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Sammanfattning 
Varje år lägger företag ner hundratusentals kronor för egna webbplatser. När programmerare 
och ledning är nöjda med utseende och funktionalitet sätts webbplatsen i bruk. Det är ofta 
först nu som företaget får in respons på om webbplatsen från användarna. I vissa fall blir detta 
en katastrof eftersom fel produkt erbjuds till användaren eller att användaren inte förstår hur 
han ska använda produkten. 
 
För att förhindra detta problem på bästa möjliga sätt används användbarhetstest för att utreda 
vad användaren av det blivande systemet vill ha innan systemet distribueras. 
 
Målet med examensarbetet är att konstruera en webbplats avsedd för den kommande 
utbildningen Creative business management. Syftet är därefter att visa hur användbarhetstest 
på bästa möjliga sätt bör användas i samband med utvecklingsarbetet av webbplatser.  
 
Utvecklingsarbetet sker med hjälp av en anpassad version av Siegels utvecklingsmodell. För 
att utföra användbarhetstest används sedan Molich modell för användbarhetstest. 
 
Arbetet visar vidare att användbarhetstest bör användas kontinuerligt under hela 
utvecklingsarbetet för att inte riskera att arbetet glider iväg åt fel riktning. Det krävs endast 
fem testdeltagare för att finna 80 % av de möjliga användbarhetsproblemen på en webbplats. 
Det optimala är att använda fem testdeltagare i flera etapper i samband med olika versioner 
och uppgraderingar av webbplatsen för att kvalitetssäkra arbetet. 
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Summary 
Every year companies spend a great amount of money on their websites. When a programmer 
and the board of directors are satisfied with the design and the functionality the website goes 
online. This is often the first moment that the company gets response on the site from the 
users. In some cases the launch turns out to be a disaster because the user doesn’t like what he 
sees or he can’t use the product. 
 
To prevent this problem on best possible way user testing must be used to investigate what the 
user really wants from the system before the system launch. 
 
The goal is with this project is to create a website for the forthcoming education, Creative 
Business Management. The purpose is to thereafter show how to use usability testing in best 
conceivable way in relation to development of websites. 
 
The work with development takes place with an adapted version of Siegel’s development 
model. To implement usability testing, Molich model for usability testing is used. 
 
The result shows that usability testing should be used continuously through the whole work 
with development process. This because the risk of working at the wrong direction. For 
securing 80% of the possible faults at a website, only five test users are demanded. The 
optimized way of working is to use five test users in several stages connected to the different 
versions and upgrades of the website. This to secure the quality of the development. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Persborgs intresseförening - Ideell förening är ett nystartat kunskapsföretag som 
ska utveckla och driva en ny unik ledarutbildning som svarar på 
upplevelsebranchens egna behov och önskemål. Till hösten 2003 kommer 
utbildningen att smygstarta med ett påbyggnadsår (magisterår) på 40 
högskolepoäng för studenter med basutbildning från högskola eller universitet.  
Samtidigt som påbyggnadsåret påbörjas kommer även ett antal kortare kurser 
hållas.  
 
Själva basutbildningen på 120/160 poäng kommer därefter att starta på hösten 
2004. Utbildningsformen möjliggör att chefer och ledare i näringslivet och 
andra organisationer att delta i utbildningen samtidigt som de utför sitt vanliga 
arbete. För att möjliggöra det dagliga arbetet samtidigt som studierna genomförs 
kommer utbildningen dels köras via interaktiv utbildning via webbsidan och 
dels med fysisk närvaro. 
 
Förvaltningsplanen görs i samarbete med IDEA2000 som kommer att fungera 
som uppdragsgivare, företaget är beläget i Borlänge. IDEA2000 är ett företag 
som identifierar potentiella tillväxtföretag i Dalarna och skapar 
utvecklingsmöjligheter för dessa.  
 
Inför den kommande utbildningen ska det hållas en konferens där den nya 
utbildningen kommer att presenteras för blivande intressenter. Tanken med 
konferensen är att knyta kontakter med näringsliv samt finansiärer. 
 
För att anmäla sig till konferensen vill arbetsgivaren använda sig av en 
webbplats där information om konferens och utbildning ska finnas. Efter det att 
konferensen är genomförd ska en webbplats finnas för utbildningen som 
studenter och lärare kan använda sig av inför kommande undervisning. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
För att en utbildning idag ska kunna vara konkurrerbar mot andra högskolor och 
universitet krävs att utbildningen har en egen webbplats. Alla större utbildningar 
har idag egna webbplatser med innehåll som kan anses vara varierande 
framgångsrikt. Detta examensarbete ämnar till att konkretisera hur en webbplats 
av denna typ bör se ut och vad den bör innehålla. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att tydliggöra vikten av genomföring av 
användbarhetstester samt tillvägagångssätt för dessa i samband med utveckling 
av webbplatser. Källan till slutsatser är sammanfattning samt egna dragna 
slutsatser av befintliga inom området betydande skrifter. 
 
 

1.4 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att skapa en användarvänlig och funktionell 
webbplats för utbildningen Creative Business Management. När arbetet är klart 
skall webbplatsen kunna lämnas över för att fyllas på med information av 
mottagaren – Persborgs Ideella förening. 
 
 

1.5 Metod 
 
Den metod som kommer att användas för utvecklingsarbetet är Siegels modell 
för utveckling av webbapplikationer (Siegel, David, 1996 Secrets of Successful 
Websites). Metoden är anpassad för utveckling av webbplats för utbildning. 
 
Den metod som kommer användas för kontroll av användbarhet på den färdiga 
webbplatsen är en anpassad version av ”Tänka högt-tester” (Rolf Molich, 
Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002). 
 
 

1.6 Avgränsning 
 
Rapporten inriktar sig främst till personer med grundläggande kunskaper inom 
programutvecklingsmetodik.  
 
Examensarbetat koncentreras mot följande delar:  

• Konstruktion av webbplats. 
• Konstruktion av intranät. 
• Utförande av användbarhetstest. 

 
Arbetet kommer således inte innehålla framtagning av informationsmaterial 
utan endast rekommendation om vilket sorts material som webbplatsen bör 
innehålla. Marknadsföring runt utbildning samt webbplats kommer att göras av 
Persborgs ideella förening. 
 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

3

1.7 Struktur och ansvarsfördelning 
 
Nedan finns de inblandade i examensarbetet med beskrivet ansvar: 

Examensarbetare 
Pär Östberg är ansvarig för planering, strukturering och genomförande av 
projektet med webbplatsen. Viktiga uppgifter är: 

• Planera, genomföra och rapportera arbetet 
• Ansvara för att information förmedlas mellan berörda parter 

 

Medhjälpare 
Medhjälpare för design av webbplats är Vit Vesley 
Uppgifter: 

• Stödja examensarbetare i designmässiga arbetet av webbplats. 
 

Kvalitetsansvarig  
Kvalitetsansvarig för projektet är Göran Larsson, Bangalore. 
Kvalitetsansvariges uppgift är att: 

• Samordna och ta fram material såsom text, bilder, etc. 
• Kontrollera webbplatsens utformning och innehåll 

 

Projektansvarig  
Projektansvarig för hela projektet Creative Business Management är Peter 
Albinsson. 
Projektansvariges uppgifter är att: 

• Ge riktlinjer för arbetet 
 

Handledare  
Handledare för projektet är Göran Larsson, Bangalore och Carin Andersson, 
IDEA2000. Handledarens uppgifter är att: 

• Granska arbete och dokumentation 
• Godkänna webbplatsens innehåll och design 
• Ge stöd till examensarbetaren 

 
 
Handledare vid Högskolan Dalarna är Joakim Karlsson.  
Handledarens uppgifter är att: 
 

• Under projekttiden stödja examensarbetaren 
• Granska dokumentation samt arbete utifrån Högskolan Dalarnas krav  
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Examinator 
Examinator är Göran Hultgren.  
Examinatorns uppgift är att: 
 

• Granska slutrapport 
• Examinera 

 
 

1.8 Metodöversikt 
 

 
Figur1 Bild som visar metodöversikt för examensarbetet. 
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2 Metod 
 
Arbetet med utvecklingen av webbplats utförs enligt en anpassad modell av 
David Siegel (Siegel, David, Secrets of Successful Websites, 1996) för 
utveckling av webbapplikationer. I modellen beskriver Siegel vad som ska tas 
fram från de olika metodstegen, vad han däremot inte beskriver är hur 
framtagningen av materialet skall ske. Eftersom detta kan ses som ett problem 
har en anpassning av Siegels modell gjorts som även svarar på frågan ”hur” 
metodstegen tas fram. 
 
För att kontrollera användbarhet på färdig webbplats används en anpassad 
version av ”Tänka högt-tester” (Rolf Molich, Webbdesign med fokus på 
användbarhet, 2002). 
 
 

2.1 Siegels utvecklingsmodell för Webbapplikationer 
 
De metodsteg som valts ut från Siegels utvecklingsmodell i arbetet är följande: 

Fas 1 – Strategi och taktik 
 

2.1.1 Marknadsstrategi 
 
Dokumentet ger en bakgrundsbeskrivning om företaget samt ger en kort 
beskrivning av uppdraget. Föreningens strategi är en viktig del i arbetet 
eftersom webbplatsen måste utformas i linje med befintliga verksamheten. En 
kort beskrivning av projektets målgrupp ges och vilken affärsidé som finns. 
 
 

2.1.2 Användarprofil 
 
Arbetet koncentreras till att definiera webbplatsens målgrupp. Målgruppen 
definieras i samarbete med projektets ansvariga och genom analys av redan 
befintligt textmaterial. När målgruppen är preciserad tas varje individ ut från 
målgruppen och preciseras ytterligare för att få en tydlig bild av vem 
användaren är och vad webbplasten ska användas till. Egenskaper som tas fram 
hos användaren är kön, yrke, ålder, intressen, datorvana, etc. 
 
 

2.1.3 Användarfall 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

6

Ett scenario tas fram för att beskriva hur webbplatsen kan användas. 
Framtagning av scenario sker utifrån egna erfarenheter för hur en student 
använder sig av en webbplats tänkt för utbildning. 
Scenariot beskriver ett typiskt användarfall för hur en användare använder sig 
av webbapplikationen. 
 
 

2.1.4 Strategi för webbplatsen 
 
Består av fem delar och svarar på: 
 
Vision för webbplatsen 

Genom möte med hittills organiserad projektgrupp arbetas en vision för 
webbplatsen fram. Detta för att projektgruppen ska arbeta åt samma håll 
och för att undvika missförstånd och misstolkningar. 

 
Beskrivning av marknadsföringsmål 

Målen med marknadsföringen av webbplatsen tas fram i enlighet med 
verksamhetens strategi. Huvudfrågan är: vilka signaler ska en besökare 
få av webbplatsen 

 
Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys används för att undersöka vad konkurrenterna lyckas 
respektive har misslyckats med. Frågor som kan ställas är: Finns det 
något som konkurrenterna har lyckats med som även vi kan utnyttja? 
Vad kan vi lära oss av konkurrenternas misstag? För att besvara dessa 
frågor görs användarbesök tänkta konkurrenters webbplatser där 
användarvänlighet, design, etc. undersöks.  

 
Användarkrav 

En viktig del i arbetet är att ta fram vilka önskemål och krav som 
användaren har om webbplatsen. Det är viktigt att lyssna på 
webbapplikationens olika användare (dvs. blivande studenter, nuvarande 
studenter, lärare, administratörer och finansiärer) och gång på gång 
återkomma och undersöka om nya användarkrav dykt upp. Det är även 
viktigt att tidigt fråga användaren vad han inte vill se/använda för att 
undvika onödigt arbete. Intervjuer görs och sammanfattas med 
testanvändare för att lättare se mönster och vad en typisk användare för 
de primära målgrupperna egentligen vill ha. 

 
Beskrivning av webbplatsens profil 

Webbplatsens profil skall stämma överens med företaget och därmed är 
det av stor vikt att ansvariga för projektet är med vid framtagningen av 
profilen. Det är viktigt att tänka på att webbplatsen är en stor del av 
marknadsföringen och därmed måste den stämma överens med 
företagets övriga material. En viktig aspekt att titta på är om det är 
möjligt att använda bilder, teckensnitt och färger på webbplatsen vilket 
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använts utåt sett i andra medier. Allt material som används inom ett 
företag är inte lämpligt att distribuera över Internet. För att en webbplats 
användare lätt ska hitta och känna igen sig är det viktigt att de olika 
sidorna har en gemensam mall och ett liknande gränssnitt. 

2.1.5 Mäta webbplatsens och verksamhetens framgång 
 
För att mäta om webbplatsen blivit framgångsrik undersöks om målen som satts 
upp inför webbplatsen nåtts. Målen måste vara tydligt formulerade och klara för 
att se om de verkligen blivit uppfyllda. Det skall tydligt framgå hur definitionen 
på verksamhetens framgång är satt och vad som ska mätas. 
 
För att mäta framgången bör målen vara formulerade för att svara på följande: 

• Vad är visionen för webbplatsen? 
• Vilka är marknadsföringsmålen? 
• Vilka användarkrav har satts? 
• Vad har vi gjort i jämfört med konkurrenterna? 
 

 

2.1.6 Funktionell specifikation, prototypbeskrivning 
 
Den funktionella specifikationen beskriver vilka tjänster och funktioner som ska 
tillhandahållas. Dokumentet innehåller det som är tänkt att finnas på 
webbplatsen, men att de ingående delarna tas fram steg för steg.  
 
 

2.1.7 Informationsmodell 
 
• Beskriver de huvudsakliga informationsmängderna och de 

grundläggande begreppen som ska utgöra grunden för innehållet på 
webbplatsen.  

• Beskriver  informationsstrukturen mellan de viktigaste begreppen och 
objekten.  

• Beskriver den/de grundläggande principen/erna för det tolkningsschema 
som valts: 

o Funktionellt 
o Ämnesorienterat 
o Målgruppsorienterat 
o Metaforbaserad 
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2.1.8 Site Map 
 
Site map är en karta över hur besökaren kan navigera på webbplatsen och vilka 
egenskaper de olika webbsidorna ska ha. Rutorna i site map innehåller sidans 
namn och pilarna visar hur navigeringen från en sida till en annan går till. 
 
Illustration av en enkel site map: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9 Teknisk specifikation och dokumentation 
 
Teknisk specifikation 
 
Av den tekniska specifikationen ska det framgå kraven på hårdvara och vilka 
systemkrav som ställs på besökarens dator. Med hårdvara menas t ex 
skärmstorlek, minne och plug-in och med systemkrav avses operativsystem och 
Internet anslutning. Dokumentet är en beskrivning av besökarens 
möjligheter/kapacitet. Kravet på användarens dator avgör hur utformningen av 
webbplatsen görs i förhållande till den tänkta målgruppen. Specifikationen görs 
efter att den funktionella specifikationen tagits fram. Ett krav är att i den 
funktionella specifikationen undersöka de tekniker och flaskhalsar som de olika 
funktionerna på webbplatsen har. Den tekniska specifikationens krav blir 
således en blandning av vad användaren har för dator och teknikens flaskhalsar. 
 
 
Teknisk dokumentation 
 
Detta dokument är en fortsättning på den tekniska specifikationen. Den här 
dokumentationen är en del som ska utvecklas under tiden som webbplatsen 
utvecklas. En lista görs över alla tekniker som man tror sig behöva använda för 
att bygga webbplatsen. Denna lista uppdateras under tiden som designen 
utformas med tekniker från de krav som ställs i den tekniska specifikationen.  
 

Startsida 

Undersida 

Undersida Undersida Undersida 
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Fas 2 Design 
 

2.1.10 Dokumentation av modulär design 
 
Den modulära designen beskriver generellt med moduler hur sidorna ska se ut, 
mallar tas fram där modulerna visar de olika dokumentens utseende. Detta är 
viktigt av flera skäl bl.a. för att skilja på presentation och  innehåll. Layouten 
skall kunna modifieras utan att det påverkar logik, navigation och 
informationsstruktur alltför mycket. 
Moduler för webbsidorna tas fram som innehåller areor vilka fyller olika 
funktioner på sidan t.ex. global  navigering, lokal navigering, presentation av 
löpande text, presentation av bilder, annonsplats etc. Dessa mallar ska beskriva 
den generella strukturen för alla sidor. De generella mallarna kan dokumenteras 
med hjälp av nedanstående figur: 
  

• Logga    
    

• Text     
      

• Bilder 
• Meny 
• Symboler 

 
• Rubriker 
• Kontakt 
• Externa länkar 

 
 

2.1.11 Dokumentation av navigationsprinciper och navigationselement 
 
• Dokumentera enligt den modulära designen  vilka navigationsprinciper som 

används dvs. vilka delar av sidorna som används för  lokal och global 
navigering. 

• Dokumentera vilka navigationselement som används t.ex. navigation bars, 
frames etc. 

