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Användarcentrerad systemutveckling av en webbaserad projektportal
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Projektarbeten har med tiden blivit allt vanligare både i arbetsliv och i utbildningar. Under de
senaste åren har ett flertal av de utbildningsprogram som ges vid Linköpings Universitet
omarbetats för att från start göra studenter vana vid denna arbetsform. I dessa lärobaserade
projekt följer man en projektmodell som kallas LIPS, lätt interaktiv projektstyrning. I
projektarbeten krävs en bra samordning av all den information som arbetet genererar. Detta
har vi försökt att underlätta genom att utveckla en webbportal för studiebaserade
projektarbeten som samlar informationen centralt, åtkomlig för både studenter och lärare.

I detta examensarbete beskrivs hur en användarcentrerad systemutvecklingsprocess har
bedrivits för att framställa webbportalen. Utvecklingen har bedrivits enligt en egendefinierad
modell som bygger på iterativ och inkrementell utveckling. Systemet har testats tillsammans
med användare med hjälp av olika utvärderingsmetoder.

I rapporten beskrivs hur vi har lärt känna användare och deras krav på det system vi har
utvecklat. Vi berättar hur vi har löst tekniska delar av systemet samt hur vi har strävat mot en
god användbarhet.

Resultatet av examensarbetet har blivit ett webbaserat system som kan användas för att
underlätta informationshanteringen i lärobaserade projektarbeten.
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Sammanfattning 
 
Projektarbeten har med tiden blivit allt vanligare både i arbetsliv och i utbildningar. Under de 
senaste åren har ett flertal av de utbildningsprogram som ges vid Linköpings Universitet 
omarbetats för att från start göra studenter vana vid denna arbetsform. I dessa lärobaserade 
projekt följer man en projektmodell som kallas LIPS, lätt interaktiv projektstyrning. I 
projektarbeten krävs en bra samordning av all den information som arbetet genererar. Detta 
har vi försökt att underlätta genom att utveckla en webbportal för studiebaserade 
projektarbeten som samlar informationen centralt, åtkomlig för både studenter och lärare. 
 
I detta examensarbete beskrivs hur en användarcentrerad systemutvecklingsprocess har 
bedrivits för att framställa webbportalen. Utvecklingen har bedrivits enligt en egendefinierad 
modell som bygger på iterativ och inkrementell utveckling. Systemet har testats tillsammans 
med användare med hjälp av olika utvärderingsmetoder. 
  
I rapporten beskrivs hur vi har lärt känna användare och deras krav på det system vi har 
utvecklat. Vi berättar hur vi har löst tekniska delar av systemet samt hur vi har strävat mot en 
god användbarhet. 
 
Resultatet av examensarbetet har blivit ett webbaserat system som kan användas för att 
underlätta informationshanteringen i lärobaserade projektarbeten. 
 
Abstract 
 
Project-based work has become more and more common in both work-life and education. 
During the last couple of years several programs at Linköping University has been reworked 
so that students will get used to this work form early. These education-based projects runs 
according to a project model called LIPS, this abbreviation can be translated as: easy 
interactive project guide. In these project-works it is necessary to coordinate the flows of 
information in an organized way. We have tried to simplify this feature by developing a web 
portal for education based project works. This portal gathers information centrally, reachable 
by both students and teachers. 
 
In this degree project we describe how a user-centered system-development-process has been 
practiced to produce the web portal. The development has been pursued according to a, by us, 
defined model built on iterative and incremental development. The system has been tested 
with users according to several evaluation methods. 
 
In this report we describe how we have got to know the users of the system and what demands 
they have on it. We describe how we have managed to solve technical issues in the system 
and how we have strived towards good usability. 
 
The result of this degree project has become a web based system that can be used to simplify 
information management in education based project works.
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört inom Medie- och kommunikationsteknik på Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping under våren 2006. Arbetet har gått ut på att ta fram en 
webbaserad projektportal för studenter och lärare vid universitetet. Portalen har utvecklats 
med hjälp av användbarhetsmetodik och är därför genomförd som en användarcentrerad 
process. Projektportalen har till syfte att underlätta arbetet i lärobaserade projekt för studenter 
och ge bättre insyn och kontroll över projekt för lärare.  
 
För att utföra detta arbete har vi använt oss av kunskaper från vår genomförda utbildning samt 
fördjupat oss i de berörda områdena.  
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har ett flertal utbildningar vid Linköpings Universitet omarbetats för att 
innehålla fler studentprojekt. Tanken är att förbereda studenterna för arbetslivet och göra dem 
vana vid arbete i projektform redan från starten i utbildningen. Projektkurserna genomförs 
enligt en projektmodell som kallas LIPS, lätt interaktiv projektstyrning. 
 
I och med projekten ställs större krav på studenterna att organisera arbetet och hantera de 
olika dokument som produceras. Det är också viktigt att hålla kontakten inom projektgruppen 
och veta var projektet ska lagra all sin information. Under utbildningen vi genomgått har vi 
saknat en ”projektplats” som är mer än bara ett filarkiv och som är enkelt att använda.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av metoder för användbarhet bedriva en 
systemutvecklingsprocess med användaren i centrum. Målet är att ta fram en projektportal där 
studenter kan lagra information om sina projekt, kommunicera med projektmedlemmar och få 
en översikt över projektets tidsplanering. Projektportalen skall även underlätta 
projekthandledarnas arbete genom att ge bättre tillgång till information om pågående projekt. 
I och med att Linköpings Universitet främst använder sig av LIPS i sina studentprojekt så 
skall projektportalen på ett bra sätt kunna användas tillsammans med denna modell. 
 
Det slutgiltiga systemet ska vara användbart och enkelt uppbyggt för att på bästa sätt kunna 
införas som en del i projektkurser. Kravet på användbarhet är alltså viktigt för alla användare.  
 

