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Abstrakt 

Denna rapport tar upp teorier och metoder kring användbarhet i skapandet av en Flash-

applikation. Rapporten beskriver steg för steg i skapandeprocessen, hela vägen från att ta 

fram behov och användningsområde till att skapa innehållet och slutligen en utförlig 

redogörelse för hur applikationen sammansätts. Metoderna som använts är 

huvudsakligen ITK (Identity Tool Kit) och scenarier enligt Alan Cooper. Vidare har 

metoder för hopsättning och visualisering av applikationen använts med stöd av Nielsen 

och Raskins användbarhetsprinciper. Resultatet visar att för att använda ITK i syfte att 

kartlägga en verksamhet, kräver detta en stor förståelse och modifikation av denna. Det 

visar också att Alan Coopers teorier om scenarier inte heller kommer till sin rätt utan en 

utförlig analys av användarna i denna. Resultatet visar även att med hjälp av 

programvarorna 3D studio Max och Flash kan interaktivt innehåll för 

produktvisualisering på nätet skapas med goda resultat. 

Nyckelord:  Flash, Flash-applikation, ITK, användbarhet, använd-

barhetsprinciper, produktvisualisering, 3D-modellering, 

visualisering. 
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Abstract 

This report addresses the theories and methods of usability in creating a Flash 

application. The report describes step by step in the creative process, all the way from 

the development needs and use to create content and finally  a detailed explanation of 

how the application assemblies. The methods used are mainly ITK (Identity Tool Kit) 

and scenarios according to Alan Cooper. Furthermore, methods of assembly and 

visualization of application used with the support of Nielsen and Raskin usability 

principles. The result shows that the use of ITK in order to identify an activity, this 

requires a great understanding and modification of this. It also shows that Alan Cooper's 

theories about the scenarios do not come into its own, without a detailed analysis of the 

users thereof. The results also show that using the software 3D Studio Max and Flash 

for interactive content for product visualization on the web is created with good results.  

Keywords: Flash Application, ITK, usability, product visualization, 3D 

modeling.
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Förord 

Projektet har genomförts på uppdrag av Bigso, ett företag som producerar kartonger för 

förvaring av i huvudsak kontorsmaterial. De efterfrågade ett sätt att ta fram produktbil-

der till dessa digitalt i syfte att kunna förändra färger på produkterna då detta efterfrågats 

av deras kunder. 

 

Tack Morgan Rydbrink, Jennie Arnesson, Päivi Jokela, 

Peter Adiels, Pontus Carlsson, Alexander Björstrand för inspiration och vägledning. 
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1. Introduktion 

Publicering av varor på webben är något som alltid är aktuellt. Webbläsarna får nya 

versioner hela tiden samtidigt som nya dyker upp. Olika typer av spelare för visning av 

särskilt material såsom java och Flash uppdateras även dem och så även möjligheterna 

för nya sätt att navigera, uppleva samt presentera. Vissa företag försöker ständigt ligga 

i framkanten av den utveckling som sker, och idag vill man inte gärna visa upp sitt 

företag utåt med en gammalmodig hemsida. Detta projekt kommer utforska de möj-

ligheter och begränsningar som existerar hos just Flash när det gäller produktvisualise-

ring. 

Vidare kommer 3D-modellering att beröras då allting inom detta område ständigt 

växer i takt med att man så fort som möjligt vill kunna marknadsföra en produkt - 

gärna innan den ens blivit tillverkad. 

Denna rapport kommer ta upp vilka bakomliggande tekniker och teorier som krävs för 

framtagandet av applikation samt hur detta är genomfört. Anledningen till att applika-

tionen faktiskt tas fram på riktigt är av en personlig frustration kring mockuper (bilder 

som visar tänkta funktioner och utseende utan att faktiskt fungera fullt ut). Problemet 

med dessa är att så länge de inte går att testa kan de lika gärna innehålla mer problem 

än det ursprungliga. Dessutom ger en fungerande applikation naturliga avgränsningar 

kring hur det faktiskt fungerar; det går således inte att skapa magiska funktioner. Den 

applikation som tas fram i detta arbete ska inte innehålla några tveksamheter kring om 

denna funktion eller navigationssätt fungerar eller inte. 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa hur en fungerande applikation för visualisering av 

produktpresentationer kan tas fram och användas i syfte att snabbt och resurssnålt nå 

ut till kund. Vidare ska denna typ av visualisering gå ett steg längre än de traditionella 

stillbilderna för att skapa ytterligare känsla för material och form. 

1.1.2 Mål 

Målet med projektet är att ta fram en färdig fungerande applikation för visualisering av 

Bigsos produkter på internet. Applikationen ska fungera för att efter projektets slut ska 
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det vara möjligt att genomföra en utvärdering eller användartester utan att behöva 

föreställa sig hur. 

1.1.3 Problemformulering 

Hur kan designmetoder för skapandet av interaktiva applikationer på internet anpassas efter 

programvaror för publicering och visualisering med utgångspunkt i användbarhet? Hur kan innehållet 

visualiseras digitalt i syfte att snabbt visualisera olika material och färger utan långa produktions-

tider?  

1.1.4 Avgränsningar 

Till 3D-modelleringen användes 3D studio max, eftersom det fanns tillgängligt på de 

datorer som högskolan förfogar över. Andra 3D program skulle mycket väl kunnat 

användas men det har inte varit något mål i sig att jämföra olika programvaror. 

I samråd med handledare på högskolan och Bigso beslutades att 3D-modelleringen 

skulle begränsat till fyra olika produkter med vardera fyra olika material. Detta för 

själva tidsaspekten på modellerandet men främst för att hålla renderingstiderna nere. 

Att mer fokus inte läggs på själva 3Dn har främst med tidsaspekten att göra samt att 

om gränssnittet för navigeringen inte fungerar kan inte innehållet rädda detta. 

Eftersom all funktionalitet i applikationen ska fungera sätter mina egna kunskaper 

inom främst programmering en avgränsning av hur väl denna kommer fungera samt 

vidden av dess funktion. 
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2. Teori 

För att ge en bakgrund till de metoder för genomförandet ligger en del teori. De delar 

som kommer att användas är ITK (Identity Tool Kit) för att ge alla inblandade parter 

en tydlig bild av hur projektet utvecklas. 

Tekniken med scenarier kommer användas för att beskriva det tänkta användningsom-

rådet och sätta det i kontext. 

De möjligheter som de valda programvarorna 3D Studio max och Flash erbjuder är 

väl lämpade för ändamålet med studien. Detta framgår av den nedanstående redogö-

relsen, som också utvisar programmens begränsningar.  

För att resultatet ska hålla en god användbarhet presenteras teorier från Nielsen 

Norman Group som sammanställts vid utvärdering av liknande applikationer. 

Färg och färgrepresentation i gränssnittet är av avgörande betydelse därför kommer 

Raskins teorier kring detta att tillämpas. 