 
 

2.1.12 Dokumentation av grafisk profil 
 
Sidformat 

• Marginaler (bredd) 
• Tabeller 

Logga Rubrik 

Reklam 

M
eny 

Text Bild 

Kontakt 
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• Justering av text 
• Principer för scrollning 
 

Färger 
• Noggrannhetsnivå - webbsäkrade färger 
• Textfärg (länkar, rubriker etc.) 
• Bilder (färgskala, ton) 
• Bakgrundsfärger 
• Symboler, punktlistor etc 
 

Logo 
• Principer för användning 
• Färger – alternativ 
• Tillåtna storlekar 
• Ev. alternativa logotexter 
 

Typsnitt 
• Rubriker 
• Storlek  
• Fonter 
• Konsekvent användning av fet/kursiv 
 

Grafik & bilder 
• Rekommenderad eller tillåten ”tyngd” på sidan (Kb) 
• Visning, ”hur bilden kommer fram” (Lågupplöst först t ex) 
• Ev. användning av thumbnails 
• Max eller rekommenderat antal bilder/sida 
• Regler för Alt-texter 
• Upplösning, kvalitetskrav 

 
 

2.1.13 Mallar för sidor 
 
Dokumentation av navigationsprinciper och mallsidor för varje enskilt 
dokument: 
• Beskriv rubriker 
• Beskriv terminologi för navigering 
• Beskriv ikoner 
• Beskriv tolkningsscheman i detalj 
 
Dokumentera ritning över sidorna med information om marginaler, fonter, css, 
färger, storlek på bilder etc. 
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2.1.14 Funktions/Programspecifikation 
 
Den funktionella dokumentationen är en mer detaljerad fortsättning på den 
funktionella strategin. Dokumentationen beskriver vilka funktioner som ska 
finnas på webbplatsen men inte hur detta ska göras. Det som är viktigt att 
beskriva är interaktionen mellan användaren och systemet, men utan detaljer av 
hur detta ska implementeras.  
 
Exempel på funktionsdokumentation: 
 
Välkomstsidan 

• Man kan logga in genom att fylla i sitt användarnamn och 
lösenord. Då förflyttas man vidare till sidan med användarmenyn.  

• Man kan sedan klicka sig vidare till en sida där man kan registrera 
sig som användare. 

 
Registreringssidan 
När användaren fyllt i formuläret med namn, adress, användarnamn och 
lösenord och trycker på registrera-knappen sparas informationen i 
databasen och användaren förflyttas som inloggad till sidan med 
användarmenyn 
 
Funktioner kan sorteras in under olika områden och dokumenteras enligt 
följande: 
• Namn  
• Beskrivning (vad gör funktionen) 
• Parametrar (input / output i funktionen samt vilka tabeller som uppdateras i 

samband med att funktionen arbetar mot en databas) 
• Beskrivning av funktionens logik 
• Programspråk (ex. asp, sql) 
Detta utgör programförutsättningar för den som skall programmera funktionen. 
 
 

2.1.15 Datamodell 
 
Den logiska informationsstrukturen ska beskrivas på en sådan nivå att den kan 
utgöra grund för databaskonstruktion och andra sätt att lagra och behandla 
informationen. Följande skall genomföras när man ska ta fram en databas: 
 

1. Brainstorma fram alla kolumner som kommer att behövas i databasen, t. 
ex: namn, adress, telefonnummer. 

2. Dela upp i atomära och unika kolumner, det vill säga endast ett 
ord/värde i varje fält. Till exempel ska namn delas upp i förnamn och 
efternamn och telefonnummer i riktnummer och telefonnummer. 

3. Ta fram primärnycklar och främmande nycklar. 
4. Dela upp i tabeller och ta fram relationer mellan dem. Till exempel 

många-till-många 

Välkommen! 

Registrera! 
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I datamodelleringen också beslutas vilka lagringsformer som ska användas för 
data (ex: databas, textfil, xml, Excel etc.).  
 

2.1.16 Tidplan 
 
Tidplan visar i detalj hur arbetet ska bedrivas samtliga aktiviteter och beslut. 
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Fas 3 Systemdokumentation 
 
Systemdokumentation utgör en utveckling av systemspecifikationen och ska 
beskriva systemet på en sådan detaljnivå så att systemet är möjligt att underhålla 
för den/de systemutvecklare som skall sköta den fortsatta förvaltningen av 
systemet. De dokument som behövs för att presentera en sammanhängande 
systemdokumentation beskrivs nedan. 
 
 

2.1.17 Funktionell specifikation, prototypbeskrivning 
 
Den funktionella specifikationen beskriver vilka tjänster och funktioner som ska 
tillhandahållas. Dokumentet innehåller det som är tänkt att finnas på 
webbplatsen, men att de ingående delarna tas fram steg för steg.  
 
 

2.1.18 Informationsmodell 
 
• Beskriver de huvudsakliga informationsmängderna och de 

grundläggande begreppen som ska utgöra grunden för innehållet på 
webbplatsen.  

• Beskriver  informationsstrukturen mellan de viktigaste begreppen och 
objekten.  

• Beskriver den/de grundläggande principen/erna för det tolkningsschema 
som valts: 

o Funktionellt 
o Ämnesorienterat 
o Målgruppsorienterat 
o Metaforbaserad 
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2.1.19 Site Map 
 
Site map är en karta över hur besökaren kan navigera på webbplatsen och vilka 
egenskaper de olika webbsidorna ska ha. Rutorna i site map innehåller sidans 
namn och pilarna visar hur navigeringen från en sida till en annan går till. 
 
Illustration av en enkel site map: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.20 Mappstruktur och filnamnstandard 
 
Visar med en översiktbild den fysiska mappstrukturen och regler för innehåll. 
 
Filnamnstandard: 

• Versaler/gemener 
• Ändelser (html/htm) 
• Mellanslag/understreck 
• Klartext/förkortningar 
• Regler för namngivning av filer 
• Längd 
• Hantering av specialtecken (inklusive å, ä ö) 

 
 

2.1.21 Dokumentation av modulär design 
 
Det är viktigt att beskriva hur den generella och modulära designen av sidorna 
faktiskt ser ut och att dokumentera detta i olika typer av mallar. Detta är viktigt 
av flera skäl bl.a. för att de som ska underhålla systemet på ett enkelt sätt ska 
kunna se hur förändringar av t.ex. layout kan göras utan att det påverkar logik, 
navigation och informationsstruktur alltför mycket. Dessa mallar ska beskriva 
den generella strukturen för alla sidor. De generella mallarna kan dokumenteras 
med hjälp av nedanstående figur:  

Startsida 

Undersida 

Undersida Undersida Undersida 
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• Logga     

   
• Text      

     
• Bilder 
• Meny 
• Symboler 

 
• Rubriker 
• Kontakt 
• Externa länkar 

 
 

2.1.22 Dokumentation av navigationsprinciper och navigationselement 
 
• Dokumentera vilka navigationsprinciper som används t.ex. vilka delar av 

sidorna som används för lokal och global navigering. 
• Dokumentera vilka navigationselement som används t.ex. navigation bars, 

frames etc. 
 
 

2.1.23 Språkhantering 
 
Dokumentet beskriver målgruppsberoende hur språket hanteras på webbplatsen. 
 

• Vilka språk används på webbplatsen (engelska, svenska…) 
• Målgruppsanpassning: ”Typ av språk” (talspråk eller förvaltningsspråk 

etc) 
• Avstavningsregler 
• Förkortningar 
• Målgruppsanpassning av begrepp och ordval  

 
 

2.1.24 Mallar för sidor 
 
• Beskriv rubriker 
• Beskriv terminologi för navigering 
• Beskriv ikoner 
• Beskriv tolkningsscheman i detalj 
 
Dokumentera ritning över sidorna med information om marginaler, fonter, css, 
färger, storlek på bilder etc. 
 

Logga Rubrik 

Reklam 

M
eny 

Text Bild 

Kontakt 
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2.1.25 Funktions/Programspecifikation 
 
Dokumentationen beskriver mer i detalj vilka funktioner som är utvecklade på 
webbplatsen. Det som är viktigt att beskriva hur interaktionen mellan 
användaren och systemet har implementerats.  
 
Exempel på funktionsdokumentation: 
 
Välkomstsidan 

• Man kan logga in genom att fylla i sitt användarnamn och 
lösenord. Då förflyttas man vidare till sidan med användarmenyn.  

• Man kan sedan klicka sig vidare till en sida där man kan registrera 
sig som användare. 

 
Registreringssidan 
När användaren fyllt i formuläret med namn, adress, användarnamn och 
lösenord och trycker på registrera-knappen sparas informationen i 
databasen och användaren förflyttas som inloggad till sidan med 
användarmenyn 
 
Funktioner kan sorteras in under olika områden och dokumenteras enligt 
följande: 
• Namn  
• Beskrivning (vad gör funktionen) 
• Namn på de/det program som realiserar funktionen 
 
Programdokumentation: 
• Programid 
• Information som kopplar programmet till en eller flera funktion/er (se ovan) 
• Beskrivning (vad gör programmet) 
• Parametrar (input / output i programmen samt vilka tabeller som uppdateras 

i samband med att programmet arbetar mot en databas) 
• Programspråk (ex. asp, sql) 
• Programmet ska vara självdokumenterande dvs. bra strukturerat och väl 

kommenterat. 
 
 

2.1.26 Databaser 
 
Logisk datamodell 
Dokumentation av logisk databasstruktur i form av en datamodell, den logiska 
informationsstrukturen ska beskrivas på en sådan nivå att man förstår hur 
databasen är logiskt uppbyggd. 
 

Välkommen! 

Registrera! 
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Fysisk datamodell 
Dokumentation av fysisk implementering av databasen som beskriver hur 
databasen fysiskt har implementerats t.ex. i form av: 
Databastabeller, Textfiler, Xml-filer, Etc.  
 
 

2.1.27 Teknisk specifikation och dokumentation 
 
Teknisk specifikation 
Av den tekniska specifikationen ska det framgå kraven på hårdvara och vilka 
systemkrav som ställs på besökarens dator. Med hårdvara menas t ex 
skärmstorlek, minne och plug-in och med systemkrav operativsystem och 
Internet anslutning. Dokumentet är en beskrivning av besökarens 
möjligheter/kapacitet. Kravet på användarens dator avgör hur vi kan utforma 
webbplatsen i förhållande till den tänkta målgruppen. 
 
Teknisk dokumentation 
Detta dokument är en fortsättning på den tekniska specifikationen. Den här 
dokumentationen är en del som ska utvecklas under tiden som webbplatsen 
utvecklas. En lista görs över alla tekniker som man tror sig behöva använda för 
att bygga webbplatsen. Denna lista uppdateras under tiden som designen 
utformas.   
 
 
 

 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

18

Fas 4 Sjösättning 

2.1.28 Utbildning av webbplats 
 
Detta dokument beskriver hur eventuell utbildning ska ske av webbplatsen. 
Aspekter att titta på är vilka som i framtiden ska sköta webbplatsen och hur det 
ska skötas. 
 
 

2.1.29 Version 1.1 
 
Version 1.1 innehåller idéer som kommit fram efter version 1 tagits fram. Det 
rör sig om mindre förändringar som inte påverkar webbplatsen allt för mycket.  
 
 

2.1.30 Version 2 
 
Version 2 av webbplatsen är resultatet ur 6.12 Testrapport. Version 2 innehåller 
förbättringsförslag på den nuvarande webbplatsen. Följande kategorier tas fram 
ur testrapporten: 

 
• Bra 

Detta sätt att göra saker på tyckte testdeltagare var bra. Det kan tjäna 
som förebild för den fortsatta utvecklingen. 

 
• Förbättringsförslag 

Ett förslag från en testdeltagare som kan medföra en väsentlig 
förbättring av användarupplevelsen. 

 
• Kosmetiskt problem 

Användaren blir överraskad eller försenas upp till en minut. Bör rättas 
vid tillfälle 
 

• Allvarligt problem 
Användaren försenas väsentligt, dvs. i flera minuter. Problemet är ibland 
orsak till katastrofer. 

 
• Kritiskt problem 

Problemet är ofta orsak till katastrofer. En katastrof är en situation där 
webbplatsen ”besegrar” användaren. Det kan vara att problemet gör att 
användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för 
att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren 
missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. 
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2.2 Användbarhetsmodellen – ”Tänka högt” 
 
Med ”Tänka högt-test” (förkortas hädanefter TH-test) menas att användaren 
utför ett antal förbestämda användningssituationer samtidigt som han ”tänker 
högt”, dvs. säger vad han tänker på, beskriver vad som känns osäkert, vad han 
förväntar sig av felmeddelande, vad som händer när han integrerar med 
systemet, mm.  
 
TH-tester kan användas i stor utsträckning och till en bred användargrupp. 
Tester kan göras på hela webbplatser eller enbart på någon enstaka webbsida 
eller på prototyper och existerande webbplatser.  
 
Modellen har anpassats för att passa in på detta specifika arbete och kommer att 
göras på www.creativebusinessmanagement.com 
Nedan följer de anpassade metodsteg som används: 
 

Förberedelse 
 

2.2.1 Skriv testplan 
 
Skriv en kravspecifikation för testet. Kravspecifikationen skall innehålla: 

• Syftet med testet. 
• Den webbplats som testet omfattar. 
• Profil för testdeltagare. 
• Vad testresultaten skall användas till. 

 
 

2.2.2 Välj ut och informera testdeltagare 
 
• Definiera webbplatsens målgrupper och välj sedan ut testdeltagare ur 

målgrupperna. Exempel på deltagare kan vara: vänner och bekanta, 
företagets medarbetare, personer från marknadsföringsfirma, etc. 

• Bestäm tid och plats för testet med utvalda testpersoner. 
 
 

2.2.3 Testuppgifter 
 
Det är viktigt med utarbetning av typiska, realistiska uppgifter som 
testdeltagaren ska lösa med hjälp av webbplatsen. Uppgifterna ska utgå från 
användarnas behov, inte från webbplatsens menypunkter. Bestäm uppgifterna 
utan att titta på webbplatsen. Ett av syftena med testet är just att ta reda på om 
webbplatsen kan göra de saker som användaren har behov av.  
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Testa helheten genom att låta testdeltagaren få gå igenom en viss process. 
Handlar en fråga om en webbutik och om den omfattar den totala upplevelsen 
betalning, bekräftelse, information om eventuella leveransproblem och 
mottagning av varan. 
 
Exempel på testuppgifter för danska statliga järnvägsbolaget: 

1. Gå in på DSB webbplats. 
2. Du ska från Höje Till Århus på fredag till ett möte. När finns det tåg till 

Århus? 
3. Vad kostar returbiljett? 
4. Kan du beställa platsbiljett på webbplatsen? I så fall gör det och få 

platsbiljetten skickad till din hemadress. 
5. Du ska besöka en familj i Fåborg. Hur dags kan du komma fram om du 

åker från Köpenhamn kl. 8? 
6. Du bor i Kolding och funderar på ett jobb i Oddense. Skriv ut fullständig 

färdplan för sträckan Kolding – Oddense. 
 
Uppgifterna skall vara realistiska, undvik lustigheter. Kom ihåg att det är fråga 
om webbplatser för seriöst arbetande människor. Frågorna skall skrivas ner på 
ett papper. Dessa lämnas sedan till testdeltagaren en i taget. 
 
Tänk på att den första uppgiften skall vara lätt att klara av på någon minut. Det 
är ett psykologiskt trick som tjänar till att göra testdeltagaren mindre stressad.  
 
 

2.2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Exempel på datainsamlingsmetoder: 

• Pappersanteckningar 
• Bandinspelningar 
• Videoinspelningar. 

 
Vanligtvis brukar det räcka med pappersanteckningar eftersom de i normala fall 
ger tillräckligt med information.  
 
 

2.2.5 Genomför en generalrepetition av testet och revidera därefter testet. 
 
Genomför generalrepetition av TH-testet för att slippa förutsägbara fel. Hittas 
för många fel skall felen korrigeras och nytt pilottest göras. 
 
Exempel på vanliga fel som ett pilottest kan avslöja är: första uppgiften är för 
svår; testdeltagaren missförstår uppgiftstexten; irrelevanta uppgifter; brist på 
relevanta uppgifter; för många uppgifter. 
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Genomförande 
 

2.2.6 Förberedelse av testet 
 
Förbered dator, webbplats, dataunderlag i god tid innan testets början. 
Erfarenheter visar att test ofta tenderar att förberedas för dåligt vilket kan leda 
till stress, felaktig undersökning, mm. 
 
Checklista före test: 
Test av försäkringsbolaget Selandias webbplats. 
 

1. Välkomnande. ”Det är webbplatsen vi testar, inte dig.” 
2. Läs igenom och skriv under Avtal om deltagande test. Fastslå dina och 

våra rättigheter. 
3. Personlaga upplysningar. Använd frågeformulär. 
4. Vilket är dit nuvarande försäkringsbolag, har du hört talas om Selandia? 
5. Har du besökt webbplatser för försäkringsbolag? Om svaret är ja, vilka? 

Vad ansåg du om webbplatsen? 
6. Vad vill du gärna hitta på ett försäkringsbolags webbsida? 
7. Vad vill du inte se på ett försäkringsbolags webbsida? 
8. Instruktion: du får varje uppgift av mig nedskriven på papper. Medan du 

löser uppgiften ber jag dig tänka högt. Det säger mig någonting om vad 
du funderar över. När du tycker att du har löst uppgiften lämnar du 
tillbaka papperet med uppgiften till mig. 

9. Uppgiftslösning. 
 
  

2.2.7 Ta emot testdeltagare 
 
Inled test med ett informellt samtal om syftet med testet, testdeltagarens 
yrkesmässiga och datamässiga bakgrund, osv. Mycket av denna information 
som framkommer vid detta samtal är användbart vid utvärderingen av testet. 
 

2.2.8 Fråga ut testdeltagare om hans förväntningar på webbplatsen 
 
Vad har testdeltagaren för förväntningar på webbplatsen? Ställ frågan innan 
testdeltagaren får titta på webbplatsens förstasida. En checklista hjälper dig att 
komma igång att ställa alla relevanta frågor till testdeltagaren. 
 

2.2.9 Låt testdeltagaren lösa uppgifter 
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Ge testdeltagaren uppgifterna en i taget. Tala inte om hur många uppgifter det är 
om inte testdeltagaren frågar. Vet inte testdeltagaren om hur många frågor det 
finns är det lätt att avsluta testet när tiden är ute även om testdeltagaren inte 
hunnit med alla uppgifter. Varje uppgift skall ha en klar slutpunkt. 
Testdeltagaren skall tydligt markera detta genom att fråga efter ny uppgift. 
 