1.3 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till läsare som är intresserade av att följa de steg som kan ingå i en 
systemutvecklingsprocess med inriktning på användbarhet. Den riktar sig även till de som inte 
vet vad användbarhet är och vill veta till vad och hur det kan användas. De som funderar över 
vilka verktyg som kan användas för att skapa en dynamisk webbsida kan i rapporten få en 
förståelse för detta. 
 
Läsare av denna rapport bör ha en viss vana av webbsidor för att förstå några resonemang. För 
att fullt ut förstå de tekniska begrepp som tas upp i rapporten krävs viss teknisk bakgrund. 
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1.4 Avgränsningar 
Det finns väldigt många metoder och modeller inom systemutveckling och 
användbarhetsutveckling. Vi har i denna rapport endast valt att ta med dem som vi ansett varit 
relevanta för vårt arbete.  
 
För att läsaren ska få en inblick i hur en modell för projektarbete ser ut har vi valt att 
presentera LIPS i rapporten. Det finns naturligtvis flera modeller för detta men vi valde att 
endast ge en presentation av denna. 
 
I vårt tekniska arbete har vi valt att inte gå in på djupet och beskriva hur vi har programmerat 
vårt system i form av kod. Istället är denna rapport inriktad på den process i vilken systemet 
har tagits fram och vi beskriver systemets funktion med ord. 
 

1.5 Struktur 
Den första delen av denna rapport består av bakomliggande teori till det arbete som har 
utförts. Först får läsaren kunskap om projekt och hur en modell för projektarbete kan se ut. 
LIPS ges här som ett exempel på en projektmodell. Vidare beskrivs systemutveckling, vad det 
är och hur modeller för denna process kan se ut. I avsnittet efter beskrivs de tekniker som har 
använts under utvecklingsprocessen. Sist i teoriavsnittet presenteras begreppet användbarhet 
och en bakgrund ges till hur användbarhet kan införas på webben. 
  
I den andra delen, metod, presenteras de steg som ingår i vår utveckling samt bakgrunden till 
varför de olika stegen bör ingå. Detta följs av utförandet som beskriver hur vi har gått tillväga 
under processens gång och på vilket sätt vi har tillämpat de metoder som har använts.  
 
Slutligen finns en resultatdel där vi tar upp hur det färdiga systemet uppfyller de mål som 
sattes i början. Vi för därefter en diskussion av vårt val av metod, våra tekniska lösningar, hur 
vi uppfattar resultatet samt framtida utbyggnad av systemet. Detta följs av en slutsats som 
summerar rapporten. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs bakomliggande teori som ligger till grund för detta examensarbete. 
Först beskrivs projektmodellen LIPS och dess uppbyggnad och syfte. Därefter följer ett 
avsnitt om systemutveckling och tekniker för utveckling på webben. Slutligen ges ett avsnitt 
om användbarhet och dess tillämpningsområden på webben. 
 

2.1 Projektmodellen LIPS 
I det följande avsnittet presenteras projektmodellen LIPS som står för Lätt Interaktiv 
ProjektStyrning. Modellen har skapats i syfte att underlätta projektarbete i 
undervisningsmiljö. Dess skapare är Christian Krysander och Thomas Svensson som arbetar 
på Centrum för undervisande och lärande vid Linköpings universitet. Först presenteras en 
definition av vad ett projekt är och varför det är bra att använda en projektmodell. Sedan 
förklaras vad LIPS innebär. (Svensson & Krysander, 2004) 
 

2.1.1 Definition av ett projekt 
Det finns många olika definitioner av vad ett projekt är i litteraturen. Skaparna av LIPS-
modellen har valt följande definition: 
 
Ett projekt består av en grupp projektdeltagare som utför en bestämd uppgift på en viss tid 
med givna resurser. Exempel på resurser kan vara människor, maskiner, material, pengar eller 
lokaler. Ett projekt ska ha mätbara mål. Projektet leds av en projektledare som ansvarar för att 
projektet genomförs och slutförs enligt riktlinjer som finns för projektet. Ett projekt har 
vanligen en begränsad budget. Därför tillsätts ofta projektdeltagare som har olika och 
kompletterande kunskaper, till exempel från olika avdelningar på ett företag. Detta gör att för 
varje projekt skapas en unik projektorganisation. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
Det finns många fördelar med att jobba i projekt. Ett av dem är att man kan genomföra 
arbetsuppgifter på samma gång istället för i en följd efter varandra. Detta resulterar i att 
uppgifter utförs mer tidseffektivt. En annan fördel är att arbete i grupp skapar ett större 
engagemang hos projektdeltagarna. Genom grupparbete fås även en större kännedom vad man 
som enskild individ bidrar med till projektet som helhet vilket i sin tur kan höja motivationen 
hos projektdeltagarna. Ett projekt är oftast en enskild händelse. Det uppstår utifrån en idé och 
planeras, utförs, levereras och avslutas. (Svensson & Krysander, 2004) 
 

