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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Studenter på högskolan lägger årligen ut tusentals kronor på 
studentlitteratur. Samtidigt har många studenter litteratur till kurser som dom 
redan avslutat. Litteratur som det inte är något fel på och som i vissa fall till 
och med är oanvänd. Fram tills idag har skolans anslagstavlor använts flitigt 
för annonsering av, inte bara studentlitteratur, utan allt från pennor till bilar. 
Högskolan Dalarna har därför en önskan om att få en e-marknadsplats där 
studenter har möjlighet att annonsera inte bara till andra studenter, utan även 
till utomstående. Vi vill på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna erbjuda en 
marknadsplats till studenter och personal på skolan. Idén kommer också av 
att vi under en längre tid sett att det finns en stor mängd studenter som 
antingen har något att sälja, eller som letar efter att köpa något. Det kan vara 
att dom vill köpa allt från böcker och cyklar till att vilja hyra en lägenhet. Vi 
har under vår studietid också sett att det skickats ut massmail till hela skolan 
där man efterfrågar till exempel böcker. För att samla all denna information 
på ett enda ställe och göra informationen lättillgänglig kom vi på idén att 
skapa en marknadsplats för de personer som har ett användarkonto på 
skolan.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att fördjupa oss i områden berörande testning, 
XSL samt användarvänlighet med inriktning på synskadade. Testing för att 
ge en så buggfri applikation som möjligt, XSL för att enkelt strukturera 
utseendet av applikationen och användarvänlighet för att skapa en 
applikation även kan utnyttjas av synskadade. 
 

1.3 Mål 
Målet med projektet är att skapa en e-marknadsplats för Högskolan Dalarna 
nya studentportal. 

1.3.1 Marknadsföringsmål 
Vårat mål är att skapa en marknadsplats som passar studerande och personal 
på Högskolan Dalarna samt att erbjuda en konkurrenskraftig marknadsplats 
för handel över Internet. 
 
Vi tror att vi med denna marknadsplats kan öka användandet av Högskolan 
Dalarnas redan befintliga hemsida, samt underlätta för studenter som vill 
köpa/sälja saker. Det är vår mening att skapa en marknadsplats som genom 
sitt grafiska budskap och utseende, förmedlar enkelhet och tillförlitlighet. 
 

1.3.2 Funktionellt mål 
Marknadsplatsen ska köras på en enda sida, default.aspx och kommer att 
skapas i asp.NET, vb.NET, XML/XSLT och CSS:er, detta efter krav från 
beställaren Joakim Ekblad på Högskolan Dalarna. Databasen som kommer 
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att användas är en MsSql databas. Webbplatsen ska skapas så att den kan 
köras i dom flesta webbläsare och den ska optimeras för skärmupplösningen 
800x600. Ett administrationsverktyg ska tas fram så att en administrator lätt 
kan gå in på marknadsplatsen och ta bort oönskade/opassande annonser om 
dessa skulle uppstå. För att kunna lägga ut en vara för annonsering på 
marknadsplatsen är det ett krav att man antingen ska vara en student på 
Högskolan Dalarna, eller ha ett e-postkonto på Högskolan Dalarna, då man 
måste logga in med detta för att kunna lägga ut en vara för annonsering. 
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2 Metod 
Davis Siegel har gjort en modell som är speciellt anpassad för framtagning 
av webbsidor, och det är denna modell som kommer att användas i detta 
examensarbete. Vi hänvisar vidare till Davis Siegels bok, men har ändå valt 
att kort beskriva de olika faserna hans modell består av och som vi valt att 
arbeta efter. Här beskrivs även den testmetod som används för testandet av 
sidan. De tester som används är valda efter den fördjupning som genomförts 
i projektet. 

2.1 Fas 1 – Strategi och Taktik 
I denna fas tas en passande strategi fram i samarbete med uppdragsgivaren. 
Man går gemensamt igenom de olika delarna som ska skapas under arbetets 
gång, vad som krav av arbetet samt under vilken tid man kommer att arbeta. 
En tidsplan tas alltså fram. Man går även igenom de olika målgrupper som 
förväntas använda applikationen. 

2.2 Fas 2 – Utveckling och Design 
I den här fasen skapas de designförslag som sedan kommer att visas upp för 
beställaren. Men kan även samla en panel med den betänkta målgruppen och 
lägga fram de olika designerna för dessa för att få en målgruppens syn på de 
olika designförslagen. Flera olika designer är att föredra för att kunna ha 
spelrum innan man bestämmer sig för den slutgiltiga designen. Innan man 
kan gå vidare till nästa fas ska man ha lagt fast en design som man ska 
arbeta efter. 

2.3 Fas 3 – Produktion 
Här börjar man arbeta med implementeringen av applikationen. Man börjar 
så att säga, bygga själva sidan, med allt vad det innebär. Man ska skapa 
eventuella databaser, bakomliggande moduler eller kontroller samt den 
främsta och mest synliga sidan. Den grafiska delen beaktas och läggs in i 
applikationen. 
 
Fasen avslutas med grundlig testning av applikationen. Detta för att 
minimera risken för buggar och problem som kan tänkas uppstå. Det är att 
föredra att ha försökspersoner som sitter och använder applikationen för att 
se om det uppstår några problem. De problem eller buggar som kommer 
fram ska åtgärdas och felen ska åtgärdas och testas tills det är fungerande. 
Testningen kommer att innehålla tester som har verkat lämpliga efter 
fördjupningen inom testning. De tester som har använts är dessa: 

• Modultest 
I modultesten så testas varje modul separat för att se att dom 
uppfyller det som är beskrivet i modulspecifikationen.  

• Integrationstest 
Här så testas modulerna tillsammans för att se så att dom fungerar 
tillsammans. Här kommer trådtestning att tillämpas. Den går ut på att 
man testar programmet i ”trådar”. Trådarna är funktioner som 
programmet har och detta ger att man lägger till en funktion i taget 
och man ser lätt när det blir ett fel. Varje test är genomfört med fyra 



Högskolan Dalarna Examensarbete 
Christofer Eriksson 2005-08-16 

14 

olika webbläsare, Opera, Netscape Navigator, Mozilla samt Internet 
Explorer. 

• Funktionstest 
I ett funktionstest så testar man funktion som i detta fall sidan har, 
om det är lätt och begripligt med mera. Detta test kommer att göras 
med både elever på skolan samt utomstående personer. 

2.4 Fas 4 – Leverans och underhåll 
I denna fas ska den nu färdiga applikationen flyttas till kundens server. Det 
är nu viktigt att testa den ytterligare ett par gånger för att se att det fungerar 
felfritt på den nya platsen. Dokumentation och eventuella manualer ska även 
överlämnas till kunden. Beroende på vilket avtal man har med beställaren så 
kan fas 4 bli kontinuerlig om man har avtal om uppdateringshantering och 
liknande.  
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3 Genomförandet 

3.1 Strategi 
Eftersom skolan inte hade någon marknadsplats innan så blev våran strategi 
att kunna skapa denna nya marknadsplats i följe med vad skolans beställare 
satt upp som krav för utförandet. Men då det redan tidigt stod klart att 
marknadsplatsen var tvungen att följa skolans modeller vad det gäller både 
intern- och extern design kände vi att det var bäst att lärs oss hantera 
verktygen för att kunna uppfylla och uppnå dessa modeller till fulländning. 
 

3.2 Metodkapitel 

3.2.1 Metodik för referensram 
 

3.2.2 Metodik för utveckling 
För att utveckla applikationen krävdes viss kunskap i asp.net, vb.net, 
XML/XSL och Sql. Utbildningen inom dessa områden genomförs med hjälp 
av tillgänglig litteratur från Högskolan Dalarnas bibliotek samt information 
hämtad från Internet. 

3.3 Avgränsning – Funktionell strategi 
E-marknadsplatsen skapas för att kunna användas på samtliga moderna 
webbläsare men Internet Explorer 5.0 eller över kommer att rekommenderas 
för att kunna utnyttja den fulla funktionaliteten hos applikationen. Ett 
upplösningskrav på 800 x 600 pixlar och ett färgdjup på 16 bitar kommer att 
ställas efter krav från beställaren. Krav på anslutningshastighet hos 
användaren kommer inte att finnas men en rekommendation kommer att 
sättas på min 56 kbit/s. 

3.4 Taktik 
Den främsta taktiken som kommer att användas för att locka användare till 
marknadsplatsen är möjligheten att anskaffa material till kommande kurser 
på ett billigare och smidigare sätt än vad som tidigare varit möjligt. Den 
sekundära intressefaktorn är att studenter ska kunna komma över möbler, 
cyklar och liknande på ett smidigare sätt än vad som tidigare varit möjligt. 
 

3.5 Teknisk specifikation 
Hela marknadsplatsen körs på en enda sida, default.aspx. Sen finns det en 
mängd olika sidor som kopplas in i denna sida, och i dessa sidor finns olika 
kontroller. Hela marknadsplatsen är utvecklad i asp.net med logik i vb.net. 
Strukturellt är sidan uppbyggd med HTML och formateras med CSSer. 
Välkomsttext, regler, hjälp samt övrig löpande textinformation är genererad 
med hjälp av XML och XSLT. All information om annonserna finns lagrade 
i en MsSql-databas.  
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3.6 Kreativ specifikation 
Då marknadsplatsen med säkerhet kommer att ändras designmässigt då den 
nya grafiska profilen för Högskolan blir klar under hösten 2003 så är det inte 
säkert att följande färger och typsnitt stämmer överens med hur 
marknadsplatsen kommer att se ut vid leverans. 
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4 Systemdesign 

4.1 Modulär design - Storyboard 
Grunddesignen som används på defaut.aspx som är marknadsplatsens enda 
sida är uppbyggd med tre olika delar enligt följande: 

• Logotypen är placerad högst upp och sträcker sig från vänster kant 
till höger kant på sidan. 

• ”Meny” Innehåller menyn med dess olika delar. Ex. på 
menyalternativ är ”Köpes”, ”Säljes”, ”Uthyres”, ”Skänkes”, ”Sök” 
och ”Hjälp & Kontakt”. 

• ”Content” På denna plats visas innehållet på marknadsplatsen. Det är 
i denna modul som annonser och text visas för den aktuella sidan. 
Till denna del av sidan så används olika moduler för att ta fram det 
önskade valet som användaren gör. Dessa moduler är beskrivna i 
kapitel 5. 

 
 
Modulskiss 
 
Logotype 
Meny 
Content 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Skiss över default.aspx uppbyggnad 
 

Logotype 

Meny Content 
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4.2 Grafisk specifikation 
Cellen till vänster där menyn finns har RGB färgerna 96,160,192 ( 
#60A0C0). En grönblå färg som är mjuk och bra i kontrast till resten av 
sidan. Menyn som är med i denna cell samt alla annan överskriftstext på 
sidan är skrivet med typsnittet ”Verdana” och har RGB färgen 0,120,149 ( 
#007895). All annan text på sidan är svart. Den stora ”content”-sidan som 
visar innehållet har bakgrundsfärgen 203,219,232 ( #CBDBE8) . Det är en 
ljusare blå som passa bra med resten av sidans färger för att ge ett behagligt 
intryck och en mjuk bild för ögat. 
 
I bilden, figur 4.2 syns även cellen där man kan göra sin utsökning för att 
hitta annonser. Denna cell har bakgrundsfärgen 198,214,217 ( #C6D6D9), 
vilket är en blå färg fast med en lite grönare nyans så att den skiljer sig från 
resten av sidan. Cellen har dessutom en grå kant för att ytterligare distangera 
den från resten av sidan. 
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4.3 Sidbeskrivning 
Startsidan innehåller information om vem sidan är till för och vad sidan är 
till för. (figur 4.3) 

 
Figur 4.3 Välkomstsidan på marknadsplatsen 
 
Sidan innehåller även en meny till vänster, beroende vad man klickar på så 
ändras innehållet i ”Content”. De olika menyalternativ som finns är följande: 
 
Köpes – För att komma till sidan där användaren kan se vad som finns 
annonserat för dom som önskar köpa något. 
 
Säljes - För att komma till sidan där användaren kan se vilka artiklar som 
lagts ut för försäljning. 
 
Hyres – För att komma till sidan där användaren kan se om det finns artiklar 
som någon önskar hyra eller uthyra. 
 
Skänkes – För att komma till sidan där användaren kan se om det finns 
artiklar som skänkes bort. 
 
Ny annons – Används för att lägga in en ny annons på marknadsplatsen. 
 
Regler – För att kunna ta del av reglerna som finns för att använda 
marknadsplatsen. 
 
Hjälp & Kontakt – Om användaren har frågor eller vill kontakta 
marknadsplatsens administratör kan man göra det på denna sida. 
 
Om Marknadsplatsen – Här står lite om själva marknadsplatsen, när den 
gjordes, av vilka osv. 
 
Logga in – Om användaren vill logga in på marknadsplatsen. 
 
Inställningar – Är bara synlig om man är inloggad, används för att ändra 
personliga inställningar. 
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Mina annonser – Är bara synlig om man är inloggad, visar alla annonser 
som användaren har på sidan. 
 

4.4 Funktionsbeskrivning 

4.4.1 Logga in 
För att kunna lägga ut en ny annons, oavsett vad annonsen gäller måste 
användaren ha ett användarkonto på Högskolan Dalarna. Innan användaren 
kan lägga ut en ny annons måste användaren logga in med detta konto. Detta 
för att möta kravet att det bara ska vara studenter eller personer på skolan 
som ska kunna lägga ut annonser på denna marknadsplats.(Figur 4.4) 

 
Figur 4.4 ”Logga in”-sidan 
 
Om det är första gången som användaren loggar in så blir användaren 
skickad till ”Mina Inställningar”(5.2), annars så kommer användaren till ”Ny 
Annons”(4.4.2). 
 

4.4.2 Ny annons 
Här fyller användaren i de uppgifter som annonsen gäller, och det är också 
här som användaren väljer under vilken kategori samt underkategori som 
annonsen ska hamna under. Användaren skriver i sin rubrik samt den 
annonstext som beskriver varan. Finns det en länk till en Internet-sida där 
varan finns kan även den läggas till, så att den länken visas tillsammans med 
annonsen. 
 