2.1 ITK 

”ITK processen har som syfte att utveckla, förstärka och tydliggöra alla de strategiska 

val som görs i samband med ett utvecklingsarbete.”(Henriette Koblanck, Identity Tool 

Kit) 

Identity Tool Kit är ett sätt för att få med alla berörda parter vid framtagandet av en 

grafisk profil. Detta projekt handlar inte om att ta fram en grafisk profil men meto-

derna för att tillsammans komma fram till vart man vill komma och hur man ska ta sig 

dit kommer i det här projektet att användas för att ge en tydlig bild av avgränsningar 

och gemensamma mål, allt för att slippa missförstånd och missnöje mellan berörda 

parter. De steg processen består av är Stateboard, positionboard samt Futureboard. 

Dessa kommer att modifieras för att passa in på utvecklandet av en webbaserad lös-

ning för presentation av Bigsos sortiment på nätet. 

2.1.1 Stateboard 

Beskriv företagets nuvarande marknadsföringssätt i fem ledord/kärnvärden. Ledor-

den/kärnvärdena ska precisera med en förklaring för vad var och ett står för i sam-

manhanget. 
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För att kunna utveckla en applikation för produktvisualiseringen på nätet är det viktigt 

att kartlägga hur detta sker i dagsläget innan själva applikationen. 

2.1.2 Positionboard 

Ett positionboard beskriver marknaden på vilket företaget agerar. Dessa sätts upp i en 

form av koordinatsystem där fyra begrepp om marknaden i motsats till varandra bildar 

axlarna i koordinatsystemet. Därefter preciseras liksom i stateboard begreppen ytterli-

gare. Företagets nuvarande marknadsföringssätt som tagits fram i stateboarden place-

ras därefter ut i detta koordinatsystem, med fördel har man placerat begreppen på så 

vis att dagsläget (stateboard) hamnar i den tredje kvadranten alltså längst ner till väns-

ter. 

2.1.3 Futureboard 

På samma vis som för stateboard kommer man överens om kärnvärden/ledord för var 

man vill hamna på positionboardet. Har man i placerat sina begrepp i positionboardet 

väl nu hamnar futureboardet i den första kvadranten vilket man binder ihop med state-

board i en fin framåtsträvande bil som positivt pekar snett upp åt höger. (Henriette 

Koblanck, 2007) 

 

Figur 1. Positionboard med stateboard och futureboard utsatta. 
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2.2 Scenarier  

Ett scenario är ett sätt att beskriva hur en användare använder en produkt eller tjänst i 

syfte att uppnå ett mål. Kontextscenarier används i syfte att utforska hur en produkt 

kan tillfredställa en användarnas behov, på en generell och relativt abstrakt nivå. Efter-

som inga användarintervjuer genomförs i denna studie kommer användarna att vara 

väldigt generella utifrån såväl egna som företagets erfarenheter och fördomar. Innan 

designarbetet påbörjas skapas kontextscenarier. Dessa fokuserar på de aktiviteter, upp-

fattningar och önskemål som användarna av applikationen har.  

I detta skede identifieras även de förväntningar användarna har på gränssnittet. För-

väntningarna grundar sig i hur användarna förväntar sig att gränssnittet ska fungera, 

baserat på användarnas erfarenheter, mål, attityd samt sociala och kulturella värde-

ringar. Vilket görs i syfte att gränssnittet ska representera hur användarna föreställer sig 

hur ett mål ska uppnås, snarare än hur den hierarkiska strukturen ser ut. (Cooper, 

2007) 

Identifiera behov 

Behovsidentifiering utförs i syfte att konkret beskriva de behov av funktioner och 

element i produkten som användaren behöver, vilka kan beskrivas som händelser, 

objekt och kontexten. Detta görs i syfte att identifiera konkreta behov hos användaren, 

som behöver identifieras och struktureras innan designprocessen påbörjas. Dessa 

behov härleds direkt ur användarnas förväntningar. Det är i behovsdelen som 

abstrakta delar som mål och önskan, omvandlas till konkreta behov som appliceras 

under ramverksskapandet. (Cooper, 2007) 

Valideringsscenarier 

Cooper menar att valideringsscenarier syftar till att validera de olika funktioner och 

delar som finns i gränssnittet. Målet är att hitta fel i gränssnittet och åtgärda dessa. Det 

finns tre olika typer av valideringsscenarier; 

Keypath variant scenario: Detta scenario går ut på att validera de alternativa och ej lika 

använda vägar som användarna kan ta genom gränssnittet samt verktyg och dylikt som 

inte används ofta.  

Necessary use scenario: Detta scenario syftar till att inkludera saker som sker väldigt sällan, 

men ändå krävs för att gränssnittet ska fungera. Exempelvis en uppgift som endast 

utförs en gång i gränssnittet. 
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Edge case scenario: Detta scenario handlar om situationer som extremt sällan infaller, 

men som ändå systemet måste klara av. Prioriteten på dessa funktioner är lägre än på 

övriga delar av gränssnittet, men måste ändå tas till hänsyn. (Cooper, 2007)  

2.3 3D studio Max 

3D studio Max är en marknadsledande programvara för att modellera och rendera 

verklighetstrogna modeller för spel, tv och film. Programvaran är komplett med 

många olika funktioner för att åstadkomma de bilder och sekvenser för projektet. 

2.4 Flash 

Flash är en industriledande programvara för skapande av interaktiva upplevelser. Den 

är ideal för utvecklare och designers inom grafik och interaktionsdesign. Användandet 

av Flash ger möjlighet att använda sig av filmer, animationer och annat interaktivt 

material vars webbkompabilitet är begränsade. Enkelt kan man beskriva Flash som ett 

verktyg för att skapa och publicera innehåll på internet som normalt inte stöds av 

rådande html-standard(Hypertext Markup Language). 

Denna programvara är vald för skapandet av själva applikationen. Valet av Flash 

kommer av tidigare kunskaper inom programvaran samt att det erbjuder större flexibi-

litet av kodning. Kod delen är viktig för den funktionalitet slutapplikationen ska inne-

hålla. Programvaran som krävs för att visa Flash i en webbsida återfinns på 99 procent 

av västvärldens datorer som är uppkopplade mot nätet. 

 (Adobe Systems Incorporated, 2009) 

2.4.1 Användbarhet 

I användbarhetssynpunkt är det viktigt att vara medveten om såväl möjligheter som 

begränsningar och risker vid utvecklig med hjälp av Flash. Jakob Nielsen hävdar att i 

99 procent av fallen där Flash är inblandat i en webbsida blir användbarheten lidande.   

“Flash tenderar att dra ner användbarheten på en hemsida av tre anledningar: Flash 

uppmuntar till att bryta konvetionella designregler, det bryter mot Internets funda-

mentala interaktionsprinciper och sänker fokus från sidans primära innehåll.” (Jakob 

Nielsen, 2000)  
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Anledningen till Nielsens synpunkter kommer naturligt av de möjligheter som Flash 

erbjuder. Eftersom Flash möjliggör innehåll och utformning av webbmaterial som 

normalt inte stöds av html ökar därför riskerna för att utvecklarna av Flash inte tar 

hänsyn till de interaktionsprinciper som normalt ligger till grund för html. Att de ökar 

är självklart då Flash till skillnad från html fungerar utan krav på standardiserad 

utformning. Trots detta är Flash som tidigare beskrivits väldigt populärt vilket är vik-

tigt då det utvecklade materialet oavsett användarvänlighet blir värdelöst om det inte 

kan visas hos användarna. För att lyckas hamna ovanför de av Nielsens ovan nämnda 

99 procent krävs därför ett ramverk kring hur interaktionen och utformningen i Flash 

bör genomföras. I avsnittet användbarhetsprinciper i Flash tas dessa upp. 