2.1.2 Vad är en projektmodell? 
En projektmodell är en resurs innehållande regler och hjälpmedel för att sköta ett projekt. 
Projektmodellen innehåller i sig olika arbetsmoment. Dessa är till för att administrera själva 
projektet och bland annat så finns det beskrivningar av olika moment och 
projekttillhörigheter, som till exempel aktiviteter, roller, dokument etcetera. Viktigt är att man 
bör skilja på projektmodell och utvecklingsmodell. Projektmodellen talar om och beskriver 
normer som kan tillämpas på alla typer av projekt. En utvecklingsmodell beskriver hur själva 
arbetet skall gå tillväga för att nå resultatet. (Svensson & Krysander, 2004) 
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2.1.3 LIPS 
Projektmodellen LIPS har tagits fram som ett hjälpmedel för att underlätta och stödja 
projektarbeten som sker i samband med undervisning. Modellen kan ses som en beskrivning 
av hur arbetsprocessen i ett projekt går till och det har inte någon betydelse vilket slags 
projekt det rör sig om. LIPS kan användas för alla typer av projekt, vilka mål som än finns. 
Särskild vikt har lagts på beskrivningar av arbetsmoment och dokumentmallar som ska 
underlätta i det praktiska projektarbetet. Arbetsmomenten är till för att leda projektet mot sitt 
mål medan man under projektets gång ska kunna ha full kontroll över arbetet. LIPS-modellen 
är även skalbar, detta är en stor fördel då modellen kan anpassas efter storleken och 
komplexiteten på ett projekt. Skalbarheten baseras på att man anpassar antalet arbetsmoment 
som ska ingå i projektet. LIPS-modellen har tre olika faser: FÖRE, UNDER och EFTER. 
Nedan visas en bild av modellen och olika moment som ingår. En mer ingående beskrivning 
av de olika faserna finns att läsa i bilaga 14. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
 

 
Figur 1. Översiktlig bild av LIPS-modellen. (Svensson & Krysander, 2004) 
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2.1.4 Roller i LIPS-modellen 
Det finns många sätt att organisera ett projekt. Projektorganisationen ser nästan alltid olika ut 
beroende på var projektet utförs och i vilket syfte. Exempelvis ser en projektorganisation ofta 
inte likadan ut i utbildningsmiljö som i ett industriprojekt. I detta examensarbete är 
utbildningsorganisationer målgrupp och inom denna avgränsning förklaras de roller som är 
relevanta. (Svensson & Krysander, 2004) 
 

 
Figur 2. Exempel på en organisation i ett utbildningsprojekt. 
 
 
Beställare och kund. En beställare är den som initierar ett projekt och som ansvarar för att 
det är till nytta för företaget. Kunden är den som direkt eller indirekt ska använda 
projektresultatet. Exempel på arbetsuppgifter för beställare och kund är att sätta igång 
projektet, fatta beslut om projektets fortsättning vid beslutspunkter, läsa statusrapporter och 
godkänna att projektet avslutas. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
Projektledaren ansvarar för att målen i projektet uppfylls. Det krävs ett stort ansvar och 
beslutsamhet för att vara projektledare. Exempel på arbetsuppgifter är att fördela arbetet, kalla 
till projektmöten och beslutsmöten, uppdatera planer mm. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
Projektmedlemmar är ofta ansvariga för aktiviteterna i projektet. En projektmedlem kan ha 
en eller flera aktiviteter tilldelade till sig. En aktivitet kan på samma sätt ha flera 
projektmedlemmar. Man kan även leda en mindre grupp inom projektet eller ha ett speciellt 
ansvar för någonting. Några exempel är dokumentansvarig, kvalitetsansvarig, testansvarig, 
kundansvarig, designansvarig mm.  
(Svensson & Krysander, 2004) 
 

2.1.5 Centrala begrepp i LIPS  
 
Milstolpar 
En milstolpe är en betydande mätbar händelse i ett projekt. När man kommit fram till den 
tidpunkt där milstolpen är satt granskar man projektets resultat. Sedan gör man en mätning på 
hur man ligger till och jämför med projektplanen. På detta sätt används milstolparna för att 
säkra projektets kvalité. Milstolparna hjälper också projektmedlemmarna att få en uppfattning 
om hur långt man har kommit i projektet och de kan fungera som etappmål för att underlätta 
arbetet. (Svensson & Krysander, 2004) 
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Beslutspunkter 
När man kommit till en beslutspunkt i ett projekt har man ett möte med beställaren. 
Projektledare presenterar projektet så långt man har kommit och beställaren tar ett beslut om 
projektet ska fortsätta eller inte. Ofta ligger projektets resultat från en milstolpe till grund för 
beställarens beslut. Det är viktigt att projektledaren ser till att alla dokument som är till 
underlag för beställaren när denne ska ta sitt beslut är färdiga och granskade. LIPS-modellen 
har ett antal fördefinierade beslutspunkter för ett projekt. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter är alla moment och uppgifter som utförs i ett projekt. I LIPS-modellen ingår ett 
flertal olika aktiviteter, till exempel att skriva kravspecifikation, kalla och leda ett 
projektmöte, granska dokument med mera. Projektets alla aktiviteter samlas i en aktivitetslista 
som ingår i projektplanen (planeringen av projektet). (Svensson & Krysander, 2004) 
 
Dokumenthantering och granskningar av dokument 
Dokumenthantering är en central del av LIPS-modellen. Under ett projekt dokumenteras 
mycket och det är viktigt eftersom allt som händer i ett projekt ska kunna nå ut till alla 
inblandade. Eftersom många dokument produceras är det viktig med versionshantering. Med 
versionshantering menas att alla dokument tilldelas något slags versionsnummer för att kunna 
skiljas åt. Det är också viktigt att dokumenten granskas. Granskningar av dokument 
säkerställer att rätt beslut tagits och att det har dokumenterats som sig bör. Om fel kan hittas 
tidigt i ett projekt kan det avhjälpas till en mycket mindre kostnad än om samma fel upptäcks i 
slutet av projektet. Om en tidig felaktighet inte rättas till kommer den att användas som 
beslutsunderlag vid nästa beslutspunkt vilket leder till ännu mer arbete för att rätta felet. 
Därav kan man dra slutsatsen att man bör lägga ner extra mycket energi på granskning av 
dokument som skrivits tidigt i projektet. Exempel på dokument som kan ingå i LIPS olika 
faser kan studeras i bilaga 2. (Svensson & Krysander, 2004) 
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2.2 Systemutveckling 
I detta avsnitt förklaras begreppet systemutveckling och några modeller som är vanliga inom 
detta område. 
 