 

2.2.10 Diskution med testdeltagaren (efterdiskussion, debrifing) 
 
När testdeltagaren löst sista uppgiften skall uppföljningssamtal genomföras. Det 
är viktigt att få klarhet i hur testdeltagaren uppfattar webbplatsen. I samtalet 
undersöker du bl. a om testdeltagarens förståelse av webbplatsen är så god att 
han kan dra slutsatser om hur de delar av webbplatsen som han inte har varit i 
direkt kontakt med fungerar.  
 
Innan rekommendation om en god lösning kan göras räcker det inte med att veta 
vad testdeltagaren faktiskt gjorde. Det måste klart framgå varför testdeltagaren 
gjorde som han gjorde. Visa aldrig hur webbplatsen egentligen fungerar, det är 
testdeltagaren som ska undersöka. 
 
Under uppföljningssamtalet skall det ske genomgång av de uppgifter som 
testdeltagaren inte klarade. Återvänd till var och ett av de ställen där 
testdeltagaren fastnade och be honom komma med förbättringsförslag. 
 
Checklista efter test: 
Test av försäkringsbolaget Selandias webbplats: 

1. Nu har du fått en överblick över Selandias webbplats. Har den motsvarat 
dina förväntningar? 

2. Om det förekommit problem, visa sidor och kom fram till 
förbättringsförslag. 

3. Om du skulle ge Selendia ett par goda råd, vad skulle det vara? 
4. Är webbplatsens svarstider tillfredsställande? 
5. Hur ser du på uppbyggnaden av förstasidan? 
6. Stämmer webbsidan designmässigt överens med hur du uppfattar 

Selandia? 
7. Förklara: Vad används resultaten till.  
8. Var uppgifterna realistiska? Fattades det någonting? 

 
 

Sammanfattning av resultat 
 

2.2.11 Analysera data 
 
Målet med ett test av användbarhet är inte att skriva en god rapport. Målet är att i rapporten att 
uppnå enighet om vilka problem det finns på webbplatsen och hur de bör rättas till. 
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Sammanfatta innehållet från materialet från testdeltagarna i följande punkter: 

• Sammanfattning 
• Metod, utrustning 
• Profiler för testdeltagarna 
• Uppgifter 
• Kommentarer 

 
 

2.2.12 Testrapport 
 
En testrapport innehåller normalt 20-50 kommentarer. För varje kommentar bör 
det anges: 

• Klassifikation – Kommentarens kategori 
• Beskrivning 
• Antalet användare som upplevde detta problem 
• Lösningsförslag 

 
Kategorier av kommentarer: 

• Bra 
Detta sätt att göra saker på tyckte testdeltagare var bra. Det kan tjäna 
som förebild för den fortsatta utvecklingen. 

 
• Förbättringsförslag 

Ett förslag från en testdeltagare som kan medföra en väsentlig 
förbättring av användarupplevelsen. 

 
• Kosmetiskt problem 

Användaren blir överraskad eller försenas upp till en minut. Bör rättas 
vid tillfälle 
 

• Allvarligt problem 
Användaren försenas väsentligt, dvs. i flera minuter. Problemet är ibland 
orsak till katastrofer. 

 
• Kritiskt problem 

Problemet är ofta orsak till katastrofer. En katastrof är en situation där 
webbplatsen ”besegrar” användaren. Det kan vara att problemet gör att 
användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för 
att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren 
missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. 

 
Eftersom det ofta är enklare att kritisera än att ge beröm bör rapporten 
eftersträva att utmärka de positiva aspekterna. 
 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

24

2.2.13 Uppföljning 
 
Erfarenhet visar att testresultat i en del fall ignoreras. I andra falla gör man 
rättelser som inte löser problemen. Detta kan bero på att problemen inte 
förmedlas tillräckligt bra. Det kan även bero på andra aspekter som exempelvis 
att utvecklaren inte har tid att korrigera eventuella felaktigheter. 
 
Lösningar: 

• Engagera utvecklarna och sälja resultaten till dem. 
• Ta hjälp av experter för att öka sannolikheten att problemen blir lösta. 
• Testa igen för att se om problemen har lösts. 
• Förebygga problemen istället för att avlägsna dem via tester. 
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3 Teori 
 
Såväl webbutvecklare på nybörjarnivå som webbutvecklare med lång erfarenhet 
vet att version 1 av en webbplats alltid innehåller ett antal såväl logiska som 
syntaxiska fel. Detta gäller även gränssnittet som är en viktig del av 
webbplatsen. Oavsett hur noggrann webbdesignern har varit kommer det alltid 
att finnas mer eller mindre allvarliga fel som till slut kommer att påverka 
användaren. 
 
När en webbplats en gång förlorat en kund, är kunden förlorad för alltid. 
Kostnaden och tiden för att hitta en liknande webbplats är så låg att det inte ger 
något värde att gå tillbaka den webbplats som en gång svikit användaren. I 
Internet-världen kallas detta fenomen för ”churn”, som är ett mätinstrument på 
missnöje. Detta inträffar inte för att kunden är oberäknelig eller ytlig, orsaken är 
otillräcklig design och funktionalitet. 
 
Motmedlet för att förhindra ovanstående fenomen är att först ta reda på vad 
kunden vill ha innan webbplatsen publiceras, desto mer kunskap som finns om 
kundens önskemål desto bättre blir produkten. Lösning för att ta reda på vad 
kunden vill ha är att fråga honom. För att ta reda på om kunden kan använda 
produkten, låt honom testa den. Verktyget för att tillgodogöra sig kunskap om 
hur kunden tänker och om kunden kan använda produkten är 
användbarhetstester. 
 
Den internationella standarden, ISO 9241-11, ger riktlinjer för användbarhet och 
definierar användbarhet som:  
... "Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt 
för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt."1 
 
En annan definition är: 
"...ett användbart system är ett system som på ett bra sätt hjälper en specifik 
användare att lösa en specifik uppgift."2 
 
Definition enligt usability.gov 
“Usability testing encompasses a range of methods for identifying how users actually interact 
with a prototype or a complete site. In a typical approach, users — one at a time or two 
working together — use the Web site to perform tasks, while one or more people watch, 
listen, and take notes.” 
 
 

                                                 
1 http://www.usabilitypartners.se/usability/whatsv.shtml 
2 http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/usability.htm 
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Användbarhet och funktionalitet 
Det är inte ovanligt att användbarhet blandas ihop med funktionalitet som 
endast är kopplat till webbplatsens funktioner och finesser. Begreppet 
funktionalitet tar inte hänsyn till om en användare kan använda en 
produkt/webbplats eller ej. Att funktionaliteten är hög betyder inte att en 
webbplats är användbar. 
 
Vid betraktelse av begreppet användbarhet bör de två faktorerna ”användare” 
och ”funktionalitet” sättas i fokus. 
Begreppet ”användare” ska svara frågan till vem webbplatsen skall byggas för 
och ”funktion”, vad ska användaren kunna göra med webbplatsen. 
Nedanstående figur visar sambandet mellan ”användare”, ”funktionalitet” och 
”användbarhet”.3 

 
Figur 2 Bild som visar användbarhet. 
 
 
En webbplats kan vara användbar för en viss grupp medan den är svår att 
använda för en annan grupp. Webbplatsen kan likaså vara användbar för att 
utföra en viss uppgift men även svår för att utföra en annan. 
 
Detta betyder att om mätning av en webbplats användbarhet överhuvudtaget ska 
kunna göras måste dels definition av webbplatsens användare göras och dels 
definiera webbplatsens primära funktioner. Användbarhetstest bör således 
inledas med att definiera målgruppen för webbplatsen och vilka som kommer 
använda de olika funktionerna. 
 
 
Användbarhet kan sägas handla om följande punkter:  

• Ändamålsenlighet – Kan en användare få sina behov tillfredsställda 
genom att använda webbplatsen. 

• Effektivitet – Vilken är resursåtgången för att använda webbplatsen, hur 
lång tid tar det i utbyte mot vad användaren får. 

                                                 
3 http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/usability.htm 
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• Tillfredsställelse – Hur upplever användaren interaktionen med 
webbplatsen.  

 
Ovanstående faktorer påverkas av: 

• Användarna – Är användarna av webbplatsen tillräckligt insatta och 
erfarna med systemet. 

• Mål med webbplatsen – Vad vill användaren åstadkomma med 
webbplatsen, finns funktionalitet för att stilla behoven.  

• Användningssituationen – Hur används webbplatsen. 
 
Det finns fyra större problem kopplat till användbarhet som är värda att nämna i 
samband med att en användare söker information på en webbplats: 

1. För mycket förtroende till sökfunktion 
Om användare använder en webbplats utan att använda den inbyggda 
sökfunktionen, har dom 50 % högre sannolikhet att hitta önskad 
information än om de inte använde sökfunktionen. 4 

2. För korta eller för långa länkar 
Länkar som är 7 till 11 ord långa leder oftast användaren till sitt mål. 5 

3. För många klick 
Användarens chanser att hitta sökt information förminskas kraftigt efter 
4 klick. Webbplatser som har färre, längre sidor är en bättre strategi än 
webbplatser med mer kortare sidor. 6 

4. För mycket vit yta 
När det förekommer för mycket vit yta på webbsidor minskar 
sannolikheten för användaren att hitta sökt information. Webbplatsen 
upplevs även som mer komplex samt komplicerad.7 

 
 
Enligt Jakob Nielsen krävs det endast 5 testanvändare för att finna 80% av de möjliga 
användarproblemen på en webbplats.8 Blir antalet testpersoner över 6 stycken kommer 
skillnaden i vad de olika testpersonerna säger bli marginell.9 Eftersom människan upplever 
saker olika är det viktigt att användbarhetstester innehåller de primära kategorier av 
människor som senare kommer att använda den färdiga webbplatsen.  
Bilden nedan beskriver hur antalet tespersoner förändrar resultatet av ett användbarhetstest av 
typen ”Tänka-högt”. 
 
 

                                                 
4 User Interface Engineering, North Andover, Mass. usability tests of popular Web sites, 1997 and 1998. 
5 User Interface Engineering, North Andover, Mass. usability tests of popular Web sites, 1997 and 1998. 
6 User Interface Engineering, North Andover, Mass. usability tests of popular Web sites, 1997 and 1998. 
7 User Interface Engineering, North Andover, Mass. usability tests of popular Web sites, 1997 and 1998. 
8 Jakob Nielsen, Användbar webbdesign, 2001 
9 Rolf Molich, Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002 
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Figur 3 Bild som visar hur resultatet förändras vid ändring av antal testpersoner.10 
 
 
Enligt Jakob Nielsen och Tom Landauer visar formeln N(1-(1-L)n) 
sambandet mellan antalet användbarhetsproblem funna under ett 
användbarhetstest. 
N är det totala antalet av användbarhetsproblem och L visar andelen upptäckta 
användbarhetsproblem som upptäcks under testning av en användare.11 
 
Kurvan visar att noll användare inte ger någon insikt över huvudtaget. När data 
är insamlat från den första testpersonen har en tredjedel av den totala kunskapen 
täckts om vad användare tycker om webbplatsen. Efter det andra testet upptäcks 
att testperson två säger liknande saker som den första, men att alla personer 
agerar/tycker olika vilket medför att det kommer fram mindre information än 
föregående test. Redan vid det tredje testet kommer testpersonen att agera på 
liknande sätt som tidigare testpersoner, men han kommer självklart att ta fram 
nya mindre uppgifter. När fler och fler testpersoner gör användbarhetstestet 
kommer det bidra mindre och mindre till resultatet eftersom samma saker som 
vid tidigare test tas upp. 
 
Kurvan visar att minst 15 testpersoner måste användas för att hitta alla möjliga 
problem. Orsaken till att det är rekommenderat att använda 5 personer per 
användbarhetstest är för det vanligtvis kostar mer att komma åt dessa mindre 
felprocent än vad det ger för webbplatsen i förtjänst. Det är istället bättre att 
använda fem stycken testpersoner vid tre olika tillfällen. Målet är inte att hitta 

                                                 
10 http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 
11 http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 
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felen utan att förbättra webbplatsen. Genom att efter första testet korrigera fel 
och göra ett nytt test kan felprocenten per testtillfälle minskas.  
 
Den teknik som används i moderna användbarhetstester har synsättet att det inte 
är intressant att veta vad slutanvändaren av ett system anser. Det viktiga är att 
koncentrera sig på användarens beteende i konkreta, realistiska situationer. 
Testtekniker är mycket viktiga eftersom en användare normalt sett inte berättar 
om upplevda problem själv vilket leder till att ansvariga för systemet inte blir 
varse om eventuella felaktigheter. Orsaken till uteblivna felrapporteringar från 
användare kan bero på många saker, exempel på tankesätt från användaren som 
kan leda till detta är, ”det är väl jag som är dum”, ”det går säkert inte att göra på 
något annat vis”, ”det fungerar ju i alla fall”. En annan orsak med utebliven 
kritik kan vara att företaget omedvetet ger intrycket om att kritik ogillas.12 
 
Det är viktigt att tänka på att vara väl förberedd inför genomförande av 
användbarhetstester. Detta eftersom ledare för användbarhetstester kan begå en 
mängd misstag som kommer att försämra resultatet av testet. 
 
Oavsett vilken metod som används för genomförandet av användbarhetstester 
måste ett tydligt mål sättas upp med testet. Frågan som skall besvaras är ”Varför 
genomförs användbarhetstestet?”. Exempel på mål med användbarhetstester kan 
vara: undersökning om en användare kan finna specifik information för att 
genomföra en viss uppgift, exempelvis genomföra en transaktion på en 
Internetbank. Ett annat användningsområde är att undersöka skillnaden mellan 
hur en utvecklare/användare tänker vid navigation, dvs. vilket alternativ är i ett 
specifikt läge bäst att använda, ”drop-down-menu” eller ”radio-buttons”?13 
 
Efter det att målet för testet är fastställt skall det definieras vad som ska testas. 
Eftersom användbarhetstest kan göras under hela utvecklingstiden av en 
webbplats kan testet göras i följande former: 

• Pappers-prototyp 
Test genomförs på skissade sidor som ska likna webbplatsens sidor. När 
användaren klickar på en länk byter han pappersida.  

• Visuell design 
En modell visar hur webbplatsen är tänkt att se ut, dvs. inte hur 
funktionerna fungerar utan utseendet testas. 

• Processorienterad test 
Tester på limiterad version av webbplatsen genomförs där 
grafik/funktioner inte stämmer till 100%. 

• Test på färdig webbplats. 
Test genomförs på den färdiga webbplatsen. 

 
 
Testdeltagare kan med fördel väljas ut från följande kategorier: 

                                                 
12 Rolf Molich, Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002, sid 150 
13 http://builder.cnet.com/webbuilding/pages/Graphics/Evaluation/ss01.html 
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• Nyanställda: De 10 senaste anställda på företaget har säkerligen bara en 
lite högre kunnighet om företaget än övriga deltagare. Det kan även vara 
positivt i utbildningssyfte för testdeltagaren, då han får mer kunskap om 
företaget genom testet. 

• Familj och vänner: Även om familjemedlemmar förmodligen inte har 
samma kunskap om Internet och hantering av webben så går det att 
genomföra test på denna målgrupp med gott resultat. Klarar denna 
testgrupp testet så klarar säkerligen 99 % av den tänkta målgruppen 
också testet. 

• Existerande kunder: Den bästa testgruppen att genomföra 
användbarhetstest på är existerande kunder. Det är trots allt denna grupp 
som kommer använda systemet när det är klart. 

• Personer från marknadsföringsfirma: Kan användas vid större 
oberoende tester. Grupper av testdeltagare kan väljas med hög precision. 

 
 
När det är bestämt vad som ska testas är det viktigt att sätta ett datum för 
deadline för när programmeringen måste frysas. Detta för att materialet på 
webbplatsen måste vara klart vid testets genomförande och att testet måste 
genomföras på aktuell kod. Vid val av lokal kan det vara positivt att låta 
testpersonen utföra testet i sin normala arbetsmiljö, exempelvis på kontoret eller 
där testpersonen normalt arbetar. Går detta ej att genomföra kan ett mycket bra 
alternativ vara ett så kallat ”testcenter”.  
 
Ett testcenter består av ett rum som är delat i två delar och där ena delen är till 
för testlokal och den andra som observationsrum. En envägsspegel och 
ljudisolerad vägg skiljer de två rummen åt. I testlokalen är 2 kameror 
monterade, en bakom testpersonen och en framför. I observationsrummet finns 
3 monitorer, varav två visar de två kamerorna som finns i testlokalen och en 
visar den mixade bild som spelas in. Det finns även en stor monitor i 
observationsrummet som återger bilden från testdeltagarens bildskärm. 
Utvecklarna sitter tillsammans med testledaren i observationsrummet. 
Testledaren kan även sitta tillsammans med testdeltagaren för att göra det 
naturligare för testdeltagaren att ”tänka högt”.14 
 
Genomförandet av ett tänka användbarhetstest behöver inte kräva speciellt 
mycket teknik. Den enklaste varianten är att sitta bredvid testdeltagaren och 
anteckna med papper och penna. Denna insamlingsmetod ger tillräcklig grund 
för senare analys. Ett alternativ är att använda bandinspelningar, det är då 
viktigt att placera mikrofonen på ett sådant sätt att inspelningskvalitén blir 
acceptabel och att inte knapptryckningar och andra störande ljud blir för tydliga. 
Videoinspelning kan användas med fördel för att närmare studera testen efteråt. 
Dock bryts principen om att testdeltagaren förblir anonym efter testet. Ett avtal 
om testinspelningens syfte och användande måste skapas för att inspelningen 
skall kunna användas. Inspelning med video är även mycket tidskrävande och 

                                                 
14 Rolf Molich, Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002, sid 162 
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ger ofta inte tillräckligt för att inspelning skall vara det övervägande positiva 
alternativet. 
 