När det kommer till indexering i sökmotorer (att det du skriver in i din sökmotor 

matchas mot innehållet i en sida) har Google numera stöd för att söka i text i swf filer 

(Flashformat). Dock klarar inte Googles sökmotor inte av att söka i material som lad-

das in i swf filen externt. Detta skapar lite problematik då extern länkning i Flash är 

svårt att gå runt då man inte vill tvinga användaren att ladda allt material på en gång 

utan laddar in det efter användarens input. 

 Detta måste självklart tas hänsyn till när applikationens struktur bestäms för att inte 

tappa sökbara termer. Det är också från företagets sida viktigt att få träffar av poten-

tiella kunder. 

(Ron Adler, Janis Stipins, and Maile Ohye, 2008) 

2.5 Användbarhetsprinciper i Flash 

Nielsen Norman group (Hoa Loranger, Amy Schade, Jakob Nielsen) genomförde 

2002 en användbarhetsstudie av 46 Flashapplikationer som sammanställts och pre-

senterats i Usability of Rich Internet Applications and 

Web-Based Tools. Materialet sammanställdes till 117 generella användbarhetsprinciper 

men samtidigt framtagna för att ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter som 

användandet av Flash eller andra mer sofistikerade applikationer på internet erbjuder. 

Användbarhetsprinciperna bygger på de problem som hittades i användartesterna och 

de saker som fungerade bra. Nedan följer en del av dessa som går att tillämpa på den 

applikation som kommer tas fram i projektet. De övriga metoderna som finns med är 

av olika anledningar inte intressant för den applikation som ska tas fram. Det kan röra 

sig om allt från på vilket sätt stora mängder text ska presenteras till utformning av spe-
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cifika funktioner såsom exempelvis inloggning. Anledningen till att följande metoder 

är att föredra inom detta projekt är att de är anpassade efter just de förutsättningar och 

begränsningar som Flash erbjuder.  

2.5.1 Användarcentrerad design 

 Designa applikationer utifrån användarens behov och de uppgifter de behöver 

utföra 

 Prioritera de vanligaste uppgifterna 

De vanligaste uppgifterna som kommer att prioriteras härleds direkt ur key-

path-scenarios som tidigare beskrivits. 

 Undvik störande moment som inte underlättar eller förtydligar uppgiften 

 Tala användarens språk 

2.5.1.1 Tillvägagångssätt 

 Presentera funktioner och information så att de stöder användarens behov. 

För att kunna möta användarnas behov säger det sig självt att dessa behov 

behöver kartläggas. För att göra detta kommer intervjuer med säljavdelningen 

på Bigso att genomföras. 

 Undvik krångliga funktioner som inte är aktuella för användarens uppgift. 

 Se till att relaterade uppgifter och information presenteras i ett logiskt 

sammanhang med närhet till varandra. 

Exempelvis bör funktioner som att byta färg på en produkt vara placerad på 

ett sådant vis att man inte kan missförstå vad som kommer att byta färg. 

 Guida användarna försiktigt genom det tänkta navigationssättet 

 Integrera applikationen med annan relaterad information och utseende på 

webbsidan. 

Applikationen bör upplevas som en del av den aktuella webbsidan och inte 

som en fristående sida vilket lätt förvirrar användaren. 

 Visa inte funktioner och val som inte är tillgängliga. 

 Visa inte funktioner som är halvfärdiga eller saknas. 

 Kräv inte mer än nödvändig ansträngning från användarna. 

Om exempelvis ett artikelnummer är relevant för produkten bör detta visas i 

samband med produktens namn eller bild. Användaren ska inte vara tvungen 

att memorera vilket artikelnummer som hör till respektive produkt. 
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 När det är passande, utforma applikationen efter sådant användarna redan är 

bekanta med. 

2.5.2 Innehåll 

 Tala användarens språk. 

 Hitta inte på egna ord för att beskriva applikationen. 

 Märk ut knappar och fält med tydliga beskrivningar. (vid mouseover) 

 Presentera inte för mycket teknisk information som är irrelevant för använ-

darna. 

 Länka inte till material som är orelaterat till själva applikationen. 

 Gruppera liknande element tillsammans i väl utformade listor och kategorier. 

2.5.3 Navigation 

 Indikera vad som är klickbart. 

Klickbara saker såsom knappar presenteras på en mängd olika vis. Det vanli-

gaste exemplet är när vänstersidan och ovansidan på knappen belyses med en 

ljusare kulör en själva basen på knappen. På samma vis läggs en märkare kulör 

till höger och i botten runt knappen för att skapa en illusion av att knappen är 

förhöjd i förhållande till övriga element vilket indikerar att den också kan 

tryckas in. För dragbara objekt kan dessa med fördel ges en illusion av textur 

vilket indikerar att detta går att dra då fysiska objekt ofta innehåller detta. 

 Låt inte grafik som inte har med navigationen att göra, störa eller ta fokus 

ifrån denna. 

 Gör all grafik som har med en länk att göra klickbar. 

 Presentera inte ord vertikalt eller i konstiga vinklar. 

 Visa tillräcklig feedback av användarens val. 

Detta bör visualiseras genom att exempelvis belysa de val som är gjorda med 

en utmärkande kulör. 

 Placera de interaktiva och visningsytorna med tydlig koppling till varandra. 

 Belys val som användaren gjort. 



 10 

2.5.4 Locka besökare genom ett attraktivt utseende 

 Se till att användarna förstår syftet med applikationen. 

 Visa användbara och fullständiga resultat. 

 Visa hur mycket saker kostar. 

2.5.5 Kvalitetssäkra applikationen 

 Se till att resultatet av användarnas påverkan på applikationen överensstäm-

mer med vad de förväntat sig. 

 Instruktioner ska vara korrekta. 

2.5.6 Objektorienterad kontroll 

2.5.6.1 Rotering av objekt 

 Gör det lätt för användarna att rotera objekt. 

Denna punkt tillsammans med punkten om att använda liknande funktioner 

som användarna redan är vana vid kommer resultera i att rotering av objekt 

sker med hjälp av en scroll-list som användarna torde vara vana vid hur den 

fungerar. 

 Rotera inte objekt automatiskt för sakens skull. 

2.5.6.2 Färg och typsnitt 

 Använd inte för liten text. 

 Se till att kontrasten mellan bakgrund och text är tillräcklig. 

 Visa färger som återfinns på fysiska objekt så nära hur de upplevs i verklighe-

ten som möjligt. 