2.2.1 Vad är systemutveckling? 
Den process som innebär framtagandet av ett datoriserat system kallas systemutveckling. För 
att göra denna process effektiv så följer utvecklingen alltid en viss struktur som har arbetats 
fram från tidigare erfarenheter. Arbetsstrukturen innehåller olika faser och förhållningen 
mellan dessa måste vara känd för att processen ska fungera. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

2.2.2 Systemutvecklingsmodeller 
Strukturen i systemutveckling bygger i grunden på ett antal faser: analys, design, 
implementation och test. Från dessa grundpelare har ett flertal modeller för systemutveckling 
tagits fram för olika ändamål. Vissa modeller används mer i praktiken än andra och ofta 
bygger nya modeller på erfarenheter från någon äldre modell. Modellen beskriver hur arbetet 
ska läggas upp på ett förmånligt sätt. En av de vanligaste modellerna för systemutveckling är 
vattenfallsmodellen. Denna modell finns i ett stort antal variationer som bygger på en och 
samma struktur; uppdelningen i utvecklingssteg. Vattenfallsmodellen presenteras i bilaga 13. 
(Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Inkrementell utveckling 
I en inkrementell utvecklingsmodell börjar man med att först ta fram en övergripande 
arkitektur för det system man ska utveckla. Denna arkitektur planeras i form av flera 
systemdelar (inkrement) som tillsammans bygger upp systemet. De olika inkrementen tillför 
ny eller förbättrad funktionalitet och utvecklingen inom dessa bedrivs som en fristående 
utvecklingsprocess med sin egna kompletta livscykel. Inkrementen kan utvecklas seriellt eller 
parallellt beroende på hur de olika inkrementen är kopplade till varandra. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
I och med att systemet delas upp i mindre inkrement blir delar som projektstyrning och 
testning lättare. Det blir också enklare att arbeta in slutanvändares krav i utvecklingen i och 
med att designen kan anpassas under processen. Om nya krav tillkommer kan till exempel en 
omarbetning av en tidigare levererad funktionalitet i systemet tas fram i ett nytt inkrement.  
(Gulliksen & Göransson, 2002) 
 

  
Figur 3. Exempel på inkrementell modell för systemdesign. 
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Iterativ utveckling 
Iterativ utveckling är främst något som används för att öka kvaliteten på det arbete som utförs. 
En brist i exempelvis vattenfallsmodellen är att det krävs att alla krav ska fastslås innan 
utvecklingen kan påbörjas. Om man accepterar att krav kan uppstå under utvecklingens gång 
och att det rent av kan vara nödvändigt att ompröva det man tidigare har tagit fram, då kan 
iterativ utveckling användas för att hantera arbetet. Att iterera betyder att repetera något och 
det är det iterativ utveckling bygger på. Genom att iterera över ett antal bestämda faser kan 

systemet eller den specifika systemdelen 
förfinas och möta de krav på förändring som 
uppkommer. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Något som är viktigt att tänka på när man 
använder iterativ utveckling är att modellen 
inte har något slut, arbetsflödet ritas oftast upp 
som en cirkel. Man måste då i förväg 
bestämma sig för när arbetet ska avslutas. 
(Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
 
 

Figur 4. Kretsloppet för en iterativ process. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
 
Den evolutionära utvecklingsmodellen 
I vattenfallsmodellen utvecklas hela systemet på en gång och det kan vara svårt att handskas 
med de krav som uppstår under utvecklingen. Den evolutionära utvecklingsmodellen har 
tagits fram för att lösa dessa problem. Modellens grundtanke är att ett system ska utvecklas 
del för del, alltså genom inkrementell utveckling. Vidare så ska varje inkrement utvecklas 
iterativt för att ta vara på de krav på förändringar som framkommer under utvecklingen. Varje 
inkrement avslutas med drift och underhåll och i denna fas kan återkoppling från användarna 
ge upphov till en ny iteration inom det aktuella inkrementet. Efter att ett inkrement har 
slutförts arbetar man in de erfarenheter som uppkommit i kraven för nästa inkrement. Arbetet 
förs enligt ett sekventiellt mönster. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Fördelarna med inkrementell utveckling kombineras i denna modell med kvalitetssäkringen i 
ett iterativt arbete. I den evolutionära utvecklingsmodellen är det naturligt med krav som 
tillkommer under processen, det är rent av det som modellen bygger på. Flexibiliteten i 
modellen öppnar för ett användarcentrerat utvecklingsarbete. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
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2.3 Tekniker för webbutveckling 
I detta avsnitt ges en beskrivning de tekniker som har använts för teknisk utveckling i detta 
examensarbete. 

2.3.1 HTML 
Hyper Text Markup Language (HTML) låter dig märka upp en text så att den fungerar som så 
kallad hypertext på webben. Hypertext innebär att en text är förbunden med annan text med så 
kallade hyperlänkar. Uppmärkning sker med hjälp av element eller ”taggar” som berättar för 
webbläsaren hur sidan ska visas. Ett exempel är elementet för att beskriva en hyperlänk:  
 
<a href=”http://projektportalen.se/sida1.html”>Klicka här!</a> 
  
 
“a” specificerar en länk  Länkens adress Namn på länken   Slut på länk 
 
Själva idén med HTML var från början att skilja innehåll från struktur. Men allt eftersom 
HTML och webben utvecklats har webbsideskapare begärt fler element och verktyg för att 
göra sina webbsidor mer attraktiva. I början svarade tillverkare av webbläsare med att 
introducera ny icke-standardiserad HTML, men idag har man standardiserat flera olika 
tekniker för att göra det enkelt att skilja på design, innehåll och struktur. (Pfaffenberger, 2004) 
 
