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Sammanfattning  
Vid design och utveckling av produktpresentationer på e-handelsplatser är användarupplevelse 

en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. Eftersom att digitala designers behöver förstå 

användarens behov vid digitala gränssnitt bidrar denna studie med information om användares 

krav för bäst uppfattning och navigation vid e-handels presentationer. I denna kandidatuppsats 

har användarupplevelser av olika visuella och statiska produktpresentationer, inom olika e-

handelsplattformar undersökts, där formaten 2D bild, video, 360° och 3D är de format som har 

studerats. Undersökningen har avgränsats till en specifik skomodell av märket  new balance där 

studien har utforskat användares upplevelser av interaktioner och navigering med de olika 

alternativen av produktpresentationerna. Studien genomfördes med hjälp av en förundersökning 

i form av en enkätundersökning följt av en huvudundersökning innehållande en think-aloud 

observation samt intervju. Studien undersökte vilka presentationssätt som kan öka kundens 

förtroende samt ge användaren bäst verklighetsuppfattning av skon i ett e-handelssammanhang. 

Studien har bidragit till informativa gränssnitt vid design av e-handelssidor. Undersökningens 

resultat visade att användarnas upplevelser av statiska 2D bilder i kombination med visuell video, 

genererade tyngst information om produkten. Både vad det gäller material och helhet av skons 

utséende.  
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When designing and developing product presentations in an e-commerce platform, user 

experience is an important aspect that should be taken into account. Because digital designers 

need to understand the users need on digital interfaces. Therefore, this study contributes 

information about user requirements for best perception and navigation in e-commerce 

presentations. In this candidate thesis, user experiences of different visual product presentations 

have been investigated, where the formats 2D image, video, 360 ° and 3D have been presented 

for investigative purposes. The study has been delimited into one specific style from the “New 

balance”-brand. The study has explored users' experiences of interactions and navigation with 

the various product presentation options of this shoe. The study was conducted by means of a 

preliminary survey in the form of a survey, followed by a main study containing a think-aloud 

observation and interview. The study investigated which presentation methods that enhanced 

customer confidence and provided the user with the best realistic sense of the shoe in this  e-

commerce context. The study has contributed to informative interfaces when designing e-

commerce pages. The survey results showed that users experiences of static 2D images in 

combination with video generated the clearest information about the product both in terms of 

material and the overall appearance of the shoes. 
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6 
 

 
 
 
 
 
1.  Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Denna text är en inledning om svenskarnas internetanvändning, e-handelns ökning fram 

till år 2017, beskrivning av e-handelsstrategier och presentationssätt av produkter på 

internet. 

Svenskar har i regel en större tillgång till internet idag där enligt Internetstiftelsen i 

Sverige i sin rapport Svenskarna och internet 2017 visar att 99% av svenska befolkningen 

upp till 55 år använder internet dagligen (Thoresson, Davidsson, 2017). PostNords 

undersökning från 2017 visar på att år 2015 hade 95% av svenska befolkningen tillgång 

till internet varpå 65% av dessa e-handlar varje månad (Ericsson,  2017). 

Användandet av internet och dess utveckling är i ständig förändring. Inte minst vid e-

handelns utveckling på webben där allt fler företag presenterar sina verksamheter och 

utökar sina intäkter genom en helt ny plattform för försäljning. E-handel har blivit en mer 

naturlig del av vårt samhälle och hjälper oss att spara tid (Ericsson, 2017).  

Allt fler företag digitaliserar sina tjänster för att nå ut till fler kunder. På internet säljs allt 

från kläder och produkter till försäkringar och tjänster. Enligt DIBS har e-handelns 

omsättning ökat med 33 miljarder kronor de senaste fyra åren (Larsson, 2017).   

  

I denna undersökning gjordes en mindre förstudie för att rikta rapporten och skapa en 

större uppfattning om olika användares vanor vid e-handel. Varpå resultatet visade på att 

majoriteten hade goda erfarenheter av online-shopping. Det framkom från förstudien att 

de flesta deltagarna handlar skor och kläder när de e-handlar (se figur 10). Resultaten från  

undersökningen går i linje med resultaten från HUIs rapport som visar på att de vanligaste 

produkterna som svenskar väljer att köpa online är just skor och kläder (Grönlund, 

2017).  I PostNords undersökning från 2017 beskrevs också skor och kläder som de mest 

beställda varorna på webben (Ericsson, 2017).  
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 I denna rapport undersöks företagsstrategin Business to consumer (B2C) med fokus på 

hur företag presenterar sina produkter på webben. Vi vill gå djupare in i val av 

presentation av skor vid e-handel och undersöka olika presentationsalternativ för att 

berika svar kring optimala presentationssätt för användarens uppfattning av texturer och 

material av de skor som presenteras. Vi vill även i den här rapporten undersöka vilka 

gränssnitts alternativ som utgör bäst interaktiv presentation för användaren vid köp av 

skor på webben. Den här rapporten kommer att informera digitala designers om 

användares interaktion vid olika visuella och statiska presentationsalternativ av skor på 

webben. Som redan känt att interaktion av visuella presentationer ger användaren 

möjligheter till en bredare utforsknings förmåga, vill vi i den här studien undersöka ifall 

de visuella presentationsalternativen är de bäst lämpade alternativen för en presentation 

av en produkt vid ett e-handelssystem (Sedig, et.al, 2016). Väldigt lite forskning kring 

visuella presentationer för just e-handelssystem har hittats. Vid denna kunskapslucka vill 

vi i den här studien undersöka användares interaktion vid visuella och statiska 

presentationsalternativ, där närmare undersökning kring användarens detaljkännedom 

uppfattas vid de olika presentationsalternativen. Detta för att vid vidare forskning 

analysera designstrategier vid produktpresentationer vid e-handelssystem.  

 

1.2 Informatik 
Information och teknik är två centrala kategorier inom informatik, där informationen till 

största delen förmedlas via tekniken eller via digitala artefakter. Eftersom att informatik 

är inom en samhällsvetenskaplig ram så involveras vi människor också. Människan 

studeras i speciella kontexter eller roller i förhållande till informationstekniken 

(Goldkuhl, 1996). 

 

Denna studie bidrar till informatik forskning eftersom att användares interaktion med 

information via digitala system studeras. Studien studerar användarupplevelsen av olika 

digitala presentationssätt av produkter vid e-handelssystem för att undersöka hur 

interaktiva och statiska presentationssätt påverkar användarens köpbeteende. Studien 

undersöker problematik, känslor och interaktion mellan människa och gränssnitt. 
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2.    Problemformulering 
 

Att presentera produkter med bilder vid e-handel har kritiserats då användare kan ha 

svårare att uppfatta texturer, former och andra visuella aspekter. Det kan missleda 

användaren vid e-handel och skapa en sämre användarupplevelse av ett köp på internet, 

vilket kan resultera i fler återköp och missnöjda kunder (Yamashita , Mujibiya, 2015). 

Trots detta framgick det i vår förundersökningen att majoriteten handlar på webbshoppar 

som använder sig av statiska bilder för att presentera sina produkter (se bilaga 1).   

 

Eftersom de mänskliga ögonen används horisontellt och styrs av hjärnan som registrerar 

de olika träffpunkterna i det mänskliga synfältet kan människan snappa upp ett bredare 

perspektiv än ett tvådimensionellt perspektiv, vilket kan leda till att en 3D vy kan öka 

användarens uppfattning av en produkt vid en sådan modell (Lambooij, et.al, 2011). 

Användare uppmuntras och engageras vid interaktiva modeller som 3D modeller, där 

upptäckandet blir en del av interaktionen, till skillnad från statiska gränssnitt där 

användaren endast studerar ett objekt och interaktion blir utebliven (Sedig, et.al, 2016). I 

den här studien vill vi undersöka ifall ett sådant mer interaktivt presentationssätt av skor 

vid e-handel kan påverka användarens uppfattning av texturer och material. Genom att 

använda digitala innovativa verktyg kan användarupplevelsen skapa ett engagemang hos 

användaren vilket kan gynna en försäljningsprocess när den personifieras (Altarteer, et.al, 

2016). Detta är något som den här studien kommer att undersöka. Användbarheten av 

interaktiv 3D-visualisering är ett problem som inte har analyserats i så stor utsträckning 

och  är fortfarande relativt okänt för hur interaktiva 3D-visualiseringar kan användas 

effektivt vid presentationer av produkter vid e-handel (Herman, Stachoň, 2016). Denna 

undersökning kommer att gå djupare in i olika presentationsalternativ, såväl visuella som 

statiska vid e-handels system, för att berika svar angående de olika 

presentationsalternativen och hur användbarheten för de olika uppfattas. Studien kommer 

att undersöka det tvärvetenskapliga ämnesområdet, human information interaction, som 

berör människans användande av interaktiva system vid konsumtion. För att undersöka 
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hur användare hittar, arbetar och interagerar med de digitala gränssnitten för att fatta 

beslut (Sedig, et.al, 2016).  Designen som utgör de emotionella känslorna vid interaktion 

mellan användare och digitala gränssnitt bedöms utifrån användarens uppfattning av 

estetik och funktionalitet vid en användbar användarupplevelse (Santoso, et.al, 

2016).  Som redan känt att interaktion av visuella presentationer ger användaren 

möjligheter till en bredare utforsknings förmåga vill vi i den här studien undersöka ifall 

de visuella presentationsalternativen är de bäst lämpade interaktionerna för användare av 

e-handelsplattformar (Sedig, et.al, 2016). Väldigt lite forskning kring visuella 

presentationer för just e-handelssystem har hittats. Vid denna kunskapslucka vill vi i den 

här studien undersöka användares interaktion vid visuella och statiska 

presentationsalternativ där närmare undersökning kring användarens detaljkännedom 

uppfattas vid de olika  

 

presentationsalternativen. Detta för att vid vidare forskning analysera designstrategier vid 

produktpresentationer vid e-handelssystem.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika produktpresentationer av skor påverkar 

användarupplevelsen vid e-handel. Studien undersöker vilka presentationssätt som ger 

användaren bäst verklighetsuppfattning av skon och ökar kundens förtroende av 

presentationen. Studien bidrar till informativa gränssnitt vid design av e-handels 

webbplatser. Eftersom att digitala designers behöver förstå användarens behov vid 

digitala gränssnitt bidrar denna studie med information om användarens krav för bäst 

uppfattning och navigation vid e-handels presentationer av skor. Studien undersöker vilka 

presentationssätt som engagerar användaren bäst och vilka aspekter som behövs för att 

designa och visualisera produkter vid e-handelsplattformar.  

 

2.2   Specifika frågeställningar   

 

• Hur påverkar olika produktpresentationer av skor användarupplevelsen vid e-

handel? 
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• På vilket sätt påverkar visualiserings alternativ användarens uppfattning av textur 

och material? 

• Vilka presentationssätt skapar bäst uppfattning av material och textur av skon, 
för användaren? 

 

Frågorna besvaras i rapportens slutsatskapitel. 
 

3.  Litteraturgenomgång 
 
Nedan följer litteraturgenomgången, den är uppdelad i två delar. Den första delen är 

en  forskningsbakgrund med den senaste forskningen inom relaterad forskning och 

informatik forskning och där den andra delen berör ämnesspecifik litteratur.  

3.1.      Forskningsbakgrund 

E-handel   
E-handeln betraktas som den mest framgångsrika ekonomiska faktorn på internet. 

Både konsumentinriktade studier och leverans studier forskas i för att påverka e-handels 

framgång (Huseynov, Yıldırım, 2016). Internet gör det möjligt för företag och 

konsumenter att mötas på e-handelsplatser. E-handel är den digitala handeln som sker 

över internet där konsumenter och leverantörer kan köpa, sälja och utbyta tjänster 

(Huseynov, Yıldırım, 2016). Vid e-handel råder det olika handelsmodeller där Business 

to customer (B2C), företag till konsument, fungerar likt den fysiska detaljhandeln med 

skillnaden är att konsumtionen sker över internet. Vid en B2C handelsmodell säljer 

företag som bedriver en verksamhet tjänster eller produkter till konsumenter (Huang, 

et.al,  2010). B2C e-handel industrin växer snabbt och räknas som en av de snabbast 

växande industrierna i världen. Enligt eMarketer där hela världens B2C försäljning har 

räknats in landade försäljningen på 1,7 biljoner dollar år 2015 och uppskattas att öka till 

en försäljning av 2,4 biljoner år 2018 (Huseynov, Yıldırım, 2016). 

 

Många konsumenter föredrar onlineshopping på grund av olika anledningar som 

bekvämligheter, prisjämförelse och större utbud. Varpå fler företag börjar med e-handel 

för att öka sin omsättning och nå ut till en bredare kundgrupp (Huseynov, Yıldırım, 2016).  
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Även om många bekvämligheter ökar för användaren finns det nackdelar som diskuteras 

med e-handel system då komplexa webbshoppar kan innehålla många produkter vilket 

kan behöva tvinga användaren att söka igenom ett stort sortiment som kan vara 

tidskrävande. Diskussioner om hur användaren måste lägga ner tid på att granska och 

filtrera produkter vid komplexa system resulterar inte i att mer information gynnar 

användaren. Vilket kan leda till en informationsöverbelastning för användaren snarare än 

en bekvämlighet som gynnar användaren (Huang, et.al, 2010). En viktig del för kunden 

vid e-handel är dennes upplevelse. E-handeln använder sig av olika tekniker för att öka 

användarupplevelsen. Med hjälp av dessa tekniker som till exempel grafik, visuella 

bilder, ljud och färg kan konsumenten påverkas och bli uppmuntrade till att handla online. 

