En virtuell miljö kan vara i 2D eller 3D och textbaserad som de flesta
communities (Facebook osv.). En Virtuell bild är en representation av ett verkligt
objekt.
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjufrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kön:
Ålder:
Yrke:
Anser du att du är en van datoranvändare?
Känner du till virtuella provrum?
Är det första gången du kommer i kontakt med BrandME?
Vad tycker du om designen/utformningen av BrandME?
- Är det visuellt tilltalande?
- Blir du berörd på ett positivt/negativt sätt?
- Balans?
- Kontinuitet?
- Färger?
- Är 3D-grafik det bästa sättet att illustrera kroppsmodellerna?
8. Vad tycker du om funktionerna?
- Vet man vart man ska gå, vad man ska göra?
- Får man tillräckligt med information?
9. Hur funkar uppdateringen av sidan?
- Hämtningstid?
10. Tycker du att BrandME är lätt att lära sig?
11. Tycker du att BrandME är ett effektivt system?
12. Känner du dig säker med BrandME?
13. Anser du att BrandME är anpassad för människor med funktionshinder?
14. Vad tycker du om process att mäta dig och sedan mata in alla värden?
15. Anser du att utvecklarna av BrandME har så gott som uppnått till
användarens förväntningar?
16. Använde du alla funktioner som fanns tillgängliga i BrandME? Om inte,
berätta varför?
17. Anser du att BrandME är lätt att komma ihåg?
18. Är det något du saknar i BrandME?
19. Är BrandME den bästa lösningen till saknaden att kunna prova kläder på
nätet?
20. Skulle du själv vilja köpa kläder efter du har ”provat på” de på den
virtuella kopian av dig själv?
21. Vad anser du finns för nackdelar med BrandME?
22. Vad finns det för fördelar med BrandME?
23. Är BrandME här för att vinna eller försvinna?
24. Önskar du att BrandME var annorlunda uppbyggt? Om ja, hur i så fall?
25. Övriga synpunkter
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