De genomförda testerna visade att färger som upplevdes som annorlunda på 

skärmen än i verkligheten blev förvirrade av de olika nyanserna. Färger som 

ligger nära varandra sätter extra höga krav på informationen till dem. Upplevs 

den svarta modellen som svart eller är den för lik den grå modellen? Eftersom 

skärmar inte har lika stor färgrymd som vårt öga är det särskilt viktigt att 

poängtera detta. Eftersom all färg kommer vara datagjord är det lättare att 

styra så en färgruta i en pallett motsvarar färgen på den datorgenererade 3d-

modellen. Vanliga fotografier är svårare att hitta en färg som upplevs som lika 

på skärmen. 
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 Använd inte transparenta förklaringar och menyer. 

Vid användning av transparent bakgrund till text kan kontrasten och således 

läsbarheten bli lidande. 

2.5.6.3 Grafik och fotografier 

 Se till att länkar inte ser ut som dekorationer eller reklam. 

 Använd ikoner som användarna förstår innebörden av. 

 Undvik att använda bilder som inte är meningsfulla för innehållet. 

 För designrelaterade applikationer, använd realistiska bilder eller skisser. 

Denna punkt kommer vara viktig för den applikation som tas fram i projektet. 

För att uppnå realism kommer det läggas särskild stor vikt vid renderingen av 

de 3D-modeller som tas fram. 

2.5.7 Laddningstid 

 Förladda applikationens grundelement. 

 Visa en enkel statusvisning av laddtiden. 

Det finns en mängd olika varianter på laddningsstaplar. Många varianter ger ingen 

som helst feedback om hur mycket som laddas utan upprepas enbart. Att visa i en 

stapel med ett tydligt slut löser detta problem, även en dynamisk procentsats ger 

en liknande feedback. 

(Hoa Loranger, Amy Schade,  Jakob Nielsen, 2002) 

2.6 Raskins färg och form i ett gränssnitt 

Eftersom färg och form är väsentliga inslag av högsta vikt i applikationen redovisas 

därför Raskins teorier kring detta nedan. 

Raskin tar upp färg och ikoner i sin bok the humane interface. Han förespråkar att 

använda sig av text så länge det är det enklaste sättet att beskriva någonting, han menar 

på att en bild eller figur av något ofta kan tolkas på mer än ett vis i större utsträckning 

än ord. Men när det kommer till färg fungerar inte ord speciellt väl. Exempelvis är 

marinblå förmodligen inte samma färg för olika människor. Därför menar Raskin att 

den färg som det är tal om bör representeras i sin rätta kulör. 
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Figur 2. Exempel på marinblå färger 

 

Ikoner och bilder menar han hjälper till att hitta det man letar efter så länge det inte 

presenteras för många samtidigt. Ett exempel på detta är att gruppera ett innehåll i ett 

antal kategorier där innehållet består av ett antal produkter av olika slag. Kategorierna 

som blir lite generella blir för svåra att hitta en bild eller ikon för att användaren ska 

kunna förstå vidden av vilka varor som befinner sig under respektive kategori. Där 

passar ett tydligt namn exempelvis badrumsartiklar bättre än en bild eller ikon för att 

symbolisera badrum. För själva innehållet är istället bilder att föredra då användaren 

snabbt kan se om det är produkten i fråga denne letar efter. Kategorierna bör vara 

anpassade till innehållet på ett sådant vis att bilderna i varje kategori är inom en rimlig 

mängd. (Jef Raskin, 2005) 
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3. Metod 

3.1 Generell uppläggning 

 

Figur 3. Visualisering av teorier metoder som användes för framtagandet av applikationen. 

Det delar som styr resultatet av projektet är uppdragsgivaren Bigso, deras kunder 

användarna samt designprinciper för utformningen av gränssnittet. Upplägget är tänkt 

att komplettera varandra, så om en del är svagare på vissa punkter är tanken att dessa 

ska stärkas av andra delar. 

3.2 ITK 

Efter flertalet samtal och intervjuer ute på Bigso togs den nuvarande situationen för 

produktfotografering fram. Större företag sköter själva fotograferingen av produkterna 

men lite mindre företag och webbshoppar har inte riktigt de möjligheterna och efter-

frågar därför produktfotografier av Bigso. Bigso har förvisso en fotostudio men 

begränsat med utrustning för att vara riktigt nöjda med detta. Fotostudion är från 

början tänkt till att fotografera av produkter för Bigsos egen räkning med katalog och 

hemsida. Bigso har där inte samma ambitioner som återförsäljaren av slutprodukten 
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som vill visa alla modeller de säljer i de färger de säljer. Bigso presenterar endast en 

färgvariant i sin katalog. (Jennie Arnesson) 

ITK:n syftar således till att ta reda på: 

Vilka krav och behov finns hos de olika parterna: företaget, återförsäljaren samt slut-

kunden i avseende på framtagning av produkter, navigering samt presentation? 

ITK kartlade den process i vilken produktbilder tas fram i dagsläget hos Bigso. 

Processen går kortfattat till så att en återförsäljare har av sig till Bigso och ber dem att 

ta fram produktbilder i olika sammanhang. Därefter tillverkas de modeller återförsälja-

ren efterfrågat för fotografering. Denna tillverkning sker på lite olika håll där leverans-

tiden påverkar smidigheten. När fotograferingen är färdig skickas dessa bilder ut till 

slutkunden som sedan lägger ut den på sin hemsida eller liknande. 

3.2.1 Stateboard 

Tillvägagångsättet för materialet bakom framtagandet av stateboard har varit ett antal 

besök på företaget Bigso. Där frågor ställts till personer inom produktion och säljav-

delning. Underlaget har kommit dels som en följd av förberedda frågor, dels från 

generellt berättande och presenterande av företaget. Dessa punkter till stateboard 

beskriver kort den nuvarande situationen för Bigsos marknadsföring och produktfoto-

grafering. 

 Personlig kundkontakt 

 Synliga på mässor inom branschen 

 Katalog i fysisk form 

 Fotografering för egen och kunds räkning 

 Väntetider för kunds räkning vad gäller bildmaterial av produkterna 

 Väntetid för Bigsos räkning med leverans av produkt för fotografering 

3.2.2 Position och futureboard 

Position och futureboard har sammanställts i samråd med min handledare på företaget 

Jennie Arnesson, som arbetar med produktutveckling. Vi har utgått ifrån de steg som 
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beskrivits i teorin för Identity Tool Kit i syfte att ringa in dagsläget samt tydligt visa åt 

vilket håll detta projekt är tänkt att föras. 

Målet med applikationen blev således fokuserad på att producera de digitala modeller 

av de befintliga produkterna samt undersöka hur dessa lämpligast presenteras. 

3.3 Scenarier 

Efter intervjuer med företagets olika representanter har en bild vuxit fram kring verk-

samheten i dagsläget (positionboard, ITK) samt de olika intressenternas skiftande 

behov. Eftersom detta genomförts främst hos Bigso som företag har inga andra intres-

senter kontaktats för att utveckla scenarier. 