Har användaren en bild på varan kan även den bifogas. Det finns ingen 
begränsning på storlek eller tyngd på bilden, då det finns gott om utrymme 
på den server som används. När användaren är färdig med annonsen så 
klickar användaren bara på ”Skicka annons”, annonsen sparas då i 
databasen.(Figur 4.5) 
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Figur 4.5 Ny annons 
 

4.4.3 Sök 
För att söka efter en annons så klickar användaren bara på den länken som 
man är intresserad av så kommer man till den sidan. Där kan man välja i 
vilken kategori och underkategori som man vill göra sin utsökning, och man 
kan skriva in sökord för sin utsökning. Vill man söka på samtliga annonser 
för just en speciell kategori skriver man inte i något sökord alls. Träffarna 
man får kommer då upp under sökfälten, och är länkar till de existerande 
annonserna. Det enda man ser av annonsen vid utsökningen är rubriken som 
annonsen har, så ju bättre formulerad rubrik, desto större chans att annonsen 
blir tilltalande. (Figur 4.6) 
 
Hittar man då en annons man tycker verkar vara intressant klickar man bara 
på rubriken så öppnas denna annons i fönstret. Annonserna rangordnas med 
den senast inlagda annonsen först o.s.v.. 
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Figur 4.6 Söksidan med sökresultat. 
 

4.4.4 Annons 
På annonssidan kan man läsa om varan som finns utlagd. Man kan se 
rubriken, annonstexten, vem som har lagt upp annonsen samt eventuell bild. 
(Figur 4.8) Under annonsen finns det även två länkar där det står ”Anmäl 
denna annons” och ”Maila annonsören”. Om du är inloggad och du är på en 
annons som du själv har lagt upp så finns även en tredje länk, ”Radera 
annons” (Figur 4.10). 
 
”Anmäl denna annons” är en länk för att besökare skall kunna anmäla 
annonser som de finner stötande eller annonser som de finner bryter mot de 
uppsatta reglerna (Figur 4.7). På detta sätt hjälper besökarna till att hålla koll 
på annonserna. Om man klickar på länken för att anmäla en annons kommer 
man till en sida där man återigen måste fylla i sitt användarnamn och 
lösenord. När man gjort detta skickas ett e-postmeddelande till 
marknadsplatsens administratör som i sin tur kan undersöka om annonsen 
bryter mot de uppsatta reglerna. I mailet till administratören står det även 
vem det var som anmälde annonsen, detta för att hindra att besökare ska 
missbruka rätten att anmäla en annons genom att sitta och trycka på knappen 
upprepade gånger. 
 

 
Figur 4.7 Anmäla annonsen för olämpligt innehåll 
 
Längst ner finns det även en länk där det står ”Maila annonsören”. Det är om 
man är intresserad av annonsen och skulle vilja anmäla sitt intresse till 
annonsören. Då använder man denna länk och kommer till följande sida där 
man med ett formulär på sidan kan skicka ett e-postmeddelande till 
annonsören. När man skrivit det man vill säga klickar man bara på ”Skicka” 
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knappen så skickas ett e-postmeddelande till den person som lagt ut 
annonsen. (Figur 4.9) 
 

 
Figur 4.8 Exempel på hur en annons kan se ut 
 

 
Figur 4.9 ”maila annonsören”-sidan 
 

 
Figur 4.10 Radera en annons 
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4.4.5 Hjälp & Kontakt 
Om man har frågor angående marknadsplatsen kan man gå in på sidan som 
heter ”Hjälp & Kontakt”. Där kan man hitta en FAQ (Frequently Asked 
Questions) samt ett webbformulär där man kan skicka ett e-postmeddelande 
till administratören för marknadsplatsen i händelse av att man inte hittar 
svaret på sin fråga i FAQ:n. (Figur 4.11) 
 

 
Figur 4.11 Hjälp & Kontakt 
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4.4.6 Regler 
På den här sidan kan besökaren/annonsören läsa om de regler som finns för 
marknadsplatsen. Här finns reglerna enkelt beskrivna så att det inte ska 
förekomma några missförstånd om vad som är och inte är tillåtet att 
annonsera om på marknadsplatsen. (Figur 4.12) 

 
Figur 4.12 Regler för annonsering 
 

4.4.7 Mina annonser 
Mina annonser ger användaren en möjlighet att enkelt hålla reda på sina 
egna annonser utan att behöva klicka runt och leta. 
 

 
Figur 4.13 Mina annonser 
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5 Modulbeskrivning 

5.1 Login 

 
Figur 5.1 Modulen ”Login” 
 
Denna modul genomför inloggningen på marknadsplatsen. Användaren som 
vill logga in måste ha ett användarkonto hos högskolan dalarna. 

5.1.1 Modulspecificering 
 
Modulnamn: login 
 
Användningsområde: Möjliggör inloggning på marknadsplatsen. 
Inloggning är ett krav för att kunna lägga till nya annonser, radera sina egna 
annonser eller anmäla en annons till administratören. 
 
Parametrar:  txtUsername 
  txtPassword 
 
Gör: Användarnamnet och lösenordet som användaren anger används som 
argument till en referens mot högskolans inloggningssystem. Referensen 
returnerar sant eller falskt beroende på om användaren finns registrerad i 
skolan användardatabas med det angivna lösenordet. Returneras sant så 
registreras användarnamnet i en session som sedan kan användas för att t ex 
lista användarens annonser. 
 
Programspråk: vb.NET 
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5.2 Settings 

 
Figur 5.2 Modulen ”Settings” 
 
Då användaren loggar in på marknadsplatsen för första gången måste denne 
välja vilken namninformation som skall visas i samband med annonserna 
användaren lägger in. Alternativen är att visa för- och efternamn, e-
postadressen eller båda delarna. Görs inget val visas för- och efternamnet. 
 

 
Figur 5.3 Modulen ”Settings” 
 
Det går även att ange en signaturtext som kommer att visas under varje 
annons som användaren lagt in. Signatur texten är ej obligatorisk.  

5.2.1 Modulspecificering 
Modulnamn: settings 
 
Användningsområde: Ger användaren möjlighet att välja hur dennes namn 
skall visas i samband med annonsering samt möjlighet att skriva en signatur 
som visas under användarens annonser. 
 
Parametrar:  rblNamechoice 
  txtSignature 
 
Gör: Sparar en siffra och signaturen i databasen. Siffran representerar valet 
av namnvisning som användaren gjort. 
 
Programspråk: vb.NET 
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5.3 GetHTMLText 

 
Figur 5.4 Modulen ”getHTMLText” 

5.3.1 Modulspecificering 
 
Modulnamn: GetHTMLText 
 
Användningsområde: Modulen används för att visa XSLT transformerade 
xml-dokument. 
 
Parametrar:  pageid 
 
Gör: Hämtar en sökväg till ett xml-dokument från tabellen htmlText. Xml-
dokumentet transformeras med hjälp av XSLT och visas av modulen. 
 
Programspråk: vb.NET 
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5.4 Faq 

 
Figur 5.5 Modulen ”Faq” 
 
Denna modul ger användaren möjlighet att ställa frågor direkt till 
administratören. Frågan som ställs skickas till en i koden fördefinierad e-
postadress. 
 
 

5.4.1 Modulspecificering 
Modulnamn: faq 
 
Användningsområde: Möjliggör för användaren att kunna skicka frågor 
direkt till administratören. 
 
Parametrar:  txtQuestion 
 
Gör: Skickar frågan som användaren skrivit in till administratören via e-
post. 
 
Programspråk: vb.NET 
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5.5 NewAd 

 
Figur 5.6 Modulen ”NewAd” 
 
Denna modul lägger till annonser 
 

5.5.1 Modulspecificering 
Modulnamn: newAd 
Användningsområde: Denna modul används för att lägga till annonser i 
databasen. 
 
Parametrar:  rblAdtype 
  ddlCategories 
  ddlSubcategories 
  txtAdtitle 
  txtAdbody 
  txtAdurl 
  dtImage 
Gör: Lagrar annonsinformationen i databasen. 
 
Programspråk: vb.NET 
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5.6 Search 

 
Figur 5.7 Modulen ”Search” 
 
Denna modul är endast till för att användaren skall kunna ange sina 
sökvillkor. Sökvillkoren skickas som parametrar till modulen SearchResults. 
Användaren behöver inte ange några sökord utan kan lämna sökordsfältet 
tomt för att på så sätt lista alla annonser som överensstämmer med 
annonstypen och kategorivalen. Kategori eller underkategori behöver ej 
heller anges. 
 

5.6.1 Modulspecificering 
 
Modulnamn: search 
 
Användningsområdet: Tar emot sökvillkor. 
 
Parametrar:  txtSearch 
  rblAdtype 
  ddlCategories 
  ddlSubcategories 
 
Gör: Tar emot sökvillkor från användaren och skickar dessa som argument 
till modulen searchResults. 
 
Programspråk: vb.NET 
 

5.7 SearchResults 

 
Figur 5.8 Modulen ”SearchResults” 
 
Denna modul gör en utsökning ur databasen baserad på de angivna 
nyckelorden, kategori id, underkategori id och annonstyp id. 
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5.7.1 Modulspecificering 
Modulnamn: searchResults 
 
Användningsområde: Visar resultatet av en sökning. 
 
Parametrar:  keywords 
  category 
  subcategory 
  typeid 
 
Gör: Utsökningar mot databasen baserade på de sökkriterier som angivits av 
modulen search och visar sökresultaten. Om sökresultaten är fler än tio delas 
sökresultaten upp i sidor med tio resultat på varje sida. 
 
Programspråk: vb.NET 
 
 

5.8 MailAder 

 
Figur 5.9 Modulen ”MailAder” 
 
Denna modul innehåller ett formulär där användaren har möjlighet att skicka 
ett e-postmeddelande till annonsören. Användaren anger sitt namn, sin e-
postadress och ett meddelande till annonsören. För att underlätta för 
annonsören är ämnesraden statisk och innehåller titeln på den aktuella 
annonsen i formatet ”SV: Annonsrubrik”. 
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5.8.1 Modulspecificering 
Modulnamn: mailAder 
 
Användningsområde: Denna modul ger användaren möjlig het att via 
marknadsplatsen komma i kontakt med annonsören via e-post. 
 
Parametrar:  txtName 
  txtEmail 
  txtMessage 
  productid 
 
Gör: Skickar ett email till annonsören med en meddelandetext som 
användaren själv anger.  
 
Programspråk: vb.NET 
 

5.9 Abuse 

 
Figur 5.10 Modulen ”Abuse” 
 
Marknadsplatsen har tydliga regler för vad en annons får innehålla. Skulle 
en annons bryta mot någon av dessa regler eller anses störande på annat sätt 
kan en användare anmäla annonsen till administratören. För att kunna 
anmäla en annons krävs dock att användaren är inloggad, detta krävs för att 
personer inte skall missbruka denna tjänst då anmälarens mailadress skickas 
med.. Användaren måste bekräfta anmälan innan ett e-postmeddelande 
skickas iväg till administratören. 
 

5.9.1 Modulspecificering 
Modulnamn: abuse 
 
Användningsområde: Denna modul möjliggör för besökaren att skicka en 
anmälan till administratören om innehållet i en annons strider mot de 
uppsatta reglerna för marknadsplatsen. 
 
Parametrar:  productid 
 
Gör: Skickar ett e-postmeddelande till administratören innehållande 
användarnamnet på anmälaren samt en länk till den annons som anmälan 
gäller. 
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Programspråk: vb.NET 
 

5.10 ShowAd 

 
Figur 5.11 Modulen ”ShowAd” 
 
Denna modul visar en vald annons. Annonsen består av en rubrik, en 
eventuell bild, en beskrivande text och en eventuell länk. Modulen visar 
även vilken kategori samt underkategori som annonsen tillhör. 
 

5.10.1 Modulspecificering 
Modulnamn: showAd 
 
Användningsområde: Visa annonser. 
 
Parametrar:  productid 
 
Gör: Söker ut data om annonsen baserad på det produktid som angivits som 
parameter till modulen.  
 
Programspråk: vb.NET 
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5.11 DeleteAd 

 
Figur 5.12 Modulen ”DeleteAd” 
Denna modul ger användaren möjlighet att radera en annons. För att kunna 
radera en annons krävs att användaren är inloggad. Användaren kan endast 
radera sina egna annonser om användaren ej är administratör. Användaren 
ges en chans att bekräfta om annonsen skall raderas eller ej. 
 

5.11.1 Modulspecificering 
Modulnamn: deleteAd 
 
Användningsområde: Raderar en angiven annons. 
 
Parametrar:  productid 
 
Gör: Kontrollerar att annonsen som skall raderas tillhör den användare som 
är inloggad på sidan och visar sedan ett bekräftelsemeddelande om 
raderingen. Om användaren svarar ja till att radera annonsen, raderas 
annonsen från databasen.  
 
Programspråk: vb.NET 
 



Högskolan Dalarna Examensarbete 
Christofer Eriksson 2005-08-16 

36 

5.12 MyAds 

 
Figur 5.13 Modulen ”MyAds” 
 
Denna modul hjälper användaren att snabbt lista sina egna annonser. 
Annonserna visas med titel, datum som de lagts in samt en länk för snabbt 
kunna radera annonsen om så önskas. 
 

5.12.1 Modulspecificering 
Modulnamn: myAds 
Användningsområde: Visar de annonser den inloggade användaren har 
inlagda på marknadsplatsen. 
 
Parametrar:  useremail 
 
Gör: Söker ut de annonser ur databasen där kolumnen ”useremail” stämmer 
överens med sessionen ”useremail”. 
 
Programspråk: vb.NET 
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6 Databasspecifikationer 

6.1 Databasen 
Här följer detaljerad information om kolumnerna i de olika tabeller som 
databasen innehåller. 

6.1.1 admin 
Denna tabell innehåller användarnamnet (emailadressen), t.ex. h01abcde, för 
den eller de som tilldelats administrativa rättigheter i systemet. 
 
customerEmail – Användarens emailadress. 
 

 
Figur 6.1 

6.1.2 categorys 
Denna tabell innehåller huvudkategorierna, t.ex. Böcker och Fordon. 
CategoryId – Primärnyckel. 
categoryName – Kategorins namn, t.ex. Böcker. 
sortOrder –Anger i vilken ordning kategorierna skall hämtas upp ur 
databasen. 
 

 
Figur 6.2 

6.1.3 customers 
Denna tabell innehåller de användare som någon gång loggat in i systemet.  
 
customerName – Besökarens för- och efternamn. 
customerEmail – Primärnyckel, Besökarens användarnamn (emailadress), 
t.ex. h01abcde. 
customerSignature – Besökarens signatur (om denna valt att skapa en 
sådan). 
nameChoice – En siffra som representerar det namnval man gjort i sina 
personliga inställningar. 
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Figur 6.3 

6.1.4 htmlText 
Denna tabell innehåller sökvägar till dom XML-dokument som innehåller 
informationen i FAQ, hjälp, regler och välkomsttext. 
 
htmlTextId – Primärnyckel. 
pageId – Sidan som texten tillhör. 
url – Sökväg till XML-dokumentet. 