 
Enligt Jeffrey Graham, Build a Site, författare till boken Not a labyrint, finns det 
tre typer av användbarhetstest. 

• Explorative testing: Används för att samla in information från 
testdeltagarna i ett tidigt skede av utvecklingen för att välja vilken 
riktning projektet ska utvecklas åt med navigation, funktionalitet, känsla, 
etc. 

• Assessment testing: Innebär att test utförs tätt inpå släppningen av 
webbplatsen. Testdeltagarna ger feedback och ger tips på saker som går 
att förändra utan större ingrepp. 

• Evaluation testing: Används för att kontrollera om webbplatsen höll för 
förväntningarna. Testet kan användas för att jämföra den egna 
webbplatsen med konkurrenter och för utvärdering.15 

 
 
Det är viktigt att meddela testdeltagaren att det är webbplatsen som testas och 
inte testpersonens förmåga att lösa uppgifter som är viktiga. I många fall blir 
testdeltagaren nervös och tänker ”det är nog jag som är dum…”, därmed är det 
viktigt att poängtera testets syfte ordentligt.  
 
Testfrågor kan utföras som ett scenario där testdeltagaren tänker sig in i en viss 
situation och därefter löser uppgifterna. Nedan har finns ett scenario av Rolf 
Molich som beskriver ett besök på den danska statliga järnvägsbolaget: 

1. Gå in på DSB webbplats. 
2. Du ska från Höje Till Århus på fredag till ett möte. När finns det tåg till 

Århus? 
3. Vad kostar returbiljett? 
4. Kan du beställa platsbiljett på webbplatsen? I så fall gör det och få 

platsbiljetten skickad till din hemadress. 
5. Du ska besöka en familj i Fåborg. Hur dags kan du komma fram om du 

åker från Köpenhamn kl. 8? 
6. Du bor i Kolding och funderar på ett jobb i Oddense. Skriv ut fullständig 

färdplan för sträckan Kolding – Oddense. 
 
Efter genomfört test är det viktigt att gå igenom de uppgifter som testdeltagaren 
hade problem med för att få feedback på vad som kan göras bättre. Det är dock 
viktigt att tänka på att inte fokusera för mycket på användarens 
förbättringsförslag vid designfrågor. Testdeltagare är inte designers, och därmed 
kommer de att svara fel. Använd testresultaten för att lösa buggar, används 
testresultaten för att ändra designen bli det på kostnad av innovation och 
kreativitet.  
 

                                                 
15 http://www.clickz.com/mkt/emkt_strat/article.php/826491 
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Vanligtvis skrivs en testrapport ihop efter avslutat test. Testrapporten innehåller 
vanligtvis följande uppgifter:  

• Sammanfattning 
• Metod 
• Utrustning 
• Profiler 
• Uppgifterna 
• Kommentarer.  
 
Testrapporten kan sedan fungera som kravspecifikation till kommande 
versioner av webbplatsen. Vanligtvis bidrar de mindre upplevda problemen 
till version 1.1 och de mer omfattande till version 2.0 av den befintliga 
webbplatsen. 
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4 Resultat  
 

4.1 Resultat – Siegels webbutvecklingsmodell 
 

Fas 1 strategi och taktik 
 

4.1.1 Marknadsstrategi 
 
Persborgs intresseförening - Ideell förening är ett nystartat kunskapsföretag som 
ska utveckla och driva en ny unik ledarutbildning vilken svarar på 
upplevelsebranchens egna behov och önskemål. Till hösten 2003 kommer 
utbildningen att smygstarta med ett påbyggnadsår (magisterår) på 40 
högskolepoäng för studenter med basutbildning från högskola eller universitet.  
Samtidigt som påbyggnadsåret påbörjas kommer även ett antal kortare kurser 
hållas. Själva basutbildningen på 120/160 poäng kommer därefter att starta på 
hösten 2004. Utbildningsformen möjliggör att chefer och ledare i näringslivet 
och andra organisationer att delta i utbildningen samtidigt som de utför sitt 
vanliga arbete. För att möjliggöra det dagliga arbetet samtidigt som studierna 
genomförs kommer utbildningen dels köras via interaktiv utbildning via 
webbsidan och dels med fysisk närvaro. 
Webbplatsen kommer först att fungera som anmälnings- samt informationssida 
inför en inledande konferens för finansiärer och andra intressenter där 
information om kommande utbildning samt idéer kommer ges. Webbplatsen 
kommer därefter att fungera som en ”utbildningssida” för studenter, lärare och 
andra inblandade i utbildningen.  
 
 

4.1.2 Användarprofil 
 
Studenten 
Den typiske studenten är man eller kvinna, är X år och studerar Creative 
Business Management i Rättvik. Studenten är van datoranvändare och använder 
datorn till sina studier, han har bra kunskap om de vanligaste Office-verktygen 
och använder främst ordbehandlingsprogram till sin utbildning. Studenten har 
tillgång till uppdaterade datorer samt webbläsare och använder Internet som 
kommunikationsverktyg och som kunskapskälla. Han är dagligen uppkopplad 
mot Internet och för att nå resultat med sina studier vill studenten lätt få tillgång 
till uppdaterad information och på ett smidigt sätt kunna kontakta lärare och 
andra ansvariga för sin utbildning.  
 
Läraren 
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Läraren har tidigare erfarenhet från högskoleundervisning och undervisar i 
ledarskap i Rättvik. Han använder Office-verktygen i sitt arbete, är medelvan 
datoranvändare och använder uppdaterade datorer samt webbläsare.  
 
Finansiären 
Finansiären är ett medelstort till stort företag som arbetar inom 
upplevelsesektorn.  
 

4.1.3 Användarfall 
 
Johan 25 år, är utbildad ekonom och ska nu börja magisteråret på Creative 
Business Management i Rättvik. Johan bor i Falun med sin flickvän, han har 
egen bil och ska på eftermiddagen på programmets första kurs om management. 
Föreläsningen kommer att hållas i Rättvik men Johan har ännu inte hunnit köpa 
kurslitteraturen och vet inte vilka böcker det är som gäller. För att ta reda på 
vilka böcker som han behöver införskaffa för att klara kursen går Johan in på 
Programmets webbplats där han klickar på ”Utbildning” för att sedan navigera 
sig vidare till ”Kurser” via knappen ”Magisterprogram”. Väl inne på ”Kurser” 
står all information man behöver veta om magisterårets första kurs som nu 
handlade om management. Johan bläddrar snabbt ner på sidan och kan läsa sig 
till att det framför allt var ett kompendium speciellt framtaget för kursen som är 
viktigast de närmaste veckorna. Johan vet att det säljs kompendium och annat 
kursmaterial nere på områdets reception i Rättvik. Han tar bilen och åker till 
föreläsningen, men innan han går in går han förbi receptionen och köper en 
bilaga av kompendiet. 
 
 

4.1.4 Strategi för webbplatsen 
 
Vision för webbplatsen 
 
Visionen med webbplatsen är att knyta ihop utbildningens material och resurser 
för att underlätta för studenter att påbörja och fullfölja utbildning Creative 
Business Management. Webbplatsen ska bli en samlingspunkt där lärare och 
studenter möts för att dela information. 
 
 
Beskrivning av marknadsföringsmål 
 

1. Nytänkande managementutbildning 
Besökaren skall lätt förstå vad utbildningen går ut på. Webbplatsen ska 
ge svar på varför en student ska läsa just denna utbildning och inte 
någon av konkurrenternas. 
 

2. Användbar webbplats för studenter 
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Signaler till besökare är att webbplatsen inte bara är en informationssida 
utan att det är en levande webbplats där studenter och lärare möts och 
delar information. 
 

3. Persborgs intresseförening 
Besökare ska efter att ha besökt webbplatsen ha vetskap om vilka 
Persborgs intresseförening är och vad de sysslar med. 
                                                               

Konkurrentanalys 
 
Det finns inga direkta konkurrenter till den tilltänkta webbplatsen. Högskolorna 
är i sig konkurrenter mot varandra men högskolornas webbplaster har inga 
direkta konkurrenter. Kollar man däremot på andra skolors webbplatser och 
jämför vad de lyckats respektive inte lyckats med finns det ett antal punkter som 
är viktiga att tänka på för webbplatsens olika intressenter: 
 
Övergripande: 

• Få antal ”klick” till sökt information. 
• Överskådlig design. 
• Använd menyer. 
• Nyheter/aktuell händelser bör finnas på sidan. 
• Vissa högskolors webbplatser har ett utseende som gör att det känns som 

att man lämnar webbplatsen när man klickar sig fram, utseendet varierar 
för mycket. 

 
 
Blivande studenter 

• Det är en fördel om tänkbar information om antagning/sökning till 
program och kurser finns samlat för blivande studenter. Information som 
blivande studenter söker efter är behörighetskrav, studiemedel, länkar 
till VHS, högskoleprovet, mm 

 
Befintliga studenter 

• Lätt att hitta information om kurser. 
• Enkelt att hitta ”viktiga” datum och händelser. 

 
 
Lärare 

• Ett lättarbetat intranät. 
• Funktion där lärare själva kan lägga upp information på kurssidorna. 

 
Administratörer 

• Ett lättarbetat intranät. 
• Administrationsgränssnitt att använda för att administrera användare 

samt webbplatsens sidor. 
 
Finansiörer 

• Attraktivt utseende för studenter 
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Användarkrav 
 
Nedan finns det ett antal punkter som talar om vilka krav och önskemål 
webbplatsens främsta intressenter har. 
 
Blivande studenter 

• Information om behörighetskrav för att söka utbildningen 
• Länkar viktiga för att börja studera skall finnas på webbplatsen som 

exempelvis CSN, bostadsförmedlingar, karta, länk till kommuner, 
student-sidor, mm 

• Det skall tydligt framgå när kurser börjar, när anmälningar skall vara 
inlämnade och andra viktiga händelser. 

• Kurskatalog bör finnas att tillhandahålla på sidan 
• Kommentarer från tidigare studenter, vad är bra med just denna 

utbildning? 
 
Befintliga studenter 

• Lätt att navigera på webbplatsen 
• Lätt att komma i kontakt med lärare 
• Enkelt att hitta nyheter gällande utbildningen 
• Enkelt att hitta material om programmet samt dess kurser 

 
Lärare 

• Lärarnas kurssidor skall gå att uppdatera på ett enkelt sätt 
 
 
Beskriv webbplatsens profil 
 
Webbplatsen kommer att byggas till att få ett homogent utseende. Det är viktigt 
att användaren känner igen sig på webbplatsens olika sidor. Färger, bilder och 
fonter är tidigare framtagna av en grupp som arbetat fram ett prospekt inför den 
inledande konferensen. Detta material kommer användas så mycket som möjligt 
för att skapa en homogen känsla utåt sett, det är meningen att den som läser/ser 
något material från Creative Business Management direkt ska se vad det 
kommer ifrån. Samtidigt som prospekten togs fram utarbetades även en logotyp 
som även den kommer även att användas på webbplatsen. Logotypen består av 
förkortningen CBM med ett utropstecken med en stjärna under som punkt 
”instucken” i bokstaven ”B”.  
 

 
 
Figur 4 Logotyp för Creative Business Management 
 
Webbplatsen ska ha ett enkelt men professionellt utseende. För att ytterligare 
förstärka användarvändligheten kommer ett menysystem återkomma på 
webbplatsens olika sidor för att förenkla åtkomsten av de olika sidorna. 
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4.1.5 Mäta webbplatsens och verksamhetens framgång 
 
Anmälningssidan inför konferensen är framgångsrik om den används till dess 
tänkta ändamål, dvs. att besökare anmäler sig till konferensen genom 
webbsidan. För att mäta framgång på anmälningssidan kan anmälningsantalet 
jämföras med antalet faktiskt gjorda inbetalningar. 
 
För att webbplatsen ska definieras som framgångsrik krävs det att sidorna blir 
tillräckligt besökta och uppfyller besökarnas önskemål. För att mäta framgången 
på dessa krav kommer en besöksräknare att användas för att kontrollera 
användningen av webbplatsen. Ser man en ständig ökning i antalet besök på 
webbplatsen kan det antas av webbplatsen används av besökarna. Ett formulär 
där besökarna kan skriva in feedback om webbplatsens design samt funktioner 
kommer att användas för att kontrollera vad webbplatsens användare är nöjda 
respektive missnöjda med. På detta sätt kan det enkelt kontrolleras om 
funktionaliteten når upp till användarnas krav.  
 

4.1.6 Funktionell specifikation, prototypbeskrivning 
 
1. Anmälning till konferens 
En funktion som möjliggör att intresserade kan anmäla sig till konferensen om 
Creative Business Management på webben. Användaren fyller i 
anmälningsinformation och skickar iväg formuläret varpå han senare får 
bekräftelse på anmälningen. 
 
2. Administration av webbsidor 
Användaren har via webbplatsen möjlighet att tillhandahålla aktuellt 
material/information runt omkring utbildningen. Varje kurs kommer att ha en 
egen sida där ansvarig lärare eller annan ansvarig uppdaterar sidan i ett 
administrationsverktyg. 
 
3. Administration av användare 
Administratörer har via ett administrationsverktyg tillgång till att lägga till, 
modifiera och radera användare. Vid nyregistrering av användare får 
administratören välja om den nya användaren skall få rättigheter som lärare eller 
som administratör. 
 
4. Administration av dokument 
För att möjliggöra att hantering och länkning av filer, såsom Word, Excel, 
PowerPoint, etc skall ett verktyg för uppladdning och hantering av filer 
användas. 
 

4.1.7 Informationsmodell 
 
De huvudsakliga informationsmängderna består av fakta till blivande studenter 
samt redan befintliga studenter på utbildningen Creative Business Management. 
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Informationen delas upp för att webbplatsens olika intressenter så enkelt som 
möjligt skall hitta ”rätt” information. De tolkningsscheman som är aktuella är 
funktionella och målgruppsorienterade scheman eftersom det är emot studenter 
som är intresserade av managementutbildning som webbplatsen primärt vänder 
sig gentemot. 

4.1.8 Site Map 
 
För att webbplatsens navigation skall bli så enkel som möjligt tillämpas 
principen ”max-3-klick”. Detta betyder att användaren inte skall behöva klicka 
på mer än 3 länkar för att nå önskad information/sida.  
 
Sitemap över webbplatsen som visar hur de olika sidorna är relaterade till 
varandra. 
 

 

 
 
Figur 5 Bild som visar sitemap över webbplatsen. 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

39

 
 
 
 
 
 
 

Sitemap över intranätet som visar hur de olika sidorna är relaterade till varandra. 
 
 

 
Figur 6 Bild som visar sitemap över intranätet. 
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4.1.9 Teknisk specifikation och dokumentation 

 
Teknisk specifikation 
 
För att utnyttja utbildningens webbplats krävs att användaren har en dator med 
webbläsare samt uppkoppling mot Internet. För att webbplatsen skall kunna 
användas till fullo av utbildningens intressenter kommer bilder samt andra 
normalt sett ”tunga” komponenter bearbetas för att förkorta nedladdningstiden 
av webbplatsens sidor. Detta medför att användare med modemuppkoppling kan 
använda webbplatsen utan störande väntetider.  
 
 
Teknisk dokumentation 
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Dessa tekniker kommer används : 
ASP, databas, tabell, VBscript, SQL, JAVA 

ASP (Active Server Page) 

 
ASP är en teknik som tillåter skapandet av dynamiska och interaktiva sessioner med 
användare. En ASP-sida är en webbsida som innehåller HTML och inbäddad VBScript 
eller Jscript. 

Databas 
 
Databas används för att samla in anmälningar till kommande konferens. Uppgifter som 
namn, adress, etc. lagras i databasen och kommer senare användas för utskicka av senare 
material. 

Tabell (HTML) 
 
Tabeller används för att strukturera upp informationen och för att få ett önskat utseende 
designmässigt på webbsidorna. 

VBScript (Visual Basic Scripting Edition) 
 
VBScript är baserat på programmeringsspråket Visual Basic och möjliggör användningen 
av interaktiva knappar, scrollbars, mm på webbsidorna. 

SQL 
 
Används för att lagra användarinformation i databasen vid registrering till konferens. 
 
JAVA 
 
JAVA är ett objektorienterat språk för distribuerad programmering. Syftet med Java är att 
det ska vara oberoende av dator eller plattform där programmen körs och förutsättningen 
för detta är att en tolk laddas in (JVM) som gör datorerna lika gentemot programmet. 
Själva programspråket heter JavaScript och de små programrutinerna kallas för applet. 
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Fas 2 Design 

 

4.1.10 Modulär design 
 
      

 
Figur 7 Bild över den modulära designen på webbplatsen 
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Figur 8 Bild över den modulära designen på Intranätet 
 
 

4.1.11 Navigationsprinciper & navigationselement 
 
En meny till vänster om ”fönstret” används för navigation tillsammans med 
snabbmenyn som ligger högerjusterat ovanför fönstret. Snabbmenyn innehåller 
länkar som en användare snabbt vill komma åt, dvs. ”Aktuellt”, ”Kontakt”, 
”Hem”. Huvudmenyn innehåller alla övriga länkar till webbplatsens olika sidor. 
Huvudmenyn expanderar neråt när användaren klickar på rubrikerna. När 
användaren klickar på någon länk ändras informationen i textrutan och 
bildobjektet till höger om textrutan. Övriga objekt på webbplatsen skiftar inte 
vid navigering på webbplatsen. 
 
När användaren klickar på en länk laddas hela sidan om, även menyerna. För att 
slippa problem med navigeringen på webbplatsen, registrering på sökmotorer, 
mm har inte frames använts. 
 