Intryck och visuella presentationer skapar en bild av de produkter som företaget vill sälja 

till kunden (Papagiannidis, et.al, 2017). Konsumentbeteende är en av det viktigaste 

faktorerna vid studier av e-handel. Vilket beror på att konsumenternas beteende är 

relaterade till försäljningens utkomst. Om inte konsumenterna kan navigera sig på vid en 

e-handelsplattform minskar försäljningen, därför är interaktionsdesignen en viktig faktor 

vid sådana system (Cheon, 2013). 

 

 

Produktpresentation online 

bilder, visuella presentationer eller text blir extra viktigt vid e-handel eftersom att 

konsumenten inte fysiskt kan studera produkten (Li, et.al, 2016). De flesta e-

handelsplattformar använder sig av någon form av presentation för att presentera 

produkter online. Ofta behövs kompletterande text för beskrivning av produkter som 

presenteras med statiska bilder. Det gäller ofta produkter där konsumenten önskas 

materialguide och storleksguide (Ozok, Komlodi, 2009). Det krävs olika typer av 

produktbeskrivningar beroende på vad för produkt det gäller. Därför är det nödvändigt 

för återförsäljare att anpassa deras online produktpresentationer utefter själva produkten 

(Walia, et.al, 2015). Det är två produktinformations typer som omfattar större delen av 

produktpresentationer på e-handelssidor. De textbaserade presentationerna kan bestå av 

ord, siffror eller symboler medan de visuella presentationerna består av information i 

form av bilder eller grafiska element (Li, et.al, 2016). Formatet på presentationerna har 

en betydande inverkan på hur en användare uppfattar produkter (Xu, et.al, 2015). 

Produktinformation innehållande text och bild har blivit de viktigaste och vanligaste 
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delarna i online presentationer. I vissa studier framgår det att visuell produktinformation 

påverkar shopping prestandan hos konsumenten i en högre grad än textlig 

produktinformation, andra forskare menar att den inte gör det. Delade resultat kring 

informationsbehandlingen rörande människors interaktion vid e-handelssystem kan bero 

på användare och situation. Det kan bero på användarens tidigare erfarenheter eller 

kompetenser av interaktion med digitala gränssnitt (Li, et.al, 2016).  

 

 

Bilder och videos som presentationssätt 
Att konsumenter använder sin fantasi är ett ledande tillvägagångssätt för att bilda sig en 

uppfattning av produktpresentationer vid e-handel. Faktumet är att det inte är möjligt att 

fysiskt undersöka en produkt genom datorskärmen. För att underlätta detta dilemma är 

produktvideos ett levande sätt att leverera information till kunden. Produktvideos används 

för att kunna erbjuda konsumenten produktinformation ur olika perspektiv av produkten. 

För att överväga ett köp blir det viktigt för konsumenten att med fantasin skapa sig en 

föreställning om produktens utseende då e-handelssystem saknar fysisk interaktion 

mellan konsument och produkt. (Orús, et.al, 2016). Flera studier bedömer att användarens 

känslor spelar roll vid e-handelsköp då resultaten visar på tillfredsställelse hos 

användaren ökar lojalitet och en ökad webbstatistik. Så användarens förståelse vid en 

interaktion av e-handelssystem påverkar konsumtionen (Huseynov, Yıldırım, 2016).    

 

När bilder presenteras på webben kan det vara svårt för användaren att se ett djup vid en 

2D presentation. Det kan vara svårt för användaren att förstå produktens fysiska 

egenskaper vid studerande av en 2D bild. Men användaren kan använda fantasi för att 

skapa djup och föreställa sig hur produkten kan se ut. Detta kan kallas att användaren 

använder sig av sekundära tankar för att visualisera och skapa sig en uppfattning av den 

produkt som visas i 2D (Orús, et.al, 2016). Material och texturer är viktiga aspekter för 

användaren vid bedömning av produkten. Felbedömningar kan dock göras ifall 

bildupplösningen eller ljussättningen på bilderna förvrängs vilket kan få en felaktig 

påverkan på användarens uppfattning av produkten (Yamashita, et.al, 2015).  
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 3D på webben 

År 1994 debuterade 3D-modelleringar för första gången på webben i samband med det 

som i dag kallas för VR, Virtual Reality, eller, Virtuell Verklighet, som det heter på 

svenska. Där och då debuterade det som VRML, Virtual Reality Modeling Language som 

visualiserade 3D modeller i en datorbaserad värld. VR tillåter användaren att interagera 

med en 3D värld där användaren kan manipulera och styra föremål i den digitala världen. 

En 3D-visualisering använder sig av inspiration av 2D biler för att sedan skapa ett djup i 

en bild eller vy (Yoon, et.al, 2015). 3D-grafik har på senaste tiden börjat användas i 

många industriområden och applikationer som spel, reklamprodukter, simuleringsspel 

och träningsapplikationer. 3D visualisering används också för att på ett mer attraktivt sätt 

visualisera gränssnitt på webben eller via applikationer (Scopigno, et.al, 2017). Det har 

satts en press på marknaden för nya 3D applikationer med komplexa interaktiva virtuella 

miljöer då användare blir mer och mer vana vid förbättrade tekniska upplevelser (Sedig, 

et.al, 2016). 

 

Web3D, vilket är 3D som presenteras på webbaserade sidor är en viktig faktor inom e-

handel då en 3D visualisering av ett objekt kan ge användaren en verkligare uppfattning 

av objektet. Användaren ges möjligheter till att manipulera, navigera och studera likt hur 

de kan göra med objektet i verkligheten. Även ifall forskare ur en vetenskaplig synvinkel 

har diskuterat möjligheter som att presentera 3D på webben vid e-handel, har färre bidrag 

undersökts gällande behoven hos tillverkare för specifika produkter inom e-handel 

(Rolland, et.al, 2012). Vid 3D presentationer på webbshoppar är tillfredsställelsen hos 

användaren det som studeras mest. Det är ofta förväntningar från användarna som mäts 

vid den grad tillfredsställelse en användare känner vid datormedierade miljöer. Flödet och 

tillfredsställelsen är ofta de två variablerna som granskas vid sådana system och det är 

dessa två som kan påverka en villighet till köp för konsumenten vid en virtuell värld eller 

ett objekt som visas i 3D (Cheon, 2013). 

 

Vid undersökningen Product Customisation: Virtual Reality and New Opportunities for 

Luxury Brands Online Trading som gjordes år 2016 där skillnader mellan 

produktvisualisering i 3D och 2D undersöktes framkom resultat rörande användares 

tillfredställning och uppskattade förståelse kring objektet. Ur resultatet framkom 

kundernas bättre förståelse av produktens egenskaper vid en 3D vr visualisering än 2D 
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bilder av produkten. Majoriteten av deltagarna i undersökningen berikade att en 3D 

visualisering med en interaktiv funktion gav dem fler visuella och emotionella signaler 

än vad 2D presentationen av produkterna gav dem (Altarteer, et.al, 2016).  Interaktivitet 

är en stor tillgång för ett e-handelssystem eftersom att interaktivitet till en kontrollerbar 

grad ökar användarupplevelsen av digitala medier. Interaktiviteten måste ske 

kommunicerbart och synkront för att inte upplevas som okontrollerbar. Vilket menas med 

att användarens navigation måste vara kontrollerbar av användaren för att den ska fungera 

på bästa sätt (Cheon, 2013).  

 

Vid undersökningen Human–Computer Interaction Better in 3D? An Empirical 

Investigation of User Satisfaction and Preferences Concerning Two-Dimensional and 

Three-Dimensional Product Representations in Business-to-Consumer E-Commerce som 

gjordes år 2009 undersöktes 200 e-handelssidor för att se hur många som presenterade 

sina produkter med 2D bilder. Resultatet hamnade på i den undersökningen att 140 av 

200 använde sig bara av 2D bilder. Studien undersökte användarens upplevelse av 

produktpresentation både i 2D och i 3D för att undersöka vilket presentationssätt som ger 

användaren bäst verklighetsuppfattning av den presenterade produkten. Resultatet av 

undersökningen visade på att även ifall deltagarna tycktes finna 2D bilderna leverera ett 

bra intryck av de visade produkterna var majoriteten av deltagarna överens om att 3D 

presentationerna levererade mer emotionella och informativa vyer av produkten (Ozok, 

Komlodi, 2009).  

 

 

Visuella presentationer 
Visuella presentationer som till exempel, 3D modeller eller animeringar kan vid en bra 

presentation öka användarens förståelse av modellen. Användaren kan vid stunden 

studera modellen och ta del av den sakliga informationen, dock kan användarens minne, 

vid avslutad animation lättare glömma bort detaljer av modellen när den inte är synlig 

längre. Vid visuella konstellationer måste designern skapa objekt som ska synas visuellt. 

Objektet måste innehålla data som sedan på ett visuellt sätt tillåter användaren att 

interagera med. Objekt som visas i en 3D vy kan antingen kodas och byggas upp av 

programmerare eller 3D fotograferas (Sedig, et.al, 2016).  
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Användarbeteende vid e-handel 
Forskning pekar på att konsumenters beteende och engagemang har en större påverkan 

på e-handelns utveckling. Enligt flera studier visas det att öppenhet och engagemang hos 

plattformarna ökar konsumenternas vilja att handla online (Huseynov, Yıldırım, 2016). I 

undersökningen Effect of brand name on consumers’ risk perceptions of online shopping 

från 2004 bevisades det att konsumenter med tidigare erfarenheter av onlineshopping 

hade ett annat beteende gentemot konsumenter som inte tidigare handlat online. 

Konsumenter med tidigare erfarenheter baserade sina upplevelser på sina erfarenheter 

och kände sig tryggare än konsumenter som inte hade någon tidigare erfarenhet (Huang, 

et. al, 2004). Konsumenters uppfattning har en betydande roll för utvecklare och 

återförsäljarna, därför betraktas funktionella, emotionella och sociala dimensioner som 

större aspekter i utveckling för interaktiva system (Cheon, 2013).  

 

 

Informationsöverbelastning 

Många e-handelssidor använder sig av ett gemensamt gränssnitt när de presenterar sina 

produkter vilket innebär att de har likadant gränssnitt oavsett produktens pris och 

komplexitet. Enkla produktbeskrivningar uppfattas av konsumenter som enkla och 

effektiva att använda men det finns även studier som visar på att ökad multimedia kan 

öka användarens tillfredsställelse. Webbdesignen kan anses vara en ledande beståndsdel 

när det kommer till konsumentens beslutstagande då denne handlar online. Designen av 

ett webbgränssnitt påverkar användaren och dennes förståelse och uppfattning av en 

produkt. Funktioner som animering, ljud, video och grafik används för att ge 

konsumenten en bättre upplevelse. Att ha i åtanke är att för mycket av dessa funktioner 

kan överbelasta användaren och i de värsta fallen kan det leda till 

informationsöverbelastning för användaren (Walia ,et.al, 2015).  

 

Känslan vi människor får av att beröra någonting ger oss information om form, vikt, och 

struktur men även andra fysiska egenskaper. Många studier visar på att beröring är en 

viktig sensorisk del för att få en förståelse av en produkt därför är konsumenter som 

handlar online tvingade att fatta sina köpbeslut baserat på det visuella. 
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Även om rörliga visuella bilder drar till sig uppmärksamhet kan det också distrahera och 

förstöra användarens uppmärksamhet vilket är en stor utmaning i e-

handelssammanhang (Overmars, Poels, 2015). Visuella obehag kan påträffas vid 3D 

visualisering ifall en onaturlig skärpa eller för hastiga rörelser sker i den visuella vyn. Det 

finns även studier som visar på att vi människor kan påträffa obehag vid effekter som kan 

skapa visuell trötthet eller för markant kontrast för det mänskliga ögat (Lambooij, et.al, 

2011).  

 

 

Användarupplevelse, User experience (UX) 
Termen user experience (UX) används för att förklara användarens upplevelser när denne 

interagerar med en produkt, tjänst eller miljö. Det finns olika aspekter som utgör vad user 

experience innebär, där av aspekter som teknik, teori, empatin och vision kan utgöra user 

experience (Stewart, 2015). UX är en term som är ett resultat av interaktion mellan 

användare och system vid en specifik kontext (Santoso, et.al, 2016).  

 

UX skulle kunna förklaras som ett resultat mellan användare, system och kontext.   

De viktigaste aspekterna inom UX design är användbarhet, funktionalitet, estetik, 

innehåll, utséende och de sensuella och emotionella bitarna (Santoso, et.al, 2016).   

Eftersom att interaktionen mellan användaren och webbsidor kan påverka användarens 

upplevelse kan ett högt acceptabelt gränssnitt resultera i bättre sevicekvalité. 

Webbplatsfunktioner ger ett medium för funktioner som kan förmedla budskap med hjälp 

av text och multimedia vilket levererar produktinformation åt kunden. 