XHTML 
Den praktiska skillnaden mellan HTML och XHTML är inte speciellt stor. I själva verket 
behöver man bara göra några små ändringar i sin HTML-kod för att den ska uppfylla 
XHTML-standarden. Den stora skillnaden ligger i hur språken är definierade. Då HTML och 
XHTML omtalas är märkspråk ett vanligt begrepp. Märkspråk är en svensk översättning av 
markup language (se tidigare avsnitt om HTML). I ett märkspråk kombinerar man text med 
extra information om texten, till exempel hur strukturen ska se ut som i HTML-fallet. HTML 
är baserad på SGML. SGML är inget märkspråk i sig, utan ett språk för att definiera och 
skapa ett märkspråk. Man förklarar för presentationsapplikationen (exempelvis en 
webbläsare) vad de olika elementen i märkspråket ska betyda. Dessa förklaringar samlas i en 
separat fil, en så kallad document type definition (DTD). HTML är definierad i en sådan fil, 
skriven i SGML. Många tycker att SGML är omodernt, komplext och svårt att lära sig. Därför 
bestämde man sig för att skapa en ny version av SGML som skulle vara enklare att förstå och 
lära sig. Resultatet blev Extensible markup language (XML). 
(Pfaffenberger, 2004) 
 
XHTML är definierat i XML, precis som HTML är definierat i SGML. Den stora fördelen 
med att XHTML är XML-anpassat är att det blir mycket enkelt att utöka och anpassa sina 
dokument individuellt. Genom möjligheten att kombinera element från flera olika standarder, 
eller skapa egna, kan hela dokumenttyper specialanpassas till vilket ändamål som helst. 
XHTML är alltså en naturlig efterföljare till HTML som öppnar upp för framtiden. Genom att 
språket är så likt HTML är det fullt kompatibelt med det, vilket medför att äldre webbläsare 
förstår XHTML. (Pfaffenberger, 2004) 
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CSS 
Cascading Style Sheets (CSS) är ett steg mot att separera formatering och innehåll. Innan CSS 
fanns, blandades en webbsidas innehåll med koden för struktur och design i samma 
dokument. Detta gjorde att dessa dokument blev oerhört röriga och svåra att handskas med. 
Med CSS skiljer man formatering och design från struktur och innehåll. Man skriver CSS-
koden i en separat fil (CSS-mall eller stilmall) och länkar till denna från HTML-filen. 
 
Här följer ett exempel: I ett HTML-dokument skriver du text och strukturerar den i rubriker, 
paragrafer etcetera. Du kanske även lägger en text i en tabell. I stilmallen talar du sedan om 
vilket typsnitt rubriker och brödtext ska ha, vilken färg länkar ska vara i och till exempel 
vilken färg och tjocklek tabellramen ska ha. Man formger alltså dokumentet när det gäller 
färger, typsnitt, justering av text och objekt med mera. En fördel med CSS är att ett dokument 
kan formateras olika beroende på vilken klient det visas på. Detta gör att en webbsida enkelt 
kan anpassas till att visas bra både på en PC-skärm med hög upplösning och till exempel en 
handdator eller mobiltelefon med små skärmar. (Pfaffenberger, 2004) 
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2.3.2 PHP 
För att förstå vad PHP är, är det nödvändigt att först veta hur sambandet mellan en 
webbserver och en webbläsare fungerar. När du vill visa en webbsida säger du först åt 
webbläsaren var sidan finns. Webbläsaren kontaktar sedan en webbserver som skickar över 
information i form av ett HTML-dokument till webbläsaren. När man vill visa en PHP-
baserad sida refererar man till en webbsida (HTML) och visningen fungerar på ovanstående 
sätt. (Meyer, 2004) 
 
PHP är ett serverbaserat skriptspråk. Med detta menas att den PHP-kod som utvecklaren 
skriver exekveras (körs) på servern. PHP-koden som exekveras kan dynamiskt skapa HTML-
kod som webbläsaren kan förstå och därmed visa för användaren. Själva PHP-koden kommer 
alltid att vara dold för användaren, det är endast genererad utdata som blir synlig. (Meyer, 
2004) 
 
PHP är en rekursivt akronym för "PHP: Hypertext Preprocessor". Det är ett så kallat ”Open 
Source-scriptspråk” vilket betyder att det får användas gratis av vem som helst till att skriva 
webbapplikationer. Det är även plattformsoberoende vilket gör det möjligt att köra PHP på 
olika operativsystem som till exempel Unix, Linux och Windows. (Valade, 2004) 
 
PHP på webben 
Ursprungligen var webbsidor statiska. Med detta menas att de enbart innehöll konstant 
information. Användare besökte webbsidor för att läsa information, och sidor länkades ihop 
för att man skulle kunna hitta mer information. Men sidorna ändrades inte automatiskt, alla 
som besökte sidorna såg samma innehåll. Väldigt snart ville webbutvecklare ha mer. De ville 
interagera med användare, samla information om dem och anpassa sidorna efter denna 
information. Det finns många språk som gör detta möjligt och PHP är ett av dem. Eftersom 
PHP har växt fram på webben har det utvecklats många funktioner som är anpassade för den, 
till exempel automatiska funktioner för att skicka e-mail. (Valade, 2004; Meyer, 2004) 
 