Scenarier har således tagits fram med stöd från Bigso för tre olika aktörer som är med 

och påverkar användningen av applikationen. Bigso som företag och leverantör, före-

tag som säljer vidare (återförsäljare) produkterna till slutkund som agerar som mellan-

hand samt de slutliga kunderna. Kravet för visualiseringen av produkterna kommer 

från början från kunderna. Det är också de som är de primära användarna av applika-

tionen. Bigso står för innehållet i den och har krav för att kunna ändra färger samt 

påverka och anpassa innehållet efter vad just denna återförsäljare har köpt in. 

3.3.1 Sidelement 

Utifrån scenariorna samt ITK:n tas de element som är nödvändiga för gränssnittet 

fram. Dessa element är: 

 Roteringskontroll av 3D-renderingen 

 Huvudfönster för visning av 3D-renderingen 

 Navigation över produkter 

 Färgväljare 

 Laddstapel 

Utformningen samt funktionaliteten hos dessa element formges och programmeras 

utifrån de användbarhetsprinciper som valts ut i teoriavsnittet. 

Ovanstående element är de som krävs för gränssnittet. När applikationen publiceras på 

en återförsäljarens hemsida bör så mycket som möjligt av navigationen bytas ut mot 
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det befintliga inom dennes hemsida. Därigenom åstadkommer man en enhetlig 

utformning där applikationen blir en naturlig del av sidans övriga grafiska profil och 

navigationsuppbyggnad. En hierarki för applikationens struktur samt de delar av 

gränssnittet som bör vara utanför applikationen (i html) arbetas därefter fram. Anled-

ningen till att strukturen måste vara uppdelad över både Flash och html kommer av 

indexeringsproblemet med extern länkning i Flash.  

3.4 3D-modellering 

För att komma runt problemet med väntetiden för produktfotograferingen beslutades 

att produkterna skulle modelleras i 3D och programvaran 3D studio max. Anledning 

till att 3D studio max användes var att denna finns tillgänglig på högskolans datorer 

samt att kunskaperna för framtagandet av modeller sedan tidigare fanns. Då man 

snabbt kan rendera ut olika material på samma modell gör detta till en tidsparande 

fördel för produktbilder i olika material, vilket diskuterades fram i samråd med hand-

ledare på Bigso. Till grund för modellerna fanns tillgång till de skärspår maskinerna 

använder för att skära till kartongerna. Av sekretesskäl publiceras inte dessa utan 

endast följande process. Utifrån skärspåren skapas en tjocklek i enlighet med tjockle-

ken på kartongen. Detta görs med verktyget extrude. Enkelt förklarat tar extrude en 

tvådimensionell form och lägger till en höjd på denna. Denna höjd ställs in till att mot-

svara tjockleken på kartongmaterialet. 

 

Figur 4. Objekt skapat utifrån skärspår 

Därefter delas objektet upp efter linjerna för hur pärmen ska vikas och vinklas efter 

den riktiga kartongen. 
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Figur 5. Modell med alla sidor i rätt vinklar 

Objekten svetsas ihop med varandra genom verktyget target weld. Target weld funge-

rar så att varje objekt har i varje hörn en ankarpunkt (vektor) denna punkt sätts ihop 

med en annan punkt med hjälp av detta verktyg. När alla punkter från två sidor på två 

objekt är ihopsatta är objektet nu ett. 

 

Figur 6. Hopsvetsad vikt kant 
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Längs kanterna i hörnen har verktyget chamfer applicerats för att bli av med ett perfekt 90° 

vinklat hörn. Detta verktyg lägger till önskat antal fler kanter utifrån en befintlig kant. Dessa 

ordnas för att skapa en rundad kant. 

 

Figur 7. modelleringsprocess beslag 
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Figur 8 visar exempel på boxmodellering. Det går till så att en ena sidan på en kub förhöj-

des med extrude-verktyget för att sedan stegvis byggas upp till den form som önskades 

utifrån det verkliga beslaget i fråga. Slutligen applicerade modifieraren turbosmooth som 

skapar mjuka former av den modell man skapat. Som kan ses i sista bilden i serien ovan 

rundas fyrkantiga ytor till vilket inte önskades i det här fallet. För att förhindra detta och för 

att styra rundningen lades extra kanter till samtidigt som proportionerna på beslaget juste-

rades. De extra kanterna läggs till med verktyget chamfer som beskrivits innan. 

 

Figur 8. färdigmodellerat beslag 

3.5 Applikationsuppdelning och struktur 

Utifrån scenarierna samt det faktum att Flash inte stödjer att externt material visas vid 

en sökning via sökmotorn Google, måste sidorna vara uppdelade i typerna html 

respektive Flash. Uppgifter som ska vara sökbara, exempelvis produktens namn, 

dimensioner och beskrivning, behöver således visas på en html-sida. 

De olika kontroller som behövs för att navigera i gränssnittet togs fram med hjälp av 

de funktioner gränssnittet behöver för att fungera samt de användbarhetsprinciper 

kring hur dessa bör fungera. 

3.5.1 Laddstapel 

I den färdiga applikation som tagits fram i detta projekt finns en hel del videosekven-

ser som laddas in och presenteras för användaren. För att hålla svarstiderna inom rim-

liga gränser innebär detta att grundstrukturen av applikationen kommer att laddas in 
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först. Därefter kommer det material användaren efterfrågar att laddas, vilket sker först 

när denna bestämmer sig för att visa detta material. Således slipper en användare som 

enbart är intresserad av en viss typ av produkt vänta på att de övriga ska laddas. 

3.5.2 Roteringskontroll av 3D-renderingen 

Det finns en mängd olika sätt att lösa denna funktion på. Man kan låta muspekaren få 

ett utseende som tyder på att den när vänstermusknappen är nedtryckt och dras åt 

höger eller vänster roterar objektet åt det håll man för musen. Denna lösning är 

mindre bra ur två synpunkter. För det första kan användaren lätt missa att objektet går 

att rotera på då ingen synlig funktion förutom muspekaren indikerar på detta och för 

det andra ges ingen feedback om var i roteringssekvensen användaren befinner sig. 

Den metod som istället valts är en synlig scroll-list som visar hur objektet kommer 

rotera vart det befinner sig samt att funktionen tydligt syns utan att musen måste 

befinna sig över den. 

3.5.3 Färgväljare 

 

Figur 9. Mockup av applikation notera problemet med att den vita färgen inte överensstämmer med 

modellen. 
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Enligt Nielsen Norman Groups teorier kring skapandet av en Rich Internet Applica-

tion (Flash) tar de upp att färgen som väljs för att visa vald produkt i en annan färg 

ställs stora krav på att denna överensstämmer med den färg som faktiskt visas. Från 

början var detta tänkt att representeras med den närmaste färgen. Detta visade sig inte 

vara fallet då 3D-modellerna liksom objekt i verkligheten aldrig uppträder i endast en 

färg. Skuggor och ljus påverkar allt omkring oss och det vi ser är i själva verket flertalet 

färgskiftningar. För att representera dessa så trovärdigt som möjligt plockades de ut 

från 3D studios materialhanterare.  