Användarorienterad design har alltid varit en avgörande del gällande e-handelns kvalité 

och behöver därför alltid sätta användaren i fokus. Webbsidor har märkbara effekter på 

användarens tillfredsställelse och enligt vissa studier menar man på att det är 

servicekvalitén som levererar tillfredsställelse åt kunden. Är användbarheten i webbsidan 

stark konsumenten återvända dit igen (Sharma, Lijuan, 2015). 
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3.2.      Ämnesspecifik litteratur 
 

Svenskarnas internetanvändning 

År 2017 har 95% av den svenska befolkningen över 12 år tillgång till internet. I en 

undersökning som Anders Thorstensson och Pamela Davidsson gjorde år 2017 bevisades 

det att 93% av den svenska befolkningen har en dator i hemmet vilket är en ökning från 

året tidigare och har en ökning med 68% från år 1995 där endast 25% av den svenska 

befolkningen hade en dator i hemmet. Det framkom även att den äldre generationen där 

personer i 66 till 75 årsåldern hade tillgång till internet hemma. Hela 95% av personerna 

i de åldersgrupperna använder och har internet i sitt hem. I undersökningen framkom att 

internetanvändningen ligger på 95% av både mobila enheter och datorer för personer från 

12 år upp till 45 år. Sverige ligger på 95% varav personer som använder internet, vilket 

är 2% under de andra nordiska länderna som alla ligger på 97%.  När deltagarna av 

undersökningen fick frågan om hur de har anslutit sig till internet den senaste månaden 

svarade hela 91% att de har använt sig av internetuppkoppling i sina hem. E-handel är en 

populär aktivitet på internet och år 2017 svarade nio av tio svenska internetanvändare att 

de hade köpt varor eller tjänster via internet den månaden för att sedan fått levererat med 

post (Thoresson, Davidsson, 2017). År 2015 uppskattas det att 67% av svenskar som har 

tillgång till internet e-handlar varje månad (Ericsson, 2017).     

 

 E-handel i Sverige 

Sverige har kommit till att bli en växande e-handel nation där den digitala handeln har 

ökat markant de senaste åren. Sverige har en högre andel e-handel konsumenter och 

befolkning än de andra nordiska länderna vilket resulterade i att år 2016 e-handlade 

svenskarna för störst belopp. Även ifall Sverige ligger på 95% varav befolkning som 

använder sig av internet, vilket är färre än de andra nordiska länderna. så e-handlar sverige 

mest. År 2016 e-handlade svenskar för 84,8 miljarder kronor (Ericson, 2017). I en 

undersökning som Thoresson och Davidsson gjorde 2017 framkom resultat som visade 

på att nio av tio användare som har tillgång till internet har e-handlat produkter eller 

tjänster över webben. Rapporten visar på att personer i åldrarna 26 till 35 är den målgrupp 

som handlar mest över internet, vid köp av produkter som levereras med post (Thoresson, 



18 
 

Davidsson, 2017). Skor och kläder är de mest handlade varorna online och utgör 34% av 

topplistan av mest e-handlade varor (Ericsson, 2017).     

 

Carina Blom, i PostNords rapport från 2017 menar på att köpupplevelsen av e-handel ska 

vara enkel, flexibel och bekväm för konsumenterna. Hon menar även på att den största 

trenden för e-handeln just nu är att skapa personligare köpupplevelser, vilket många inte 

har kommit så långt med men som ligger i utveckling (Ericson, 2017). Sveriges e-handel 

kunder önskar tydlig information och logisk navigation vid e-handelssystem som de 

besöker. 96% tycker att en lätt navigation är det viktigaste vid ett bra e-handelssystem 

(Ericsson, 2017).  

I PostNords undersökning från 2017 frågades konsumenterna vilken som var den främsta 

fördelen med att handla online, där 33 % av den svenska marknaden svarade att det är för 

att de kan handla när de vill (Ericson, 2017). 

 

Ur PWC undersökning från 2017 tycks konsumenter som handlar i fysiska butiker sakna 

funktioner som finns vid e-handel. I undersökningen svarade 68% att de vill ha möjlighet 

att kunna jämföra med annan butik eller kolla lagersaldot, vilket inte är möjligt vid fysiska 

butiker.  59% svarade att de anser det viktigt med en behaglig atmosfär vid e-handelsköp 

(Maxwell, 2017).  

 

User experience  
Don Norman menar på i sin bok The design of everyday things, att människor i sin vardag 

stöter på nya konstellationer av teknologier, design och tjänster där han menar på att vi 

som människor ofta anpassar oss och har lätt att förstå. Han menar på att vi slår samman 

den kunskap vi som individer berikar och den kunskap som världen har att erbjuda. 

Beteende är utkomsten av kunskapen som en individ berikar i sitt huvud i kombination 

med kunskapen som världen har att erbjuda. Beteende och förståelse är två viktiga 

faktorer vid interaktion mellan människa och teknologi (Norman, 2013). 

 

Teknologi och metoder rörande interaktion är i ständig utveckling och Don Norman 

menar på att human-centered design (HCD) är en lösning på att aldrig misslyckat med 

interaktionsdesign rörande användares upplevelser av ett digitalt system. Att sätta 
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användaren, eller människan i fokus menar Norman på att man som designer tar hänsyn 

till dennes behov i designen (Norman, 2013).  

 

Löwgren och Stolterman menar på att för att bedöma om en design är god måste den 

studeras i dess rätta kontext. Vad som utgör om något är en god design bedöms efter 

situationen där designen presenteras eller används. En design som inte förstås av dess 

användare kan inte klassificeras som en god design. När det gäller en god design av 

interaktiva system menar de på att funktionella och strukturella egenskaper måste förstås 

av brukare av designen. Designsituation är det som utgör interaktionsdesignen och 

används därför som ett nyckelbegrepp vid en interaktiv designlösning (Löwgren, 

Stolterman, 2014).   

 

 

 

4.  Metod 
 

För att ge svar på den beskrivna problematiken har det i den här studien gjorts en 

litteraturgenomgång. Till litteraturgenomgången tillkom en kvalitativ studie i form av 

think-aloud observation och kopplade intervjufrågor. Detta för att studien undersökt 

problematiken rörande människors upplevelser av digitala medier och deras tolkning av 

olika presentationssätt av skor på webben. Vid sådana bör verbala analysmetoder 

användas. I den här studien har kvantitativa inslag i form av enkätundersökning gjorts vid 

en förundersökning (Patel, Davidsson, 2011). Frågorna som ställdes i förundersökningen 

syftade till att ta reda på människors e-handelsvanor och lade en värdefull grund för resten 

av undersökningen.  
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4.1 Avgränsning 

I studien som genomförts gjordes en avgränsning till skor då skor är en av de vanligaste 

produkterna som svenskar handlar online (Grönlund, 2017). Det framgick även 

vid förundersökningen att skor var några av de produkter som deltagarna e-handlade 

mest. Då huvudundersökningen har gått ut på att undersöka hur användarupplevelsen 

fungerar på e-handelssidor vid olika produktpresentationer av skor som visas i 2D bilder, 

360c, 3D bilder och video har tre olika e-handelssidor med olika produktpresentationer 

valts ut för att sedan jämföras med en fysisk sko. Utifrån detta sätt har slutsatser dragits 

angående vilken produktpresentation som gav den bästa användarupplevelsen, den bästa 

interaktionen och vilket som gav användaren bäst uppfattning av material och textur av 

skon vid de olika presentationsalternativen.  

 

 

4.2 Litteraturgenomgång 

Insamlingen av teori har både skett via populärvetenskaplig information från bloggar och 

företagsrapporter som PostNord, Pwcs rapport och från Svenskarna och internet 2017 

rapport men också via databaser för att hitta den senaste forskningen kring olika 

visualiserings alternativ på webben vid e-handel. De verktyg som har använts vid den här 

undersökningen är Summon (ämnesövergripande) vilket är ett verktyg innehållande olika 

databaser.  

 

Vid sökning i databaser har flera begrepp används. Begrepp som har hittats i relevant 

populärvetenskapliga artiklar där termer som olika e-handels strategier inom ekonomi 

och informatik har hittats. Begreppen har sökts på engelska eftersom att sökningen har 

skett på internationella databaser. En systematisk sökning skapades efter en djupare 

förståelse kring ämnet (Rienecker & Jørgensen 2014). Sökorden började med  e-tail och 

e-commerce för att sedan söka företags strategisk forskning där begrepp som B2C 

undersöktes. E-handel är en digital handel som sker på nätet vilket innebär att relaterad 

försäljnings forskning behövdes hittas för att bena ut olika begrepp inom handel. Vid 

denna undersökning hittades begrepp som B2C, vilket är en företagsstrategi som råder 

vid handel på nätet (Grönlund, 2017). Litteraturgenomgången delades upp i två delar där 

ekonomi och e-handel var den första sökningen som gjordes. Vid den systematiska 

sökningen började sökorden med e-tail och e-commerce där begrepp som B2C och user 
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experience e-commerce gavs för vidare sökning. Sökorden e-commerce och e-tail 

kombinerades med begrepp som 3D och Visualisation.  

För att hitta relaterad forskning för olika visuella presentationssätt av produkter söktes 

begrepp som 3D visualisation och 3D ecommerce. Eftersom att denna rapport hamnar 

inom ämnet informatik söktes relaterad forskning på databasen ACM (där bl.a. informatik 

och datavetenskap ingår). Efter en kedjesökning där begrepp som e-commerce 

tillsammans med 3D visualisation kombinerades hittades andra begrepp som Web3D och 

Visualisation web. Eftersom att undersökningen handlar om användarupplevelsen vid 

olika visuella presentations alternativ söktes begrepp som user experience tillsammans 

med e-commerce 3D visualisation. Denna studie är inom informatik därför har relaterad 

forskning inom informatik använts i denna studie. Relaterad forskning inom informatik 

söktes direkt i databaserna ACM (där bl.a. informatik och datavetenskap ingår) och MDPI 

där sökningen av journaler inom informatik där sökord som interface söktes på. Vid 

denna studie var det viktigt att hitta forskning utanför den specifika frågeställningen för 

att få en bredare förståelse kring ämnet (Patel, Davidsson, 2011).   

 

 

4.3 Etikprövning 

Vi har vid den här undersökningen tagit hänsyn till etiska frågeställningar som berör 

studiens testpersoner och målgrupp. Innan testernas utförande informerades 

testpersonerna om att de ska delta i en undersökning av presentationssätt på webben vid 

e-handel. De informerades om att de ska utforska och studera 2D bilder, 3D bilder, 360° 

vy och den fysiska produkten i verkligheten. Deltagarna informerades om 

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att all information som tillhandahålls förvaras så 

att obehöriga inte kommer åt dem (Patel, Davidsson, 2011).  

 

4.4 Förundersökning 
Inför denna undersökning gjordes en förundersökning för att lägga grund till den riktiga 

undersökningen (Patel, Davidsson, 2011). Frågorna som ställdes i förundersökningen 

syftade till att ta reda på människors e-handelsvanor och lade en värdefull grund för resten 

av undersökningen. På detta sättet kunde det bestämmas vad för produkt som skulle 

studeras då det framgick i förundersökningen att skor var en av de produkter som 
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deltagarna e-handlade mest. Förundersökningen gjordes i from av en enkätundersökning 

vilket skapade en större förståelse kring målgruppens vanor av e-handel. Undersökningen 

gjordes med hjälp av ett Google forms dokument där deltagarna svarade på 12 frågor 

anonymt. Förundersökningens enkät delades från två privata Facebook konton vilket kan 

ha påverkat kön och åldersfördelningen. Förundersökningen gjordes som en kvantitativ 

undersökning där 117 personer deltog. 71 personer av deltagarna var kvinnor, 44 personer 

av deltagarna var män och 2 stycken identifierade sig som icke binära. Flest personer var 

det i åldrarna mellan tjugo och tjugosex år, där hela 61 personer hamnade emellan. 42 

personer var mellan åldrarna tjugosju och trettiotre år och 6 personer var mellan åldrarna 

femtio till sextio år. I åldrarna trettiofyra till trettionio var det 3 personer och i åldrarna 

fyrtio till fyrtionio var det 4 personer som deltog. Deltagarna fick både svara på frågor 

med kopplade alternativsvar och på frågor med öppnare svar. De frågorna med öppna 

svar visas nedan med kursiv text. 

 

 Deltagarna fick besvara följande frågor: 

 

• Din ålder 

• Kön 

• Online-shoppar du? 

• Om du svarade ja, vad brukar du e-handla? 

• Om du har valt alternativet annat, vad brukar du e-handla då? 

• Vad är viktigast för din upplevelse när du handlar på nätet? 

• Om du har svarat annat, vad är då viktigast för din upplevelse? 

• Har du shoppat något online och sedan blivit besviken när du har fått se produkten 

i verkligheten? 

• Om du svarade ja, vad har då inte uppfyllt dina krav? 

• Har du stött på att produkter har visats i 3D när du har e-handlat? 

• Om du svarade ja, vilken webbshop besökte du då? 

• Övriga synpunkter kring dina erfarenheter av e-handel? Motivera 
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4.5 Huvudundersökningen 

Huvudundersökningen delades upp i två delar, där den första delen innehöll en think-

aloud observation där deltagarna fick tänka högt under tiden de utforskade presentations 

alternativen av skon på de olika e-handelssidorna. De olika presentations alternativen 

presenteras på 3 olika hemsidor. Den första e-handelssidan presenterade skon med 

statiska bilder i 2D med tillhörande video, den andra hemsida presenterade skon som 

modell i 360° och det sista presentations alternativet visades i 3D. Som sista del i think-

aloud observationen fick deltagarna studera den fysiska skon. 