 
Figur 6.4 

6.1.5 markettypes 
Denna tabell innehåller annonstype, t.ex. ”Säljes” eller ”Uthyres”. 
typeId – Primärnyckel, siffror. 
Name – Namnet på typen av annons t.ex. säljes eller köpes, text. 
 

 
Figur 6.5 

6.1.6 modules 
Denna tabell innehåller urler till alla moduler som används på sidan. Här 
måste varje modul registreras för att man ska kunna använda den på sidan. 
 
moduleId – Primärnyckel, siffror 
url – text 
name – Modulens namn, text. 
Description – Eventuell beskrvining av modulen, text. 
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Figur 6.6 

6.1.7 pages 
Här definieras alla de olika sidorna som man har på webbplatsen. 
 
pageId – Primärnyckel, siffror. 
parentId – siffror 
description – text 
label – text 
target – text 
sortOrder – siffror 
metaDescription – text 
metaKeywords - text  
 

 
Figur 6.7 

6.1.8 products 
Här lagras annonserna. 
 
ProductId – Primärnyckel. 
typeId – under vilken typ annonsen hamnar. 
customerEmail – Annonsörens e-postadress. 
subCategoryId – Underkategori som annonsen tillhör. 
title – Annonsens titel. 
description – Annonstext. 
url – Eventuell länk till en webbplats. 
insertDate – Datumet annonsen lades till i databasen. 
insertTime – Tiden då annonsen lades till i databasen. 
Image_data – Eventuell bilddata som tillhör  annonsen. 
contentType – Typ av bild som laddats upp. 
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Figur 6.8 

6.1.9 subCategorys 
Här defineras de olika underkategorier som finns på marknadsplatsen. 
subCategoryId – Primärnyckel 
categoryId – Kategoriid som underkategorin hör till. 
subCategoryName – Underkategorins namn. 
sortOrder – Ordningsföljden som underkategorierna skall visas i dropdown 
listan. 
 

 
Figur 6.9 
 
Se fullständig databasstrunktur i bilaga 3. 
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7. Referensram – XML/XSL och Asp.net 

7.1 Inledning 
Att kunna lagra och visa data är nästan en självklarhet när du arbetar med 
interaktiva webbtjänster. Denna fördjupning syftar till att undersöka 
användningsområden och möjligheter med att använda XSL som 
formaterings- och transformeringsmetod för webbsidor i Asp.net. Efter som 
XML kommer att medföra en revolution på Internet anser jag det hög tid att 
informera om vad som kommer att bli en standard för dokumentformatering. 
Jag vågar säga ”kommer att bli” eftersom XML är det alla väntat på, en 
vision som är svår att motstå. 
 
 

7.2 Introduktion till XML 
XML står för eXstensible Markup Language och är ett språk som 
representerar regler för hur ett märkspråk ska se ut. XML är en standard som 
utvecklas av W3C (www.w3c.org), som även utvecklat HTML. XML är ett 
”barn” till SGML (Standard Generalized Markup Language) och togs fram 
för att HTML enkelt inte räckte till för komplexa textformateringar. 
 

7.2.1 Så fungerar XML 
I XML kan man, till skillnad mot HTML, skapa sina egna taggar vilket 
innebär att man kan utöka språket, därav namnet eXtensible som betyder 
utökningsbart. Med XML kan man enkelt skapa ett helt eget språk för en 
viss tillämpning. 
 
Kan du HTML så har du inte svårt att lära dig XML. 
 
I HTML skulle en adresslista kunna se ut enligt följande: 
 

 
Figur 7.1 Ett HTML exempel 
 
Det är inget fel på denna kod men det är bara en människa som kan avgöra 
vad som är ett namn och vad som är en adress? Märktaggar <p> markerar 
endast att texten kommer i stycken, inte vad dom olika styckena innehåller. 
I XML skulle exemplet i figur 7.1 kunna skrivas som: 
 

<p>Bengt Lindh</p> 
<p>Krusbärsgatan 3</p> 
<p>713 72</p> 
<p>Nora</p> 
<p>0587-463 22</p> 
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Figur 7.2 Ett välformaterat XML-dokument 
 
Detta dokument kan tolkas som: En person har ett namn. Personen bor på en 
adress. En adress består av en gatuadress, ett postnummer och en ort. 
Personen har även ett telefonnummer. 
 
Exemplet i figur 7.2 är ett välformaterat XML-dokument som går att öppna i 
en webbläsare. Men efter som en XML-dokument bara beskriver 
datastrukturen i ett dokument så blir utmatningen av figur 7.2 endast en 
simpel lista med XML-data. 
 

7.3 XSL 

7.3.1 Vad är XSL 
Eftersom XML endast definierar en datastruktur men inte säger något om 
hur den ska visas tog W3C fram XSL. XSL är precis som CSS, en fil som 
beskriver hur ett dokument skall formateras men XSL använder sig av 
kraftfullare stilmallar (XSL Formatting Objects) och kan även transformera 
ett dokument men hjälp av XSL Transform (XSLT). XSL definierar hur ett 
XML dokument skall formateras och transformeras.  
 

7.3.2 XSL Formatting Objects 
Precis som CSS och HTML så beskriver XSL Formatting Objects (XSL-FO) 
delar av dokumentinnehållet, vilket kan vara text, tabeller, grafik eller andra 
visuella delar. Men XSL-FO stödjer (förutom allt som stöds av HTML och 
CSS) även marginalnoteringar, sidnumrering och mycket mer. XSL-FO har 
även ett bredare användningsområde än CSS och kan användas till mer än 
att formatera webbdokument. Skillnaden mellan syntaxen i CSS och XSL-
FO är dock inte stor. 
 
 
 

<?xml version="1.0"?> 
<person> 
 <namn>Bengt Lindh</namn> 
 <adress> 
  <gatuadress> 
   Krusbärsgatan 3 
  </gatuadress> 
  <postnummer> 
   713 72 
  </postnummer> 
  <ort> 
   Nora 
  </ort> 
</adress> 
<telefon> 
 0587-463 22 
</telefon> 
</person> 
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För att använda XSL-FO måste en namnrymd definieras. Den namnrymd 
som oftast används är ”fo” och deklareras enligt: 
 
<xsl:stylesheet xmlns:fo=”http://www.w3.org/1999/XSL/Format” 
version=”1.0”> 
 

7.3.3 XSL Transform 
I Word och Excel kan man göra mallar för återanvändning så du slipper göra 
om samma sak varje gång du vill skapa ett nytt dokument. Samma princip 
gäller för XSLT mallar förutom att XSLT använder sig utav noder i ett XML 
dokument. XSLT ger stöd för att formatera element och attribut från ett 
XML dokument.  
 

7.3.4 XSLT och Webbläsare 
En webbläsare hanterar XML data genom att öppna filen och avkoda den till 
en trädliknande struktur med hjälp av en så kallad ”parser” som finns 
inbyggd i webbläsaren. Om det finns referenser till en XSLT fil i XML filen 
startas en så kallad XSLT processor. Denna tilldelas två trädstrukturer att gå 
igenom. Den första trädstrukturen innehåller XML källan och den andra 
innehåller själva XSLT dokumentet. XSLT processorn matchar element- och 
attributnamn funna i XML filen med mönster som finns i XSLT dokumentet. 
Om XSLT processorn hittar ett mönster så appliceras alla motsvarande 
mallar på elementet och informationen från elementet visar med 
formateringen som angivits i mallen. Resultatet från XSLT processorn blir 
ett utdataträd som sedan avkodas av webbläsaren och visas på skärmen. 
 

7.3.5 XSLT och vb.net 
I .net finns en färdig processor för att transformera XSLT. För att använda 
den skapar man ett objekt av typen XslTransform som ligger i system.xml.xsl 
namnrymden. XslTransform är själva motorn för transformationen, det är 
alltså den som utför själva konverteringen från vanlig XML till något 
visuellt tilltalande format. XslTransform läser in XSLT filen från disken. För 
att kunna visa den färdigtransformerade koden på skärmen krävs även att 
man använder ett writer objekt, antingen en XmlTextWriter eller en 
StreamWriter. XML filen som skall transformeras laddas in i ett objekt av 
typen XPathDocument. Själva transformeringen sker med hjälp av metoden 
transform som tar indata, eventuell argumentlista och utdata som argument. 
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Här följer ett exempel som illustrerar hur man med hjälp av XML, XSLT 
och VB.net enkelt kan skapa en mall som är lätt att byta ut: 
 

 
 Figur 7.3 Ett XML-dokument 

 Figur 7.4 Ett XSLT-dokument  
 
För att transformera följande XML dokument med hjälp av XSLT 
dokumentet används följande kod i vb.net. 
 
 

<?xml version="1.0"?> 
<person> 
 <namn>Bengt Lindh</namn> 
 <adress> 
  <gatuadress> 
   Krusbärsgatan 3 
  </gatuadress> 
  <postnummer> 
   713 72 
  </postnummer> 
  <ort> 
   Nora 
  </ort> 
</adress> 
<telefon> 
 0587-463 22 
</telefon> 
</person> 
 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output indent="yes" method="html"/> 
<xsl:template match="/"> 
<html> 
 <head> 
  <title>Adresslista</title> 
 </head> 
<body> 
<strong>Adresser:</strong><br/> 
 <xsl:apply-templates/> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
 
<xsl:template match="person"> 
 <i> 
  <xsl:value-of select="namn"/> 
 </i> 
 <br/> 
 <strong><i> 
  <xsl:value-of select="address/gatuadress"/> 
 </i></strong> 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 
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 Figur 7.5 Transformering av ett XML-dokument i vb.net 
 

Exekvering av koden i figur 7.5 ger följande utmatning. 
 

7.3.6 XSLT språket 
Denna förklaring av XSLT språket kommer att utgå från figur 7.3 och figur 
7.4 som är ett mycket enkelt exempel på vad som går att göra med hjälp av 
XML, XSLT och VB.net. 
 
<?xml version="1.0"?> 
Denna rad deklarerar att dokumentet är ett XML dokument. 
 
Den första raden i vår XSLT fil är den rad som definierar att detta är ett XSL 
Stylesheet. Raden kan bytas ut mot xsl:transform som har samma 
funktion. Här deklareras också namnrymden som i detta fall är 
http://www.w3.org/1999/XSL/Transform. Denna namnrymd innebär att 
man följer de av W3C uppsatta reglerna för XSLT. 
 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 
Denna rad måste finnas, annars vet inte XSLT processorn vad den skall göra 
med koden.  
 
Nästa rad talar om för XSLT processorn vilken typ av dokument den arbetar 
med. Attributen kan vara HTML, TEXT eller XML. Attributet indent=”yes” 
betyder att koden som genereras skall ha indrag. 
 
 
1: <xsl:template match="/"> 
2: <html> 
3: <head> 
4:  <title>Adresslista</title> 
5: </head> 
6: <body> 
7: <strong>Adresser:</strong><br/> 
8: <xsl:apply-templates/> 

Dim XPDoc As New 
XPathDocument(Server.MapPath("xmldokumentet.xml")) 
 
Dim XSLTrans As New XslTransform() 
XSLTrans.Load(Server.MapPath("xsldokumentet.xslt")) 
 
Dim XMLTextWriter As New XmlTextWriter(Response.Output) 
XMLTextWriter.Formatting = Formatting.Indented 
XMLTextWriter.Indentation = 4 
 
XSLTrans.Transform(XPDoc, Nothing, XMLTextWriter) 

Adresser:  
Bengt Lindh  
Krusbärsgatan 3 
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9: </body> 
10: </html> 
11: </xsl:template> 
 
Dessa rader matchar den delen av mallen. <xsl:template match="/"> 
innebär att matchningen skall ske på ”/” som är precis ovanför roten i XML-
dokumentet. Om mönstret i matchattributet matchar någon nod i XML-
dokumentet kommer informationen inom den matchade mallen att skrivas 
ut. I exemplet ovan kommer alltså allt som står inom <xsl:template 
match="/"> och </xsl:template> att skrivas ut efter som ”/” matchas 
precis ovanför rootelementet i XML documentet. 
 
På rad 8 kallar vi på övriga mallar som är barn till den noden som för 
tillfället är aktuell, i detta fall är den noden ”/”. 
 
1: <xsl:template match="person"> 
2: <i> 
3:  <xsl:value-of select="namn"/> 
4: </i> 
5: <strong><i> 
6:  <xsl:value-of select="adress/gatuadress"/> 
7: </i></strong> 
8: </xsl:template> 
 
Rad 1 anger en match för noden “kund” i XML dokumentet. Allt som 
hanteras under denna mall är barn till ”kund”. Rad 3 anger att namnet på 
kunden skall skrivas ut men hjälp av kommandot <xsl:value-of 
select="namn"/>. Detta kommando hämtar värdet av noden ”namn”. 
 
Bilaga 4 innehåller en lista på samtliga XSLT kommandon och en förklaring 
på vad dessa gör. 
 

8 Referensram – Användarvänlighet 
 

8.1 Syfte  
Syftet med denna fördjupning är att få förståelse och kunskap om hur man 
på ett bra sätt skapar användarvänliga webbsidor för synskadade. Jag 
upplever att det talas alldeles för lite om denna målgrupp och hänsyn till 
deras behov på en webbsida ignoreras oftast. Min förhoppning är att denna 
fördjupning i framtiden skall kunna komma till användning för studenter i 
deras utformning av webbplatser samt deras påverkan och arbete för en 
webbdesign med större förståelse och större användbarhet för synskadade. 
 

8.2 Begränsningar  
Från början var planen att göra en fördjupning i användbarhet för 
handikappade. Ganska snart fann jag dock att detta område var alldeles för 
brett att undersöka. Jag valde därför att begränsa fördjupningen till att enbart 
gälla synskadade.  
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8.3 Ordförklaringar 
 
Skärmläsare  
Skärmläsare är ett program som läser av den information som datorn 
presenterar på bildskärmen. Informationen presenteras sedan som syntetiskt 
tal, i förstorat format eller som punktskrift. En bra skärmläsare kan hantera 
informationen på bildskärmen på olika sätt. Exempelvis kan den samla alla 
länkar på sidan i en samlad lista. Via piltangenterna är det sedan lätt att välja 
vilken länk man vill gå vidare till. Skärmläsare kan även presentera en lista 
över befintliga ramar på en sida, vilket underlättar vid navigering på 
komplexa webbplatser.  
 