För global navigering, dvs. om användaren klickar på någon länk vilken inte hör 
till webbplatsen öppnas ett nytt fönster där sidan visas. 
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4.1.12 Grafisk profil 
 
Sidformat 

• Marginaler 
Fönstrets bredd är satt till 621 och höjden *. Marginalen från vänster till 
fönstret är 149 px, marginalen ovan ner till fönstret är satt till 110px. 
Tanken med ovanstående mått är att webbplatsen ska passa i de 
vanligaste upplösningarna: 800*600 , 1024*768 , 1280*1024. 

 
• Tabeller 

o Webbplatsen 
 

 
Figur 9 Skärmdump över tabeller på webbplatsen 
 
 

o Intranätet 
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Figur 10 Skärmdump över tabeller på intranätet 

 
 
Färger 

• Webbsäkrade färger 
För att färgerna på webbplatsen ska se likadana ut på olika datorer 
används endast de webbsäkra färgerna. De färger som används är: 
Organge: #FF9900 
Vit:               #FFFFFF 
Svart:               #000000 
 

• Textfärg  
Länkar, rubriker och texter på webbplatsen är svartfärgad. 
 

• Bilder (färgskala, ton) 
Bilder som används är ganska skarpa för att skapa kontrast mot den 
oranga bakgrunden. 
 

• Bakgrundsfärger 
Baggrundsfärgen till själva ”ramen” i fönstret är vitfärgad. 
 

Logo            
 

 
Figur 1 Logotyp för Creative Business Management 
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• Principer för användning 

Logo är framtagen av en tidigare projektgrupp och kommer att användas 
på webbplatsen för att skapa samhörighet med utbildningens öviga 
material. Logotypen består av förkortningen av utbildningen, dvs. CBM. 
I den mellersta bokstaven är det ett utropstecken med stjärna som punkt. 
 

• Färger 
Färgerna för logo är de samma som övig text på sidan, dvs. svart. Detta 
för att begränsa  
antalet färger för projektet för att det inte skall bli för ”rörigt”. 
 

• Tillåtna storlekar 
Logo på webbplatsen har storleken 61 px * 21 px 

 
Typsnitt 

• Rubriker 
Rubriker är av typen Verdana, fet, storlek 14. 
 

• Text 
Text är av typen Verdana, normal,  10 
 

• Länkar 
Länkar är av typen Verdana, fet, 10 

 
 
Grafik & Bilder 

• ”Tyngd” på sidan (Kb) 
Varje sida på webbplatsen får väga max 20-30kb vilket motsvarar ca 5 
sekunder, målet är att hålla sig under 20kb för att sidan skall bli så ”lätt” 
som möjligt. 
 

• Visning 
Bilden visas inte förräns hela bilden är inladdad, detta val eftersom 
bilderna är så pass ”lätta”. 
 

• Antal bilder/sida 
Antalet bilder per sida bör inte överstiga 4-5 stycken beroende på vilken 
sida som besökts. 
 

• Regler för Alternativa-texter 
Alternativa texter på bilder används för att beskriva bildens innehåll i 
text. 
 

• Upplösning, kvalitetskrav 
Varje bild behandlas enskilt för att ”väga” så lite som möjligt. Kvalitén 
på bilderna skall ligga precis ovanför tröskeln där ögat ser att kvalitén är 
nedsatt.  
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4.1.13 Mallar för sidor 
 
Nedan beskrivs en utseendet av webbplatsens sidor i form av en mall. Text, 
länkar, och rubriker är beskrivna med typsnitt, storlek och attribut. 
 
 

 
Figur 11 Skärmdump över grafik på webbplatsen 
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Figur 12 Skärmdump över grafik på Intranätet 
 

4.1.14 Funktions/Programspecifikation 
 
Webbplatsen skall tillhandahålla följande funktioner: 
 
Anmälning till konferens 
En funktion för anmälning ska användas till den inledande konferensen. En 
användare går in på webbplatsen för Creative Business Management där 
information om kommande konferens går att hitta. På webbsidan finns ett 
bindande anmälningsformulär för att boka en plats till konferensen. Användaren 
fyller i anmälningsuppgifter och när han trycker på knappen ”Vidare” skickas 
han vidare till en bekräftelseruta där inskriven information skall kontrolleras. Är 
informationen felaktig klickar användaren på ”Backa” för att komma tillbaka 
och korrigera eventuella felaktigheter. Är informationen korrekt, klickar 
användaren på ”Skicka”, då lagras informationen i en databas och användaren 
får upp ett meddelande om att beställningen är genomförd. 
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Funktioner: 
 

• Formulärhantering 
 

Beskrivning: 
Användaren fyller i fylla i formulär om bindande anmälning till 
konferens. 

 
Parametrar: 

o Företagsnamn 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Adress 
o Postnummer 
o Ort 
o Email 
o Telefonnummer 
o Alternativt telefonnummer 

 
Programspråk: 

HTML 
  

 
• Databaslagring av anmälningsuppgifter 

 
Beskrivning: 

Användarens uppgifter struktureras upp och lagras i en databas. 
 
Parametrar: 

SQL - Insert i tabellen konferens: 
o Organisation 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Fakturaadress 
o Fakturaadress2 
o Postnummer 
o Ort 
o Email 
o Telefonnummer 
o Middag (Ja/Nej) 
o Ev. Matallergi 
o Räknare 

 
Programspråk: 

SQL 
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• Beställningsbekräftelse 
 
Beskrivning: 

Har uppgifterna lagrats i databasen får användaren ett meddelande 
om att beställningen är genomförd. 

 
Parametrar: 

Bekräftelse om genomförd beställning. 
 
Programspråk: 

HTML 
 
 
Administration av webbplatsens sidor 
 
Lärare/administratör loggar in på webbplatsen med användarnamn och lösenord. 
När läraren trycker på knappen ”Logga in” kontrolleras om användarnamn 
matchar lösenord och användaren skickas vidare till intranätet om matchning 
stämmer. Vid fel lösenord mot användarnamnet kommer en informationsruta 
upp där meddelande ges om felaktigt användarnamn/lösenord. 
 
Funktioner: 
 

• Inloggning 
Beskrivning:  

Lärare/administratör skriver in sitt användarnamn samt lösenord 
och trycker på knappen ”Logga in”, då sker vidarebefordring till 
intranätet. 

 
Parametrar: 

o Användarnamn 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

SQL 
 

 
• Lägg till ny sida 

Beskrivning: 
När användaren är inloggad väljer han vilken kategori som ska 
modifieras. När användaren klickat på tänkt kategori klickar han 
sedan vidare på ”Skapa ny sida” och får då upp en htmleditor i 
webbläsaren. Han skriver i Sidans namn, kategori, innehållet som 
ska visas på sidan och klickar sedan på ”Spara”. 
 

Parametrar: 
o Sidans namn 
o Kategori 
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o Innehåll 
 

Programspråk: 
JAVA 
SQL 

 
 

• Administrera sida 
Beskrivning: 

Vill användaren administrera en sida klickar han först på den 
kategori som sidan tillhör. Sedan väljer han den sida som ska 
modifieras och klickar på ”edit” och får då upp en htmleditor i 
webbläsaren. Därefter går det att korrigera innehållet på sidan i 
editorn och sedan klicka på ”Spara” för att spara de ändringar som 
gjorts. 

 
Parametrar: 

o Sidans namn 
o Kategori 
o Innehåll 

 
Programspråk: 

JAVA 
SQL 
 

• Radera sida 
Beskrivning: 

Användaren klickar på kategori att radera sida från. När han sedan 
klickar på ”Delete” får han upp en förfrågan om han verkligen vill 
att sidan skall tas bort. Väljs ”Ja” raderas sidan och väljs ”Nej” 
händer ingenting. 

 
Parametrar: 

o Sidans namn 
o Kategori 
o Innehåll 

 
Programspråk: 

JAVA 
SQL 

 
 
Administration av användare 
 
Administratör har genom inloggning tillgång att lägga till lärare och 
administratörer. För att komma åt denna funktion måste administratör logga in 
med giltigt användarnamn samt lösenord. Vid inloggningen får administratören 
tillgång till ett verktyg där lärare och administratörer kan läggas till, modifieras 
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och tas bort. Har ingen användare valt före administratören klickar på ”Radera” 
får han ett felmeddelande om att en person måste markeras före radering kan 
ske. Loggar en användare in som lärare kan han välja att modifiera sitt eget 
konto med samma uppgifter som om han vore administratör förutom att han inte 
kan ändra kontotypen. 
 
Funktioner: 
 

• Lägg till användare 
Beskrivning: 

Administratören lägger till användare genom att klicka på ”Lägg 
till användare” i Admin-menyn. Där fylls den nye användarens 
uppgifter i och administratören klickar sedan på ”Registrera” för 
att lagra användaren. Finns det redan en användare med samma 
namn kommer det upp felmeddelande om att en användare redan 
finns med det användarnamnet. 

 
Parametrar: 

o DokumentID 
o Användarnamn 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Användartyp 
o Email 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
 

• Modifiera användare 
Beskrivning: 

Administratören modifierar användarens uppgifter genom att 
klicka på ”Modifiera användare” i Admin-menyn. I en listbox får 
administratören välja vilken användare som skall modifieras. När 
han klickar på ”Visa” kommer vald användares uppgifter fram och 
kan editeras. För att spara de ändrade uppgifterna väljs sedan 
”Uppdatera”. Väljer administratören att ändra användarnamnet 
och det redan finns en användare med valt användarnamn visas 
information om att en användare med befintligt användarnamn 
redan finns. Vill administratören ångra redan inskrivna ändringar 
klickar han då på ”Ångra” för att ångra tillbaka de uppgifter som 
redan finns lagrade i databasen.  

 
Parametrar: 

o DokumentID 
o Användarnamn 
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o Förnamn 
o Efternamn 
o Användartyp 
o Email 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
• Radera användare 

Beskrivning: 
Administratören raderar användare genom att välja ”Radera 
användare” i Admin-menyn. Sedan väljs vilken användare som 
skall raderas i en list-box. När administratören valt användare och 
klickar på ”Radera” försvinner användaren och dennes uppgifter 
ur databasen. 

 
Parametrar: 

o DokumentID 
o Användarnamn 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Användartyp 
o Email 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
 
Administration dokument 
 
Administratör har genom inloggning tillgång till intranätet och administration 
av dokument. För att komma åt denna funktion måste lärare/administratör logga 
in med giltigt användarnamn samt lösenord. På intranätet kan lärare och 
administratörer administrera dokument för lagring eller publicering på 
webbplatsen.  
 
Funktioner: 
 

• Ladda upp dokument 
Beskrivning: 

För att ladda upp dokument på servern till databasen klickar den 
inloggade användaren på ”Ladda upp dokument” som finns i 
menyn. Därefter klickar användaren på ”Bläddra” och väljer det 
dokument som ska laddas upp till servern. När sedan dokumentet 
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är valt klickar sedan användaren på ”Öppna” och får då upp filen 
till textboxen. Slutligen klickar användaren på ”Ladda upp” för att 
slutföra överföringen till servern. I databasen lagras då ett fil-ID, 
filnamnet, storleken på filen, filtyp, innehållet ur filen och vilket 
datum som filen laddades upp. 

 
Parametrar: 

o FileID 
o FileName 
o FileSize 
o ContentType 
o BinaryData 
o ulDate 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
 

• Lista dokument 
Beskrivning: 

För att lista de uppladdade dokumenten som finns på servern 
klickar den inloggade användaren på ”Lista dokument” som finns i 
menyn. Dokumenten är där listade enligt det datum då 
dokumenten laddades upp på servern. Den inloggade användaren 
har nu följande möjligheter: 

• Ladda hem dokument 
För att ladda hem ett dokument klickar användaren bara 
på den fil han vill ta hem. Beroende på vilken webbläsare 
användaren använder sig av kommer det upp en 
”Filhämtnings-ruta” för att hämta hem fil till specifik 
plats på datorn. 
 

• Kopiera adress 
För att länka till filer vid nyskapande av sida eller 
administration av sida måste adressen till dokumentet 
skrivas in under knappen ”Insert Link”. Adressen är 
angiven efter dokumentets namn och kopieras genom att 
markera den adress som skall länkas in i dokumentet och 
sedan kopiera med exempelvis ”Ctrl + C”. 

 
 
Parametrar: 

o FileName 
o BinaryData 
o ulDate 

 
Programspråk: 
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ASP 
SQL 

 
 

4.1.15 Databaser 
 
Microsoft Access Tabell: konfDB 
 
Fältnamn  Datatyp 
kundID   Räknare PN 
organisation  Text 
fnamn  Text 
enamn  Text 
fakturaadress  Text 
fakturaadress2 Text 
postnummer  Text 
ort  Text 
email  Text 
telefonnummer Text 
mat  Text 
allergi  Text 
 
 
Microsoft Access Tabell: documents 
 
Fältnamn  Datatyp 
documnentID Räknare PN 
title   Text 
content  PM 
dataCreated  Datum/Tid 
category  Text 
show  Text 
 
 
Microsoft Access Tabell: users 
 
Fältnamn  Datatyp 
id  Räknare PN 
username  Text 
fnamn  Text 
enamn  Text 
pass  Text  
email  Text  
användartyp  Text 
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4.1.16 Tidplan 
 
2003-01-21 Start 
 
2003-03-01 Deadline - logik för anmälningsfunktion 
 
2003-03-19 Deadline - konferenssida 
 
2003-03-20 Konferenssida upplagd för drift. 
 
2003-04-15 Inlämning förslag till examensarbete 
 
2003-05-18 Inlämning av manus till examensarbete 
 
2003-06-01 Deadline – website 
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Fas 3 Systemdokumentation 
 
Systemdokumentationen utgör en vidareutveckling av systemspecifikationen 
och ska beskriva systemet på en sådan detaljnivå så att systemet är möjligt att 
underhålla för den/de systemutvecklare som skall sköta den fortsatta 
förvaltningen av systemet. De dokument som behövs för att presentera en 
sammanhängande systemdokumentation beskrivs nedan. 
 

4.1.17 Funktionell specifikation, prototypbeskrivning 
 
1. Anmälning till konferens 
En funktion som möjliggör att intresserade kan anmäla sig till konferensen om 
Creative Business Management på webben. Användaren fyller i 
anmälningsinformation och skickar iväg formuläret varpå han senare får 
bekräftelse på anmälningen. 
 
2. Administration av webbsidor 
Användaren har via webbplatsen möjlighet att tillhandahålla aktuellt 
material/information runt omkring utbildningen. Varje kurs kommer att ha en 
egen sida där ansvarig lärare eller annan ansvarig uppdaterar sidan i ett 
administrationsverktyg. 
 
3. Administration av användare 
Administratörer har via ett administrationsverktyg tillgång till att lägga till, 
modifiera och radera användare. Vid nyregistrering av användare får 
administratören välja om den nya användaren skall få rättigheter som lärare eller 
som administratör. 
 
4. Administration av dokument 
För att möjliggöra hantering och länkning av filer, såsom Word, Excel, 
PowerPoint, etc skall ett verktyg för uppladdning och hantering av filer 
användas. 
 
 

4.1.18 Informationsmodell 
 
De huvudsakliga informationsmängderna består av fakta till blivande studenter 
samt redan befintliga studenter på utbildningen Creative Business Management. 
Informationen delas upp för att webbplatsens olika intressenter så enkelt som 
möjligt skall hitta ”rätt” information. De tolkningsscheman som är aktuella är 
funktionella och målgruppsorienterade scheman eftersom det är emot studenter 
som är intresserade av managementutbildning som webbplatsen primärt vänder 
sig emot. 
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4.1.19 Site Map 
 
För att webbplatsens navigation skall bli så enkel som möjligt tillämpas 
principen ”max-3-klick”. Detta betyder att användaren inte skall behöva klicka 
på mer än 3 länkar för att nå önskad information/sida.  
Sitemap över webbplatsen som visar hur de olika sidorna är relaterade till 
varandra. 

 

 
 
Figur 5 Bild som visar sitemap över webbplatsen. 
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Sitemap över intranätet som visar hur de olika sidorna är relaterade till varandra. 
 
 
 

 
Figur 6 Bild som visar sitemap över intranätet. 
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4.1.20 Mappstruktur och filnamnstandard 
 
Visar med en översiktsbild den fysiska mappstrukturen och regler för innehåll. 
 
Nedanstående beskrivs den fysiska mappstrukturen: 
 

 bilder 
 data 
 editor 

 database 
 include 

 include 
 upload 

 
De fysiska filer som finns ligger direkt under rotkatalogen. Filer som skapas 
med hjälp av html-editorn sparas i editor/database/Document.mdb. 
I katalogen ”bilder” ligger de bilder som används på de fysiska sidorna. Bilder 
som skapas med hjälp av html-editorn sparas i 
editor/database/ImageLibrary.mdb. 
Katalogen editor innehåller de fysiska filerna som används på intranätet och 
som används för att skapa/redigera och radera sidor. Katalogen editor innehåller 
även en katalog som heter include, denna katalog innehåller include-filer som 
används på intranätets olika sidor. 
Katalogen Include ligger direkt i rotkatalogen innehåller filer som inkluderas på 
webbplatsens olika sidor. I upload finns filer för hanteringen av uppladdning av 
dokument på webbplasten via intranätet. 
 
 
Filnamnstandard: 

• Versaler/gemener 
o Filer som ska presenteras i webbläsaren innehåller bara gemener 

i filnamnet. Även bilder innehåller enbart gemener i filmnamnet. 
Dokument som lärare/administratör laddar upp via intranätet kan 
innehålla både versaler och gemener. 

 
• Ändelser (html/htm) 

o Filändelser som används på webbplatsen: 
 .asp 

 Används för presentation av data på webbplatsen. 
 .inc 

 Används för att inkludera filer som inte skall ändras i av   
 administratörer 

 .htm 
 Används för att inkludera filer som administratörer ska 
kunna   
 modifiera. 