 Den andra delen var en intervju där deltagarna fick svara på frågor rörande de olika 

produktpresentationer som de observerade. Vid intervjudelen av undersökningen 

användes anteckningsblock för att notera deltagarnas svar på de frågor som ställdes. För 

att dokumentera undersökningen användes även en videokamera.   

 

Till den här undersökningen deltog fyra kvinnor och två män i åldrarna 26 till 29 år.  

För att få fram ett resultat utifrån olika vinklar var det i denna studie värdefullt att det 

både var män och kvinnor som deltog i undersökningen. Av deltagarna var det två 

personer som var 26 år, en deltagare var 27 år, en deltagare var 28 år och två deltagare 

var 29 år.  

Fem av de sex deltagande var studenter och tre av dem hade arbete vid sidan av sina 

studier. En person som deltog arbetade endast. Alla deltagare var bosatta i Sverige. 

 

 

4.5.1 Deltagare 

Deltagare 1 -  Är en kvinna i tjugosex års åldern som studerar på högskolenivå. Hon har 

goda kunskaper av användning av datorer och använder internet dagligen via sin telefon 

eller dator. Hon har tidigare erfarenheter av e-handel och handlar via internet en eller flera 

gånger i månaden. Hon ser sig själv som en nyfiken människa gällande ny teknik och lär 

sig det som är nytt och nödvändigt i hennes vardag eller studiesyfte.  

 

Deltagare 2 -  Är en man i tjugosex års åldern som studerar på högskolenivå. Han arbetar 

vid sidan av sina studier och tycker att kombinationen fungerar bra. Han är väldigt 

teknikintresserad och använder sin dator och telefon dagligen. Han har inga större 

erfarenheter av e-handel och har bara handlat via nätet några enstaka gånger.  
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Deltagare 3 -  Är en kvinna i tjugosju års åldern som använder linser dagligen eftersom 

att hon har brytningsfel på båda ögonen. Hon studerar och arbetar vid sidan av sina 

studier. Hon brukar e-handla och anser att hon har goda kunskaper av ny teknik och 

behärskar datorer väl. Hon är enligt sig själv lite av en skosamlare och har en stor passion 

för speciella sneakers. 

 

Deltagare 4 - Är en man i tjugoåtta års åldern som studerar på högskolenivå. Vid sidan 

av studierna arbetar han som butiksbiträde i en klädbutik. På fritiden har han ett stort 

intresse för datorspel som han spelar online tillsammans med vänner. Han anser sig själv 

vara väldigt intresserad av teknik och e-handlar någon gång i per år. Mestadels e-handlar 

han teknikprylar och skor. 

 

Deltagare 5- Är en kvinna i tjugonio års ålder som studerar på högskolenivå. Kvinnan e-

handlar några gånger per år då hon har ett stort intresse för kläder och tycker att 

webbshopparna erbjuder ett större utbud än vad traditionella butiker gör. Då hon går på 

CSN bidrag för tillfället kan hon inte e-handla lika mycket som förr. Hennes datorvana 

är god då hennes utbildning är teknisk lagd.  

 

Deltagare 6 -Är en kvinna i tjugonio års ålder som arbetar som ekonom på en bank. 

Kvinnans intressen är löpning och crossfit, vilket hon utövar flera gånger varje vecka.  

Hennes intresse för teknik anser hon vara sådär men hon menar på att hennes datorvana 

är mycket god. Kvinnan e-handlar några gånger per år. 

 

 

4.5.2 Think-aloud Observation 

Efter förundersökningen där kontakt skapades med 117 personer togs det vidare kontakt 

med en mindre målgrupp av dessa för att kunna genomföra en kvalitativ undersökning. 

Sex deltagare svarade att de var villiga att delta i undersökningen. Vid 

huvudundersökningens första del genomfördes inledningsvis en Think-aloud 

observation. 
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Think-aloud observationen var systematisk planerad innan utförandet där de olika 

presentationssätten av skon presenterades i ordning. För att deltagarna skulle känna ro 

vid genomförandet av undersökningen bokades ett privat mötesrum där undersökningen 

ägde rum. Till undersökningen användes en Macbook Pro dator som instrument för att 

låta deltagarna interagera med de objekt som skulle undersökas. Där visades de fyra olika 

produktpresentations förslagen på tre olika e-handelssidor.  

 

Aspekter som layout och typsnitt på de olika webbshopparna är inte faktorer som har 

berörts vid denna studie därför informerades deltagarna om att inte studera dessa aspekter. 

Detta gjordes för att lägga tyngd på de olika presentations alternativen som är huvudfokus 

vid denna undersökning.  Innan observationen startade informerades också deltagarna om 

vad de skulle studera vid detta test och vad som krävdes av dem. Att de under testet skulle 

vara verbala om sina känslor, interaktionen och de objekt de studerade. Tre olika 

produktpresentationer av en likadan gymnastiksko hade valts ut från tre olika e-

handelssidor. Gymnastikskon som presenterades vid denna undersökning är en 574 från 

märket New balance. Deltagarna fick ta del av dessa tre olika produktvisualisering 

alternativ av skon. De olika alternativen som presenterade skon var 2D bilder med 

tillhörande video, 3D visualisering och en 360°s visualisering.  

Efter att deltagarna tagit del av de olika produktbeskrivningarna presenterades en likadan 

fysisk sko för att de skulle få en uppfattning av hur skon ser ut i verkligheten. På det sättet 

samlades information in angående hur de uppfattade material, färg och struktur utifrån de 

olika formaten kontra hur skon ser ut i verkligheten.  

 

Varje observation dokumenterades med videoinspelningar och stödord antecknades. Den 

första delen av studien vilket var en Think-aloud observation, hölls som en ostrukturerad 

observation, vilket används i syfte för att inhämta så mycket information som möjligt av 

intressenterna (Patel, Davidsson, 2011). Vid observationen registrerades även 

information som beskrivning av individerna, rummet och vilka som deltog där 

observationen ägde rum (Patel, Davidsson, 2011). Vi som observatörer antecknade 

nyckelord från observationen för att sedan sammanställa de resultat som vi berikade från 

observationen. Efter observationen var vi snabba att skriva ner en fullständig redogörelse 

för att inte glömma viktiga observationer som vi skådat.  
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4.5.3 Observation med intervju 

Efter observationen där deltagarna tänkte högt så studerande deltagarna de olika sidorna 

samtidigt som de intervjuades. Observationen som kopplades med intervjufrågor delades 

upp i fem olika delar. Den första intervjudelen berörde personliga frågor rörande 

deltagarnas vanor vid e-handel och deras syn tillgångar och vanor av internet och datorer. 

De tre andra delarna av intervjufrågorna berörde de olika presentationsalternativen för att 

analysera deltagarnas navigation av de olika alternativen. Den femte och sista delen av 

observationen avslutades med att deltagarna återigen fick granska den fysiska skon. Detta 

gjordes för att möjligtvis upptäcka skillnader eller likheter i de olika produktpresentation 

förslagen. 

Intervjuerna är konfidentiella för att vi ska kunna koppla intervjuerna till den observation 

som skådats av intressenterna. Frågorna har organiserats utifrån den ställda 

problematiken för att de ska täcka de delområden och aspekter som undersöks vid den 

här studien (Patel, Davidsson, 2011).  

 

4.5.4 Jämförbara frågor 
Efter varje presentationsdel ställdes fyra frågor till deltagarna. Frågorna berörde 

deltagarnas uppfattning kring material och texturer kopplat till de olika presentations 

materialen. Detta för att sedan kunna analysera deltagarnas svar om deras uppfattning av 

material och texturer från de olika alternativen. Frågorna som ställdes till deltagaren efter 

varje presentations del var: 

 

• Hur uppfattar du sulans material, vad skulle du säga att det materialen ser ut som? 

• Hur uppfattar du märket (N.et) på sidan, vad skulle du säga att det är för material, 

hur ser det ut som?  

• Hur uppfattar du hälens kant, beskriv materialet och hur du tycker att det ser ut 

som?  

• Vilken textur har skon, vilket material skulle du säga att det ser ut som? 
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4.5.5 Presentationsalternativen 

De olika presentationsalternativen presenteras på tre olika e-handelssidor där 2D 

presentation med tillhörande video visades på Asos.coms e-handelssida, 360°s 

presentationen visades på New balances e-handelssida och 3D presentationen visades på 

Sketchfab.com. 

Nedan presenteras de olika e-handelssidorna och kortare beskrivning kring de olika 

presentationsalternativen som deltagarna fick ta del av vid denna studie: 

 

2D bilder med video 

Det första presentations alternativet av skon presenterades på asos.coms e-handelssida 

där presentationssättet visade fyra bilder med tillhörande video. Den första 

presentationsbilden visade skon på en mänsklig modell, fotograferad från sidan. Skon 

presenterades på en modell som är i ett steg där bilden är tagen från höger sida av 

modellen. Modellens främre ben stod platt mot ytan under den och den bakre foten var 

diagonallyft ca två centimeter från ytan under skon (se figur 1).  

 

 

 
Figur. 1. Skärmdump av produktpresentation innehållande 2D bild och video. 
 

 

Den andra bilden som presenterades på asos.coms webbshop var en bild av skorna 

presenterade utan modell. Skorna visades snett framifrån ståendes bredvid varandra. 

Vänster sidan av den skon som syntes i bild visade skons hela sida. Märket på skon syntes 

lika så som skons framsida syntes eftersom att bilden stod diagonalt. Skons skosnöre syns 
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tydligt på bilden då skon är fotograferad snett framifrån. Skons märke visas också på den 

ena skon som står placerad framför den andra skon (se figur 2). 

 

 
Figur.2 Skärmdump av produktpresentation innehållande 2D bild och video. 

 

Den tredje bilden som presenterade skorna var en bild tagen från ovan på en sko av skons 

par. Bilden visar skon från ovan från skons tå till skons tunga. Bilden presenterade inte 

hela skon utan presenterade skons tå och utseende från skosnörning fram till skons tå. 

Den tredje bilden visar skons märke som pryder båda sidorna av skon (se figur 3). 

 

 
Figur.3. Skärmdump av produktpresentation innehållande 2D bild och video. 

 

Den fjärde bilden som presenterades var av båda skorna där den vänstra skons bakdel 

syntes från hälen fram till hälften av skon. Detaljer om skons sula presenterades vid denna 

bild. Den andra skon av paret som också presenterades är sulans undersida vid skons tå. 
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Sulans undersida visade att den inte är platt utan att fästa märken prydde sulans undersida 

(se figur 4). 

 
Figur. 4. Skärmdump av produktpresentation innehållande 2D bild och video. 
 

Det sista kompletterande presentation sättet som asos.com använde sig av var en 

videopresentation av skorna på en modell. Klippet var tolv sekunder långt och visade när 

modellen gick iförd skorna från sidan och framifrån. Modellen vände sig och snurrade 

med skorna på (se figur 5).  

 

 
Figur. 5. Skärmdump av produktpresentation innehållande 2D bild och video. 
 

 
 
 



30 
 

360° 

Det andra presentations alternativet var i form av en 360° visning där användaren kunde 

snurra skon i 360°. Presentations alternativet hittades på New balance e-handelssida. 

Presentationen innehöll endast en sko av paret och den stod diagonalt med skons tå i en 

lägre position än skons häl (se figur 6)  

 
Figur. 6. Skärmdump av produktpresentation innehållande 360° modell. 
 

3D 

Det tredje presentations alternativet av skon var visades i form av en 3D modell. 3D 

modellen av skon visades på sketchfab.com. Modellen är gjord utefter den vänstra skon 

av paret. Användaren kunde här navigera sig runt hela skon ur alla vinklar. Det var även 

möjligt att zooma in och ut för att kunna ge användaren större möjligheter när denne 

navigerar sig i modellen (se figur 7). 

 

 
Figur.7. Skärmdump av produktpresentation innehållande 3D modell. 
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5.  Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet från de olika metoderna. Först presenteras resultatet 

av förstudien, till följd av huvudundersökningens två delar, som består av Think-aloud 

observation och observation kopplat med intervjufrågor. 

 

5.1 Resultat av förstudie 

Vid undersökningen av förstudien samlades empiri in från de 117 personer som deltog i 

en enkätundersökning som skedde via verktyget google docs. Enkätundersökningen 

delades på Facebook för att nå ut till deltagare som själva anonymt valde att delta. Av de 

117 deltagande befann sig 61 personer av i åldrarna mellan 20 till 26 år, vilket var den 

åldersgrupp som var störst vid denna undersökning. I åldersgruppen 27 till 33 år var det 

42 personer av de deltagande som tillhörde och 3 personer var i åldrarna 34 till 39 år. Det 

var 4 personer som befann sig i åldrarna 40 till 49 år och 6 personer som befann sig i 

åldrarna 50 till 60 år (se figur 8).  

 

 
Figur 8 .Ålder på deltagarna i förundersökningen. 
 

Av de 117 deltagande i undersökningen var 71 personer av dem kvinnor, vilket utgav sig 

vara den största gruppen vid undersökningen. Den näst största gruppen av deltagare var 
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män, där 44 personer deltog. 2 personer som deltog identifierade sig som ickebinära (se 

figur 9).  