PHP kan på ett enkelt sätt användas för att kommunicera med databaser och det har stöd för 
de flesta större system som finns på marknaden. En ytterligare egenskap hos PHP är förmågan 
att interagera med serverns operativ- och filsystem. Man kan exekvera kommandon som 
påverkar filer, inställningar etcetera. Till exempel kan man genom PHP fråga servern vilka 
filer som ligger i en speciell mapp. Genom att PHP kan köra kommandon kan det även starta 
applikationer skrivna i andra språk på servern och kommunicera med dem. (Valade, 2004; 
Meyer, 2004) 
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Hur man använder PHP 
När PHP ska användas på webben används det alltid tillsammans med en webbserver. En 
webbserver är en programvara som levererar webbsidor (HTML) till besökare, och PHP körs i 
en slags förbindelse med webbservern. PHP är ett inbäddat skriptsspråk, med vilket menas att 
PHP-koden är inbäddad i HTML-koden. Man kan skapa och redigera webbsidor på samma 
sätt som man skapar vanliga HTML-filer och kan bland annat använda HTML-taggar för att 
innesluta PHP-kod i HTML-filen. När PHP är installerat på en webbserver är i de flesta fall 
webbservern konfigurerad så att den letar efter inbäddad PHP-kod i filer som slutar på 
ändelsen ”.php”. När en webbserver får en förfrågan om en fil innehållande PHP-kod skickar 
den först HTML-taggar som de är, men PHP-koden processas först av PHP-programvara. Det 
som kommer ut av processad PHP-kod är HTML-information som skickas till den som gjorde 
förfrågan. PHP-koden är då inte inkluderad, utan är, som nämndes tidigare, dold för 
användaren. (Valade, 2004) 
 
Ett exempel på PHP-kod inbäddad i ett HTML-dokument: 
<?php echo “<p> Hejsan. </p>”; ?> 
 
I detta exempel är <?php öppningstaggen som talar om var PHP-koden börjar. På samma sätt 
sluter ?> koden. echo talar om att det som följer ska skrivas ut som enkel HTML. PHP 
processar alltså koden och det som kommer ut, som webbläsaren får läsa är: <p> Hejsan 
</p>. PHP arbetar alltså hand i hand med webbservern.  
 
PHP behöver inte alltid vara uppblandat med HTML-kod. Till exempel kan man skriva ett 
helt dokument med bara PHP-kod. Exempelvis en samling med olika funktioner man ska 
använda på sin hemsida för att samtala med en databas. Detta dokument, i form av en fil med 
ändelsen ”.php”, kan sedan inkluderas med hjälp av PHP-kod i ett annat dokument så att alla 
funktioner kan användas. Detta är till stor hjälp om vissa PHP-skript ska användas på flera 
ställen på en webbsida. Man kan då undvika onödig redundans genom att bara skriva koden 
på ett ställe istället för inbäddat i alla dokument. PHP har dessutom stöd för objektorienterad 
programmering, mer om detta finns att läsa i bilaga 12. (Valade, 2004) 
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2.3.3 Databaser 
Den stora majoriteten av serverskriptspråk är relaterad till att antingen hämta information från 
användaren och lagra den någonstans, eller hämta information från någonstans och visa den. 
Detta ”någonstans” är vanligtvis en databas. (Vaswani, 2005) 
 
Begreppet databas 
En databas är en samling data som är ordnat på ett sådant sätt att det är lätt att söka och hämta 
information, och ofta även ändra information. En databas är ”bestående”, det vill säga data 
försvinner inte när programmet stängs eller om strömmen till servern slås av. Ordet databas 
kan beteckna antingen den data som finns lagrad, eller den programvara som kan tolka den 
ofta komplexa strukturen av data som finns lagrat i ett minne. En traditionell analogi är ett 
skåp fyllt med många lådor som i sin tur innehåller olika filer relaterade till särskilda subjekt. 
Denna organisation av information gör det enkelt att hitta specifik information – du väljer rätt 
låda och rätt fil som du finner i lådan. Ett databasprogram (kallas DBMS = database 
management system) hjälper användare att organisera data och ger ett ramverk för att snabbt 
och effektivt komma åt data. Databasprogrammet kan ses som ett mjukvarulager mellan 
användaren och databasen. Fördelen med att använda en databashanterare är att det är 
kraftfullt då komplicerade uppgifter kan utföras på ett enkelt och effektivt sätt. (Vaswani, 
2005) 
   
Informationen i en databas lagras i tabeller (jmf. lådorna) och register - rader, kolumer (filer). 
Att ta ut data ur databasen görs med så kallade frågor, vanligtvis med ett språk som kallas 
SQL, Structured Query Language. Man kan även i de vanligaste moderna databassystem sätta 
relationer mellan tabeller. Dessa relationer kan användas för att kombinera data från flera 
tabeller vilket hindrar att samma data lagras på flera ställen (redundans) i databasen. Det gör 
även så att man snabbt och enkelt kan söka upp och ställa samman information som lagrats i 
separata tabeller. Dessa typer av system kallas för relationsdatabaser. (Vaswani, 2005) 
 
MySQL 
MySQL är en snabb och robust relationsdatabashanterare. Programmet utvecklas och 
underhålls av det svenska företaget MySQL AB. Det är fri programvara under GNU General 
Public License, alltså öppen programvara. Utöver de fördelar relationsdatabaser i sig har är 
MySQL även ett stabilt system och kompatibelt med många plattformar och standarder. 
(MySQL AB, 2005) 
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2.4 Användbarhet 
Här ges bakgrundskunskap om användbarhet. Begreppet förklaras och kopplingen till webben 
redogörs. Även referenser ges för den som vill läsa vidare inom ämnet. 
 