Talsyntes  
En talsyntes omvandlar text till konstgjort tal. Talsyntes används främst av 
blinda och gravt synskadade, men också av läshandikappade människor. För 
att använda talsyntes behövs en skärmläsare, ett program som läser av 
bildskärmens text. Det finns två varianter av talsyntes, mjukvarubaserad och 
hårdvarubaserad. En mjukvarutalsyntes utnyttjar datorns ljudkort och 
befintliga högtalare.  
 
Bildförstoringsprogram  
För synsvaga kan ett förstoringsprogram vara till stor hjälp. Med hjälp av ett 
förstoringsprogram kan den som är synsvag förstora hela skärmen eller delar 
av den. Sådana program används ofta av personer med grava synfel, ofta i 
kombination med syntetiskt tal. Genom att kombinera 
förstorningsfunktionen med talsyntes så får man ett betydligt kraftfullare 
verktyg, vilket gör det lättare att få överblick över innehållet.  
 
 
Punktdisplay  
En text som lagras elektroniskt kan läsas upp av en punktskriftdisplay. För 
gravt synskadade är punktskriften ett bra alternativ till talsyntes. En 
punktdisplay presenterar texten på webbsidan i form av punktskrift. Framför 
det vanliga tangentbordet placeras en punktskriftsdisplay. Den består av en 
rad piggar som man kan känna på. Dessa hoppar upp och ner när man läser 
och skriver. Genom att dra fingrarna över displayens piggar bildar 
punktskriften bokstäver och ord.  
 
ALT-text  
”ALT” är ett attribut som används inom HTML-kodning för att ge en 
alternativtext till en bild. Alltså en text som visas i stället för bilden i en 
webbläsare, vilken ställts in till att inte visa bilder eller för en webbläsare 
som helt enkelt inte ska visa bilder. Genom att ange ALT-texter i sin kod gör 
man webbsidan ännu mer användarvänlig för den som inte vill eller kan se 
bilderna.  
 
Bildförstoringsprogram  
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Detta är ett program som förstorar text och bild direkt på användarens 
ordinarie bildskärm. Programmet är också en typ av skärmläsare och 
används ofta i kombination med syntetiskt tal.  
 
Longdesc  
Longdesc står för long description och används för att ge användaren en 
längre beskrivning av bilden. Speciellt om bilden är en imagemap, då 
Longdesc ger information om kartans innehåll.  
 
Lynx  
Lynx är en webbläsare precis som Netscape, Internet Explorer m.fl., men 
avsevärt snabbare då den inte visar några som helst bilder.  
 
Punktdisplay  
En punktdisplay presenterar texten på en webbsida i form av punktskrift.  
 
WAI  
Web Accessibility Initiative (WAI) är utformat av The World Wide Web 
Consortium (W3C). Det syftar till att göra webbplatser tillgängliga för alla 
användare, oavsett vilken teknisk plattform de använder och användarens 
olika förutsättningar.  
 

8.4 Riktlinjer  
Riktlinjerna här kan sägas vara rekommendationer för hur webbplatser ska 
göras tillgängliga för dom med olika typer av funktionshinder. Riktlinjer tas 
fram med hjälp av Hjälpmedelsinstitutet samt W3C. W3C: s internationella 
riktlinjer förklarar hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för 
människor, både med och utan funktionshinder. Dessa riktlinjer är avsedda 
för alla som utvecklar innehåll för webben. Den primära målsättningen för 
dessa riktlinjer är att främja tillgänglighet för människor med olika typer av 
funktionshinder, däribland synskadade.  
”Problemet är emellertid att dessa riktlinjer och standards verkar vara 
otillgängliga för de flesta webbdesigners. När man surfar runt vimlar det av 
t ex saknade ALT-texter. Det betyder att den synskadade i stället för en 
länktext får en obegriplig länkadress, eller att där finns bilder som man inte 
har en aning om. Detta trots att riktlinjerna från W3C har funnits sedan  
 
1999 och att ALT-attributet har funnits särskilt behandlat i specifikationen 
för HTML åtminstone sedan 1997. (B. Nilsson, personlig kommunikation, 
28 januari, 2002)  
Detta är något som alla som arbetar med webbutveckling borde tänka på. 
Det handlar inte bara om att göra webbplatser tillgängliga utan 
användarvänliga för så många som möjligt. I det långa loppet medför det 
också att besökarna stannar längre på webbplatsen och att de återkommer 
mer regelbundet.  
En webbplats är ett företags ansikte utåt. Genom att designa den samt ge den 
ett innehåll som tilltalar användarna kan man vinna besökare. I takt med att 
bredbandsuppkopplingarna till Internet ökar, ökar också webbsidorna som 
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har tung grafik, olika scripts samt video. Detta kan vara till nackdel för 
synskadade, då många synskadade använder diverse hjälpmedel för att surfa 
runt på nätet.  
För att inte stänga någon besökare ute måste webbdesignern ta till sig de 
olika riktlinjerna för hur webbplatser bör utformas för att i största möjliga 
mån anpassas till synskadade och andra funktionshindrade. Det krävs 
kunskap av webbdesignern för att skapa webbplatser som blir tillgängliga 
för så många personer som möjligt. Dessa nyckelpersoner måste också inse 
vikten av att följa de olika rekommendationer som tagits fram av yrkesfolk 
samt av de synskadade själva. Att ge design och utformningen av 
webbplatser allt för fritt spelrum innebär annars att man stänger en hel grupp 
av människor ute, och detta är självfallet inte acceptabelt. Man skall dock 
hålla i åtanke att detta endast är rekommendationer, och att det i slutänden 
ändå är målgruppen som styr designen och utformningen av webbsidan.  
Som webbansvarig är det därför viktigt att se fördelarna med dessa riktlinjer. 
De ska, vid utveckling av webbplatser, fungera mer som stöd än som krav. 
Det handlar (i stora drag) inte om att man måste göra flera olika versioner av 
sin webbplats. Samma information ska så långt det är möjligt kunna 
användas, och ska efter användarens behov, presenteras på olika sätt. 
Exempel på detta kan vara att användaren ges möjligheten att själv ställa in 
teckensnitt, storlek etc. De inställningar användaren väljer kan också lagras 
på användarens dator i form av en cookie, så att de personliga 
inställningarna finns kvar även vid nästa besök. Ett utmärkt exempel på detta 
är sidan http://www.funka.nu 
 

 

8.5 Exempel och användarproblem 
För att underlätta arbetet med att ta fram användarvänliga webbsidor för 
synskadade följer här exempel på vad man ska tänka på i framtagande av 
dessa webbsidor samt några exempel på problem som synskadade har med 
utformningen av de flesta av dagens webbsidor. 
 

8.5.1 Gränssnitt  
Som webbdesigner är det viktigt att skapa webbplatser där design används 
konsekvent, både vad det gäller funktionalitet och utseende. Med detta som 
utgångspunkt kommer besökaren att känna igen sig mellan de olika sidorna 
på webbplatsen. Det är viktigt att det inte sker några större grafiska 
överraskningar eller förändringar, utan att besökaren förstår att denne 
befinner sig på en och samma webbplats. Ett exempel på detta kan vara att 
webbsidans länkar alltid ska vara placerade på samma plats på sidan, då 
detta underlättar vid navigering. Det bästa är att visa länkarna med 
understruken text, att hålla sig till standardfärgerna, dvs. blått för obesökta 
länkar samt lila eller rött för besökta länkar. Detta är en regel som varje 
användare lär sig redan första dagen på webben, och det är aldrig någon 
tvekan om att understruken text betyder (eller i alla fall bör betyda) ”klicka 
här”.  
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Vid utformning och design av en webbplats bör en webbproducent även 
tänka på att inte använda färgkombinationer som gör det besvärligt för 
färgblinda att skilja på rött och grönt, vilket är den vanligaste typen av 
färgblindhet. Ett annat sätt att förbättra en webbplats är att ha en hög 
kontrast mellan förgrund och bakgrund, samt att undvika mönstrade 
bakgrunder. 
 

8.5.2 Grafik  
Dagens webbplatser består till en stor del av bilder. Med hjälp av bilder vill 
man t.ex. illustrera innehåll, förklara begrepp och visa produkter. När det 
kommer till att visa bilder på webben är det några saker man bör tänka på. 
Det är viktigt att vid användning av bilder och imagemaps (klickbara 
bildkartor) skriva ut alternativa texter i HTML-koden för att förklara bildens 
utseende eller budskap. Dessa alternativa texter bör vara relevanta och 
informera om vad bilden föreställer. Vid andra tillfällen är det lämpligt att 
ha en mer beskrivande alternativtext för bilden, en text som förmedlar hur en 
person som är seende uppfattar bilden. Dessa alternativa texter är speciellt 
viktiga för synskadade surfare samt de som surfar med helt textbaserade 
webbläsare, exempelvis Lynx (se exempel på webbsidor med Lynx senare i 
rapporten).  
Eftersom ögat dras till allt som rör sig bör man tänka på att blinkande eller 
rullande text kan vara svår att läsa för den som har nedsatt syn. Bilder, och 
speciellt animerade gif-bilder, är även kända för att dra ner på 
laddningstiden av webbsidan och göra den tungladdad. Och det är något som 
kan uppfattas som irriterande, inte bara hos synskadade utan hos samtliga 
Internet användare. Vid multimediepresentationer är det extra viktigt att 
tillhandahålla texter som ger samma information som video och ljudfiler.  
 
 

8.5.3 Tekniken 
Utvecklingen och utbredningen av Internet har gjort att det krävs allt större 
kunskap hos webbutvecklaren för att webbplatserna ska bli användarvänliga 
för alla människor och deras olika förutsättningar. Fler och avancerade 
tekniker kräver olika och ibland speciell kompetens. Även 
normalanvändaren behöver idag kunskap om de olika teknikerna, 
exempelvis hur man laddar ned en plugin och installerar denna. Exempel på 
lite nyare tekniker som används i stort sett överallt idag är PDF, JavaScript 
och Flash.  
Vid användning av olika sorters script för att åstadkomma visuella effekter, 
bör man tänka på att sidan måste gå att använda även om besökaren inte kan 
tillgodogöra sig denna funktion. Webbutvecklaren måste ha kunskap om hur 
man skall bygger upp en webbplats med scriptfunktioner, men även att 
denna ska fungera tillfredsställande i äldre webbläsare samt för dem som har 
funktioner avstängda eller funktionshindrade människor som använder 
diverse tekniska hjälpmedel. Att designa webbplatser tillgängliga för den 
stora massan behöver inte betyda att sidorna blir gråa och trista, däremot 
medför det att sidorna kommer att få desto fler besökare.  
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8.5.4 Hur använder synskadade Internet?  
Att vara funktionshindrad behöver inte alls innebära att man är utestängd 
från all den information som sprids via Internet. Att via en webbplats uträtta 
ärenden, tjänster och kommunicera, är för synskadade ett mycket bra och 
smidigt sätt. I takt med att allt fler hushåll får tillgång till bredband och 
större bandbredd ökar också möjligheterna att informera med bilder, ljud 
och video. 
Datorteknik har gjort att synskadade kan läsa vad som står på en datorskärm 
med hjälp av syntetiskt tal eller automatiskt genererad punktskrift. Trots att 
många synskadade har tillgång  
 
till denna utrustning finns det fortfarande inte någon teknisk utrustning som 
kan översätta informationen i en bild till motsvarande media.  
Det synskadade upplever är ett av de största problemen med dagens 
webbplatser är att de i allt högre grad baseras på informationsbärande bilder 
istället för text. Grafiska presentationer och bilder för navigering utgör ofta 
hinder för synskadade Internetanvändare. Andra problem är att webbplatser 
ofta har en mängd strukturkod i överflöd, som gör att synskadade förses med 
information som ofta är helt förvirrande. Den överflödiga HTML-koden 
finns endast för att åstadkomma något visuellt för normalt seende personer. 
Det är därför mycket viktigt att använda standard-HTML samt att se till att 
webbsidorna fungerar oberoende av användarens utrustning, t.ex. 
webbläsare, bildskärm osv.  
En webbläsare som är framtagen för synskadade är Lynx. Lynx visar inga 
bilder utan genererar endast webbsidorna med text. Jag använde en emulator 
jag hittade på Internet och omvandlade http://www.du.se till hur den skulle 
se ut om en synskadad använde en browser som är helt textbaserad. Nedan 
kan du se resultatet. 
 

 
  Figur 8.1 Synskadad du.se 
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Jag använde mig även av webbläsaren Lynx på samma sida. Då såg det ut på 
följande sätt. 
 

 
    Figur 8.2 du.se i Lynx 
 
Jag vet inte om det är såhär en webbsida brukar se ut i Lynx, men jag insåg i 
alla fall snabbt att det var svårare än förväntat att använda denna webb-
browser. 
 
 

8.6 WAI´s rekommendation för utformning av webbsidor på 
Internet. 
WAI´s hemsida pekar på en rad olika riktlinjer på vad man ska täka på när 
man ska designa och producera webbsidor som människor med 
funktionshinder kan tänkas använda. 
Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 

• Tillhandahåll motsvarande, alternativ information för 
auditorisk (röst och ljud) och visuellt innehåll.  

• Förlita dig inte på färg allenast.  
• Använd kodning och formatmallar (stylesheets) och gör 

det rätt.  
• Se till att det är tydligt vilket språk som används i texten  
• Skapa tabeller som mjukt kan omvandlas till text.  
• Se till att sidor som använder nya tekniker kan övergå 

mjukt till presentation med äldre teknik.  
• Se till att användaren kan styra tidskritiska ändringar av 

innehållet själv.  
• Se till att användargränssnittet för skärmobjekt är lika 

tillgängliga som webbsidorna.  
• Utforma för oberoende av presentationsutrustningen.  
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• Använd interimslösningar.  
• Använd W3Cs tekniker och riktlinjer.  
• Tillhandahåll information som hjälper användaren att 

förstå var i dokumentet hon är.  
• Tillhandahåll tydliga navigationsanvisningar.  
• Se till att dokument är lättillgängliga och inte 

tillkrånglade. 

8.7 Punktlista över riktlinjerna 
Nedan följer några praktiska exempel som man kan ha som en lathund när 
man utformar sin webbplats för att försäkra sig om att göra webbplatsen så 
användarvänlig som möjligt. Denna punktlista är utformad efter WAI´s 
hemsida. 
 