 
Figur 9. Redovisning av kön på deltagarna i förundersökningen. 
 

Enkätundersökningen visade på att de flesta deltagande handlar oftast kläder och skor när 

de e-handlar. Resultatet visade på att 83 personer av de 117 deltagande till största delen 

handlar skor och kläder på nätet. Av de deltagande var det 11 personer som oftast handlar 

skönhetsprodukter när de e-handlar och 9 personer som främst e-handlar elektronik. 13 

personer svarade att de handlar annat när de e-handlar och 1 person svarade att den främst 

handlar accessoarer online (se figur 10).  
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Vad brukar du online shoppa? 

 
Figur 10. Produkter deltagarna i förundersökningen brukar e-handla. 
 

Deltagarna frågades ifall de någonsin beställt något online och sedan blivit besvikna när de har 

fått hem produkten. Av de 117 deltagande svarade 80 personer att de vid något tillfälle hade blivit 

besviken när de fått hem en beställd produkt och 23 personer svarade att det har hänt dem ofta. 

Av deltagarna var det 14 personer som aldrig hade upplevt någon besvikelse när de ha fått hem 

en beställd vara (se figur 11).  
 

Har du handlat något online och sedan blivit besviken när du fått hem produkten? 
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Figur 11. Resultat på om deltagarna i förundersökningen någon gång blivit besvikna när de 

mottagit en produkt de e-handlat. 
 

Deltagarna frågades om vad de ansåg var den viktigaste upplevelsen när de handlar på 

nätet. 36 personer av deltagarna svarade att de ansåg att det viktigaste för dem var att 

produkterna gjorde sig tydligt på bild och 33 personer svarade att de tyckte att det 

viktigaste var att få en bra uppfattning av hur produkten ser ut. 8 personer ansåg att det 

viktigaste är att priset syns tydligt och 3 personer tyckte att en storleksguide ska finnas 

tillgängligt. 20 personer tyckte att det viktigaste för en bra upplevelse skulle vara ifall 

produkten visades upp i förhållande till något annat föremål och 17 personer ansåg att 

annat var viktigt (se figur 12).  

 

Vad är viktigast för din upplevelse när du handlar på nätet? 

 

 
Figur 12. Resultat angående vad deltagarna tycker är viktigast för deras upplevelse när de e-

handlar  
 

Vid förundersökningen frågades deltagarna ifall de har stött på att produkter har visats i 

3D, vilket 24 personer hade varit med om tidigare. 62 personer hade inte stött på att 

produkter hade visats i 3D när de har e-handlat och 31 personer visste inte ifall de hade 

stött på 3D presentation av produkter vid e-handel (se figur 13). 
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Har du stött på att produkter har visats i 3D när du har e-handlat? 

 
Figur 13. Resultat angående om deltagarna stött på att produkter har presenterats i 3D när de e-

handlat. 
 

 

5.2 Resultat av huvudundersökning 

Nedan beskrivs resultatet från studiens huvudundersökning som är uppdelad i två delar, 

Think-aloud observation och observation kopplat med intervju. 

 

Resultat av Think-aloud observation 

De sex personer som deltog i undersökningen började med att genomföra en Think-aloud 

observation. Deltagarna fick under observationen navigera sig på tre olika 

produktpresentationer som presenterade en likadan New balance sko. De tre 

produktpresentationerna skiljde sig åt och var utvalda från tre olika e-handelssidor: 

Asos.com, Newbalance.com och Sketchfab.com. Innan Think-aloud observationen 

informerades deltagarna om vad som skulle ske. Alla deltagare ombads att navigera sig 

på de olika produktpresentationerna och kommentera och vara verbala om vad de såg och 

vad de upplevde när de interagerade med de olika presentationssätten. De informerades 

även om att observationen skulle filmas då det var viktigt att dokumentera deras 
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upplevelser av varje produktpresentation för att kunna gå tillbaka och ta del av 

kroppsspråk, kommentarer och reaktioner. 

 

Det första produktpresentation-sättet av skon som presenterades var från asos.com och 

bestod av 2D bilder och video medan den andra tillhörande newbalance.com innehöll en 

360° modell av skon. Det tredje presentations-sättet av skon var av en 3D modell och 

tillhörde sketchfab.com. Varje observation utfördes enskilt tillsammans med oss två 

observatörer. 

 

2D bilder och video 

Think-aloud observationen inleddes med att visa den första presentationen av skon från 

asos.com innehållande 2D bilder och video av new balanceskon. Deltagarna började med 

att överskåda produktpresentationen och berättade vad de såg. Deltagarna navigerade 

bland de fyra olika 2D bilderna som presenterade skon. Gemensamt för alla deltagare var 

att reagera på att man kunde se skon ur de flesta vinklar genom 2D bilderna men 

poängterade att det saknades bild på hela undersidan av skon. 

 

“Jag kan till och med se lite av undersidan. Vilket jag gillar så man vet att de har 

fotfäste för det har jag råkat köpa en gång på internet. Alltså några som inte har. Ni vet 

så att man bara halkar när man går på hala ytor.” - Deltagare 2. 

 

Gemensamt för alla deltagare var att de kommenterade bilden som var tagen på när en 

modell var iklädd skorna. Deltagarna ansåg att det gav en bättre uppfattning av skon när 

man fick se dem på någon. En av deltagarna fastnade vid bilden lite längre än resterande 

deltagare och sade:  

 

 “Jag tycker som sagt att den första bilden där någon har på sig skorna - att 

man inte bara får en uppfattning om hur skorna ser ut på, utan jag förstår också att det 

är ett par gympaskor som man först kan tänka sig är några man kan springa i. Men man 

kan bedöma av hennes kläder att det inte är det beroende på hur hon är klädd. Jag förstår 

att det är ett par fritidsskor.” - Deltagare 3. 
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Deltagare 1 kommenterade att hon gillade att de presenterade skon ur de flesta vinklar 

men att hon ändå hade svårt att avgöra när det kommer till storlek på skon. Deltagare 3 

kommenterade att hon skulle vilja haft en bild där skorna visades helt i profil utan en 

modell. Deltagare 4 var imponerad av att han kunde komma närmre skon med 

zoomverktyget för att på så sätt kunna ta större del av skons material.  

 

När videon sedan presenterades för varje deltagare medgav dem att de fick en större 

uppfattning av skons utséende. Gemensamt kommenterade de återigen att de var nöjda 

med att få se skorna ur alla vinklar. Deltagare 1 kommenterade att hon fick en större 

uppfattning om skons passform när hon tagit del av videon och menade på att videon gav 

större uppfattning om hur skorna satt på, än vad 2D bilderna tidigare gjort. Deltagare 3 

poängtera återigen skons användningsområde: 

 

“Nu får jag ännu mer uppfattning om att det här är ett par streetskor och inte ett 

par träningsskor. Modellen kanske skulle hoppat annars eller någonting sådant.” -

Deltagare 3. 

 

360° 
Think-aloud observationen gick vidare till nästa del vilket var 360° modellen från 

sketchfab.com. Inledningsvis reagerade deltagarna på olika vis då de började interagera 

med modellen av skon. Deltagare 1 verkade till en början imponerad av presentations 

sättet medan deltagare 2 stötte på problem direkt när denne skulle navigera sig runt skon. 

Denne deltagare reagerade besviket på att det inte var möjligt att se skon ovanifrån och 

underifrån utan att det endast gick att snurra den åt höger eller vänster. När deltagare 2 

sedan försökte zooma in och insåg att det inte var möjligt suckade han och kommenterade: 

 

 “Man kan liksom inte komma närmare. Det stör man sig lite på. Fast man får ju 

som sagt en syn på hur skon ser ut helt runt. Sen är det störigt när man drar pilen längst 

åt höger eller vänster så är skon fast. Det känns som att man vill fortsätta spinna runt 

men den stannar ju där. Vilket kan vara lite störigt.“ - Deltagare 2. 

 

Deltagare 4 reagerade på verklighetsuppfattningen av skon. Deltagaren menade på att 

materialet inte framgick tillräckligt tydligt och klagade även på att modellen såg animerad 
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ut. Denna deltagaren reagerade likt deltagare 2 besviket på att det endast var möjligt att 

snurra den åt antingen höger eller vänster och att det alltså inte var möjligt att se skon 

ovan eller underifrån. Deltagare 1 som till en början reagerat nyfiket och gett en positiv 

reaktion av upplevelsen, insåg slutligen också att modellen endast gick att snurra åt höger 

eller vänster och uttryckte sin besvikelse. 

 

“Ja alltså kan man inte dra den år något annat håll? Okej det var väldigt tråkigt. 

man får ju ingen bild av helheten av skon direkt. Det är lite trist tycker jag. Eftersom man 

inte får se den på någon - Alltså jag får ju inte se den helt underifrån eller helt uppifrån.” 

-Deltagare 1. 

 

3D 

Efter att deltagarna hade fått ta del av 360° modellen gick de vidare och observerade 3D 

modellen. Gemensamt för alla deltagare var att de började med att jämföra hur mycket 

bättre de tyckte 3D modellen var i jämförelse med 360° modellen. Deltagarna uttryckte 

sig nöjt när de gavs möjligheten att snurra modellen åt det hållet som önskades och de var 

positiva till att de kunde zooma in och ut i modellen.  Deltagare 4 kommenterade att han 

kunde få bättre uppfattning av materialet i 3D modellen än vad denne tidigare fått av 360° 

modellen. Denne deltagaren jämförde även 3D modellen med de statiska 2D bilderna från 

Asos.com som presenterades tidigare i observationen. Deltagaren påpekade att det till 

skillnad från 2D bilderna gick att vrida skon i 3D modellen vilket deltagaren ansåg vara 

en god möjlighet då de kunde ta del av skon ur alla möjliga vinklar. 

 

“3D modellen är bra för att man kommer ju verkligen runt och kan titta precis på 

vad man undrar över liksom.” -Deltagare 4. 

 

Deltagare 2 och 6 tyckte inte att skorna var tillräckligt verklighetstrogna och förklarade 

att de tvekade över hur väl de stämde överens med den verkliga skon. Deltagare 3 

reflekterade över hur vida skons material framgick i modellen: 
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“Av denna 3D modellen får jag bättre känsla än den i 360°. 3D e bra för då får 

jag en uppfattning om hur skon ser ut liksom helt proportionellt och fysiskt. och 

så men bilder är bra för att få känsla av material.” -Deltagare 3. 

 

 

 

Resultat av observation kopplat med intervju 

 

Personliga frågor 
Vid de fem intervjuer som hölls kopplade till studiens observation frågades i den första 

delen personligare frågor rörande deltagarnas tillgångar och sysselsättningar. Vid de 

personliga frågorna berikades svar om deltagarnas synförmågor för att skapa förståelse 

av interaktion med dator. Deltagare 3 lider av synnedsättning på båda ögonen med ett 

brytningsfel på -2,5. Deltagaren använder linser dagligen för sitt besvär och anser inte sin 

nedsättning vara hindrande i hennes vardag. Alla deltagarna ansåg sig själva som 

intresserade av ny teknik i den mån att de lär sig det de behöver vid arbetssyfte och fritid. 

Samtliga ansåg också att de har en stora erfarenheter att använda datorer i sin vardag. 

Ingen av deltagarna led av något handikapp som skulle kunna försvåra sin interaktion 

med en dator och genomföra testerna. 

 

Alla deltagarna har tidigare erfarenheter av e-handel och deltagare 2, 4, 5 och 6 e-handlar 

någon eller några gånger per år. Deltagare 1 och 3 e-handlar någon eller några gånger i 

månaden. Undersökningen berör hur skor presenteras vid e-handel på nätet vilket 

resulterade i frågor kring deltagarnas erfarenheter av att köpa skor på nätet. Deltagare 1, 

2, 3, 4 och 5 svarade att de har e-handlat skor på nätet någon gång och deltagare 6 kunde 

inte komma ihåg ifall hen hade e-handlat skor eller inte. Undersökningens syfte berör 

olika presentationssätt av produkter vid e-handel, därför frågades deltagarna om deras 

uppfattning av olika presentationssätt när de har e-handlat skor på nätet. Deltagare 1, 2 

och 4 svarade att de har e-handlat skor när de har presenterats med en eller flera bilder 

medan deltagare 3 och 5 svarade att de har e-handlat skor som har presenterats med både 

bilder och tillhörande video.  
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Resultat av presentation med bilder i 2D och video 

Vid undersökning av Asos.coms presentationssätt av skon blev deltagarna ombedda att 

svara på frågor kopplade till presentationen av 2D bilder och video. Alla deltagare tyckte 

att förstoringsglaset som verktyg hjälpte dem att få en klarare bild och upplösning av 

material och detaljer på skon. Vidare skulle deltagarna studera de olika bilderna, där 

deltagarna vid den första bilden som presenterade skon fick frågan om vad de ansåg om 

att skon visades på en mänsklig modell. Samtliga deltagare tyckte att det var ett bra 

presentationssätt att visa skon på en mänsklig modell, men där deltagare 1 förklarade att 

hon tyckte att det var bra men att hon inte fick någon uppfattning om hur skon skulle sitta 

på denne. Ingen av presentationsbilderna visar hela skons undersida vilket deltagare 1, 2, 

3 och 4 tyckte var dåligt och de hade uppskattat att hela undersidan av skon hade visats. 