 .mdb 
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 Filändelse för Access, databaslagring. 
 .htc 

Specificerar fonter, färger , positionering, och andra    
uppgifter som används i samband med html-editorn. 
 

• Mellanslag/understreck 
o Rubriker i menyn kan innehålla mellanslag vilket kan innebära 

problem vid navigering och olika webbläsare. Vid övriga fall när 
länkar innehåller flera ord används understreck för att slippa 
dessa problem. 

 
• Regler för namngivning av filer 

o Namnen på de fysiska filerna bör vara självförklarande. De filer 
som hör till administrationen av webbplatsen börjar på med 
”admin_förklaring.asp”. De sidor som skapas med hjälp av html-
editorn får ett id-nummer vilket blir dess namn. 

 
• Längd 

o Länkar på webbplatsens olika sidor kommer pga. den dynamiska 
uppbyggnaden av databasen vara ganska långa. Exempelvis: 
http://www.creativebusinessmanagement.com/kurser.asp?Title=
Kurser&DocumentID=55 

• Hantering av specialtecken (inklusive å, ä ö) 
o För att hantera länkar som innehåller mellanslag används 

följande kod: Server.URLEncode(länk) 
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4.1.21 Modulär design 

 
Figur 7 Bild över den modulära designen på webbplatsen 
 
 

 
Figur 8 Bild över den modulära designen på Intranätet 
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4.1.22 Navigationsprinciper & navigationselement 
 
En meny till vänster om ”fönstret” används för navigation tillsammans med 
snabbmenyn som ligger högerjusterat ovanför fönstret. Snabbmenyn innehåller 
länkar som en användare snabbt vill komma åt, dvs. ”Aktuellt”, ”Kontakt”, 
”Hem”. Huvudmenyn innehåller alla övriga länkar till webbplatsens olika sidor. 
Huvudmenyn expanderar neråt när användaren klickar på rubrikerna. När 
användaren klickar på någon länk ändras informationen i textrutan och 
bildobjektet till höger om textrutan. Övriga objekt på webbplatsen skiftar inte 
vid navigering på webbplatsen. 
 
När användaren klickar på en länk laddas hela sidan om, även menyerna. För att 
slippa problem med navigeringen på webbplatsen, registrering på sökmotorer, 
mm har inte frames använts. 
 
För global navigering, dvs. om användaren klickar på någon länk som inte hör 
till webbplatsen öppnas ett nytt fönster där sidan visas. 
 
 

4.1.23 Språkhantering 
 
De språk som används på webbplatsen är: svenska. 
Textmaterial erhålls från arbetsgivare.  
 
 

4.1.24 Mallar för sidor 
 
Nedan beskrivs en mall över webbplatsens sidor i form av en mall. Text, länkar, 
och rubriker är beskrivna med typsnitt, storlek och attribut. 
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Figur 11 Skärmdump över grafik på webbplatsen 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

65

 
Figur 12 Skärmdump över grafik på Intranätet 
 
 
 
 

4.1.25 Funktions/Programspecifikation 
 
Webbplatsen skall tillhandahålla följande funktioner: 
 
Anmälning till konferens 
 
En funktion för anmälning ska användas till den inledande konferensen. En 
användare går in på webbplatsen för Creative Business Management där 
information om kommande konferens går att hitta. På webbsidan finns ett 
bindande anmälningsformulär för att boka en plats till konferensen. Användaren 
fyller i anmälningsuppgifter och när han trycker på knappen ”Vidare” skickas 
han vidare till en bekräftelseruta där inskriven information skall kontrolleras. Är 
informationen felaktig klickar användaren på ”Backa” för att komma tillbaka 
och korrigera eventuella felaktigheter. Är informationen korrekt, klickar 
användaren på ”Skicka”, då lagras informationen i en databas och användaren 
får upp ett meddelande om att beställningen är genomförd. 
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Funktioner: 
 

• Formulärhantering 
 

Beskrivning: 
Användaren fyller i formulär om bindande anmälning till 
konferens. 

 
Parametrar: 

o Företagsnamn 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Adress 
o Postnummer 
o Ort 
o Email 
o Telefonnummer 
o Alternativt telefonnummer 

 
Programspråk: 

HTML 
  

 
• Databaslagring av anmälningsuppgifter 

 
Beskrivning: 

Användarens uppgifter struktureras upp och lagras i en databas. 
 
Parametrar: 

SQL - Insert i tabellen konferens: 
o Organisation 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Fakturaadress 
o Fakturaadress2 
o Postnummer 
o Ort 
o Email 
o Telefonnummer 
o Middag (Ja/Nej) 
o Ev. Matallergi 
o Räknare 

 
Programspråk: 

SQL 
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• Beställningsbekräftelse 
 
Beskrivning: 

Har uppgifterna lagrats i databasen får användaren ett meddelande 
om att beställningen är genomförd. 

 
Parametrar: 

Bekräftelse om genomförd beställning. 
 
Programspråk: 

HTML 
 
 
Administration av webbplatsens sidor 
 
Lärare/administratör loggar in på webbplatsen med användarnamn och lösenord. 
När läraren trycker på knappen ”Logga in” kontrolleras om användarnamn 
matchar lösenord och användaren skickas vidare till intranätet om matchning 
stämmer. Vid fel lösenord mot användarnamnet kommer en informationsruta 
upp där meddelande ges om felaktigt användarnamn/lösenord. 
 
Funktioner: 
 

• Inloggning 
Beskrivning:  

Lärare/administratör skriver in sitt användarnamn samt lösenord 
och trycker på knappen ”Logga in”, då sker vidarebefordring till 
intranätet. 

 
Parametrar: 

o Användarnamn 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

SQL 
 

 
• Lägg till ny sida 

Beskrivning: 
När användaren är inloggad väljer han vilken kategori som ska 
modifieras. När användaren klickat på tänkt kategori klickar han 
sedan vidare på ”Skapa ny sida” och får då upp en htmleditor i 
webbläsaren. Han skriver i Sidans namn, kategori, innehållet som 
ska visas på sidan och klickar sedan på ”Spara”. 
 

Parametrar: 
o Sidans namn 
o Kategori 
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o Innehåll 
 

Programspråk: 
JAVA 
SQL 

 
 

• Administrera sida 
Beskrivning: 

Vill användaren administrera en sida klickar han först på den 
kategori som sidan tillhör. Sedan väljer han den sida som ska 
modifieras och klickar på ”edit” och får då upp en htmleditor i 
webbläsaren. Därefter går det att korrigera innehållet på sidan i 
editorn och sedan klicka på ”Spara” för att spara de ändringar som 
gjorts. 

 
Parametrar: 

o Sidans namn 
o Kategori 
o Innehåll 

 
Programspråk: 

JAVA 
SQL 
 

• Radera sida 
Beskrivning: 

Användaren klickar på kategori att radera sida från. När han sedan 
klickar på ”Delete” får han upp en förfrågan om han verkligen vill 
att sidan skall tas bort. Väljs ”Ja” raderas sidan och väljs ”Nej” 
händer ingenting. 

 
Parametrar: 

o Sidans namn 
o Kategori 
o Innehåll 

 
Programspråk: 

JAVA 
SQL 

 
 
 
Administration av användare 
 
Administratör har genom inloggning tillgång att lägga till lärare och 
administratörer. För att komma åt denna funktion måste administratör logga in 
med giltigt användarnamn samt lösenord. Vid inloggningen får administratören 
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tillgång till ett verktyg där lärare och administratörer kan läggas till, modifieras 
och tas bort. Har ingen användare valt före administratören klickar på ”Radera” 
får han ett felmeddelande om att en person måste markeras före radering kan 
ske. Loggar en användare in som lärare kan han välja att modifiera sitt eget 
konto med samma uppgifter som om han vore administratör förutom att han inte 
kan ändra kontotypen. 
 
Funktioner: 
 

• Lägg till användare 
Beskrivning: 

Administratören lägger till användare genom att klicka på ”Lägg 
till användare” i Admin-menyn. Där fylls den nye användarens 
uppgifter i och administratören klickar sedan på ”Registrera” för 
att lagra användaren. Finns det redan en användare med samma 
namn kommer det upp felmeddelande om att en användare redan 
finns med det användarnamnet. 

 
Parametrar: 

o Användarnamn 
o Förnamn 
o Efternamn 
o Användartyp 
o Email 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
 

• Modifiera användare 
Beskrivning: 

Administratören modifierar användarens uppgifter genom att 
klicka på ”Modifiera användare” i Admin-menyn. I en listbox får 
administratören välja vilken användare som skall modifieras. När 
han klickar på ”Visa” kommer vald användares uppgifter fram och 
kan editeras. För att spara de ändrade uppgifterna väljs sedan 
”Uppdatera”. Väljer administratören att ändra användarnamnet 
och det redan finns en användare med valt användarnamn visas 
information om att en användare med befintligt användarnamn 
redan finns. Vill administratören ångra redan inskrivna ändringar 
klickar han då på ”Ångra” för att ångra tillbaka de uppgifter som 
redan finns lagrade i databasen.  

 
Parametrar: 

o Användarnamn 
o Förnamn 
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o Efternamn 
o Användartyp 
o Email 
o Lösenord 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
• Radera användare 

Beskrivning: 
Administratören raderar användare genom att välja ”Radera 
användare” i Admin-menyn. Sedan välj vilken användare som 
skall raderas i en list-box. När administratören valt användare och 
klickar på ”Radera” försvinner användaren och dennes uppgifter 
ur databasen. 

 
Parametrar: 

o Användarnamn 
 

Programspråk: 
ASP 
SQL 

 
 
Administration dokument 
 
Administratör har genom inloggning tillgång till intranätet och administration 
av dokument. För att komma åt denna funktion måste lärare/administratör logga 
in med giltigt användarnamn samt lösenord. På intranätet kan lärare och 
administratörer administrera dokument för lagring eller publicering på 
webbplatsen.  
 
Funktioner: 
 

• Ladda upp dokument 
Beskrivning: 

För att ladda upp dokument på servern till databasen klickar den 
inloggade användaren på ”Ladda upp dokument” som finns i 
menyn. Därefter klickar användaren på ”Bläddra” och väljer det 
dokument som ska laddas upp till servern. När sedan dokumentet 
är valt klickar sedan användaren på  ”Öppna” och får då upp filen 
till textboxen. Slutligen klickar användaren på ”Ladda upp” för att 
slutföra överföringen till servern. I databasen lagras då ett fil-ID, 
filnamnet, storleken på filen, filtyp, innehållet ur filen och vilket 
datum som filen laddades upp. 

 
Parametrar: 
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o FileID 
o FileName 
o FileSize 
o ContentType 
o BinaryData 
o ulDate 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 

 
 

• Lista dokument 
Beskrivning: 

För att lista de uppladdade dokumenten som finns på servern 
klickar den inloggade användaren på ”Lista dokument” som finns i 
menyn. Dokumenten är där listade enligt det datum då 
dokumenten laddades upp på servern Den inloggade användaren 
har nu följande möjligheter: 

• Ladda hem dokument 
För att ladda hem ett dokument klickar användaren bara 
på den fil han vill ta hem. Beroende på vilken webbläsare 
användaren använder sig av kommer det upp en 
”Filhämtnings-ruta” för att hämta hem fil till specifik 
plats på datorn. 
 

• Kopiera adress 
För att länka till filer vid nyskapande av sida eller 
administration av sida måste adressen till dokumentet 
skrivas in under knappen ”Insert Link”. Adressen är 
angiven efter dokumentets namn och kopieras genom att 
markera den adress som skall länkas in i dokumentet och 
sedan kopiera med exempelvis ”Ctrl + C”. 

 
 
Parametrar: 

o FileName 
o BinaryData 
o ulDate 

 
Programspråk: 

ASP 
SQL 
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4.1.26 Databaser 
 
Microsoft Access Tabell: konfDB 
 
Fältnamn  Datatyp 
kundID   Räknare PN 
organisation  Text 
fnamn  Text 
enamn  Text 
fakturaadress  Text 
fakturaadress2 Text 
postnummer  Text 
ort  Text 
email  Text 
telefonnummer Text 
mat  Text 
allergi  Text 
 
 
Microsoft Access Tabell: documents 
 
Fältnamn  Datatyp 
documnentID Räknare PN 
title   Text 
content  PM 
dataCreated  Datum/Tid 
category  Text 
show  Text 
 
 
Microsoft Access Tabell: users 
 
Fältnamn  Datatyp 
id  Räknare PN 
username  Text 
fnamn  Text 
enamn  Text 
pass  Text  
email  Text  
användartyp  Text 
 
 

4.1.27 Teknisk dokumentation 
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Dessa tekniker kommer används : 
ASP, databas, tabell, VBscript, SQL, JAVA 

ASP (Active Server Page) 

 
ASP är en teknik som tillåter skapandet av dynamiska och interaktiva sessioner med 
användare. En ASP-sida är en webbsida som innehåller HTML och inbäddad VBScript 
eller Jscript. 

Databas 
 
Databas används för att samla in anmälningar till kommande konferens. Uppgifter som 
namn, adress, etc. lagras i databasen och kommer senare användas för utskicka av senare 
material. 

Tabell 
 
Tabeller används för att strukturera upp informationen och för att få ett önskat utseende 
designmässigt på webbsidorna. 

VBScript (Visual Basic Scripting Edition) 
 
VBScript är baserat på programmeringsspråket Visual Basic och möjliggör användningen 
av interaktiva knappar, scrollbars, mm på webbsidorna. 

SQL 
 
Används för att lagra användarinformation i databasen vid registrering till konferens. 
 
JAVA 
 
JAVA är ett objektorienterat språk för distribuerad programmering. Syftet med Java är att 
det ska vara oberoende av dator eller plattform där programmen körs och förutsättningen 
för detta är att en tolk laddas in (JVM) som gör datorerna lika gentemot programmet. 
Själva programspråket heter JavaScript och de små programrutinerna kallas för applet. 
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Fas 4 Sjösättning 

4.1.28 Utbildning av webbplats 
 
För att lärare/administratörer skall kunna använda webbplatsen måste en 
utbildning ske gällande hantering av intranätet. Utbildningen kommer att göras 
med en demonstration för hur de olika funktionerna fungerar på webbplatsen. 
Tidpunkten för utbildningen kommer att fastställas när tillräcklig information 
framtagits av projektgruppen för att lägga upp på webbplatsen. Som hjälp finns 
en mindre användarhandbok (se bilaga 2, andvändarhandbok) som enkelt 
förklarar intranätets funktionalitet. 
 
Version 1.1 samt Version 2.0 baseras på följande testrapport framtagen från 
4.2.12 Testrapport: 
 
Kategorier av kommentarer: 

• Bra 
Detta sätt att göra saker på tyckte testdeltagare var bra. Det kan tjäna 
som förebild för den fortsatta utvecklingen. 

 
– Webbplatsen ser bra ut. 
– Jag tycker designen uppfyller mina förväntningar. 
– Mycket bra att det inte är något plotter 
– Webbplatsen ger ett seriöst intryck. 
– Bra med kontaktinformation direkt på första sidan 

 
 

• Förbättringsförslag 
Ett förslag från en testdeltagare som kan medföra en väsentlig 
förbättring av användarupplevelsen. 
 
– Felstavning av webmaster, ett ”b” 

Antalet användare som upplevde detta problem:  1st 
 Lösningsförslag:  
 Korrigera stavningsfel. 
– Borde stå kontakta webmaster 

Antalet användare som upplevde detta problem: 2 st 
Lösningsförslag: 
Formulera om länk 

– Intranätet – Hjälptext för vanligaste företeelser först. 
Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
Lösningsförslag: 
Se över hjälpinformation. 

– Otydligt att menyn expanderar neråt. 
Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
Lösningsförslag: 
Se över alternativ för att förtydliga menyns funktionalitet. 
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• Kosmetiskt problem 

Användaren blir överraskad eller försenas upp till en minut. Bör rättas 
vid tillfälle. 
 
– Bekräftelse saknas när ny sida skapas på intranätet. 

Antalet användare som upplevde detta problem:  2 st 
 Lösningsförslag:  
 Lägg in bekräftelse på att sida skapats samt ändrats. 

 
 

• Allvarligt problem 
Användaren försenas väsentligt, dvs. i flera minuter. Problemet är ibland 
orsak till katastrofer. 
 
– Startsida vore bättre namn istället för webbläge på intranätet. 

Antalet användare som upplevde detta problem: 4 st 
 Lösningsförslag:  
 Ändra till startsida. 
– Kontakt finns på två ställen på första sidan. 

Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
 Lösningsförslag:  
 Ta bort en av de två länkarna. 
 

 
• Kritiskt problem 

Problemet är ofta orsak till katastrofer. En katastrof är en situation där 
webbplatsen ”besegrar” användaren. Det kan vara att problemet gör att 
användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för 
att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren 
missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. 
 
–  

 

4.1.29 Version 1.1 
Version 1.1 baseras på de mindre omfattande förbättringsförslag som tas fram i 
resultatet från 6.12 Testrapport. 
 
De förbättringsåtgärder som Version 1.1 innehåller är: 

• Korrigera stavningsfel för webmaster. 
• Formulera om länk till webmaster till: ”Kontakta webmaster”. 
• Ändra ”Åter till webbläge” till ”Startsida”. 
• Radera en av de två länkarna ”Kontakt”. 
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4.1.30 Version 2 
 
Version 2 av webbplatsen är resultatet ur 6.12 Testrapport. Version 2 innehåller 
förbättringsförslag på den nuvarande webbplatsen. Följande kategorier tas fram 
ur testrapporten: 
 
De förbättringsåtgärder som Version 2 innehåller är: 

• Lägg in bekräftelse på att sida skapats samt ändrats på intranätet. 
• Se över menyns funktionalitet, kanske olika färger och typsnitt på 

kategorier/underkategorier. 
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4.2 Resultat – ”Tänka högt-test” 
 

4.2.1 Testplan 
 
Syfte 
 
Syftet med testet är att undersöka om webbplatsen/intranätet är till belåtenhet för användarna 
gällande funktionalitet samt layout. 
 