• Om all information finns tillgänglig som text, kan blinda och synsvaga 
tolka webbsidan. Använd ALT-attributet för att ge bilder och 
animeringar samt andra grafiska objekt en alternativ text. Tänk på att 
ALT-texten bör fylla samma funktion som bilden.  

• ”Klickbara” bilder ska göras tillgängliga på klienten med hjälp av MAP,  
samt aktiva områden och länkar förses med ALT-texter. 

• Vid användning av multimedia som ljud och video ska alternativa texter 
erbjudas som ger samma information som ljudfilerna, samt beskrivningar 
av vad som visas på video.  

• Hyperlänktexter av typen "klicka här" eller "läs mer" ska undvikas. Man 
måste kunna läsa enbart länktexten och förstå vart länken leder.  Texten 
ska vara begriplig utanför sitt sammanhang 

• För organisation av sidor rekommenderas att man använder rubriker, 
listor, och en konsekvent struktur/design för organisationen av sidorna. 
Använd CSS (stilmallar) för layout och utformning där det är möjligt.  

• Summera diagram och/eller erbjud en länk till en sida med en utförlig 
beskrivning av diagrammet.  

• Vid användning av dynamiska objekt som t.ex. scripts, applets, och 
plugins m.m. ska alternativt innehåll tillhandahållas som fungerar även i 
äldre webbläsare. 

• Om du använder ramar, ge ramarna meningsfulla namn. Detta 
underlättar för synskadade användare som navigerar genom att tolka 
ramarnas namn. För att sidorna ska fungera i webbläsare som inte stöder 
ramar, bör man också använda attributet NOFRAMES.  

• Om du använder tabeller för skapa din sidlayout, se till att webbsidan är 
begriplig när tabellen läses rad för rad. Detta underlättar för synskadade 
användare.  
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• Varje sida ska valideras i enlighet med internationella riktlinjer. Verktyg 
för att testa tillgängligheten hos en ny webbplats finns även på följande 
adress: http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/program.shtm 

• Gränssnittet dvs. utformning och placering av menyer, länkar, knappar, 
ramar och medel för att gå vidare och komma tillbaka på sidorna, bör 
göras enhetligt och så att det är lätt att förstå strukturen. Enhetlig design 
underlättar navigering för alla och särskilt för personer med lindrig 
utvecklingsstörning.  

• Gör så att webbsidan fungerar även i upplösningen 640 X 480. Detta 
underlättar för användare som på grund av olika funktionshinder behöver 
större knappar och menyer för att kunna navigera på webbplatsen. För 
många personer som sitter i rullstol innebär detta att det kan bli ett större 
avstånd till skärmen. Även i detta avseende underlättar den lägre 
skärmupplösningen.  

• När det kommer till ”scrolling” är den bästa lösningen att sidan anpassar 
sig efter den lägre skärmupplösningen utan att man behöver scrolla i 
sidled. Man bör i största möjliga utsträckning undvika att låsa textens 
radlängd genom <NOBR> eller <PRE>. Detsamma gäller för text i 
tabeller och frames. Om tabeller och "huvudfönster" låses i pixlar (inte 
sällan 700 och uppåt), istället för mått i procent, kan inte användarna 
ändra webbläsarens fönster efter behov.  

• Små träffytor kan vara ett problem för personer med rörelsehinder som 
har svårt med precision och finmotorik. Man bör därför skapa knappar 
och textlänkar med stora träffytor och ha tillräckligt stora mellanrum 
mellan länkarna.  

• En av nackdelarna med grafiska knappar är att de inte går att förstora. 
Textlänkar är att föredra framför länkade grafiska element, eftersom de 
går att förstora och anpassas efter användarens önskemål och 
skärmupplösning.  

• Erbjud gärna en lättläst version eller en lättläst sammanfattning av en 
text. En sådan passar många grupper, som till exempel personer med 
utvecklingsstörning och dyslektiker.  

 

8.8 Tre grundregler  
Sammanfattningsvis finns det tre grundregler för hur en webbplats skapas 
och utvecklas för att informationen ska bli tillgänglig för funktionshindrade. 

8.8.1 Beskrivande texter 
Alternativa texter ska finnas till bilder, klickbara bilder, animationer, grafik, 
bildlänkar, video och ljudfilmer på webbplatsen. Innehållet ska också finnas 
tillgängligt utan script, applets och plugins för den som vill ha det så. 

8.8.2 Skilj på struktur och presentation 
Det är viktigt att skilja på struktur och presentation. HTML/XML används 
för att styra sidornas struktur - meny, brödtext, huvudrubrik, underrubrik, 
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etc. och stilmallar för att styra hur innehållet presenteras - teckensnitt, 
teckenstorlek, stil, färg, etc.  

8.8.3 Använd alltid relativa måttenheter 
Relativa måttenheter på frames, tabeller, etc. gör att layouten blir oberoende 
av skärmens upplösning och storlek. 
 

8.9 Analys  
Man kan tydligt se en genomgående avsaknad av ALT-taggar på Internet 
idag. Många människor vet inte hur de ska bära sig åt för att korrigera sina 
hemsidor för att göra dessa användarvänliga för funktionshindrade. Många 
sidor tror jag inte tänkte på att sidan skulle komma att användas av 
synskadade, och trenden idag är ju att ha en så ”flashig” hemsida som 
möjligt, med allt vad det innebär. Det ska vara bilder, rörelse, ljud och gärna 
udda och alternativt utseende på webbsidorna, samtliga saker som innebär 
försvårade besöksvillkor för de synskadade. Tydligt är att trenden och 
utvecklingen verkligen inte går mot de synskadades fördel. Men är man en 
seriös webbutvecklare eller om man arbetar för ett seriöst företag är 
användbarhet för synskadade något man borde satsa på. För i långa loppet 
sprids nog ryktet om en för synskadade lättanvändbar webbsida som vinden. 
 

Länkar 
http://www.austin.ibm.com/sns/ 
http://www.cio-dpi.gc.ca/clf-upe/index_e.asp 
http://www.als.uiuc.edu/infotechaccess/98-02-11.html 
http://www.funkanu.se/start.asp?sida= 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/access/
accessibility.asp 
http://www.wc3.org/wai 
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9 Referensram – Testning 

9.1 Testning 
Syftet med denna fördjupning är att få en inblick i olika testmetoder och 
alternativ till testning. För att få fram information om testning så har jag 
använt mig av fyra olika böcker. Varje bok med sin speciella inriktning, 
detta för att få kunskap om olika metoder m.m. Denna fördjupning har jag 
valt för att det inte finns så mycket information om hur man testar en sida 
samt att jag vill lära mig mer om detta.  
 
De böcker som jag har använt mig av är Programkonstruktion med kvalitet 
(Sven Eklund, Hans Fernlund), Software Testing Techniques (Boris Beizer), 
Automated Software Testing (Elfriede Dustin, Jeff Rashka, John Paul) och 
Models for Estimation of Software Faults and Failures in Inspection and 
Test (Per Runeson). Deras olika metoder och åsikter om hur man utför 
testning har legat till grund för testningen på våran sida. 
 
 

9.2 Eklund och Fernlund 
Vad är igentligen testning? Är det att få fram ett visst antal fel eller är det att 
se så att programmet fungerar? Enligt Eklund och Fernlund så är det 
vanligaste svaret, att programmet felfritt löser det specificerade problemet 
[187]. Detta är enligt dom väldigt fel och att svaret är, Exekvering eller 
simulering av program med syfte att hitta felaktigheter i programmet [187]. 
Enligt deras synsätt så borde 25% av kostnaden för ett program läggas på 
testning medan bara 10% borde läggas kodning och hela 50% på underhåll 
och vidareutveckling. 
 
Dom menar även att människor har både en medveten och även en 
omedveten förmåga att sträva efter uppställda mål, så att dessa blir 
uppfyllda. Dom skriver bland annat detta. ”Har vi som mål att visa att 
programmet är korrekt så kommer vi, ofta omedvetet, att testa programmet 
på ett sådant sätt att fel aldrig yttrar sig. Detta gör vi genom att konstruera 
ett fåtal ”snälla” testfall och genom att nöja oss med en ganska översiktlig 
testning. Har vi däremot som mål att få programmet att spåra ur, kommer vi 
att uppbåda hela potentialen hos människans fantasi för att hitta på många 
och kluriga testfall för programmet.” [187] Detta tror jag är en verklig bild 
av hur det fungerar när man testar sina program, om man vill att programmet 
”bara” skall fungera så gör man enklare test och hoppar medvetet över 
svårare saker som kan leda till att programmet kraschar. Dom menar också 
att själva testningen är en destruktiv process, något som gör de svårt för 
testaren att utföra testningen fullt ut. Därför skall man aldrig testa den del av 
programmet som man själv har kodat. 
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9.2.1 Testmetoder 
För att testa att programmet fungerar som de ska, så finns det en mängd 
olika metoder och tester som man kan använda sig av. De olika testerna 
testar olika delar av programmet eller att programmets olika moduler 
fungerar tillsammans. Eklund och Fernlund har med dessa olika testmetoder. 
[188-189] 
 

• Modultestning 
Används för att testa modulerna som man har gjort var och en för 
sig. 

• Integrationstestning 
Här verifieras gränssnitten mellan modulerna, utförs samtidigt som 
modultestningen. 

• Funktionstestning 
Är en verifiering av systemets externa funktion, gentemot den 
funktion som specificerades i designspecifikationen. 

• Systemtestning 
Används för att kontrollera systemet i helhet under speciella 
scenarion. Dessa scenarion kan till exempel vara belastningstest eller 
återstartstest. 

• Acceptanstestning 
Här valideras systemet mot de krav som beställaren hade, en kontroll 
mot kraven i kravspecifikationen. 

• Installationstestning 
En validering av varje installation av systemet med syfte att upptäcka 
fel. 

 
 

9.2.2 När är testningen klar? 
Hur skall man veta att man har testat tillräckligt mycket? När kan man säga 
att programmet är felfritt? Kan man göra det? Eklund och Fernlund anser att 
man aldrig kan få ett helt felfritt program, men dom har flera metoder för att 
avgöra när programmet är färdigtestat. [195-196] 
 

• Viss täckningsgrad är uppnådd 
Kan mätas dels på programmets struktur och dels på indatavärden. 

• Visst antal fel funna 
Testningen avbryts när ett visst antal fel är funna. 

• Antal funna fel per dag 
Testning avslutas när frekvensen av antalet funna fel sjunker under 
en bestämd nivå. 

• Viss andel av de inducerade felen är funna 
En person stoppar in fel i koden, den andel som våra tester hittar 
används för att uppskatta antalet verkliga fel i programmet. 

• Viss tillförlitlighetsgrad är uppnådd 
• Tiden för testning är slut 
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Av dessa sex olika metoder så är den sista, Tiden för testning är slut, den 
som används mest. Detta oftast på grund av att andra delar av projektet drar 
över på tiden och då blir oftast testningen lidande. 
 
 

9.3 Boris Beizer 
För att jämföra hur olika eller lika synsätten på testning så kommer jag att 
kontrollera hur dom olika författarna ser på samma delar av testning. 
Få programmerare tycker om testning och ännu färre tycker om testning som 
tar längre tid än de tog att programmera. Testning tar minst 50 % av tiden 
som de tar att göra ett program, fast då räknas tiden med då programmerar 
testar samtidigt som han kodar. Vanligtvis så läggs 30-90% av tiden ner på 
testning om man räknar så, fast om man räknar med tid som testgruppen 
lägger ner så blir det 10-25%. 
 
Det finns en myt som säger att om vi var tillräckligt bra programmerare så 
skulle de inte bli några buggar. Men de finns alltid fel och myten säger att 
dom finns där för att vi är dåliga på vad vi gör, och om vi är dåliga på det, så 
skall vi känna oss skyldiga för det. Därför så finns testning för att ta bort en 
del av den skulden.  
 
Han skriver att statistiken säger att bra skriven kod fortfarande har ett till tre 
fel per hundra rader kod. Det finns programmerare som säger att dom kan 
skriva felfri kod, dom ljuger menar Beizer. 
 
 

9.3.1 Testfaser 
Beizer delar inte bara upp testning med olika testmetoder utan han delar 
även upp testningen i fem olika faser där varje fas har ett eget mål. [4-6] Han 
beskriver dom olika faserna ur olika tankeperspektiv och hur man tänker i 
dom olika faserna. 
 

• Fas 0 – Tänkande 
I denna fas så finns det ingen testning utan bara debugging, därför så 
är den kallad fas 0. Om man går efter fas 0 så kommer det inte finnas 
någon effektiv testning, kvalitetsförsäkring och ingen kvalitet. 

 
• Fas 1 – Tänk, programmet fungerar. 

När man testar ett program så räcker det med ett test som visar att 
programmet inte fungerar, men till och med oändligt många test visar 
inte att det fungerar. Chansen att programmet skall fungera minskar 
efter desto fler tester man gör, därför så skall man endast 
demonstrera programmet i denna fas, inte testa det.  

 
• Fas 2 – Tänk, programmet fungerar inte. 

I denna fas skall man inte tänka att man jobbar med programmerarna 
utan mot dom. När man hittar ett fel och programmeraren rättar det 
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och man hittar ett annat fel så kan man hamna i en cirkel, det är 
problemet med fas 2 är att om man inte sätter upp något mål så kan 
man hålla på med den väldigt länge.  

 
• Fas 3 – Tänk, testa för att minimera riskerna. 

Syftet med testningen är inte att bevisa något, utan att minska risken 
att programmet inte fungerar på acceptabel nivå. 

 
• Fas 4 – Tänk, ett sinnestillstånd. 

Med detta menas att fas 4 tänkarens kunskaper om vad testning 
klarar av och inte klarar av, kombinerat med kunskaper om vad som 
är testbart i programmet, ger en programvara som inte behöver testas 
så mycket. 
 
 

9.3.2 Skillnad debugging och testning 
Många tror att debugging och testning är samma sak, men det är fel. Syftet 
med testning är att visa att ett program har buggar, medan syftet med 
debugging är att hitta fel som leder till fel i programfel eller krasch. 
Debugging gör man ofta efter testning men skiljer sig både i mål och i 
metod. Beizer har en lista med nio skillnader på debugging och testning. 
[10] 
 

1. Testning startar med kända förutsättningar, använder sig av 
fördefinierade procedurer och har förutsägbara utgångar. Det enda 
okända är om programmet klarar testet eller inte. Debugging startar 
med okända förutsättningar och utgångarna är oförutsägbara förutom 
det som kan förutses rent statistiskt. 