 

         “Tänk om där är någon detalj som är i en skrikig färg under skon, eller om där 

kanske står något jättekonstigt som jag inte gillar”  - Deltagare 1. 

 

Deltagare 1 tyckte att det var dåligt att hela undersidan inte sågs, hon förklarade att när 

hon köper saker online är det viktigt för hon att allt ska stämma. Hon förklarar att vid ett 

tidigare köp hade hon varit med om ett märke under skon som hon inte hade tyckt om. 

Deltagare 5 och 6 tyckte inte att det spelade någon större roll ifall hela undersidan syntes. 

De förklarade att de nöjde sig med den bit som syntes på en av bilderna.  

 

Efter att deltagarna hade granskat alla bilderna som presenterats ställdes frågan ifall de 

ansåg att de hade en komplett uppfattning om skons detaljer och material, varpå deltagare 

5 och 6 tyckte att de hade. Deltagare 1 tyckte att det saknades bilder med andra vinklar 

av skon för att få en komplett uppfattning och deltagare 2, 3 och 4 tyckte att de hade en 

hyfsad uppfattning men de hade gärna sett skon ur någon mer vinkel för en bättre 

uppfattning.  

Deltagarnas tankar kring bildernas upplösning ifrågasattes också, varpå alla deltagare 

tyckte att bilderna höll hög kvalité med en bra upplösning. Deltagare 2 påpekade att de 

tyckte att det var dåligt att zoomfunktionen fungerar i två steg på den första bilden men 

inte på de resterande bilderna.  
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    “Bilderna är jättebra fotograferade, men jag tycker att det var dåligt att jag kunde 

zooma in längre på första bilden och inte på de andra. Varför är det så?”- Deltagare 2.  

 

Efter att deltagarna hade studerat bilderna studerade de videopresentationen. Samtliga 

deltagare tyckte att videons upplösning var bra och tyckte att de såg skorna ur fler vinklar 

än vad som visats i bilderna tidigare. Deltagare 1 menade på att hon saknade att se skon 

underifrån i videopresentationen. Hon berättade att hon har tidigare erfarenheter av denna 

skomodell och vet att skon är väldigt smal men att skon uppfattas som bred i videon. 

Deltagare 2 tyckte att videon på 12 sekunder var för kort och hade önskat presentationen 

längre, varpå resterande deltagare ansåg att videons längd räckte. Alla deltagarna tyckte 

att bilderna och videon gav dem en bra uppfattning om både hur skon ser ut från olika 

vinklar och vilka material och texturer skon har. 

 

1. Hur uppfattar du sulans material, vad skulle du säga att det materialen ser ut som? 

2. Hur uppfattar du märket (N.et) på sidan, vad skulle du säga att det är för material, 

hur ser det ut som ?  

3. Hur uppfattar du hälens kant, beskriv materialet och hur du tycker att det ser ut 

som ?  

4. Vilken textur har skon, vilket material skulle du säga att det ser ut som? 

 

 

 

 

 

 

Resultat 1) 

När deltagarna tog del av presentationen i 2D och video uppfattade samtliga att sulans 

material var av gummi. 

 

Resultat 2) 

Samtliga deltagares uppfattning var ratt N-märket på skon var gjort av läder. Deltagare 4 

nämnde att de även skulle kunna vara någon form av PU-läder. 
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Resultat 3) 

Deltagare 1, 2, 5 och 6 uppfattade materialet på hälens kant som plast. Deltagare 3 och 4 

uppfattade materialet som gummi eller plast.  

 

Resultat 4) 

Deltagare 3 uppfattade materialet på skons textur som mocka, tyg och stretch. Resterande 

deltagare uppfattade att materialet var av mocka.  

 

 

Resultat av presentation i 360° 
Deltagarna fick tillgång till att navigera sig runt skon som visas i 360°. Skon gick att 

snurra både åt höger och vänster håll och snurrade ett varv. Deltagare 3 tyckte att 

presentationen av 360° modellen var dålig och fick ingen uppfattning om material eller 

textur vid navigation av skon. Resterande fem deltagare tyckte att upplösningen av 360°s 

presentation var dålig och fick bara en bild av hur skons texturer såg ut men kunde inte 

bedöma skons material utifrån presentationen. Deltagare 1 tyckte att presentationen med 

360° var ett spännande visningssätt eftersom att hen inte tidigare hade visualiserat skor 

på webben på ett sådant interaktivt sätt.  

 

“Jaha, kan man bara dra skon i sidleds? Jag vill ju kunna dra den åt olika håll” -

Deltagare 3. 

 

Samtliga deltagare tyckte att ett interaktivt presentationssätt bör inte begränsa dem som 

360°s presentationen gör. De blev frustrerade när interaktionen bestämde att de endast 

kunde navigera skon i sidleds. Deltagare 6 svarade att förväntningarna av 

presentationssättet var att det skulle vara en 3D modell som kunde visas från alla håll, 

men att hen blev besviken när skon endast kunde visas i sidleds vid interaktion.  

 

1. Hur uppfattar du sulans material, vad skulle du säga att det materialen ser ut som? 

2. Hur uppfattar du märket (N.et) på sidan, vad skulle du säga att det är för material, hur 

ser det ut som ?  

3. Hur uppfattar du hälens kant, beskriv materialet och hur du tycker att det ser ut som ?  

4. Vilken textur har skon, vilket material skulle du säga att det ser ut som? 
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Resultat 1) 

Deltagarnas svar om vilket material de uppfattade att skon vid 360° presentationen hade 

på sin sula var varierande mellan två olika svar. Deltagarna svarade att de ansåg att sulans 

material antingen var gjort av plast eller av gummi. Deltagare 3, 4 och 6 svarade att de 

ansåg att sulans material var plast och deltagare 1, 2 och 5 ansåg att sulans material var 

gjort av gummi.  

 

Resultat 2) 

Vid deltagarnas uppfattning av vilket material skons märke ser ut att vara gjort av vid 

360° presentationen var olika. Deltagare 1, 2 och 5 uppfattade märkets material som läder 

och deltagare 3 och 4 uppfattade märkets material som mocka. Deltagare 6 beskrev 

märket som skinn.  

 

Resultat 3) 

Deltagarnas uppfattning av vad hälens kant på skon hade för material var också 

varierande mellan två olika svar. Deltagare 3, 4 och 6 ansåg att hälens material såg ut att 

vara gjort av plast medans deltagare 1, 2 och 5 ansåg att hälens kant såg ut att vara gjort 

av gummi.  

 

Resultat 4) 

Till sist frågades deltagarna vad de utifrån presentationen i 360° uppfattade att hela skons 

material var gjort av vilket också gav två olika svar. Deltagare 1, 5 och 6 svarade att de 

tyckte att materialet såg ut att vara gjorda av mocka medan deltagare 2, 3 och 4 tyckte att 

hela skons material såg ut att vara läder. 

 

Resultat av presentation i 3D 

Vid presentationen av skon i 3D ansåg deltagare 4 och 5 att de fick en bra uppfattning om 

hur skon ser ut och de tyckte att de kunde se detaljer på skon. Deltagare 1 och 2 tyckte 

inte att 3D presentationen var bra eftersom att de tyckte att de inte fick några bättre 

uppfattningar av material och detaljer av skon. Vilket visade sig på att de tyckte att 

upplösningen av 3D bilden inte höll en högre kvalité och det orsakade deras negativa 

tyckande till 3D modellen. Av de sex deltagande var det bara deltagare 4 som ansåg att 
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3D modellen var så pass komplett att deltagaren kunde tänka sig att köpa skon. Denne 

ansåg att upplösningen kunde ha varit bättre men gillade interaktionen skarpt. De 

resterande fem deltagare tyckte att upplösningen av 3D drog ner presentation sättet och 

hade därför inte kunnat tänka sig att köpa skon utifrån det presentations sättet.  

 

1. Hur uppfattar du sulans material, vad skulle du säga att det materialen ser ut som? 

2. Hur uppfattar du märket (N.et) på sidan, vad skulle du säga att det är för material, 

hur ser det ut som ?  

3. Hur uppfattar du hälens kant, beskriv materialet och hur du tycker att det ser ut 

som ?  

4. Vilken textur har skon, vilket material skulle du säga att det ser ut som? 

 

Resultat 1) 

Vid presentation av skon i 3D frågades deltagarna om vilket material de uppfattade att 

sulan på skon hade. Samtliga deltagare svarade att de trodde att sulans material var gjort 

av gummi. 

 

Resultat 2) 

Samtliga deltagare svarade också samma på vilket material de tycktes att märket på skon 

hade. Deltagarna tyckte att vid 3D presentationen visades skons märke vara gjort av läder. 

 

Resultat 3) 

Hur deltagarna uppfattade materialet av hälens kant vid 3D visualiseringen svarade 

deltagare 2 att hälens kant såg ut att vara i materialet gummi. Deltagaren tycktes att hälens 

kant var den samma som sulans material. Deltagare 1, 3 och 5 tyckte att materialet av 

hälens kant såg ut att vara av någon form av plast.  Deltagare 6 tyckte att materialet av 

hälens kant såg ut att vara läder.  

 

Resultat 4) 

Vid frågan om vilken textur hela skon såg ut att ha vid 3D presentationen svarade 

deltagare 2, 3, 4 och 6 att de trodde att materialet var mocka och resterande två deltagare 

trodde att skons material var av någon form av tyg. 
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Resultat från studie av fysisk sko 

Efter att deltagarna tagit del och svarat på frågor rörande de olika presentations 

alternativen så studerade deltagarna den fysiska skon och fick då svara på samma frågor 

rörande skons material och texturer. 

 

1. Hur uppfattar du sulans material, vad skulle du säga att det materialen ser ut som? 

2. Hur uppfattar du märket (N.et) på sidan, vad skulle du säga att det är för material, hur 

ser det ut som ?  

3. Hur uppfattar du hälens kant, beskriv materialet och hur du tycker att det ser ut som ?  

4. Vilken textur har skon, vilket material skulle du säga att det ser ut som? 

 

Resultat 1) 

När deltagarna studerade den fysiska skon hade samtliga sex deltagare samma 

uppfattning av vilket material sulan hade. De alla ansåg att sulans material var gjort av 

gummi. 

 

Resultat 2) 

Även vid uppfattningen av den fysiska skons märke på sidan av skon uppfattade samtliga 

sex deltagare att materialet var läder och mocka. En av deltagarna trodde att lädret inte 

var äkta läder utan fejkläder. 

 

Resultat 3) 

Samtliga sex deltagare uppfattade också att den fysiska skons häl var gjord av materialet 

plast. Deltagare 1 påpekade att materialet kunde vara likt sulans fast av ett hårdare slag. 

 

Resultat 4) 

Alla deltagare tyckte att hela den fysiska skons material var gjort av både mockadetaljer 

och av något slags tyg. 

 

Summerande frågor rörande alla presentationerna 

Efter att deltagarna hade studerat alla presentations alternativen och intervjuats ingående 

på var del frågades de summerande frågor rörande alla presentationssätten. Samtliga 
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deltagare svarade att 2D bilder med kompletterande video gav de bäst 

verklighetsuppfattning av skons texturer och material. Deltagare 1 svarade också att 2D 

bilder och video gav de bäst uppfattning om skons strukturer och utseende. Deltagare 4 

och 5 svarade att 3D modellen var det bästa alternativet för att få en 

verklighetsuppfattning av skons utseende och struktur. 

 

 

6.  Diskussion 

6.1.      Metoddiskussion 

Nedan presenteras metoddiskussionen rörande förundersökningen och 

huvudundersökningen. 

 

6.1.1 Förundersökning  

Förundersökningen har skett genom en enkätundersökning som delats via privata 

Facebook konton. Detta kan ha påverkat åldrarna på de som deltog eftersom att många 

tillhör en åldersgrupp likt den som vi författare tillhör. Hade enkäten skickats ut på annat 

sätt och nått ut till andra åldrar hade resultatet troligen sett annorlunda ut. Däremot nåddes 

den åldersgrupp som hörde till den målgrupp undersökningen riktade sig mot. 

 

Frågorna som ställdes i förundersökningen syftade till att ta reda på människors e-

handelsvanor och upplevelser av onlineshopping. Enkätundersökningen lade en värdefull 

grund för vidare undersökning då det på detta sätt kunde bestämmas vad för produkt som 

skulle studeras då det framgick att skor var en av de produkterna deltagarna e-handlade 

mest. Frågor rörande deltagarnas erfarenheter av 3D presentationer på internet genererade 

svar om olika e-handelssidor som deltagarna av enkätundersökningen hade besökt som 

visade 3D.  

 

6.1.2 Huvudundersökning 

Huvudundersökningen har skett genom en think-aloud observation följt av en observation 

kopplat till intervju. Deltagare till huvudundersökningen tillfrågades utefter den 

målgrupp som e-handlade mest i Sverige under år 2017 där åldersgruppen 26 till 35 år är 
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de svenskar som e-handlade mest (Thoresson, Davidsson, 2017). I brist på att få tag i 

deltagare över 30 år slutade det med deltagare i åldrarna 26 till 29 år. Deltagarna bestod 

av fyra kvinnor och två män. Ett mer jämt fördelat antal av deltagarnas kön kan ha 

påverkat studiens resultat annorlunda. Valet av målgrupp till undersökningen skulle 

kunna påverka resultatet av studien. Både när det gäller vilken åldersgrupp deltagarna 

tillhör men även andra aspekter som deltagarnas e-handelsvanor. 