 

Figur 10. 3D-studios material med utklippta färgrutor för en tydlig representation av färgerna i den 

färdiga modellen 

 

3.5.4 Huvudfönster för visning av 3D-renderingen 

Huvudfönstret kopplar ihop de övriga delarna av applikationen. Den består i huvudsak 

av plats för att ladda in 3d modellerna samt färgväljaren. Själva 3D-modellerna inne-

håller 3D-roteringsverktyget och laddstapeln visas under tiden dessa laddas in. För att 

kontrollera att flashspelaren är installerad exporteras Flash filen för att få html-koden 

för hur detta ska fungera se bilaga 5. 
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3.5.5 Navigation över produkter 

Den här delen av kan anses vara utanför själva applikationen och är den hierarkiska 

strukturen ovan vald att skapas i html. Då fokus i projektet ligger i själva applikatio-

nens funktionalitet prioriterades dessa delar att inte skapas. Dessutom om applikatio-

nen används av någon annan än Bigso själva har de med största sannolikhet redan 

denna struktur klar. 
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4. Resultat 

4.1 ITK 

Valet av ITK som arbetsmetod syftade till att snabbt uppnå enighet kring nuläge, 

problembild samt framtidsvision mellan företagets olika intressenter inom det 

berörda området för projektet.  

Målet med ITKn var således att kartlägga nuvarande arbetssätt kring produktpre-

sentationer och behov av förändring samt med berörda parter komma överens om 

ett gemensamt mål för projektet.  

I efterhand kan konstateras att alla berörda parter tyvärr inte varit delaktiga i den 

utsträckning som varit önskvärd. Exempelvis borde återförsäljares samt slutkunders 

synpunkter tillförts projektet i ett tidigt skede. Trots detta gav metoden tillräckligt 

stöd för att gagna och föra projektet vidare. 

Som ett resultat av ITK-processen fastställdes målet med projektet till att digitalisera 

fotograferings- och produktionsprocessen genom 3D-renderingar utav de produkter 

som efterfrågas.  

 

 

Figur 11. Visuell presentation av dagslägets process och problematik kring produktfotografering med 

mål för framtiden i positionboard. 
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4.2 Scenarier 

Resultatet i nedanstående scenarier visar att de mål som satts upp för projektet är möj-

liga att uppnå. Det förutsätter dock att de arbetssätt som beskrivs i scenarierna stäm-

mer överens med den verklighet intressenterna verkar i. Detta är dock inte empiriskt 

prövat. Eftersom ingen användarstudie kring slutanvändaren gjorts i detta projekt har 

de generella användbarhetsprinciperna istället fått kompensera för dessa brister. 

4.2.1 Bigso - behov - scenario 

Behov 

För att på ett smidigt och snabbt sätt kunna leverera produktbilder till återförsäljaren 

är 3D-modeller en lösning för att snabbt kunna uppdatera nya mönster och applicera 

dessa på en färdig modell. De behöver således hela sitt sortiment modellerat samt bra 

inställningar för att kunna producera realistiska bilder och filmsekvenser. Detta ställer 

även ett krav på kunnande inom programvaran på samma vis som vid kamerahan-

teringen i dagsläget. 

Scenario 

Bigso har beslutat att ta in ett nytt mönster efter rådande trender inom inrednings-

branschen. Mönstret har fått ett bra gensvar vid visning för återförsäljare som redan 

har lagt beställningar och efterfrågat produktbilder för att kunna förbereda denna 

nyhet på respektive hemsida. Bigso använder sig av de färdigmodellerade produkterna 

och applicerar i 3D-programvaran det nya mönstret. Därefter renderas de nödvändiga 

filerna ut med lämpligt namn och läggs in i applikationen. Denna skickas därefter ut till 

återförsäljaren. Bigso kan även med fördel lägga till denna modell under sin egen 

applikation innehållandes hela sortiment. 

4.2.2 Behov återförsäljare 

Behovet hos återförsäljarna skiljer sig från Bigsos behov då deras kunder är slutkunden 

och själva konsumenten. Större företag sköter givetvis denna marknadsföring själv 

samt tar sina egna bilder av alla produkter. Trender inom detta område är att även 

mindre företag med försäljning enbart på webben tar sina bilder själva. 
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4.2.3 Slutkund - scenarier 

Denna part i försäljningsprocessen är den viktigaste. Det är kunden som kommer med 

önskemål om fler bilder i olika vinklar. Kunden är alla gånger inte medveten om detta 

men handlar av företag som framstår som seriösa. De scenarier som nedan tagits fram 

visar på att fler bilder ökar känslan för en produkt hos den slutliga köparen. Därifrån 

härleds att en bildsekvens eller video torde bemöta detta ytterligare. 

Keypath scenario 

Slutkunden navigerar fram i html-stukturen hos vald återförsäljares hemsida. I sidan 

för produkten ligger den del av Flash-applikationen för just denna produkt. Färgvälja-

ren i själva applikationen är borttagen till förmån för hemsidans vanliga system för att 

byta och visa produkterna i vald färg. Istället för att ladda in en bild på produkten via 

den vanliga färgväljaren laddas helt enkelt den del av applikationen med rätt färg in. 

Möjligheten att rotera produkten skapar för användaren ett bredare intryck och förstå-

else för produkten. 

Keypath variant scenario 

Slutkunden har i en katalog sett en bild på en av Bigsos produkter. Slutkunden kom-

mer inte ihåg återförsäljaren av katalogen men lägger produktnamnet ”big bengt” på 

minnet. Vid tillfället skriver slutkunden in ”big bengt” i sin sökmotor och hittar då ett 

antal återförsäljare av produkten. 

Neccessary use scenario 

Slutkundens internetuppkoppling är ganska långsamt, då denne använder sig utav ett 

trådlöst modem. Slutkunden ser då den laddningsstapel som visar hur mycket som 

laddats samt hur lång tid det är kvar. Slutkunden kan då avgöra huruvida det är värt att 

titta på produkten vid denna uppkoppling. 

Egde case use scenario 

Flashspelaren är inte installerad på Slutanvändarens dator. 

I html-koden för applikationen ligger det en kodrad som känner av om rätt spelare är 

installerad. Om så inte är fallet presenteras ett meddelande som talar om att den inte är 

installerad samt en direktlänk för att installera denna. 
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4.3 3D-modellering 

 

Figur 12. De färdiga modellerna med material och ljussättning 

De färdiga renderingarna är egentligen filmer som av naturliga skäl inte kan återges i 

denna rapport. Stor vikt har lagts vid att återge produkterna så naturligt som möjligt 

både vad gäller färg, form och material. Ljussättningen är satt så att man ska få en bra 

uppfattning av produktens form vid olika vinklar. På samma sätt ger reflektion och 

skuggspel en ökad känsla för materialen när produkten roteras i färdig applikation. 

 

3D-renderingarna motsvarar det tidigare analoga fotograferingen av dessa produkter. 