2. Testning kan och skall vara planerat, designat och schemalagt. 
Proceduren för debugging kan inte vara så förutbestämd. 

3. Testning är en är en demonstration av programmet där man tar fram 
misstag eller ser om programmet fungerar. Debugging är en 
slutledningsprocess. 

4. Testning visar en programmerares fel. Debugging är 
programmerarens upprättelse. 

5. Testningen när den körs så ska den vara förutsägbar, tråkig, tvingad, 
stel och okänslig. Debugging kräver intuitiv hoppande, gissande, 
experimentation och frihet. 

6. Mycket av testningen kan göras utan att man har någon kunskap om 
designen. Debugging är omöjligt att göra utan att man har detaljerad 
kunskap om designen. 

7. Testning kan oftast göras av någon utomstående. Debugging måste 
göras av någon inom projektet. 

8. Det finns en teori om testning, vad testning klarar av och vad 
testning inte klarar av. Debugging har också en teori om vad de 
klarar av, men den teorin är outvecklad och grundad på lösa resultat. 

9. Mycket av testningen kan göras automatiskt. Automatisk debugging 
är fortfarande en dröm. 
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9.4 Dustin, Raska och Paul 
Väldigt många som håller på med tillverkning av mjukvaruutveckling missar 
ofta sina deadlines. Mer än 90 % har någon gång missat leveransdatumet, 67 
% av utvecklarna har någon gång missat en deadline och 91 % har blivit 
tvingade att ta bort en huvudfunktion för att hinna till en deadline. [3] Detta 
menar Dustin, Raska och Paul. Därför så vill alla som håller på med 
programmering vill att testningen skall gå så snabbt och smärtfritt som 
möjligt, eftersom den tar upp mycket tid. Ett alternativ till att snabba upp 
testningen är då automatiserad testning. 
 

9.4.1 Manuella tester mot automatiserade tester 
Om man jämför manuella tester mot automatiserade tester så är det en stor 
skillnad på hur tiden det tar för att genomföra dessa. En undersökning 
gjordes i november 1995 av Quality Assurance Institute. Testningen innehöll 
1750 test och 700 fel. Med hjälp av automatiserade tester så minskade man 
tiden för hela testningen med 75 %. Fast har man inte använt sig av 
automatiserade tester innan så kan till och med tiden öka i början innan man 
har lärt sig använda automatiserade tester till fullo. Detta på grund av att det 
är många olika inställningar som skall göras. Den ökning av tid som 
testningen tar och kostnaden av testverktyget när man använder det första 
gången, betalas snabbt tillbaka då man har lärt sig använda det och får mer 
tid över till andra saker. Dustin, Raska och Paul beskriver närmare de olika 
delarna i testning och vart man tjänar in tiden. [50] 
 

• Framtagande av testplan 
Innan man bestämmer sig för att använda sig av automatiserade 
testningar så måste man kontrollera att applikationen man vill testa 
går att testa i testverktyget. När man använder sig av ett testverktyg 
så är det bra att man följer en viss förutbestämd standard så att 
scripten, testdesignen m.m. går att återanvända vid nästa projekts 
tester. Därför så är automatiserade tester nästan ett eget litet 
miniprojekt. Tid för manuella testet 32 timmar, automatiserade testet 
40 timmar. 

• Skapande av testprocedurer 
Manuella testprocedurer kräver mycket tid då ändrandet av en modul 
i programmet kan kräva att man behöver skriva om hela 
testproceduren från början. Med automatiserade testprocedurer så 
spelar det ingen roll om man ändrar i modulen, för dom flesta testen 
genererar en ny procedur bara med ett enkelt klick på en ikon. Tid 
för manuella testet 262 timmar, automatiserade testet 117 timmar. 

• Körning av testen 
Det är här som det automatiserade testet blir den stora vinnaren mot 
det manuella testet. Med det automatiserade testet kan man bara 
ställa in hur det ska köras och hur många gånger det ska köras o.s.v. 
Man kan låta testet stå på över natten för på morgonen få ut 
resultatet. Tid för manuella testet 466 timmar, automatiserade testet 
23 timmar. 
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• Analys av resultaten 
Vanligtvis så finns det en resultatrapports funktion i dom 
automatiserade testverktygen, så det som tar tid här är själva 
analysen av rapporten. Manuella test kräver mer arbete med att 
skriva en rapport och att analysera resultaten. Tid för manuella testet 
117 timmar, automatiserade testet 58 timmar. 

• Fel och rättning av programmet 
En del av dom automatiserade testverktygen innehåller även 
automatiska felrapporter. Dessa rapporter sparas så fort ett nytt fel i 
programmet har upptäckts. Det gör att det går mycket snabbt att hitta 
felen och att rätta till dom. Med manuella tester så ser man att det 
blir fel, men man vet kanske inte vad som skapar felet. Det kan göra 
att det tar lång tid att hitta och rätta till felet. Tid för manuella testet 
117 timmar, automatiserade testet 23 timmar. 

• Skapande av rapport 
Även här så har många testverktyg inbyggda funktioner som skriver 
ut en rapport. Denna rapport kan man ofta ställa in hur den skall se ut 
för att sedan låta programmet skapa den. Att manuellt sammanställa 
allt till en rapport tar mycket längre tid. Tid för manuella testet 96 
timmar, automatiserade testet 16 timmar. 

 
Om man sammanfattar det hela så är automatiserade testet i detta fall mycket 
mer effektivt. Fast detta test gjordes på en mycket stor applikation, så för 
vanliga mindre applikationer så kommer nog det manuella testet att ligga 
mycket närmare. Att testet utfördes för 8 år sedan bör också tas i åtanke då 
utvecklingen av testverktyg har gått framåt. 
   
 

9.4.2 Olika automatiska tester 
Det finns en mängd olika automatiska test som ett testverktyg kan utföra. 
Dustin, Raska och Paul tar upp en del av dessa test. [37] 
 

• Stresstest 
Ett stresstest är ett test som simulerar att det t.ex. är många som är 
inne och surfar på en sida samtidigt. På så sätt kan man se hur många 
användare som kan besöka sidan samtidigt. Man ser vart och när 
sidan kraschar och kan på så sätt skriva om koden på det svaga stället 
så att den tål fler samtidiga användare. 

• Prestationstest 
Här så mäter man hur lång tid det tar för t.ex. en viss modul att söka 
ut alla annonser som innehåller ett a. Även här så kan man få fram 
vart det tar längst tid och sedan göra om den delen av modulen så att 
det går snabbare. 

• Verifieringstest  
Ett verifieringstest är ett ganska speciellt test, det har bara en 
funktion och det är att bekräfta att huvudfunktionen i programmet 
fungerar. Detta test körs varje gång man har gjort en ändring eller ett 
tillägg i programmet. 

• Regressionstest 
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Detta test är ungefär som verifieringstestet, fast det kontroller istället 
den del som man har ändrat. Det kan vara en serie av mindre test 
som kollar de olika funktionerna som den nya eller ändrade modulen 
fungerar som den ska. 

• Kompabilitetstest 
Kompabilitetstestet används på applikationen när man vill testa den 
på ett annat system. Om applikationen är kodad på en dator med 
Windows 2000 och du vill testa den på en dator med Windows XP, 
så använder man ett kompabilitetstest. Testscriptet som man har gjort 
på Windows 2000 maskinen flyttar man över till Windows XP 
maskinen och kör det där med ett multiplattformsverktyg. På så sätt 
vet man om applikationen funkar till Windows XP. 

 
 

9.5 Per Runeson 
När man pratar om buggar, program som inte fungerar eller fel som uppstår 
när man kör programmet så har Runeson delat upp dessa i tre olika delar 
brist (fault), funktionsavbrott (failure) och fel (error). [4] Den första delen är 
brist. En brist är en intern ”bugg” i programmet, det är statiskt och måste 
skrivas om i programmet för att det skall försvinna. Ett funktionsavbrott 
(failure) är ett externt observerbart ”bugg” som kommer fram när man 
exekverar programmet. Ett fel är igentligen orsaken till en brist, som skapar 
en ”bugg”. Bilden nedan beskriver hur dom olika delarna hänger ihop. 
 

 
 

9.5.1 Uppskattning av brister 
Runeson beskriver även tre olika metoder för att uppskatta olika brister som 
ett program har.  Dom tre olika metoderna är Jackknife-, Maximum-
Likelihood- och Filter- metoden. [17] Metoderna är till för att 
uppskattningsvis ta fram hur stor sannolikheten är att man hittar ett visst fel i 
ett program.  
 

• Jackknife metoden 
Både Jackknife och Maximum-Likelihood kräver att varje person 
arbetar individuellt. Jackknife resonerar också så att alla personer vet 
och kan lika mycket. Jackknife metoden menar att alla personer har 
samma sannolikhet att hitta ett speciellt fel, men det är olika 
sannolikhet beroende på vilket fel det är. 
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• Maximum-Likelihood metoden 

Maximum-Likelihood menar att samma person har lika stor chans att 
hitta vilket fel som helst, men att dom olika personerna har olika stor 
chans att hitta ett fel. Problemet med både Jackknife och Maximum-
Likelihood är att båda är missvisande och att Filter metoden är den 
metod som är bäst. 

 
• Filter metoden 

Filter metoden filtrerar in dom olika felen i två (eller fler) olika 
klasser, beroende på hur många % av personerna som hittar dessa fel. 
Metoden fungerar annars likadant som Maximum-Likelihood, att en 
person har lika stor chans att hitta vilket fel som helst. Men att dom 
olika personerna har olika stor chans att hitta ett fel. Det som skiljer 
sig i detta fall är dom två klasserna som har bildats och där 
sannolikheten att hitta ett klass två fel är mindre för alla personer. 
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10 Resultat 
Eftersom vi var ganska tidiga med att planera detta examensarbete och hade 
tidigt kontakt med Högskolan Dalarna och dom som ansvarar för skolans 
dataprofil (webbmaster, informationschef o.s.v.) så anser vi att det flutit på 
ganska smärtfritt och utan egentliga problem. 
 
Det enda problem vi upplevt under examensarbetets gång var när vi skulle 
lära oss hur vb.NET fungerar ihop med XSLT. 
 
Projektet resulterade dock i en e-marknadsplats för Högskolan Dalarna samt 
en utredning om möjligheterna med XSL. 
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11 Analys 

11.1 Slutsats 
Ett mål var att implementera XSL för att strukturera marknadsplatsen. XSL 
är ett mycket kraftfullt sätt att enkelt både kunna transformera och formatera 
sina data. CSS håller fortfarande som formateringsmetod men har brister då 
det endast kan ändra utseende på ett dokument och inte strukturen. 
 
Ett syfte med projektet var att ge en djupare inblick i hur XSLT kan 
implementeras i vb.net applikationer. Implementeringen lyckades överallt 
där det inte fanns några asp.NET kontroller som var tvungna att vara med i 
transformeringen. Problemet låg i att XslTransform-metoden i vb.NET ej 
kunde strukturera upp ett dokument och samtidigt hantera asp.NET-
kontrollerna. 
 
I detta projekt har vi gjort följande åtgärder för att se till att Högskolans 
marknadsplats är användarvänlig för synskadade. Vi har lagt in ALT-taggar 
på de platser där bilder används. Vi har inte använt oss av otillåtna kod-
taggar. Dvs. taggar som enligt utsatta regler inte bör finnas. T.ex. 
”<NOBR>”. Det finns inga frames utan allt är uppbyggt med tabeller. Vi 
använder oss av stilmallar som bestämmer hur text ska formateras på sidan.  
Vi har som standard inga rörliga bilder eller FLASH-animationer som kan 
verka störande och användarvänlighetshämmande för synskadade 
 
Det har varit svårt är att få fram färsk information om testning. De böcker 
som har använts vid fördjupningen är som minst fyra år gamla och 
utvecklingen kan ha gått framåt sen dessa böcker skrevs, något som dock 
inte gått att kontrollera. 
 
Vårat examensarbete utmynnade i en fullt fungerande e-marknadsplats för 
Högskolan Dalarna där studenter och övrig personal på skolan skall kunna 
annonsera. 

11.2 Reflektioner 
Vi tycker att det har varit oerhört intressant och roligt att få chansen att vara 
med och utveckla något som vi vet kommer att ha ett mervärde för den 
enskilde studenten såväl som Högskolan Dalarna. Att få designa och 
utveckla funktionaliteten på marknadsplatsen har varit utmanande och 
intressant och vi hoppas att vi i framtiden kommer att få chansen att få jobba 
med något liknande igen. 
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Bilaga 1 – Testplan/Testrapport 
 
1 Testplan 
Syftet med testplanen för marknadsplatsen är att hitta så många fel och 
brister som möjligt. Syftet är även att kontrollera att systemet följer det 
systemförslag/systemdesign som är framtagna. 
 
1.1 Modultestning 
I modultestningen så testas varje modul för sig, detta för att kontrollera att 
varje modul fungerar enskilt. Varje modul testas med fyra olika webbläsare, 
Netscape Navigator, Mozilla, Opera samt Internet Explorer. 

 

1.1.1 abuse 
Testet skall visa att dom två olika funktioner som finns fungerar. Dessa 
funktioner är beroende av vad man väljer för svar på frågan om man vill 
anmäla en annons. Om man väljer ”Ja” så skall ett mail skickas till den 
mailaddress som är angiven i koden(administratören). Mailet skall innehålla 
en länk till annonsen samt, användarnamn på avsändaren. Om ”Nej” väljs så 
skall användaren återvända till annonssidan.  

 

Modul:  Testmetod: 
 abuse.ascx Båda valalternativen används på flera 

olika annonser. Försök att anmäla 
annons utan att vara inloggad görs 
också. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört efter att fem olika 
annonser har testat, samtliga med 
båda valalternativ. Ett mail måste ha 
kommit fram, eller att man 
återkommit till annonsen beroende på 
val. 

 
 
1.1.2 faq 
Testet skall visa att det går att skicka en fråga till administratören. Skall 
fungera både när man är inloggad samt utloggad. Mailet skall endast 
innehålla frågan samt ärendet(alltid FAQ). 

 

 

Modul:  Testmetod: 
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 faq.ascx  Olika frågor skickas från användare 
som både är inloggade samt 
utloggade. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört då fem frågor från 
inloggat läge och fem frågor från 
utloggat läge är skickade och att 
samtliga har kommit fram till rätt 
adress. 