 

De valda metoderna var passande till denna studie då vi med hjälp av en Think-aloud 

observation kunde berika oss värdefull information av kroppsspråk och spontana 

kommentarer samtidigt som deltagarna navigerade i de olika produktpresentationerna.  

Detta för att sedan gå vidare med ytterligare en observation följt av en intervju med fasta 

frågor. Genom detta kunde viktiga frågeställningar besvaras för att senare kunna slutföra 

denna undersökning.  

 

 

Alla delar av huvudundersökningen valdes att videofilmas vilket samtliga deltagare gick 

med på. Möjligheten gavs då att kunna gå tillbaka i den data som samlats in vilket 

underlättade när transkriberingen av undersökningen sedan skulle ske. För att deltagarna 

skulle känna sig bekväma och avslappnade gjordes valet att alla observationer och 

intervjuer skulle ske i ett avlägset grupprum där omgivningen var lugn och tom på 

störningsmoment som skulle kunnat stjäla deltagarnas uppmärksamhet. 

 

Think-aloud Observation 

I den första delen av huvudundersökningen hölls en Think-aloud observation där 

deltagarna fick observera tre olika produktpresentationer som bestod av fyra olika format. 

Think-aloud observationen var lite problematiskt för vissa av deltagarna som kände sig 

obekväma att tala samtidigt som de utförde testet. Deltagarna blev informerade om att de 

skulle studera olika produktpresentationer men de informerades inte om vilka format 

presentationerna innehöll. Anledningen till varför de inte informerades om detta var att 

de inte skulle vara förberedda på vilka format produkten skulle presenteras i. Inga risker 

om att deltagarna skulle kunna föreställa sig eller förbereda sig eller skapa förutfattade 

meningar om presentations alternativen gavs till deltagarna. Hade deltagarna vetat i 
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förväg vilka typer av format som skulle observeras hade de kunnat bestämma sig för vad 

de tycker om de olika formaten innan de fått ta del av de olika produktpresentationerna.   

  

 
Intervjuer kopplade till observation 

Efter observationen fortsatte undersökningen med en intervju. Samma 

produktpresentationer som observerades tidigare blev återigen presenterade för 

deltagarna. 

Innan intervjun ägde rum informerades deltagarna om vad som skulle ske. De blev även 

informerade om att allting skulle videofilmas. Ingen av deltagarna motsatte sig detta.  

Antalet produktpresentationer som undersöktes kändes passande då det var märkbart att 

några av deltagarna tappade koncentrationen i sista delen av intervjun. Eftersom att ingen 

paus gjorde från att deltagaren utförde Think-aloud observationen till att den svarade på 

intervjufrågorna tog de båda empiriska testerna en längre tid som påverkade deltagaren. 

 

 

 

 

6.2.      Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet från de olika metoderna som gett svar på studiens 

frågeställningar. Först diskuteras resultatet av förstudien, till följd av 

huvudundersökningens två delar, som består av Think-aloud observation och observation 

kopplat med intervjufrågor. 

 

I studien ställdes fyra frågor som med empiri och tidigare forskning har undersökts: 

 

1. Hur påverkar olika produktpresentationer av skor användarupplevelsen vid e-

handel? 

2. På vilket sätt påverkar visualiserings alternativ användarens uppfattning av 

textur och material? 
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3. Vilka presentationssätt skapar bäst uppfattning av material och textur av skon, 

för användaren? 

 

6.2.1 Förundersökningen 

I förundersökningen togs det reda på frågor angående deltagarnas e-handelsvanor och vad 

de oftast handlar på nätet. I undersökningen framgick det att skor var en av de produkter 

som deltagarna e-handlade mest. Många konsumenter föredrar onlineshopping av olika 

anledningar som bekvämligheter, prisjämförelse och större utbud. För att nå ut till en 

bredare kundgrupp är det därför fler företag som börjar med e-handel (Huseynov, 

Yıldırım, 2016). Detta framgick även i förundersökningen då flera av deltagarna föredrog 

att handla online då de ansåg att e-handelsplatser erbjöd ett större utbud av produkter.  

 

Då användaren saknar fysisk interaktion av en produkt vid e-handel blir det viktigt att 

skapa visuella intryck av produkten (Orús, et.al,  2016). Därför ställdes frågor angående 

upplevelser av produktpresentationer för att ta reda på vad deltagarna ansåg var viktigast 

för att få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det viktigaste för deltagarnas 

användarupplevelse när de e-handlade var att det skulle presenteras tydliga bilder av 

produkten. Deltagarna ansåg att det var viktigt att få en bra uppfattning av produktens 

utseende innan de genomförde ett köp online. Exempel togs upp där några av deltagarna 

fått hem produkter och blivit besvikna då produkterna inte sett ut som det gjort vid 

presentationerna online. Några av deltagarna tyckte också att storleksguider hade en stor 

betydelse när de e-handlade kläder och skor. Ofta behövs även en kompletterande text för 

att beskriva produkten som presenteras vilket ofta gäller produkter där konsumenten 

önskas materialguide och storleksguide (Ant Ozok,  Komlodi, 2009). Vilket var två 

tillägg som deltagarna av förundersökningen önskade av e-handelssystem när de handlar 

skor och kläder online. 

 

När frågan gällande deltagarnas upplevelser vid e-handel ställdes berikades även svar om 

att e-handelsplattformen skulle vara användarvänlig så att det var lätt för konsumenten 

att förstå och navigera sig på. Eftersom att konsumenternas beteende är relaterade till 

försäljningens utkomst är konsumentbeteende en av de viktigaste faktorerna vid studier 

av e-handel. Om inte konsumenterna kan navigera på en e-handelsplattform minskar 

försäljningen (Cheon, 2013).  
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Deltagarna ansåg även att det var noga att en produkts material, kvalité och textur 

framgick i produktpresentationer då dessa egenskaper var något som hade stor betydelse 

i avgörandet om att köpa en produkt eller ej. Material och texturer är viktiga aspekter för 

användaren vid bedömning av produkten. Om kvalitén på produktbilden är svag kan detta 

ge en felaktig påverkan på användarens uppfattning av produkten (Yamashita, et.al, 

2015). Deltagarna av förundersökningen visade sig tyckas att det viktigaste av 

presentationer av produkter vid e-handel är att produkterna gör sig tydligt på bild och att 

presentationen speglar en bra uppfattning av hur produkten ser ut.  

 

 

6.2.2 Huvudundersökning 

 
Think-aloud observation  
Studien grundar sig i hur användare upplever olika produktpresentationer av en likadan 

sko där presentations alternativen är utvalda från tre olika e-handelssidor. De viktigaste 

delarna inom användarupplevelse och design är användbarhet, funktionalitet, estetik, 

innehåll, utséende och de sensuella och emotionella bitarna (Santoso, et.al, 2016). Den 

dominerande upplevelsen hos deltagarna var möjligheten att kunna ta del av skons 

utséende ur flera olika vinklar. Detta var något deltagarna belyste i varje del av den 

inledande Think-aloud observationen. Deltagarna hade även förväntningar när det gällde 

navigation och interaktion då de blev presenterade för de olika formaten. Eftersom 

användaren saknar fysisk interaktion med en produkt vid e-handel blir det viktigt att skapa 

visuella intryck av produkten i presentationerna för att kunden ska kunna skapa sig en 

föreställning av hur produkten ser ut (Orús, et.al, 2016). Detta gjorde i presentations 

alternativen där skon demonstrerades i 3D och 360°, ändå tyckte samtliga deltagare att 

presentationsalternativet där skon visades upp i 2D med kompletterande video var det 

bästa alternativet då de upplevde att skons material och textur i dessa format upplevdes 

som mest verklighetstrogna och tydliga.  
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E-handel använder sig av olika tekniker för att öka användarupplevelsen. En 

av de teknikerna är visuella bilder (Papagiannidis, et.al, 2017). När deltagarna 

blev presenterade för den första produktpresentationen med de statiska 2D 

bilderna och den tillhörande videon, lade varje deltagare kommentarer om vilka 

olika vinklar skon presenterades i. Genom resterande delar av Think-aloud 

observationen kom deltagarna att jämföra produktpresentationerna och dess 

olika möjligheter att kunna se skon ur olika vinklar. Trots att det framgick tydlig 

uppskattning hos deltagarna när de fick möjlighet att ta del av skon ur olika 

vinklar var det gemensamt för alla deltagare att de inte var imponerade av 360° 

modellen av skon. Även om de där kunde vrida runt om modellen åt både höger 

och vänster verkade deltagarna besvikna när det inte var möjligt att vrida skon 

uppåt eller nedåt. Deltagarnas upplevelser av 360° modellen ledde till 

besvikelse när de insåg att de inte kunde ta del av fler vinklar av skon och 

påverkade deltagarna på det vis att de inte fick förtroende för produkten. 
 

När deltagarna observerade 3D modellen av skon var det märkbart imponerade vilket 

skapade ett större engagemang hos samtliga deltagare när de upptäckte att de kunde 

navigera sig fritt åt alla håll och ta del av skon ur alla vinklar.  

3D visualisering är ett sätt att förverkliga ett objekt och ger användaren möjligheter att 

manipulera och navigera sig likt med det fysiska objektet (Rolland, et.al, 2012). 

Deltagarna reagerade på att 3D modellen var det enda presentation sättet som genererade 

möjlighet att ta del av hela undersidan av skon och det var även möjligt att se in i 

skon.  Djupet i 3D modellen av skon var något som några av deltagarna belyste när 3D 

modellen presenterades. Djupet ansågs vara en anledning till att en av deltagarna tyckte 

3D modellen gav en verklig bild av skon.  

 

Trots navigations möjligheterna i både 3D modellen och 360° modellen, ansåg 

majoriteten av deltagarna att skon inte upplevdes verklighetstrogen nog och jämförde 

därför med de första produktpresentations formaten som innehöll 2D bilder och video. 

Deltagarna upplevde 360° modellen som animerad vilket tappade några av deltagarnas 

förtroende för presentationen.  

Deltagarna ansåg att 2D bilderna kombinerat med videon gav den tydligaste 

uppfattningen av skon samt material från de flesta vinklar och konstaterade att utav 
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kombinationen av dessa presentation formaten blev upplevelsen av skorna som bäst. 

Vilket blir en enigt med att användaren både får ta del av statiska och visuella 

presentationer. Deltagarna belyste att den kompletterande videon gav dem en mer 

komplett förståelse av skons utseende än om skon bara hade presenterats med bilder. 

Visuella presentationer skapar enligt tidigare forskning en bättre upplevelse för 

användaren (Orús, et.al, 2016). 

 

Andra aspekter som deltagarna belyste under think-aloud observationen var möjligheter 

att kunna komma närmre skon för att enklare kunna ta del av materialet. Detta var endast 

möjligt att göra i 2D bilderna och i 3D modellen. Beroende på vilken produkt som ska 

presenteras, krävs det olika typer av presentationer. Därför ställs det krav på 

återförsäljaren att anpassa deras online presentationer utefter vad det är för produkt som 

ska presenteras. Krävs det att detaljer måste visas tydligt krävs en presentation som kan 

visa dem (Walia, et.al, 2015). Gemensamt för alla deltagare efterfrågades ett 

zoomverktyg i 360° modellen för att ges möjligheten att se produktens material och textur 

ur ett närmare perspektiv.  

 

För att underlätta dilemmat att det inte är möjligt att fysiskt ta i en produkt när man e-

handlar, är produktvideos ett levande sätt att leverera information till kunden. 

Produktvideos används för att kunna erbjuda konsumenten produktinformation ur olika 

perspektiv av produkten (Orús, et.al, 2016). När videon presenterades för deltagarna 

reagerade på att de fick ta del av båda skorna från olika vinklar. De var enade om att att 

videon gav större uppfattning av hur skorna satt på någon än vad 2D bilderna hade gjort. 

Deltagarna verkade nöjda över att få se hur skorna såg ut när modellen gick i dem.  

 

 

 

 

Intervjuer kopplade till observation 

Termen användarupplevelse (UX) används för att förklara användarens upplevelser när 

denne interagerar med en produkt, tjänst eller miljö (Stewart, 2015). Då studien gick ut 

på att ta reda på användarupplevelsen av olika visuella format i produktpresentationer var 

det i denna studie viktigt att ta reda på deltagarnas uppfattning av de olika presentations 
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förslagen som valdes att undersökas. Det skedde genom att deltagarna fick studera de 

olika formaten i produktpresentationerna medan intervjuerna hölls.  

 

Intervjuerna var indelade i fem delar. Detta för att deltagarna inledningsvis skulle besvara 

frågor angående deras vanor av e-handel och användning av datorer medan resterande 

delar av intervjuerna berörde de olika presentationssätten. E-handel använder sig av olika 

tekniker för att öka användarupplevelsen. En av de teknikerna är visuella bilder 

(Papagiannidis, et.al, 2017). Eftersom det visuella i en produktpresentation låg i fokus för 

denna undersökning fick deltagarna studera produktpresentationerna samtidigt som 

intervjuerna hölls. På detta sätt kunde information berikas av deltagarnas 

användarupplevelser när de interagerade med de olika förslagen. Med hjälp av text och 

multimedia kan webbsidor leverera produktinformation åt kunden. Därför behöver 

företaget sätta användaren i fokus när de utformar deras plattformar. Användarorienterad 

design är en avgörande del av kvalitén på e-handelssidor (Sharma, Lijuan, 2015).  