 
Gällande webbplats 
 
Testet gäller webbplatsen www.creativebusinessmanagement.com och dess intranät. 
 
 
Profil för testdeltagare 
 
Läraren/administratören 
Har tidigare erfarenhet från högskoleundervisning och undervisar i ledarskap i 
Rättvik. Läraren/administratören använder Office-verktygen i sitt arbete, är 
medelvan datoranvändare och använder uppdaterade datorer samt webbläsare. 
Han använder intranätet på webbplatsen för att själv uppdatera information och 
material för kurser. Information som är intressant för studenter att ta del av kan 
vara föreläsningsmaterial, information om kurslitteratur och kontaktinformation 
till berörda lärare. 
 
Den nuvarande studenten 
Den typiske studenten är man eller kvinna, är 30 år och studerar Creative 
Business Management i Rättvik. Studenten är van datoranvändare och använder 
datorn till sina studier, han har god kunskap om de vanligaste Office-verktygen 
och använder främst ordbehandlingsprogram till sin utbildning. Studenten har 
tillgång till uppdaterade datorer samt webbläsare och använder Internet som 
kommunikationsverktyg och som kunskapskälla. Han är dagligen uppkopplad 
mot Internet och för att nå resultat med sina studier vill studenten lätt få tillgång 
till uppdaterad information och på ett smidigt sätt kunna kontakta lärare och 
andra ansvariga för sin utbildning.  
 
Den blivande studenten 
Den typiske blivande studenten är man eller kvinna, är 30 år och är intresserad 
av utbildningen Creative Business Management i Rättvik. Den blivande 
studenten är van datoranvändare och använder datorn i sökandet efter 
utbildning, han har bra kunskap om de vanligaste Office-verktygen och 
använder främst ordbehandlingsprogram på sitt nuvarande arbete. Den blivande 
studenten har tillgång till uppdaterade datorer samt webbläsare och använder 
Internet som kommunikationsverktyg och som kunskapskälla. Han är dagligen 
uppkopplad mot Internet och för att tillgodogöra sig information gällande 
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utbildningar vill han ha uppdaterad information och på ett smidigt sätt kunna 
kontakta lärare och andra ansvariga för utbildning. 
 
 
Användning av testresultat 
 
Resultatet av TH-test kommer att ge både förbättringsförslag samt kritik om vad 
som är bra/fungerar. Genom denna kritik från webbplatsens användare kommer 
vidareutveckling av webbplatsen att underlättas. 
 
 

4.2.2 Välj ut och informera testdeltagare 
 
Deltagare 1: 2003-04-28, 14.30 
Deltagare 2: 2003-04-29, 18.00 
Deltagare 3: 2003-05-06, 15.00 
Deltagare 4: 2003-05-08, 13.00 
Deltagare 5: 2003-05-08, 21.00 
 
 

4.2.3 Testuppgifter 
 
1. Gå in på webbplatsen www.creativebusinessmanagement.com 
2. Leta reda på intranätet och logga in med följande uppgifter: användarnamn:      
    1, lösenord: 2. 
3. Skapa den nya kursen ”Samhällsutveckling” med följande information: 
    ”Kursen Samhällsutveckling startar den 3 augusti.” – SPARA 
4. Ändra datumet till den 7 december. – SPARA 
5. Återgå till webbläget och kontrollera vilket datum den nya kursen startade. 
6. Ta reda på vilket datum sista ansökningsdag det är för att söka till CBM. 
7. Vad har läraren Eva-Lisa Ahnström för telefonnummer? 
 
 

4.2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det enklaste och effektivaste sättet är att samla in data från en test av denna typ 
är genom att anteckna testanvändarens åsikter direkt på papper.16 För att få med 
alla kommentarer testanvändaren gör om webbplatsen är det viktigt att skriva 
ner dennes kommentarer direkt. 
 
 

                                                 
16 Rolf Molich, Webbdesign med fokus på användbarhet, sid 164 
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4.2.5 Generalrepetition av testet 
 
Test av användbarhetstest gick som planerat, inga ändringar av testuppgifterna 
görs. 

Genomförande 
 

4.2.6 Förberedelse av testet 
 
Checklista före test: 
Test av utbildningen CBM webbplats. 
 

1. Välkomnande. ”Det är webbplatsen vi testar, inte dig.” 
2. Fastslå dina och våra rättigheter. 
3. Personlaga upplysningar. 
4. Vad är din nuvarande sysselsättning? Har du hört talas om CBM? 
5. Har du besökt webbplatser för försäkringsbolag? Om svaret är ja, vilka? 

Vad ansåg du om utbildningens webbplats? 
6. Vad vill du gärna hitta på en utbildnings webbsida? 
7. Vad vill du inte se på en utbildnings webbsida? 
8. Instruktion: du får varje uppgift av mig nedskriven på papper. Medan du 

löser uppgiften ber jag dig tänka högt. Det säger mig någonting om vad 
du funderar över. När du tycker att du har löst uppgiften lämnar du 
tillbaka papperet med uppgiften till mig. 

9. Uppgiftslösning. 
 
 

4.2.7 Mottagning av testdeltagare 
 
Ett inledande informellt samtal om syftet med testet görs, testdeltagarens 
yrkesmässiga och datamässiga bakgrund, osv. Information som framkommer 
vid detta samtal är användbart vid utvärderingen av testet. 
 
 

4.2.8 Testdeltagare förväntningar på webbplatsen 
 
Sammanfattning av de olika testdeltagarnas förväntningar på webbplatsen finns 
i 6.11 Analysera data. 
 
 

4.2.9 Lösning av uppgifter 
 
Sammanfattning av resultatet på de olika testarna finns i 6.11 Analysera data. 
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4.2.10 Diskussion med testdeltagaren (efterdiskussion, debrifing) 
 
Sammanfattning av resultatet på de olika testarna finns i 6.11 Analysera data. 

Sammanställning av resultat 
 

4.2.11 Analysera data 
 
Testdeltagare har valts för att representera de 3 primära målgrupperna, blivande 
studenter, nuvarande studenter och lärare/administratörer. Frågorna är 
utformade som ett scenario där en användare går in på webbplatsen, loggar in på 
intranätet, skapar ny kurs, korrigerar kurs, ser resultatet och sedan kollar 
uppgifter för personal. 
 
Sammanfattning av testuppgifter: 
 
Inledande kommentarer om liknade webbplatser: 
 
Har du besökt webbplatser för utbildning? Om svaret är ja? Vad ansåg du 
om utbildningens webbplats? 
– Webbplatsernas sidor är lite för plottriga, svårt att hitta rätt information bland   
   all text och länkar. 
 
 
Vad vill du gärna hitta på en webbsida avsedd för utbildning? 
– Kontaktuppgifter till lärare och ansvariga 
– Information om hur man söker till utbildningen 
– När , var examination 
– Info om studiemedel 
– Vad skolan erbjuder för utbildning 
– Om utbildning går att läsa på distans 
– Bakgrund om utbildning 
– Scheman 
– Kurser 
– Föreläsningsanteckningar 
– Tentamensscheman 
 
 
Vad vill du inte se på en webbsida avsedd för utbildning? 
– Ostrukturerat länksystem, komplicerade länkar 
– För mörka/ljusa sidor 
– Reklam 
– Rörig grafik 
– För mycket färger. 
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– Många klick till sökt information 
– Invecklad struktur 
 
 
Testuppgifter: 
 
1. Gå in på webbplatsen www.creativebusinessmanagement.com 
– Inga kommentarer. 
2. Leta reda på intranätet och logga in med följande uppgifter: 
användarnamn: 1, lösenord: 2. 
– Intranät, borde ligga under Personal. 
 
 
3. Skapa den nya kursen ”Samhällsutveckling” med följande information: 
    ”Kursen Samhällsutveckling startar den 3 augusti.” – SPARA 
– Antar att länken jag ska klicka på länken kurser. Ok, måste det vara    
    ”Skapa ny sida”.  
– Ingen bekräftelse på att jag sparat sidan? 
 
 
4. Ändra datumet till den 7 december. – SPARA 
– Kurser - bra att det står ”Edit”. 
 
 
5. Återgå till webbläget och kontrollera vilket datum den nya kursen 
startade. 
– Hmmm… långsökt med ”Åter till webbläge”, borde stå nåt med Startsida. 
 
6. Ta reda på vilket datum sista ansökningsdag det är för att söka till CBM. 
– Ligger nog under ”Blivande student” i menyn. 
 
 
7. Vad har läraren Eva-Lisa Ahnström för telefonnummer? 
– Lärare är personal, borde ligga där. 
 
 
Avslutande kommentarer CBM 
 
Har webbplatsen motsvarat dina förväntningar: 
– Jag tycker designen uppfyller mina förväntningar. 
 
 
Om du skulle ge CBM ett par goda råd, vad skulle det vara: 
– Felstavning av webmaster, ett ”b” 
– Kortkurs har en lite otydlig innebörd 
– Bekräftelse saknas när ny sida skapas på intranätet. 
– Startsida vore bättre namn istället för webbläge kanske. 
– Intranätet – Hjälptext för vanligaste företeelser först. 
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– Jag tycker inte det syns att menyn ”droppar” ner. 
 
 
Hur ser du på uppbyggnaden av förstasidan: 
– Snabbmenyn ”märks lite dåligt”  
– Gärna nyheter direkt på förstasidan. 
– Borde stå kontakta webmaster 
– Kontakt finns på två ställe på förstasidan. 
– Kontaktinfo högst upp eftersom det är vanligast så. 
– Text är för liten, liksom menyn 
– Mycket bra att det inte är något plotter 
 
 
Stämmer webbsidan designmässigt överens med hur du uppfattar CBM: 
– Ja, webbplatsen ger ett seriöst intryck. 
 
 

4.2.12 Testrapport 
 
Testrapporten innehåller kommentarer med följande attribut: 

• Klassifikation – Kommentarens kategori 
• Beskrivning 
• Antalet användare som upplevde detta problem 
• Lösningsförslag 

 
Kategorier av kommentarer: 

• Bra 
Detta sätt att göra saker på tyckte testdeltagare var bra. Det kan tjäna 
som förebild för den fortsatta utvecklingen. 

 
– Webbplatsen ser bra ut. 
– Jag tycker designen uppfyller mina förväntningar. 
– Mycket bra att det inte är något plotter 
– Webbplatsen ger ett seriöst intryck. 
– Bra med kontaktinformation direkt på första sidan 

 
 

• Förbättringsförslag 
Ett förslag från en testdeltagare som kan medföra en väsentlig 
förbättring av användarupplevelsen. 
 
– Webmaster med ett ”b” 

Antalet användare som upplevde detta problem:  1st 
 Lösningsförslag:  
 Korrigera stavningsfel. 
– Borde stå kontakta webmaster 

Antalet användare som upplevde detta problem: 2 st 
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Lösningsförslag: 
Formulera om länk 

– Intranätet – Hjälptext för vanligaste företeelser först. 
Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
Lösningsförslag: 
Se över hjälpinformation. 

– Otydligt att menyn expanderar neråt. 
Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
Lösningsförslag: 
Se över alternativ för att förtydliga menyns funktionalitet. 

 
 

• Kosmetiskt problem 
Användaren blir överraskad eller försenas upp till en minut. Bör rättas 
vid tillfälle. 
 
– Bekräftelse saknas när ny sida skapas på intranätet. 

Antalet användare som upplevde detta problem:  2 st 
 Lösningsförslag:  
 Lägg in bekräftelse på att sida skapats samt ändrats. 

 
 

• Allvarligt problem 
Användaren försenas väsentligt, dvs. i flera minuter. Problemet är ibland 
orsak till katastrofer. 
 
– Startsida vore bättre namn istället för webbläge på intranätet. 

Antalet användare som upplevde detta problem: 4 st 
 Lösningsförslag:  
 Ändra till startsida. 
– Kontakt finns på två ställen på första sidan. 

Antalet användare som upplevde detta problem: 1 st 
 Lösningsförslag:  
 Ta bort en av de två länkarna. 
 

 
• Kritiskt problem 

Problemet är ofta orsak till katastrofer. En katastrof är en situation där 
webbplatsen ”besegrar” användaren. Det kan vara att problemet gör att 
användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för 
att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren 
missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. 
 
–  
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4.2.13 Uppföljning 
 
Uppföljning av testrapport sker genom Siegels utvecklingsmodell, Fas 4 – 
Version 1.1 samt Version 2.0.  Mindre omfattande förändringar görs till version 
1.1. Version 2.0 av webbplatsen innehåller förändringar som är av större 
omfattning. 
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5 Analys & Slutsatser 
 
I detta kapitel har analys samt slutsatser gjorts på det egna arbetet gällande den 
tid examensarbetet utfördes. De moments som tagits upp är: 

• Metod 
• Arbeta med Siegel 
• Arbeta med Molich 
• Eget utförande 
• Dokumentation 

 
 
5.1 Metod 
 
Valet av modell för examensarbetet gjordes i samråd med handledarenn på 
Högskolan Dalarna, Joakim Karlsson. En bidragande orsak till att det blev 
Siegels modell för utveckling av webbapplikationer (Siegel, David, 1996 
Secrets of Successful Websites) var att tiden för att nå resultat med 
konferenssidan var knapp. Detta gjorde att valet av modell blev enkelt eftersom 
jag har erfarenhet av modellen från tidigare arbete.  
 
I modellen beskriver Siegel vad som ska tas fram från de olika metodstegen, 
vad han däremot inte beskriver är hur framtagningen av materialet skall ske. 
Eftersom detta kan ses som ett problem har en anpassning av Siegels modell 
gjorts som även svarar på frågan ”hur” metodstegen tas fram. 
 
Den modell som använts för kontroll av användbarhet på den färdiga 
webbplatsen är en anpassad version av ”Tänka högt-tester” (Rolf Molich, 
Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002). Valet av modell gjordes genom 
skrivbordsstudier, syftet var att undersöka vilken som är den ledande modellen 
för användbarhetstest idag. 
 
 
5.2 Arbeta med Siegel 
 
Att arbeta med Siegels modell för webbutveckling i examensarbetet har både 
varit positivt och effektivt. Det är förhållandevis enkelt att sätta sig in i 
modellen och ta fram material och dokument som ligger till grund för det 
fortsatta arbetet.  
 
De negativa aspekterna som kan tas upp med att arbeta med Siegel i detta 
projekt är följande: 
 

• Lång tid till synbart resultat 
Eftersom anmälningssidan till konferensen snabbt behövde sättas i drift 
var det en nackdel att först behöva ta sig igenom och producera alla 
enligt Siegel nödvändiga dokument. Det skulle ha känts bättre i detta fall 
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att snabbt fått fram resultat som sedan skulle ha vidareutvecklas. Dvs. 
först ta fram en mall för att sedan gå vidare med funktionalitet, etc. 

 
• Beskriver inte hur 

Som tidigare nämnts beskriver Siegel vad som ska tas fram men vad han 
däremot inte beskriver är hur resultatet i varje metodsteg ska tas fram. 
Detta betyder att en nödvändig vidareutveckling av Siegels modell var 
nödvändig för genomförandet av examensarbetet. I modifieringarna av 
metodstegen försökte jag på ett enkelt sätt beskriva hur materialet i 
metodstegen skulle tas fram. Exempel på detta är metodsteget där 
resultatet ska bli ett scenario för hur den typiske användaren använder 
sig av webbplatsen. Metodsteget säger bara att scenariot ska tas fram 
men inte hur. Modifieringen blev att även beskriva hur scenariot skulle 
tas fram. Jag kom där fram till att det enklaste sättet att ta fram ett 
användarscenario var att utgå från egna erfarenheter för hur en student 
använder sig av en webbplats av denna typ. 

 
Positiva aspekter som kan belysas vid arbete med Siegels modell är: 
 

• Strukturerat material 
Modellen genererar ett överskådligt och lättförstått resultat för så väl att 
arbeta med som för grund till senare vidareutveckling. Den modulära 
designen, navigationsprinciper och grafisk profil ger en god 
förutsättning till återskapande och vidareutveckling av designen. 
Funktions-/programspecifikationen visar tydligt hur applikationens 
funktioner fungerar och hur data behandlas när användaren integrerar 
med systemet. 

 
• Lättarbetad och enkel modell 

Metodstegen i modellen har varit enkla att arbeta utifrån. Jag har inte 
fastnat på något speciellt steg utan arbetet har flutit på bra. Resultatet är 
lätt att förstå även för personer som inte är insatta i Siegels modell eller 
webbutveckling över huvud taget. 

 
• Logiska och sammanhängande metodsteg 

Som tidigare nämnts är metodstegen enkla att förstå. När ett steg 
avslutats kändes det naturligt att gå vidare till nästa. Stegen är 
sammanhängande på så sätt att de bygger på varandra och det är i många 
fall svårt att hoppa över steg för att gå vidare in på nästa. 
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5.3 Arbeta med Molich 
 
Molichs modell för användbarhetstest kan med fördel användas för projekt av 
denna karaktär. Modellen är enkel att följa och kräver inte några speciella 
förkunskaper. Av de metodsteg som används har jag inte identifierat några steg 
som kan sägas vara onödiga. Ett misstag som däremot gjordes i samband med 
test av webbplatsen, var att jag lät den första testdeltagaren ”se” webbplatsen 
när han svarade på frågor som; ”Vad tycker du bör finnas med på en webbplats 
av denna typ?”. Detta ledde till att testdeltagaren sökte genom rubrikerna på 
webbplatsen för att se vad som fanns och vad som ”normalt” inte fanns på 
liknande webbplatser. Intressanta uppgifter som kom fram under testerna är hur 
vanligt förekommande uttryck inom området har olika betydelse för olika 
betydelse för olika människor. Begreppet ”intranät” hade exempelvis en 
självklar betydelse för flertalet testdeltagare, dock hade en av testdeltagarna en 
helt annan bild om begreppets innebörd. 
 