2.4.1 Vad är användbarhet? 
Användbarhet kan ses som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt med 
hög användbarhet uppfyller både en beställares och målgruppernas syften. Med begreppet 
målgrupper menas en grupp personer som har samma förväntningar och syften med att 
använda en produkt. Användbarheten hos produkten visar sig genom samspelet mellan 
produkten och dess användare över en tidsperiod. Användbarheten uppstår alltså i samband 
med användningen. Samspelet påverkas av ett par aspekter. Det första är egenskaper hos de 
människor som använder produkten. Det kan dels vara generella egenskaper som exempelvis 
hur människor ser, uppfattar och minns information, dels mer specifika egenskaper som till 
exempel användarens kunskapsnivå (utbildning), värderingar, inställningar till olika saker, 
förväntningar etcetera. Även funktionshinder kan vara en specifik egenskap. Användarnas 
olika egenskaper är alltså viktigt att ta hänsyn till när man utvecklar en produkt. (Ottersten, 
2002) 
 
En annan aspekt på samspelet mellan produkt och dess användare är det sammanhang där 
produkten skall användas i. Det kan dels vara det fysiska sammanhanget, till exempel om en 
produkt skall användas inomhus eller utomhus och dels det psykiska sammanhanget, 
exempelvis stress. Även sociala och organisatoriska sammanhang kan finnas. Exempel på ett 
socialt sammanhang är relationer med arbetskamrater, projektmedlemmar handledare med 
flera. De organisatoriska sammanhangen kan vara vilka olika grupper av personer som ska 
använda produkten, till exempel studenter och lärare. (Ottersten, 2002) 
 
Nyttan som produkten förväntas ge är en tredje aspekt på samspelet mellan produkt och dess 
användare. En användare har förväntningar på att en interaktiv produkt ska ge någon slags 
effekt, bidra till någon nytta. För den som ställer produkten till förfogande förväntas till 
exempel verksamhetsnytta eller effektivisering som leder till ökad ekonomisk vinst. För 
användaren kan effekten vara förenkling och effektivisering av arbetsuppgifter eller 
underhållning och nöje. Många metoder och modeller för användbarhetsutveckling behandlar 
dock kopplingen mellan produkters design och den verkliga nyttan dåligt, eller inte alls. Men 
nyttan är väsentlig för god användbarhet eftersom nyttan är ett syfte för att använda 
produkten. Om en produkt är väl anpassad för den människliga användaren och 
sammanhanget den ska användas i men inte uppfyller den förväntade nyttan så har inte 
produkten god användbarhet. (Ottersten, 2002) 
 
International Organization for Standardization (ISO) har gett ut en definition på användbarhet. 
Användbarhet hos en produkt finns enligt denna då specifika användare kan uppfylla 
specifika mål med hjälp av tre nyckelbegrepp. Dessa är: effectiveness, efficiency och 
satisfaction. Effectiveness (kraftfullhet) beskriver hur väl ett mål eller en uppgift är uppnådd. 
Efficiency (effektivitet) beskiver den grad av möda som har behövts för att uppnå målet eller 
att slutföra uppgiften. Mindre ansträngning leder till högre effektivitet. Satisfaction 
(tillfredsställelse) hänvisar till den grad av tillfredställelse som en produkt frambringar för 
användaren då den används. Vi ser här att ISO-definitionen redogör för att man ska anpassa 
sin lösning med hänsyn till målgrupperna, användningssituationen och målgruppernas 
förväntade nytta. (Ottersten, 2002; Tajakka, 2004) 
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En slutsats man kan dra av det ovanstående är att användbarhet inte är en objektiv och 
observerbar produktegenskap som till exempel form eller funktion, utan alltså en egenskap 
som uppstår i produktens användning. Användbarhet är en produkts förmåga att användas och 
därmed förstås av personer på ett konstruktivt sätt i sitt syftesbestämda arbete. Begreppen 
omfattar även vilka möjligheter en användare har när denne interagerar med en produkt och 
hur interaktionen utförs. 
 
I begreppet användbarhet ingår även en produkts funktionalitet. Många teorier om 
användbarhet brukar skilja på funktionalitet och användbarhet. Men om man till exempel tar 
ett datorsystem så beskriver dess funktionalitet vad systemet kan göra för användaren. Ett 
datorsystem utan funktionalitet kan inte vara användbart. (Ottersten, 2002) 
 

2.4.2 Användbarhet i konkreta termer 
Flera författare inom området användbarhet har föreslagit olika definitioner och 
kategoriseringar av termen användbarhet. Det verkar finnas en gemensam nämnare för alla 
beskrivningar och de skiljer och varierar sig enbart på en mer detaljerad nivå. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
 Jakob Nielsen har på ett konkret sätt beskrivit sin syn på användbarhet genom en rad punkter:  

• Learnability – systemet ska vara enkelt att lära sig så att användaren snabbt kan 
komma igång med att arbeta med det. 

• Efficiency – Systemet ska vara effektivt att använda. När användaren har lärt sig det 
ska hög produktivitet vara möjlig. 

• Memorability – Systemet ska vara enkelt att komma ihåg, så att användaren inte 
behöver lära sig det igen om denne varit ifrån systemet ett tag. 

• Errors – Systemet ska vara byggt så att användaren kan göra så få fel som möjligt. Om 
fel ändå uppstår måste det finnas möjlighet att återvända till punkten innan felet 
uppstod. Katastrofala fel får inte finnas.  

• Satisfaction – Systemet ska vara trevligt att använda så att användaren tycker om att 
jobba med det. 

(Nielsen, 1993) 
 

2.4.3 Användbarhet på webben 
Användare av webben är ofta otåliga, klickar runt mycket och har ett relativt oförutsägbart 
beteende. Om en webbsida är frustrerande att använda resulterar det i att användaren lämnar 
sidan och troligtvis aldrig återvänder. Speciellt viktigt är detta att tänka på för kommersiella 
webbplatser eftersom det är potentiella kunder som försvinner. Jämfört med traditionell 
utveckling av programvara och system så betalar kunden först och använder produkten efteråt. 
Ta till exempel en mp3-spelare. Vanligen köper man den i en butik för att sedan gå hem och 
testa den. Väl hemma kanske man upptäcker att det är svårt att välja vilken låt man vill lyssna 
på. På webben är det tvärtom. Kunden upplever användbarheten först, innan denne gör några 
eventuella köp. Det talar för att användbarhet är viktigt på webben.  
 