 

Det första presentation alternativet som presenterades bestod av video och 2D bilder.  

Deltagarna uppskattade videopresentationen av produkten då den skapade en större 

uppfattning av hur skon såg ut. Det är viktigt för kunden att kunna föreställa sig hur 

produkten ser ut därför måste denne kunna skapa sig visuella intryck av produkten. För 

att kunna erbjuda konsumenten produktinformation ur olika perspektiv är videoformat ett 

alternativ (Orús, et.al, 2016). En av deltagarna anmärkte på videons längd då denne tyckte 

att den kunde ha utökats något för att på det sättet presentera fler vinklar. En annan 

deltagare tyckte att olika format i presentations förslagen kunde kombineras. Att ha i 

åtanke är dock att webbgränssnitt kan påverka användarens förståelse och uppfattning av 

en produkt, funktioner som animering, ljud, video och grafik kan i de värsta fallen leda 

till informationsöverbelastning (Walia, et.al, 2015). Kombinationen av 2D bilder och 

video var ändå det produktpresentation sätt som samtliga deltagare föredrog i högsta grad 

på grund av att de genom de båda formaten kunde avgöra skons material, färg och textur. 

De kunde där även beskåda när en modell var iklädd skorna vilket samtliga ansåg gav en 

inblick i vilket sammanhang och genre skon tillhörde. 

 

Formatet i informationspresentationer har en stor inverkan på hur en användare uppfattar 

en produkt (Xu, et.al, 2015) Gemensamt för 360° modellen och 3D modellen var att 
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deltagarna av dessa format hade svårt att avgöra material, färg och textur. Detta är viktiga 

aspekter när en användare bedömer en produkt. Skulle bildupplösningen eller 

ljussättningen av bilderna på produkten vara nedsatt kan de påverka användarens 

uppfattning negativt (Yamashita, et.al, 2015). 3D visualisering kan ge användaren 

verkligare uppfattning av ett objekt. I en 3D miljö kan användaren manipulera, navigera 

och studera objektet likt det sätt användaren kan studera objektet i verkligheten (Rolland, 

et, al, 2012). Trots detta gjorde deltagarna en jämförelse av 2D bilderna och video med 

3D modellen. Deltagarna bedömde 2D bilderna med video som tydliga, klara och skarpa, 

medan de upplevde 3D modellen som icke verklighetstrogen och hade därför sämre 

förtroende för den produktpresentationen. Användare blir mer och mer vana vid 

förbättrade tekniska upplevelser vilket har höjt kraven på marknaden för nya 3D 

applikationer (Sedig, et.al, 2016). Märkbart var att deltagarna hade högre förväntningar 

när det gällde kvalitén av skomodellen i 3D men uppskattade navigations möjligheterna 

som modellen erbjöd. Visuella obehag kan påträffas vid 3D visualisering ifall en onaturlig 

skärpa eller för hastiga rörelser sker i den visuella vyn (Lambooij, et.al, 2011), detta var 

dock inget deltagarna poängterade i undersökningen.  

 

I en undersökning vid namn Product Customisation: Virtual Reality and New 

Opportunities for Luxury Brands Online Trading som gjordes år 2016 framkom det att 

majoriteten av de som deltog ansåg att en 3D vr visualisering med interaktiva funktioner 

gav dem fler visuella och emotionella signaler än vad en 2D presentation av produkterna 

hade genererat (Altarteer, et. al, 2016). Något som deltagarna i denna undersökning 

ständigt poängterade var vikten av att ges möjligheten att ta del av skon ur flera vinklar. 

I 360° modellen samt 3D modellen där interaktiva funktioner som att kunna navigera sig 

runt om skon var möjligt, utlöstes det ändå missnöje hos varje deltagare. Trots navigations 

möjligheterna 360° modellen erbjöd, var det ändå en irritation som uppstod då deltagaren 

hade önskat kunna navigera sig för att kunna se skon ovan och underifrån. Då det av 

deltagarna skapats förväntningar av 360° modellen att kunna navigera sig runt hela skon 

ledde det istället till besvikelse. 

 

Trots att det kan uppstå svårigheter hos användaren att avgöra djupet i en 2D bild, kan 

användaren använda sig av fantasin för att skapa djup och på så sätt skapa en föreställning 

av hur produkten kan se ut. Detta kan kallas att användaren använder sig av sekundeära 
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tankar för att visualisera (Orús, et.al, 2016). När deltagarna till en början bara hade blivit 

presenterade för 2D bilderna av skon var det märkbart tydligt att de gärna velat se fler 

bilder för att kunna avgöra skons utseende och material. När videon sedan presenterades 

för deltagarna var deras upplevelse annorlunda. Kombinationen av dessa två format 

gjorde deltagarnas upplevelse av skon tydligare. 

 

 

7.  Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur olika produktpresentationer av skor 

påverkar användarupplevelsen vid e-handel. Studien undersökte vilket presentationssätt 

som gav användaren bäst verklighetsuppfattning av en den utvalda skomodellen New 

balance. Studiens syfte var också att undersöka vilket eller vilka presentationssätt som 

gav användaren bäst uppfattning av skons texturer och material. Studiens ska också kunna 

bidra till designhjälp vid informativa gränssnitt vid utförande av e-handelsplatser för att 

gynna arbetet hos digitala designers då de behöver förstå användarens behov vid e-handel 

av skor. I studien ställs fyra frågor som med empiri och tidigare forskning har undersökts 

och kommit fram till följande slutsats: 

 

Hur påverkar olika produktpresentationer av skor användarupplevelsen vid 
e-handel? 

Olika produktpresentationer vid e-handelssystem påverkar användaren olika, beroende 

på dess grad av interaktivitet. Ett större engagemang krävs av användaren vid mer 

interaktiva presentationssätt än vid de presentationssätt där användaren endast studerar 

konstellationen (Sedig, et.al, 2016). Tidigare studier om engagemang och 

användarupplevelse vid e-handelssystem tyder på att användarens tidigare erfarenheter 

och känslor spelar en större roll vid interaktion av olika presentationssätt online (Haung, 

et.al, 2004). Konsumenters uppfattning har en betydande roll för utvecklare och 

återförsäljarna, därför betraktas funktionella, emotionella och sociala dimensioner som 

större aspekter i utveckling för interaktiva system (Cheon, 2013). Från det empiriska 



56 
 

underlaget framkom deltagarnas tyckande kring upplösning och kontraster av de olika 

presentations alternativen och vilken betydande roll dessa aspekter hade för deltagarnas 

intryck av de olika presentationerna.  

De olika produktpresentationerna påverkade användarupplevelsen hos deltagarna på 

skilda vis. Märkbart var att deltagarna blev imponerade och engagerade när de kunde 

navigera sig runt skon i både 3D och 360° men efter att de snurrat runt på skon några 

gånger var deltagarna besvikna då de inte kunde avgöra skons material och utseende som 

de hade önskat. Påverkan hos deltagarna angående material och utseende var större i de 

statiska 2D bilderna samt videon. Detta var det första de lade märke till när de fick ta del 

av dessa presentation förslagen.   

 

 

Av denna undersökning framgick det att en 3D visualisering påverkade 

användarupplevelsen ur både positiva och negativa aspekter. Vad det gäller deltagarnas 

inställning till möjligheterna att navigera, zooma och interagera i modellen var de positiva 

då de i jämförelse med resterande format inte gavs samma möjligheter. När det kommer 

till hur verklighetstrogen 3D modellen av skon var ansåg deltagarna att de inte fick 

förtroende för material och textur när de tog del av modellen. De föredrog 2D bilderna 

och videon framför 3D modellen trots att de i dessa format inte kunde navigera i samma 

utsträckning likt de kunde i 3D modellen. Tidigare forskning visar på att ett mer 

interaktivt engagemang hos användaren skapar emotionella känslor hos användaren vid 

visualiseringar som 3D och 360°  Ozok, Komlodi, 2009). I vår studie visade deltagarna 

på ett verbalt och fysiskt engagemang vid de interaktionerna men vid intervjufrågorna 

gav deras uppfattning av skon en bättre bild vid de statiska presentationssätten. 

Funktioner som animering, ljud, video och grafik används för att ge konsumenten en 

bättre upplevelse. En deltagare föreslog att kombinera samtliga presentations alternativ 

för att kunna erbjuda så mycket information om produkten som möjligt. Att ha i åtanke 

är att för mycket funktioner kan överbelasta användaren och i de värsta fallen kan det leda 

till informationsöverbelastning för användaren (Walia, et.al, 2015). 

 

Känslan vi människor får av att beröra någonting ger oss information om form, vikt, och 

struktur men även andra fysiska egenskaper. Många studier visar på att beröring är en 

viktig sensorisk del för att få en förståelse av en produkt därför är konsumenter som 
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handlar online tvingade att fatta sina köpbeslut baserat på det visuella. Även om rörliga 

visuella bilder drar till sig uppmärksamhet kan det också distrahera och förstöra 

användarens uppmärksamhet vilket är en stor utmaning i e-handelssammanhang 

(Overmars, Poels, 2015).  

 

På vilket sätt påverkar visualiserings alternativ användarens uppfattning av 
textur och material? 

Att kunna ta del av skons textur och material var en stor betydande del för deltagarna och 

deras uppfattning av produkten. Att i de olika presentationssätten kunde erbjuda 

användaren möjlighet att ta del av skon från olika vinklar var en viktig punkt hos samtliga 

deltagare. Detta var möjligt att göra i samtliga presentations alternativ vi valt att ha med 

i vår undersökning dock i olika grad. Trots att deltagarna i både 3D och 360° modellen 

kunde navigera runt skon upplevdes brister i verklighetsuppfattningen av 3D modellen 

samt missnöje att inte kunna zooma in i 360° modellen. Presentations alternativen där det 

var möjligt att komma närmre produkten för närmare kunna ta del av textur och material 

uppfattades av deltagarna som en av de viktigare delarna när det gällde att skapa sig en 

uppfattning av skons utséende.  

När det inte var möjligt för deltagarna att zooma i 360° modellen upplevde deltagarna 

presentations alternativet som en besvikelse då de hade förväntningar på att kunna 

uppleva skons material och textur i ett närmare perspektiv.  

Eftersom empirin undersökte den fysiska skon och de tre valda presentations alternativen, 

kunde slutsatser dras angående vilket presentations alternativ som gav användarna bäst 

uppfattning av skons material. Det framgick då att deltagarna ansåg att 

produktpresentationen innehållande statiska 2D bilder och videopresentationen var de 

format som erbjöd dem bäst verklighetsuppfattning av skons textur och material.  

 

Vilka presentationssätt skapar bäst uppfattning av material och textur av 
skon, för användaren? 

Det sättet som skapade bäst uppfattning av material och textur av skon var 2D bilderna i 

kombination av videon. Samtliga deltagare som ingick i huvudundersökningen svarade 

att 2D bilder med kompletterande video gav dem bäst verklighetsuppfattning av skons 

texturer och material. Dessa format upplevdes som skarpa och högupplösta och erbjöd 

deltagarna en klar bild av skons egenskaper ur önskade vinklar.  
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2D bilderna upplevdes av deltagarna som skarpa och tydliga och gav användarna 

möjlighet i form av ett zoomverktyg att ta sig närmre produkten för att kunna ta del av 

ytterligare egenskaper angående skons material och textur. Videon erbjöd sedan 

användaren att ta del av skon ur fler önskade vinklar och enligt deltagarna kunde en 

helhetsbild av skon skapas. Av deltagarna framgick det även en betydelse av att få se en 

modell visa upp skon. På så sätt kunde deltagarna skapa sig en bild av skornas passform 

och i vilka sammanhang skon skulle kunna användas. Deltagarna kunde utifrån modellens 

klädsel och rörelser utgöra att skorna passade ett vardagligt användningsområde.  

 

 

8. Fortsatt forskning 
 
Förslag på framtida forskning är att genomföra en studie där man undersöker 

användarupplevelsen av produktpresentationer av skor ur ett mobilanpassat perspektiv.  

Undersökningen kan rikta sig till en större målgrupp och därför välja att involvera fler 

intressenter för att få en djupare och bredare förståelse för just användarupplevelsen vid 

mobilanpassade produktpresentationer. Utifrån ett designperspektiv och dess framtida 

utveckling kan detta vara av värde då det skapar en förståelse för hur användare upplever 

olika produktpresentations format i mobilen. Då e-handeln idag även sker på mindre 

skärmar är detta viktiga aspekter för en digital designer vid design av mobilanpassade e-

handelsplattformar.  

 

Framtida forskning hade också kunnat ske med undersökning av andra produkter än skor. 

Eftersom produktpresentationer ska anpassas utefter vilken produkt det är som ska 

presenteras (Walia ,et.al, 2015) skulle detta utifrån ett designperspektiv och dess framtida 

utveckling bidra till en viktig del inom ämnet digital design vid design och utveckling av 

användarvänliga gränssnitt vid e-handel.  
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