 
 
1.1.3 getHTMLText 
Testet skall visa att text som finns lagrad i databasen visas på sidorna. 
Beroende på vilken sida man befinner sig så skall olika text hämtas från 
databasen. Rätt text skall visas på rätt sida. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 getHTMLText.ascx Testas genom att klicka runt på olika 

sidor och se att rätt text visas på rätt 
sida. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när alla sidor visar 
rätt text oberoende på vilken ordning 
man besöker dom. 

 
 
1.1.4 login 
Testet skall visa att endast dom som har ett @du.se konto på skolan kan 
logga in. Testet skall även visa att det kommer fram fler menyalternativ när 
man är inloggad. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 login.ascx Inloggningsförsök med felaktiga 

användarnamn/lösenord görs. Fält 
lämnas även blankt för att se vad som 
händer. 
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 Testkriterium: Testet är slutfört när tio olika 
testkombinationer är genomförda, och 
att endast dom rätta leder till 
inloggning samt att fler 
menyalternativ visas då. 

 
 
1.1.5 logout 
Testet skall visa att sessionen förstörs när man trycker på logga ut. Det ska 
inte gå att trycka bakåt i webbläsaren och sen fortsätta att göra saker som 
bara finns tillgängliga när man är inloggad. Testet skall även visa att 
menyalternativ som finns när man är inloggad försvinner när man loggar ut. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 logut.ascx Utloggning med försök att komma till 

sidor som kräver att man är inloggad. 
Menyalternativ skall även försvinna. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när fem olika försök 
att nå sidor som är endast åtkomliga 
för inloggade inte går samt att 
menyalternativ försvinner. 

 
 
1.1.6 mailAder 
Testet skall visa att det går att maila annonsören. Det skall gå att maila 
annonsören både om man är inloggad eller utloggad. Mailet skall dock inte 
skickas om inte alla fält är ifyllda eller om en ej syntaxmässig korrekt 
emailadress används. Testet skall även visa att mailet kommer till rätt 
annonsör och innehåller rätt information. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 mailAder.ascx Försök att skicka mail utan att alla fält 

är ifyllda görs. Försök att skicka mail 
utan att skicka mail med felaktig 
mailadress. Testet görs på fem olika 
annonser. 
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 Testkriterium: Testet är slutfört när mail med rätt 
information skickas till rätt annonsör, 
samt att inga mail skickas utan att alla 
fält är ifyllda. 

 
 
1.1.7 myAds 
Testet skall visa att när man är inloggad så skall man kunna se sina alla sina 
egna annonser på en sida. Det ska även gå att komma till annonserna genom 
att klicka på titeln samt att radera annonserna genom att klicka på radera.  

 

 

Modul:  Testmetod: 
 myAds.ascx Testa att komma åt sidan när man inte 

är inloggad, se om alla annonser visas 
för användaren samt att det går att 
komma till annonsen genom att trycka 
på titeln. Testet genomförs på tre 
olika användare. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när samtliga 
användare ser samtliga annonser samt 
att dessa går att radera. 

 
1.1.8 newAd 
Testet skall visa att det inte går att lägga in en annons utan att man är 
inloggad, samt att de obligatoriska fälten annonstyp, kategori/underkategori, 
annonsrubrik samt annonstext är ifyllda. Testet skall även visa att det inte 
går att skicka med något annat än en bild i formatet .jpg eller .gif. 

 

Modul:  Testmetod: 

 newAd.ascx Testa att försöka skicka in en annons 
utan att alla obligatoriska fält är 
ifyllda. Testet genomförs med tre 
användare och på varje användare 
läggs tre annonser upp. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när samtliga 
annonser som försöks läggas upp 
kräver att alla obligatoriska fält måste 
vara ifyllda, samt att inga otillåtna 
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filformat kan laddas upp till 
databasen. 

 
1.1.9 search/searchResults 
Testet skall visa att det går att skriva in sökorden i vilken ordning som helst 
och att samma sökresultat visas. Testet skall även visa att det inte ger 
felaktiga sökresultat beroende på vilka kategorier/underkategorier som väljs. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 searchResults.ascx Flera sökord skrivs in och sedan 

ändras ordningen på orden och 
utsökning skall generera samma 
resultat. Valet av 
kategori/underkategori skall ändras 
och då även sökresultaten. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när rätt annonser 
visas till rätt sökområde. 

 
 
1.1.10 settings 
Testet skall visa att dom olika inställningar som man kan göra sparas och 
finns kvar nästa gång man kommer in på sidan. Testet ska även visa att det 
inte går att markera ur radiobuttonlistan utan att ett alternativ alltid är 
markerat. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 settings.ascx Testa att man bara kommer åt sidan 

när man är inloggad, samt att 
alternativ och text som man väljer 
sparas och visas när man loggar in på 
nytt. Testet genomförs på tre olika 
användare. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när samtliga 
användare kan välja alla olika 
alternativ samt att dessa alternativ 
sparas och visas nästa gång 
användaren loggar in. 
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1.1.11 showAd 
Testet skall visa att annonsen, eventuell bild, valt alternativ av namn på 
annonsör, radera länk, abuse länk och ”maila annonsören” länk visas. Testet 
ska visa rätt annons för rätt annonsör och radera-knappen skall endast vara 
synlig på annonsörens egna annonser. 

 

 

Modul:  Testmetod: 
 showAd.ascx Testa att annonsen visas korrekt och 

att radera-knappen endast finns på 
egna annonser och att 
annonsörnamnet visas enligt tidigare 
val.. Testet genomförs på tre olika 
användare. 

 

 Testkriterium: Testet är slutfört när samtliga 
användare bara har radera-knappen på 
sina annonser, att annonserna visas 
korrekt och att rätt annonsörnamn 
visas. 

 
1.2 Trådtestning 
I trådtestningen så testas olika trådar genom programmet. Trådarna är olika 
scenarion som testar funktionen när programmet är sammansatt. Varje tråd 
testas med fyra olika webbläsare, Netscape Navigator, Mozilla, Opera samt 
Internet Explorer. 

 
1.2.1 Insättning av annons 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Tryck på ”Ny Annons” kontrollera att inloggning krävs om man inte 
redan är inloggad. 

2. Logga in (fortsätt till punkt 4 annars), använd både felaktiga och 
riktiga användarnamn/lösenord. 

3. Vid ny användare (fortsätt till punkt 4 annars), markera olika 
alternativ av namnvisning samt fyll i signatur. 

4. Gör följande sju olika saker och försök skicka annonsen efter varje 
del. Lämna allt blankt, fyll endast i annonsrubrik, markera endast en 
kategori, bifoga något annat än en bild, fyll endast i rubrik och 
kategori, fyll endast i kategori och underkategori, fyll i allt. 

5. Logga ut. 
Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
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1.2.2 Ta bort en annons 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Gå till annonsen, kontrollera att inte någon ”Radera annons” länk 
finns. 

2. Logga in. 
3. Gå till annonsen igen kontrollera att ”Radera annons” länk finns. 
4. Tryck på ”radera annons” länken. 
5. Tryck på ”Nej”. Se om man kommer tillbaka till annonssidan. 
6. Tryck på ”Ja”. 
7. Gå till söksidan och försök söka reda på annonsen. 

Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.2.3 Sök efter annonsen ”Gamla kläder” 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Klicka på sök i menyn. 
2. Markera säljes. 
3. Tryck på sök. Kontrollera att annonsen med rubriken ”Gamla kläder” 

finns med. 
4. Välj kategorin Hem&Hushåll, tryck på sök och kontrollera att 

annonsen fortfarande finns kvar. 
5. Välj underkategorin Övrigt, tryck på sök och kontrollera att 

annonsen fortfarande finns kvar. 
6. Välj en annan underkategori, kontrollera att annonsen försvann. 
7. Välj en annan kategori, kontrollera att annonsen fortfarande är borta. 
8. Välj Köpes, Uthyres och skänkes och kontrollera för varje val att 

annonsen inte finns med. 
Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.2.4 Kontrollera menyn 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Klicka igenom alla alternativ i menyn. Kontrollera så att alla 
fungerar. 

2. Logga in. 
3. Klicka igenom alla alternativ igen, även dom nya som kom fram 

efter inloggningen. Kontrollera att alla fungerar. 
4. Logga ut. 
5. Klicka igenom alla alternativ igen, kontrollera att dom fungerar samt 

att dom alternativ som kom fram vid inloggningen nu är borta. 
Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.2.5 Maila annonsören 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Klicka på säljes. 
2. Välj annonsen ”Billig mattebok” 
3. Klicka på maila annonsören. 
4. Gör följande sju olika saker och försök skicka annonsen efter varje 

del. Lämna allt blankt, fyll endast i namn, fyll endast i meddelande, 
fyll endast i email, fyll endast i namn och email, fyll i allt men med 
felaktig emailsyntax, fyll i allt. 

5. Logga in och gör om punkt 1-4. 
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Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.2.6 Anmäl till abuse 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Klicka på säljes. 
2. Välj annonsen ”S/V TV”. 
3. Tryck på ”anmäl annonsen till abuse”. 
4. Logga in. 
5. Tryck ”Nej”. Kontrollera att man kommer tillbaka till annonssidan. 
6. Tryck på ”anmäl annonsen till abuse”. 
7. Tryck på ”Ja”. Kontrollera att man får bekräftelse på att annonsen är 

anmäld. 
Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.2.7 Skicka en fråga på FAQ 
Testet innehåller följande delmoment: 

1. Tryck på Hjälp 
2. Skicka frågan utan att ha skrivit nåt i fältet. Kontrollera att det inte 

går. 
3. Skriv en fråga, tryck på skicka. Kontrollera att ett meddelande om att 

frågan är skickad kommer. 
4. Logga in. 
5. Gör om punkt 1-3. 

Testkriterium: Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
1.3 Funktionstestning 
I funktionstest så har tre stycken uppgifter skickats ut till tio personer med 
olika datorkunskap samt olika ålder. Detta för att kontrollera att sidan är 
enkel att förstå och lättnavigerad. Testerna har utförts med endast Internet 
Explorer. 
 
 
1.3.1 Uppgifter för funktionstest 

1. Lägg in en annons där du vill sälja en TV, lägg in annonsen under 
lämplig kategori/underkategori. På annonsen ska ditt namn samt din 
mailadress finnas. Annonsen måste även följa de regler som finns på 
marknadsplatsen. 

2. Skicka in en anmälan på en annons som strider mot reglerna på 
marknadsplatsen. 

3. Sök under säljes på sökorden ”te in”, skriv upp hur många träffar du 
fick. 

Testkriterium: Testning är klar när alla tio personer har genomfört samtliga 
punkter. 
 
1.3.2 Uppgifter efter funktionstest 
Efter att ha gjort dom tre uppgifterna så fick testpersonerna även i uppdrag 
att fylla i vad dom tyckte om sidan och hur svåra dom tre olika sakerna var 
att klara av. 

1. Hur svår var uppgift 1 att genomföra? 1-5 där 5 är jättesvår. 
2. Hur svår var uppgift 2 att genomföra? 1-5 där 5 är jättesvår. 
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3. Hur svår var uppgift 3 att genomföra? 1-5 där 5 är jättesvår. 
4. Grafisk design, hur var den grafiska designen? 1-5 där 1 är sämst. 
5. Navigering, var det lätt eller svårt att hitta på sidan? 1-5 där 1 är 

jättesvårt. 
6. Sammanlagt betyg. 1-5 där 5 är bäst. 
Skriv gärna kommentarer på varje fråga! 

Testkriterium: Testning är klar när alla tio personer har genomfört samtliga 
punkter. 
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2 Modultestrapport 
 
2.1 Testad modul 
Modulen abuse. 
 
2.1.1 Testresultat 
Efter att ha testat både ”Ja” samt ”Nej” alternativen och uppnått kriterierna 
utan att stött på något fel så anses modulen som helt fungerande. 
 
2.1.2 Testkriterium 
Testet är slutfört efter att fem olika annonser har testat, samtliga med båda 
valalternativ. Ett mail måste ha kommit fram, eller att man återkommit till 
annonsen beroende på val. 
 
2.1.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.1.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.1.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.2 Testad modul 
Modulen faq. 
 
2.2.1 Testresultat 
Modulen uppfyller testkriterierna, men ett mindre fel upptäcktes. Skicka-
knappen flyttas i sidled då man har skickat iväg en fråga. 
 
2.2.2 Testkriterium 
Testet är slutfört då fem frågor från inloggat läge och fem frågor från 
utloggat läge är skickade och att samtliga har kommit fram till rätt adress. 
 
2.2.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.2.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.2.5 Fel som upptäckts vid testning 
Meddelande om att frågan är skickad flyttar iväg skicka-knappen långt åt 
höger på sidan. 
 
2.2.6 Förslag på åtgärder 
Texten bör flyttas till höger om knappen eller placeras under den för att 
undvika problemet. 
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2.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-06 och felet var då åtgärdat. 
 
2.3 Testad modul 
Modulen getHTMLText. 
 
2.3.1 Testresultat 
Sidorna visade rätt text för rätt sida utan att några problem uppstod. 
 
2.3.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när alla sidor visar rätt text oberoende på vilken ordning 
man besöker dom. 
 
2.3.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.3.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.3.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.4 Testad modul 
Modulen login. 
 
2.4.1 Testresultat 
Modulen fungerade enligt kriterierna men felmeddelande vid felaktig 
inloggning saknades. 
 
2.4.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när tio olika testkombinationer är genomförda, och att 
endast dom rätta leder till inloggning samt att fler menyalternativ visas då. 

 
2.4.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.4.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.4.5 Fel som upptäckts vid testning 
Felmeddelande saknades vid felaktigt användarnamn eller vid felaktigt 
lösenord. 
 
2.2.6 Förslag på åtgärder 
En text bör läggas in under lösenordsfältet med text om att användarnamn 
eller lösenord är fel om inloggningen är felaktig. 
 
2.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-06 och felet var då åtgärdat. 
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2.5 Testad modul 
Modulen logout 
 
2.5.1 Testresultat 
Modulen fungerade enligt kriterierna och sidor som kräver inloggning är inte 
tillgängliga då man har loggat ut. Testning visade dock att man kunde nå 
sidor genom att logga ut och sedan trycka bakåt i webbläsaren. Detta gjorde 
att man såg föregående sida, men man kunde inte göra något där då varje 
sida laddas om för att köra en funktion och inloggning krävdes igen. Detta 
gjorde att modulen räknades som godkänd. 
 