Efter de första testerna upptäckte jag att det var viktigt att få testdeltagaren så 
avslappnad som möjligt. Detta gjordes genom ett antal steg som inte nämnts i 
modellen. 
 
Vid mottagandet av testdeltagaren sattes musik på för att få en avslappnad 
stämning, detta även för att simulera normalt bakgrundsljud till testet. Eftersom 
jag sedan tidigare kände testdeltagarna inledde jag det hela med en allmän 
diskussion kring studier, sport, etc. Fokus lades därmed inte på själva testet och 
tanken var att testdeltagaren inte skulle kunna uppfatta mötet som en test av 
honom utan mer som en hjälpande hand i mitt arbete. Testet utfördes sedan 
enligt modellens steg.  
 
Jag anser att detta tankesätt runt omkring testet var lyckat eftersom 
testdeltagarna agerade mer avslappnat än tidigare framför skärmen efter detta.  
 
De negativa aspekterna som kan tas upp med att arbeta med Molich i detta 
projekt är följande: 
 

• Aspekter som möjligen kan ses som mindre positiva i samband med 
användbarhetstestet är den förberedande informationsinsamlingen. Jag 
fann inte någon riktig användning för denna information, detta eftersom 
det inte fanns något uppföljande steg för att ta tillvara på den insamlade 
informationen. 
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Positiva aspekter som kan belysas vid arbete med Molich modell är: 
 

• Enkel modell 
Molich beskriver på ett enkelt sätt de olika stegen i modellen vilket 
medför att det är enkelt att genomföra användbarhetstest. Stegen i 
modellen är inte heller avancerade, varje steg resulterar i att önskat 
material tas fram utan onödigt spill. 

• Resultatgivande 
Modellen ger ett konkret resultat att arbeta vidare på. Testrapporten 
resulterar i förbättringsförslag, kosmetiska problem, kritiska problem 
samt positiv kritik på webbplatsen, detta ger klara direktiv på vad som 
behöver modifieras. Den positiva kritiken ger riktliner för vilket håll 
arbetet skall styras åt. 

 
 
5.4 Eget utförande 
 
Arbetet med att utveckla en webbplats tänkt för kommande utbildning har varit 
både intressant och lärorikt. Under första delen av projektet lades mycket av 
tiden ner på att sätta sig in i och reda ut vad beställaren egentligen ville ha. Efter 
detta har mycket av arbetet skett på egen hand. Fördelen med att arbeta mot en 
faktisk beställare är att se hur processer egentligen ser ut och hur förutsättningar 
förändras under projektets gång. Jag har blivit mycket positivt bemött av de 
personer som jag haft kontakt med under projekttiden. Ett av de större 
problemen som jag stött på under projektets gång är utformandet av design av 
webbplatsen. Designen utformades i samråd med en GT-student, Vit Vesley. 
Problemet var att designen aldrig blev riktigt spikad utan ändrades från dag till 
dag under en period, vilket inte var ett optimalt arbetssätt eftersom det drog ut 
på tiden. Lösningen till detta skulle ha varit att sätta ett datum för deadline av 
design och sedan hållit det fullt ut. 
 
Arbetet har mestadels av tiden bedrivits hemifrån vilket har inneburit såväl 
fördelar som nackdelar. Positivt har varit att jag inte har behövt anpassa mig 
efter några tider utan har kunnat arbeta i lugn och ro den tid jag har velat. Jag 
har däremot saknat den kontakt som kanske skulle ha getts om jag befunnit mig 
i samma lokaler som den resterande projektgruppen, detta skulle inte ha gått att 
genomföra men skulle möjligtvis ha gjort att arbetet genomförts effektivare. De 
möten som hållits med handledaren på Bangalore, Göran Larsson har gett 
inblick hur det fungerar ute på ”fältet”, där jag även blivit mycket väl bemött. 
 
Kontakten med handledare har fungerat bra både med Högskolan Dalarna och 
med Bangalore och IDEA2000. Kommunikationen har fungerat väl med den 
grupp av människor som jag har arbetat med. Det främsta mediet har varit mail, 
men även möten och telefonsamtal har gjort att arbetet flutit på ett bra sätt. 
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5.5 Dokumentation 
 
Eftersom dokumentationen har legat till grund för fortsatt arbete har 
dokumentering skett kontinuerligt under arbetets gång. Jag har följt 
metodstegen från punkt till punkt, vid mindre ändringar har jag gått tillbaka för 
att göra mindre korrigeringar. Efter varje seminarium, möte, telefonsamtal med 
berörda parter gällande projektet har jag skrivit ner anteckningar om vad som 
diskuterats, detta för att minimera misstag och missförstånd som kan uppstå vid 
senare arbete. Synpunkter som givits på seminarium och handledningar har 
korrigerats omgående. 
 
 

5.6 Slutsatser 
 
Följande slutsatser har dragits utifrån detta arbete. 
 
Slutsatser – Siegel 
 
Negativt 

• Siegels utvecklingsmodell beskriver inte ”hur” material ur metodsteg 
ska tas fram. 

 
Positivt 

• Material som tas fram är strukturerat och enkelt att förstå. 
• Modellen är enkel att sätta sig in i och arbeta med. 
• Metodstegen är sammanhängande och följer en röd tråd. 

 
 
Slutsatser – Molich 
 
Negativt 

• Molich modell saknar lite av den röda tråd som behövs för att känna att 
stegen bygger på varandra. 

 
Positivt 

• Modellen fungerar bra vid utveckling av webbplatser. 
• Det är enkelt att sätta sig in i modellen och arbeta med den. 
• Ett konkret resultat arbetas fram som är lätt att hantera. 

 
 
Slutsatser – Användbarhetstest vid utveckling av webbplatser 
 
För att lyckas med utvecklingen av en webbplats är det viktigt att utföra 
återkommande användbarhetstester. Ofta används användbarhetstester först när 
en webbplats börjar nå slutfasen i utvecklingskedjan. Detta betyder att ett 
projekt kan utvecklas åt fel håll och när användartestet till slut genomförs är det 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

90

redan för sent att byta riktning. Användningen av användbarhetstest ger i 
slutänden en bättre produkt med ett acceptabelt pris. 
 
Det är viktigt att inte blanda ihop begreppet funktionalitet med användbarhet. 
Funktionalitet tar ej hänsyn till om en användare av en viss webbplats kan 
använda webbplatsen, utan är enbart kopplat till funktioner och finesser. 
 
Jakob Nielsen som är en av de större författarna med anknytning till 
användbarhetstest säger att det endast krävs fem testanvändare för att finna 80% 
av de möjliga användarproblemen på en webbplats.17 Överstiger antalet 
testpersoner sex stycken kommer skillnaden i vad de olika testpersonerna säger 
bli marginell.18 Det optimala är att använda fem deltagare per test, och att testa 
webbplatsen i flera etapper med dessa användare.  
Eftersom människan upplever saker olika är det viktigt att användbarhetstester 
innehåller de primära kategorier av människor som senare kommer att använda 
den färdiga webbplatsen.  
 
Att utföra användbarhetstest i etapper ger en stabilare grund att arbeta utifrån. 
Detta eftersom arbetet kvalitetssäkras efter varje omgång med test vilket medför 
att det inte normalt sett inte behöver göras större förändringar utan bara mindre 
korrigeringar mellan testerna. Användbarhetstest kan göras på exempelvis 
pappersprototyper, visuell design, enskilda processer och test på färdig 
webbplats. 
 
I de moderna användbarhetstesterna är det inte intressant att undersöka vad 
slutanvändaren av ett system anser. Det viktiga är att koncentrera sig på 
användarens beteende när han använder systemet. 
 
”Tänka högt-test” kan med fördel användas i samband med utveckling av 
webbplatser. Modellen genererar på ett effektivt sätt material som 
utvecklingsgruppen behöver för fortsatt utveckling av webbplatsen. 
Kombinationen av Siegels utvecklingsmodell och Molich ”Tänka högt-test” 
fungerar utmärkt tillsammans eftersom Siegels modell saknar de mer 
djupgående användbarhetstest som jag anser krävs för utveckling av webbplats.  
 
Användbarhetstest bör utföras i etapper för att få stabilare grund att arbeta 
utifrån. Vid flera test fungerar de olika testerna som kvalitetssäkring för fortsatt 
arbete. 
 
För att en webbplats inte skall tappa besökare krävs det att besökarna är nöjda 
med såväl funktionalitet som design av webbplatsen. Den som vet vad 
användaren av webbplatsen bäst vill ha är just användaren själv, och det bästa 
sättet att ta reda på vad användaren vill ha, är genom att fråga honom. Tester av 
liknande typ används även inom andra områden än utveckling av webbplatser. 
Ett exempel är arkitekter där kunden och arkitekten testar sig fram till rätt 
planlösning genom skissade modeller.
                                                 
17 Jakob Nielsen, Användbar webbdesign, 2001 
18 Rolf Molich, Webbdesign med fokus på användbarhet, 2002 
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5.7 Reflektion 
 
Nedan följer ett exempel på vad som kan hända i verkligheten om detta viktiga 
steg med användbarhet förbigås: 
”En högt uppsatt arkitekt hade ansvar för att bygga en helt ny typ av liveteater. 
Allting verkade perfekt tills utprovningen av kostymer inför premiären skulle 
genomföras. Det fanns ingenstans att förvara de ankomna kostymerna. 
Varför? 
Orsaken, trots överflödig budget hade arkitekten missat en liten, men viktig 
detalj: omklädningsrum.” 
 
Exemplet visar att det trots stor budget går att misslyckas med att konstruera det 
som användaren skall använda eftersom den som bygger inte vet vad 
användaren egentligen vill ha. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Sammanfattning av intervjuer angående användarkrav 
 
Nedan följer en sammanställning över de intervjuer som gjorts. Intervjuerna har 
utförts som ostrukturerade intervjuer där användaren först testkört konkurrenters 
webbplatser för att se vad som finns och vad som saknas.  Med ostrukturerad 
intervju menas att intervjun inte följde någon fast frågeplan utan baserades på 
vidare  
Grunden till examensarbetet har varit baserat på egna tolkningar, kravspec från 
beställaren och denna sammanställning. 
 
Övergripande: 

• Användaren vill ha få antal ”klick” till sökt information. 
• Överskådlig design. 
• Lättnavigerade menyer. 
• Nyheter/aktuella händelser bör finnas på sidan. 
• Vissa högskolors webbplatser har ett utseende som gör att det känns som 

att man lämnar webbplatsen när man klickar sig fram, utseendet varierar 
för mycket. 

 
 
Typ av användare: 
 
Blivande studenter: 
Vad är det du vill ha ut av en webbplats ämnad åt denna typ av utbildning? 
Svar: 

• Information om behörighetskrav för att söka utbildningen 
• Det skall tydligt framgå när kurser börjar, när anmälningar skall vara 

inlämnade och andra viktiga händelser. 
• Kommentarer från tidigare studenter, vad är bra med just denna 

utbildning? 
• Informationen för blivande studenter ska vara samlad för att användaren 

lätt och snabbt ska hitta det han söker efter.  
 
Vilka funktioner vill du komma åt via denna sorts webbplats? 
Svar: 

• Länkar viktiga för att börja studera skall finnas på webbplatsen som 
exempelvis CSN, bostadsförmedlingar, länk till kommuner, student-
sidor, mm 

• Områdeskarta 
• Kurskatalog bör finnas att tillhandahålla på sidan 

 
Finns det någonting som liknande webbplatser för utbildning är mindre bra på? 
Svar: 
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• Information om antagning/sökning till program och kurser bör finns 
samlat för blivande studenter.  

 
 
Befintliga studenter 
Vad är det du vill ha ut av en webbplats ämnad åt denna typ av utbildning? 
Svar: 

• Kontakt med lärare/ansvariga 
• Nyheter gällande utbildningen 
• Material om programmet samt dess kurser 

 
 
Vilka funktioner vill du komma åt via denna sorts webbplats? 
Svar: 

• Nedladdningsbart material för utbildningens program/kurser 
 
Finns det någonting som liknande webbplatser för utbildning är mindre bra på? 
Svar: 

• Lätt att navigera på webbplatsen 
• Enkelt att  hitta nyheter gällande utbildningen 
 

 
Lärare/administratör 
Vad är det du vill ha ut av en webbplats ämnad åt denna typ av utbildning? 
Svar: 

• Det skall vara enkelt att uppdatera webbplatsen med information. 
• Lärare skall kunna uppdatera sina kurser själva. 
• Funktionalitet för att sköta webbplatsen så självständigt som möjligt. 

 
Vilka funktioner vill du komma åt via denna sorts webbplats? 
Svar: 

• Uppdatering av webbsidor via Internet. 
 
Finns det någonting som liknande webbplatser för utbildning är mindre bra på? 
Svar: 

• Lätt att navigera på webbplatsen 
 
 



 

 
     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88 BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

95

Bilaga 2: Användarmanual 
 
Inloggning på intranätet 
För att använda intranätet krävs att du har ett användarnamn och lösenord. För 
att logga in på intranätet klicka då på Personal/intranät i menyn. Fyll sedan i ditt 
användarnamn samt lösenord i de motsvarande rutorna och klicka på ”Logga 
in”. Matchar lösenordet användarnamnet sker vidarebefordring till intranätet, se 
bild nedan. 
 
 

 
 
Följande funktioner finns att tillgå på intranätet: 
 
1. Användarehantering 
2. Dokumenthantering 
3. Sidhantering 
 
 
1. Användarehantering 

För att ha tillgång till administration av användare måste den inloggade 
användaren ha administratörsrättigheter.  
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Funktioner: 
• Lägg till användare 

Klicka på ”Lägg till användare” som ligger i menyn. Fyll i 
informationen i fälten. Se figur nedan: 
 

 
 

Klicka på Registrera för att lagra den nya användaren i systemet. 
 
 
• Modifiera användare 

Klicka på ”Modifiera användare” som ligger i menyn. Markera sedan 
användare som skall modifieras och klicka på ”Visa”. 

 
Du får nu upp de nuvarande uppgifterna på den användare som du i 
tidigare steg valt. Ändra uppgifter som skall ändras och klicka sedan på 
”Uppdatera” för att spara ändringarna. 

 
 

• Radera användare 
Klicka på ”Radera användare” som ligger i menyn. Markera den 
användare som skall tas bort ur systemet och klicka på ”Radera”. Nu har 
den aktuelle användaren raderats från systemet. 
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2.  Dokumenthantering 
Med dokumenthantering menas funktionalitet för att lägga upp dokument på 
servern och få överblick över de uppladdade dokumenten, exempelvis PDF-
filer, Word-dokument, etc. 

 
Funktioner: 

• Ladda upp dokument 
För att ladda upp ett dokument på servern klickar du på ”Bläddra” och 
markerar valfritt dokument från den dator du använder vid tillfället. 
Klicka sedan på ”Öppna” och sedan på ”Ladda upp” för att slutföra 
kopieringen till servern. 

 
• Lista dokument 

”Lista dokument” används för att få överblick över vilka tillgängliga 
dokument som finns på servern vid aktuellt tillfälle. Adressen till 
dokumentet är listat till höger och kan kopieras för att sedan användas 
vid länkning vid skapande av ny sida. 

 
3.   Sidhantering 
 För att hantera webbplatsens olika sidor klickar du på den kategori av sidor 

som den nya sidan kommer att höra till. Väljs exempelvis rubriken ”Kurser” 
kommer den nya sidan hamna under rubriken ”Kurser” i menyn på 
webbplatsen. När du klickat på den kategori som den nya sidan ska tillhöra 
får du följande alternativ: ”Skapa nya sida”, ”Edit”, ”Del”. 

 
Funktioner: 

• Skapa ny sida 
”Skapa ny sida” används för att skapa ny sida under den valda kategorin. 
Först fylls den nya sidans namn in i fältet ”Sidans namn”, detta namn 
kommer synas som länk i webbplatsens menysystem. 
Fältet kategori beskriver den kategori som vid tidigare tillfälle valts.  
 
En editor används för att fylla i den information som den nya sidan ska 
innehålla. Editorn fungerar har de grundläggande funktioner som 
exempelvis Word använder sig av med funktionalitet för storlek av text, 
färg, länkar, bilder, etc. 
 
Infoga länk till dokument 
Länken ”Lista dokument” som ligger till vänster om editorn används för 
att lista de dokument (och se deras adresser) som lagts upp på 
webbplatsen. För att infoga in en länk till ett visst dokument klickar du 
på ”Lista dokument”, kopierar adressen till valt dokument och stänger 
ner fönstret med länkarna. Markera sedan den text (exempelvis: 
Föreläsningsmaterial) som ska fungera som länk i editorn och tryck på 

.  Kopiera sedan in adressen och kontrollera så att länken ser korrekt 
ut. Klicka sedan på OK för att skapa länken. 
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När du har skrivit färdigt informationen i editorn klickar du på spara för 
att lagra den nya sidan i systemet.  Se bild nedan. 
 

 
 

 
 
 
 

• Modifiera sida 
När du valt vilken kategori som dokumentet ligger under kan du välja att 
Editera sidan genom att klicka på ”[Edit]” på den sidan som ska ändras. 
Samma editor som används för Skapande av ny sida används, se ”Skapa 
ny sida”. 

 
• Radera sida 

Klicka på ”[Del]” på den sida som ska raderas ur systemet. Bekräfta radering genom 
att klicka på ”OK” eller avbryt genom att klicka på ”Avbryt”. 

 
 

  
 