Huruvida resultatet motsvarar den önskade kvalitén återstår att undersöka i en even-

tuell användarstudie. Den ligger emellertid utanför denna studie. 
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4.4 Utformning av applikation med sidelement 

Utifrån scenariornas framtagning av sidelement tillsammans med var information på 

lämpligast ställe presenteras ställdes en hierarkisk struktur upp för de olika sidorna och 

filtyperna som krävdes för applikationen 

 

Figur 13. hierarkisk struktur 

De inringade blå området representerar en html struktur i vilken applikationen är tänkt 

att finnas. Anledningen till att inte allt som hör till applikationen är av samma teknik är 

att sökmotorer inte klarar av att indexera externa filer som länkas in samt att html som 

kodspråk inte klarar av den simulerade 3D visningen.  
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Figur 14. Färdig mockup av applikation 

Till vänster och under själva applikationen är html navigationen samt informationen 

om produkten tänkt ligga. Denna bör vara kategoriserad enligt Raskins teorier. Även 

färgerna representeras så nära 3D-modellen som möjligt enligt både Raskin (se teoriav-

snittet 2.6) och Nielsen Norman Group (se teoriavsnittet 2.5.6). Applikationen blir 

således en naturlig del av hemsidan vilket också uppmuntras av Nielsen Norman 

Group (se teoriavsnittet 2.5.1). För skisser kring framtagandet av gränssnittet se bilaga 

4. 

4.4.1 Färgväljaren och huvudfönstret 

Huvudfönstret är inte märkligare än en variabel som möjliggör olika filer att laddas in 

under samma namn till scenen. Den är skriven så att de ges samma namn vilket gör att 

när en ny modell laddas in laddas den tidigare modellen ut. Färgväljaren består av 

knappar som är länkade till de olika modellernas laddstapel. När en färg är vald ges 

den en färgad kant runt om för att ge användaren feedback om sitt val. För komplett 

redovisning av koden för detta se bilaga 1. 

applikation 
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4.4.2 Laddningsstapeln 

Figur 15. Laddningsstapel 

Funktionaliteten hos laddningsstapeln består av i huvudsak två delar. Stapelns bas det 

grå partiet samt själva stapeln det gula. Utöver detta har den en ram med skuggning för 

att smälta in med det övriga gränssnittet. Stapeln ger en bra indikation på hur mycket 

av innehållet i applikationen som laddats in samt hur mycket som är kvar. Funktiona-

liteten hos laddningsstapeln går lite förenklat till som så att stapeln med dess pro-

grammerade kod har en egen Flash fil som läses in till applikationen när ett färgval 

genomförs. Stapelns Flash fil läser i sin tur in den valda färgens fil. När denna fil läses 

in skickas informationen om hur mycket som lästs in till stapelns gula del vars bredd 

ställs in för att överensstämma med detta. Laddningsstapeln är viktig för att använda-

ren inte ska tvingas vänta på att hämta hem material denna inte är intresserad av sam-

tidigt som den visar att applikationen håller på att ladda så denne inte tror att någon-

ting har slutat fungera. Detta tar hänsyn till användarens tekniska utrustning och upp-

koppling samtidigt som den följer Nielsen Norman Groups principer kring använd-

barhet (se teoriavsnittet 2.5.7). För en utförligare genomgång av programmeringen 

bakom laddningsstapeln se bilaga 2. 

4.4.3 Roteringskontroll av 3D-renderingen 

 

Figur 16. Roteringskontroll aktiv och passiv 

Så här ser utformningen av roteringskontrollen ut. Utformningen är tänkt att likna 

scroll-lister från operativsystem och programvaror enligt Nielsen Norman Groups teo-

rier om hur Rich internet applikations bör utformas. Utformningen har valts i enlighet 

med metodbeskrivningen (avsnitt 3.5.2). De tre strecken på ”klickytan” sytar till att 

efterlikna fysiska skjutreglage som brukar ha liknande förhöjningar för att inte fingret 
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ska slinta på själva knappen. De två pilarna indikerar tillsammans med bakgrunds-

strecket riktningarna som kontrollen kan skjutas i. Programmeringen för att få rote-

ringskontrollen att fungera är enklare uppbyggd då Flash har en inbyggd komponent 

som har just denna funktionalitet. Enkelt sett laddas bara den film man renderat ut in 

till tidslinjen i Flash där man också placerar komponenten slider. Därefter ger några 

korta kodrader att vid rörande av knappen på komponenten så ska förflyttningen 

överensstämma med filmen. Detta är något de flesta torde känna till då den till mångt 

och mycket påminner om hur filmer spelas upp och har en liknande tidslinje som visar 

var i filmen man befinner sig. Koden till roteringskontrollen återfinns i bilaga 3. 
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5. Diskussion 

Nedan följer ett resonemang kring valda teorier och metoder relaterade till syfte och 

mål med detta projekt. 

5.1 ITK som metod för gemensamma projektmål 

Generellt tycker jag de valda metoderna fungerade bra att använda till framtagandet av 

en Flashapplikation. ITKn krävde mycket modifiering för att stödja syftet, vilket 

resulterade i svårigheter att beakta modellen till fullo.  Med en noggrannare kartlägg-

ning av intressenter i projektet redan inledningsvis skulle ITK-processen fungerat 

bättre. Nu saknades representanter för användarna vilket påverkade såväl processen 

som möjligheten att validera resultatet på ett tillfredsställande sätt. 

Jag anser att det med mer tid på anpassandet av själva metoden skulle kunna kartlägga 

mål och syften i liknande projekt med stor framgång. 

5.2 Scenarier utan input från verkliga användare 

Scenariernas utformning och applicering är konstruerade i detta projekt. Dessa borde 

ha utgått från en undersökning av användarna och deras behov, vilket föll bort då det 

tog för lång tid att kartlägga alla aktörer inom processen. Scenarierna blev såldes fiktiva 

och har egentligen ingen vetenskaplig reliabilitet. Scenarierna fyllde ändock sitt syfte att 

placera applikationen i en kontext även om denna kunde varit bättre förankrad. 

5.3 Arbete med 3D-studio och Flash för rikare produkt-
upplevelse 

Själva 3D-modellerandet har tagit ganska lång tid och jag har insett själv att när det 

kommer till renderingar och ljussättning så har jag mycket kvar att lära. Dessutom krä-

ver det att i ett företag som Bigso att någon behärskar just denna programvara. Är all-

ting modellerat och inställt så man endast behöver lägga in nya mönster och färger 

skulle det kunna korta ner processen med produktfotografering. För att kunna arbeta 

med 3D-visualisering som komplement eller ersättning för produktfotografering krävs 

särskild kompetens.  
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I vissa fall har min egen förmåga och tid för inlärning i själva projektet satt stopp för 

utvecklandet av funktionalitet som jag skulle önska fanns med i applikationen. Jag 

anser mig dock nöjd över att applikationen faktiskt fungerar. Det är också möjligt för 

läsare av denna rapport att, med tillgång till Flash, själv sätta ihop och testa. Det 

resultat som redovisats beaktar de begränsningar och förutsättningar som projektet 

innebär ifråga om tid och valda programvaror. I många projekt beskrivs hur något 

borde fungera utan närmare reflektion över huruvida det är genomförbart inom rim-

liga ramar eller ej. 