2.5.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när fem olika försök att nå sidor som är endast åtkomliga 
för inloggade inte går samt att menyalternativ försvinner. 
 
2.5.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.5.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.5.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.6 Testad modul 
Modulen mailAder. 
 
2.6.1 Testresultat 
Modulen fungerade inte enligt kriterierna då ett mail kunde skickas utan alla 
fält var ifyllda. Fylldes en mailadress med felaktig syntax i så kraschade hela 
modulen. 
 
2.6.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när mail med rätt information skickas till rätt annonsör, 
samt att inga mail skickas utan att alla fält är ifyllda. 
 
2.6.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-04 
 
2.6.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.6.5 Fel som upptäckts vid testning 
Mail kunde skickas utan att alla fält var ifyllda, mailadress med felaktig 
syntax ledde till att hela modulen kraschade. 
 
2.2.6 Förslag på åtgärder 
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Validering på samtliga fält bör läggas in. På emailfältet bör två 
valideringskontroller läggas in, en som kontroller syntaxen på mailadressen 
samt en som kontrollerar att fältet inte är tomt. 
 
2.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-06 och felen var då åtgärdade. 
 
 
2.7 Testad modul 
Modulen myAds. 
 
2.7.1 Testresultat 
Modulen fungerade helt enligt kriterierna och samtliga annonser kunde ses 
samt raderas.  
 
2.7.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när samtliga användare ser samtliga annonser samt att 
dessa går att radera. 
 
2.7.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-05 
 
2.7.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.7.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.8 Testad modul 
Modulen newAd. 
 
2.8.1 Testresultat 
Modulen fungerade inte enligt kriterierna då felaktiga filformat kunde 
skickas med till databasen. 
 
2.8.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när samtliga annonser som försöks läggas upp kräver att 
alla obligatoriska fält måste vara ifyllda, samt att inga otillåtna filformat kan 
laddas upp till databasen. 
 
2.8.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-05 
 
2.8.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.8.5 Fel som upptäckts vid testning 
Vid bifogning av fil så kunde vilket filformat som helst skickas med. Detta 
kan göra att andra moduler kan krascha, då främst modulen showAd som 
visar annonsen med bilden. 
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2.2.6 Förslag på åtgärder 
Någon form av validering bör finnas på den fil som bifogas. Filen bör 
valideras när någon försöker ladda upp den till databasen. 
 
2.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-06 och felet var då åtgärdat. 
 
2.9 Testad modul 
Modulen search/searchresults. 
 
2.9.1 Testresultat 
Modulen fungerade helt enligt kriterierna. 
 
2.9.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när rätt annonser visas till rätt sökområde. 
 
2.9.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-05 
 
2.9.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.9.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.10 Testad modul 
Modulen settings. 
 
2.10.1 Testresultat 
Modulen fungerade helt enligt kriterierna. 
 
 
2.10.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när samtliga användare kan välja alla olika alternativ samt 
att dessa alternativ sparas och visas nästa gång användaren loggar in. 
 
2.10.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-05 
 
2.10.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.10.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
2.11 Testad modul 
Modulen showAd. 
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2.11.1 Testresultat 
Modulen fungerade helt enligt kriterierna. 
 
2.11.2 Testkriterium 
Testet är slutfört när samtliga användare bara har radera-knappen på sina 
annonser, att annonserna visas korrekt och att rätt annonsörnamn visas. 
 
2.11.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-05 
 
2.11.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
2.10.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
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3 Trådtestrapport 
 
3.1 Testfall 
Insättning av annons. 

 
3.1.1 Testresultat 
Efter att samtliga punkter har utförts med ett korrekt resultat så är testfallet 
fungerande. Dock så upptäcktes att det kan vara bra med * som markerar 
dom obligatoriska fälten. 
 
3.1.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.1.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-11 
 
3.1.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.1.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
3.2 Testfall 
Ta bort en annons. 

 
3.2.1 Testresultat 
Programmet fungerade som det skulle fram till punkt 5. När man tryckte på 
”Nej” så kom man till en blank sida och inte tillbaka till annonsen. 
Resterande delar av testet fungerade korrekt. 
 
3.2.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.2.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-11 
 
3.2.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.2.5 Fel som upptäckts vid testning 
Vid valet ”Nej” så kom man inte tillbaka till annonsen utan en helt blank 
sida visades istället. 
 
3.2.6 Förslag på åtgärder 
Skicka använde till föregående sida om ”Nej” väljs. 
 
3.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-13 och felet var då åtgärdat. 
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3.3 Testfall 
Sök efter annonsen ”Gamla kläder”. 

 
3.3.1 Testresultat 
Programmet fungerade fram till punkt 5. Val av underkategori fungerade 
inte då de inte fanns några underkategorier att välja. Därför kunde inte 
resterande punkter av testet utföras. 
 
3.3.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.3.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-11 
 
3.3.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.3.5 Fel som upptäckts vid testning 
Dropdownlisten fick inte in några underkategorier då kategorier är valda.  
 
3.2.6 Förslag på åtgärder 
Kontrollera koden för sökfunktionen. Båda droppdownlister fungerar i 
newAd, kontrollera mot den koden. 
 
3.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-13 och felet var då åtgärdat. 
 
3.4 Testfall 
Kontrollera menyn. 

 
3.4.1 Testresultat 
Programmet fungerade korrekt och helt enligt kriterierna. 
 
3.4.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.4.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-11 
 
3.4.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.4.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
3.5 Testfall 
Maila annonsören. 
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3.5.1 Testresultat 
Programmet fungerade korrekt och helt enligt kriterierna. 
 
3.5.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.5.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-12 
 
3.5.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.5.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
 
3.6 Testfall 
Anmäl till abuse. 

 
3.6.1 Testresultat 
Programmet fungerade som det skulle fram till punkt 5. När man tryckte på 
”Nej” så kom man till en blank sida och inte tillbaka till annonsen. 
Resterande delar av testet fungerade korrekt. 
 
3.6.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.6.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-12 
 
3.6.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.6.5 Fel som upptäckts vid testning 
Vid valet ”Nej” så kom man inte tillbaka till annonsen utan en helt blank 
sida visades istället. 
 
3.2.6 Förslag på åtgärder 
Skicka använde till föregående sida om ”Nej” väljs. 
 
3.2.7 Återtest 
Modul blev testad igen 2003-08-13 och felet var då åtgärdat. 
 
3.7 Testfall 
Skicka en fråga på FAQ. 

 
3.7.1 Testresultat 
Programmet fungerade korrekt och helt enligt kriterierna. 
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3.7.2 Testkriterium 
Testning är klar när samtliga punkter fungerar utan problem. 
 
3.7.3 Datum då testningen utfördes 
2003-08-12 
 
3.7.4 Testansvarig 
Andreas Karlsson 
 
3.7.5 Fel som upptäckts vid testning 
Inga fel upptäcktes vid testning. 
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4 Funktionstestrapport 
 
4.1 Rapport av uppgifter för funktionstest 
Vi var mycket nöjda över de svar och tester som kom in från testpersonerna. 
Det var flertalet som var mycket nöjda över hur sidan var uppbyggd och hur 
den fungerade. Ett stort tack till alla testpersoner som var med i testet. 
 
4.1.1 Sammanfattning av uppgift 1 
Resultatet av uppgift 1 var att samtliga testpersoner klarade av att lägga in 
en annons på en TV. Nio av tio personer placerade annonsen i rätt kategori 
och rätt underkategori (Elektronik och Tv/video/radio/stereo), den sista 
personen placerade den i Hem & Hushåll med underkategorin Övrigt. 
Resultatet tyder på att sidan är lättförstålig samt enkel att använda. 
 
4.1.2 Sammanfattning av uppgift 2 
Resultatet på uppgift var något sämre än resultatet på uppgift 1. Åtta av tio 
klarade av att skicka en anmälan på rätt annons, dom återstående två 
hävdade att det inte fanns någon annons som stred mot reglerna på sidan. 
Den annons som var meningen att testpersonerna skulle reagera på var en 
annons om en mördarbebis som uthyrdes. Testet anses ändå som lyckat då 
nästan alla klarade av uppgiften. 
 
4.1.3 Sammanfattning av uppgift 3 
Samtliga testpersoner klarade av denna uppgift och det verkade vara den 
enklaste uppgiften och den uppgift som tog kortast tid att genomföra. Testet 
anses som mycket lyckat då samtliga klarade av uppgiften.  
 
4.2 Rapport av uppgifter efter funktionstest 
 
4.2.1 Sammanfattning av uppgift 1 
Då endast en person svarade att uppgiften var över ”medelsvår” så antog vi 
att det var lätt för personer att lägga upp en annons. Då få egna tankar var 
nerskrivna på testresultaten var det svårt att ta fram vad som just var lätt 
eller svårt. 
 
Testperson Svar 
Person 1 1 
Person 2 3 
Person 3 2 
Person 4 3 
Person 5 4 
Person 6 2 
Person 7 2 
Person 8 1 
Person 9 2 
Person 10 3 
Medelvärde 2.3 
Tabell 1 Resultat för första uppgiften 
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4.2.2 Sammanfattning av uppgift 2  
Här så uppfattade en person att det var svårt att genomföra uppgiften. Dessa 
personer hade dock skrivit bra kommentarer och deras problem var mest att 
dom missuppfattade uppgiften. Denna uppgift var dock svårare än den första 
uppgiften, kanske var det för att testpersonerna var tvungna att lägga ner mer 
tid på vilka regler som gäller på marknadsplatsen. 
 
Testperson Svar 
Person 1 1 
Person 2 3 
Person 3 3 
Person 4 3 
Person 5 4 
Person 6 2 
Person 7 3 
Person 8 2 
Person 9 2 
Person 10 4 
Medelvärde 2.7 
Tabell 2 Resultat för andra uppgiften 
 
4.2.3 Sammanfattning av uppgift 3  
Denna uppgift uppfattades som mycket enkel av testpersonerna. Det tyder 
kanske mer på att det var en för enkel uppgift än att sidan var lätt att 
använda. Även här var kommentarerna mycket få. 
 
Testperson Svar 
Person 1 1 
Person 2 2 
Person 3 1 
Person 4 2 
Person 5 3 
Person 6 1 
Person 7 2 
Person 8 1 
Person 9 1 
Person 10 2 
Medelvärde 1.6 
Tabell 3 Resultat för tredje  uppgiften 
 



Högskolan Dalarna Examensarbete 
Christofer Eriksson 2005-08-16 

89 

4.2.4 Sammanfattning av uppgift 4  
När frågan om den grafiska designen kom så var merparten nöjda med den. 
Kommentarer som ”Mjuka o fina färger” och ”Behaglig för ögonen” fanns 
med. Även en del negativa kommentarer fanns fast dom syftade mest på 
storleken på typsnitten. Dom tyckte att typsnitten kunde ha varit mindre över 
lag eller mindre i menyn. Vi var mycket nöjda över att ha fått ett så bra 
medel på den grafiska designen. 
 
Testperson Svar 
Person 1 4 
Person 2 3 
Person 3 2 
Person 4 5 
Person 5 4 
Person 6 3 
Person 7 4 
Person 8 4 
Person 9 3 
Person 10 5 
Medelvärde 3.7 
Tabell 4 Resultat för den grafiska designen 
 
4.2.5 Sammanfattning av uppgift 5  
På frågan om hur lätt det var att hitta på sidan så vart svaret riktigt 
tillfredställande. Ingen person tyckte att sidan var under medel och fyra 
stycken tyckte att sidan var mycket lättnavigerad. Det höga medelvärdet var 
vi mycket nöjda med, och det tyder på att sidan är lättnavigerad. 
 
Testperson Svar 
Person 1 5 
Person 2 4 
Person 3 3 
Person 4 5 
Person 5 4 
Person 6 3 
Person 7 3 
Person 8 5 
Person 9 4 
Person 10 5 
Medelvärde 4.1 
Tabell 5 Resultat för navigeringen 
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4.2.6 Sammanfattning av uppgift 6  
Resultatet på det sammanlagda betyget var också mycket tillfredställande. 
De kommentarer som fanns med var positiva och rosade sidan mer än risade 
den. En positiv kommentar som vi fick var denna ”den va helt ok den va 
skön för ögonen men man slapp anstränga dom inte för ljus och inte för 
mörk bakgrund osv sen va layouten bra med för den är smidig även en über 
n00b kan navigera sig”. Den mest negativa kommentar som vi fick var ”Jodå 
den är helt okej, duger för en högskola iaf”. 
 
Testperson Svar 
Person 1 4 
Person 2 4 
Person 3 2 
Person 4 3 
Person 5 4 
Person 6 4 
Person 7 3 
Person 8 4 
Person 9 5 
Person 10 3 
Medelvärde 3.6 
Tabell 6 Resultat för  sammanlagt betyg 
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Bilaga 2 - Sitemap 
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Bilaga 3 - Databasöversikt 
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Bilaga 4 – XSLT Element 
Element Namn Beskrivning 
xsl:apply-imports Applicerar importerade mallar 
xsl:apply-templates Applicerar en mall 
xsl:attribute Lägger till ett attribut 
xsl:attribute-set Definierar en attributlista 
xsl:call-template Anropar en namngiven mall 
xsl:choose Villkorlig utsökning 
xsl:comment XML kommentar 
xsl:copy Kopierar en nod 
xsl:copy-of Kopierar en nod 
xsl:decimal-format Konverterar nummer till strängar 
xsl:element Skapar och lägger till nya element 
xsl:fallback Alternativa instruktioner 
xsl:for-each Skapar en loop 
xsl:if Vilkorlig sats 
xsl:import Importerar stilmallar 
xsl:include Inkluderar stilmallar 
xsl:key Definierar en nyckel 
xsl:message Skriver ut ett medelande 
xsl:namespace-alias Mappar namnrymder 
xsl:number Formaterar nummer 
xsl:otherwise Används med xsl:choose för val 
xsl:output Kontrollerar utskrift 
xsl:param Definierar parametrar 
xsl:preserve-space Hanterar mellanslag 
xsl:processing-instruction Skapar en bearbetningsinstruktion 
xsl:sort Definierar sortering 
xsl:strip-space Hanterar mellanslag 
xsl:stylesheet Definierar en stilmall 
xsl:template Definierar en mall 
xsl:text Skriver ut text 
xsl:transform Definierar rotelement 
xsl:value-of Skrivet ut värdet av en nod 
xsl:variable Deklarera variabler 
xsl:when Används med xsl:choose 
xsl:with-param Skickar parametrar till mallar 
 
 