Applikationen som tagits fram i detta projekt är i högsta grad genomförbar, realistisk 

och fungerande. 

5.4 Användbarhetsprinciper och dess tillämpning 

De principer Nielsen Norman Group sammanställt för Flashapplikationer fungerade 

bra att applicera vid själva framtagandet och hopsättningen av applikationen. Dessa 

principer gav konkret stöd för utformningen av applikationen och hur den bör fungera 

för att möta användarens förväntningar. Exempelvis applicerades ett flertal principer 

vid utformandet av en scroll-list som roterar objekt. Hade inte dessa principer eller 

motsvarande applicerats vid utformandet skulle riskerna för applikationens använd-

barhet ökat. Eftersom inget användartest genomförts i detta projekt har dessa princi-

per kompenserat för denna brist genom att vara grundade på tidigare användartest av 

liknande applikationer.  

Vissa principer tenderar att ta upp barnsjukdomar från tidigare versioner av program-

varan vilket begränsar värdet av dessa. Sålunda ökar kraven på kunskap inom pro-

gramvaran för att kunna sålla ut vilka begränsningar som numera saknar aktualitet. 

5.5 Slutsatser, måluppfyllelse 

Problemformuleringen för detta projekt har varit: 

Hur kan designmetoder för skapandet av interaktiva applikationer på internet anpassas 

efter programvaror för publicering och visualisering med utgångspunkt i användbarhet? 

Hur kan innehållet visualiseras digitalt i syfte att snabbt visualisera olika material och 

färger utan långa produktionstider?  
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De metoder och teorier bakom projektet tycker jag fungerat bra för att ta fram en 

applikation för att digitalt visa 3D-modeller på internet. 

Målet att ta fram en färdig fungerande applikation för visualisering av produkter på 

internet har uppnåtts. 

Applikationen uppfyller kravet att kunna testas och utvärderas utan att behöva före-

ställa sig funktioner. 

Huruvida den färdiga applikationen är lätt att använda finns det inga empiriska studier 

som stöder. De metoder som tillämpats vid framställandet indikerar emellertid att den 

torde vara användarvänlig. Självklart borde den testas och utvärderas för att bekräfta 

att så är fallet men det ligger utanför detta projekt. 

Syftet med att visa hur en fungerande applikation för visualisering av produktpresen-

tationer kan tas fram har uppnåtts. Tillvägagångssättet framgår av rapportens tidigare 

avsnitt.  

Genom tillämpning av välkända användbarhetsprinciper och val av lämpliga program-

varor har jag visat hur man på ett tämligen resurssnålt sätt kan skapa en applikation 

som uppfyller kraven för publicering på internet med användaren i fokus. 

5.5.1 Framtida forskning 

Vidare forskning skulle kunna utveckla ITK metoden för bättre anpassning inom olika 

områden. Den applikation som tagits fram skulle kunna utvärderas med olika metoder 

för att förbättras. Istället för att använda renderade filmsekvenser för att simulera en 

3D-rotering skulle någon form av realtidsrendering kunna utvecklas och testas. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Huvudfönster och färgväljare 
programmering 

Här redovisas den kod som används för att rätt modell ska laddas in samt visa detta 

genom att belysa valet i färgväljaren. Kommentarerna i koden förklarar varje del. 
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7.2 Bilaga 2: Laddningsstapel programmering  

För att hänga med i programmeringsbiten av programmet krävs det några grundläg-

gande begrepp Flash är uppbyggt som en tidslinje med bildrutor. Saker som visas i 

scenen själva storleken av ytan i Flash. Dessutom kan diverse movieclips ligga i sce-

nen som i sin tur har en likadan tidslinje. 

Denna stapel är ett eget movieclip som är döpt till preloader. Innuti den ligger två till 

moviclips en för stapelns bas som är döpt till base och den gula indikatören som är 

döpt till progress. Denna bild visar den kod som körs direkt i scenen. 
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Den här delen kod är den som ligger i movieclipet preloader och talar helt enkelt om 

att variabeln loaded som innehåller information om hur många byte av hela filen 

som laddas in att den gula stapeln ska förhålla sin bredd i proportion till sin bas i 

samma förhållande som antalet laddade byte av filen som laddas in. 

 

7.3 Bilaga 3: 3D-roteringskontroll programmering 

 

Denna del av koden är tämligen simpel då en färdig komponent för scroll-listor eller 

slidebars finns inbyggt i Flash. Det fungerar helt enkelt så att 3D renderingen laddas in 

som ett movieclip till scenen därefter importeras slider komponenten in i scenen och 

placeras på lämpligt ställe. I koden importerar man instruktionerna för att kunna 

använda sig av komponenten. Kommentarerna i denna kod anser jag vara fullt tillräck-

liga för att förklara hur det hela fungerar. Värt att nämna att renderingen som hämtas 

in här benämns som box. 
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7.4 Bilaga 4: Skisser av gränssnitt 

 

 

Analog tidig mockup på hur gränssnittet skulle kunna se ut. 
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Digital mockup skapad i illustrator 

7.5 Bilaga 5: Kod för upptäckande av saknad Flash-
player 

Denna kod appliceras i de html sidor där en Flashfil ligger för att upptäcka om Flash-

spelaren inte är installerad samt länka till hämtningssidan av denna. 

<script language="javascript"> 

 if (AC_FL_RunContent == 0) { 

  alert("This page requires 

AC_RunActiveContent.js."); 

 } else { 

  AC_FL_RunContent( 

   'codebase', 

'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/Flash/swFl

ash.cab#version=9,0,0,0', 

   'width', '640', 

   'height', '500', 

   'src', 'bigsovideovit', 

   'quality', 'high', 

   'pluginspage', 

'http://www.macromedia.com/go/getFlashplayer', 

   'align', 'middle', 

   'play', 'true', 

   'loop', 'true', 

   'scale', 'showall', 

   'wmode', 'window', 
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   'devicefont', 'false', 

   'id', 'bigsovideovit', 

   'bgcolor', '#ffffff', 

   'name', 'bigsovideovit', 

   'menu', 'true', 

   'allowFullScreen', 'false', 

   'allowScriptAccess','sameDomain', 

   'movie', 'bigsovideovit', 

   'salign', '' 

   ); //end AC code 

 } 

</script> 

<noscript> 

 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-

444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/F

lash/swFlash.cab#version=9,0,0,0" width="640" height="500" 

id="bigsovideovit" align="middle"> 

 <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 

 <param name="allowFullScreen" value="false" /> 

 <param name="movie" value="bigsovideovit.swf" /><param 

name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" 

value="#ffffff" /> <embed src="bigsovideovit.swf" 

quality="high" bgcolor="#ffffff" width="640" height="500" 

name="bigsovideovit" align="middle" 

allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" 

type="application/x-shockwave-Flash" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getFlashplayer" /> 

 </object> 

</noscript> 

 