Även för andra slags webbplatser än kommersiella är användbarheten viktig att ta hänsyn till. 
Målet med de flesta webbsidor är att sprida någon slags information eller erbjuda en tjänst till 
användare runt om i världen. Om en sida är svår att använda och det resulterar i att besökarna 
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inte tar del av informationen eller tjänsten och flyr för att användbarheten är dålig är ju inte 
målen uppfyllda. (Nielsen, 2000) 
 
Vanliga fel i traditionell webbdesign 
Grundläggande fel är vanliga på alla nivåer av webbdesign. Ofta behandlar man en webbsida 
om sitt företag som en broschyr istället för att använda webbens möjligheter med lättheten att 
dela upp information genom länkar etcetera. Man bygger även upp webbplatsen efter den 
struktur som företaget har och inte efter användarnas syn på företaget. Förr var det även 
vanligt att bygga väldigt snygga webbsidor som väckte positiva tankar vid första anblicken. 
När användarna väl skulle hitta den information de var ute efter så var det krångligt och 
tidskrävande. Den häftiga designen fick gå före. (Nielsen, 2000) 
 
Även sidornas innehåll ska anpassas till webben. Ett vanligt fel är att man tar text från en 
broschyr eller annan presentation och överför till webbplatsen. Man ska försöka optimera 
texten för webben genom att inte skriva linjärt utan anpassa den för webbens användare som 
hela tiden skannar text för att få en överblick. Då behövs korta sidor med fördjupning och 
vidareläsning på närliggande sidor. På webben används som bekant text som enkelt kan 
länkas samman med annan text, så kallad hypertext. Själva nyttan med dessa så kallade 
hyperlänkar används dåligt. Många ”stänger in” sina webbplatser utan att länka vidare till mer 
relevant information. Det är ju just hypertext som är en av webbens största fördelar, vilket 
man givetvis ska dra nytta av.  
(Nielsen, 2000) 
 
Länkar 
Länkar är den allra viktigaste delen av hypertext. De binder ihop webbsidor med varandra och 
låter besökaren gå vidare till nya platser på webben. Det finns olika typer av länkar, till 
exempel strukturerade länkar för att navigera på webbplatsen. Dessa urskiljer sig både i 
utseende och i position på sidan, till exempel som knappar. Länkar inbäddade i webbsidans 
innehåll är en väsentlig del av hypertext och brukar vanligen vara understrykta och färgade i 
blått. Det är viktigt att inte länktexten är för lång, max två till fyra ord. Den vanlige 
användaren på webben ägnar det mesta av tiden på webbplatsen till att skanna av sidan efter 
relevant information. Om länktexterna är för långa förloras möjligheten att ta till sig 
innebörden av länken när man skannar av sidan. Bara viktiga informationsbärande ord ska 
vara länkar. Det är även bra att sätta en ”titel” på länken, alltså en liten ruta med information 
om länken, som visas när man vilar musen över den några sekunder. Om man har länkar som 
skiljer sig från den vanliga ”standarden” (blå med understreck) så är det viktigt att det syns att 
de är länkar. På något sätt måste man indikera att det går att klicka på dessa ord. Ett exempel 
kan vara att texten eller bakgrunden till texten byter färg när man för musen över länken. Om 
den bara är färgad i en annan färg än brödtexten så blir man lite osäker på om det är en länk 
eller inte. Men om länken ”markeras” när man för musen över den så blir man säkrare på att 
det är en länk som man kan klicka på. Man får heller inte glömma bort att en länk som 
användaren har klickat på ska ha en annan färg än de som denne inte klickat på. Det är viktigt 
för att användaren ska få en överblick över vad denne har läst eftersom den vanlige 
användaren av webben inte lägger ner någon energi i att komma ihåg saker i sitt letande av 
information. (Nielsen, 2000) 
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Navigering 
Hand i hand med länkar på webben kommer navigationen, eftersom webben är ett 
navigationssystem. Grundinteraktionen är att användarna klickar på hyperlänkar för att röra 
sig runt i en stor informationsrymd bestående av flera hundra miljoner sidor. Detta gör att 
navigationen blir svår att hantera och det krävs att man erbjuder användaren ett bättre verktyg 
än bara vanliga ”gå-till” hyperlänkar. Ett navigationsgränssnitt ska hjälpa användaren att 
svara på tre grundläggande frågor av navigation: 
 
• Var är jag? Detta är den viktigaste frågan. Om du inte vet var du är, är det svårt att tolka 

meningen med länken du just klickade på. Det är alltså viktigt att tala om för användaren 
var denne befinner sig, både i förhållande till webben i sig och i förhållande till 
webbplatsens struktur. Det förstnämnda kan göras genom att inkludera webbplatsens 
logotyp på varje sida, på en fast position. Lokaliering i förhållande till webbplatsens 
struktur kan göras genom att visa var i hierarkin den befintliga sidan finns, till exempel 
”Start  Min mailbox  Inkorgen”.  

 
• Var har jag varit? Med den standardiserade webbteknologi som finns är möjligheterna 

att tala om var användaren har varit begränsade. Det börjar dock bli vanligare med 
webbplatser som kan tala om var man har varit på den egna webbplatsen under den 
aktuella sessionen. Annars erbjuder webbläsarna bra funktioner till detta i form av bakåt- 
och framåtknapparna och historikfunktion.  

 
• Vart kan jag gå?  Denna fråga besvaras genom de synliga navigationsvalsmöjligheterna. 

Genom att försöka få användaren att förstå webbplatsens struktur kan man ge denne en 
idé till var sidor som inte syns finns. Det är i de flesta fall inte möjligt att lista alla 
destinationer som finns på en webbplats eftersom navigationsgränssnittet då skulle bli 
omöjligt att använda.  

 
Användbarhetstester visar även att användare klagar då webbplatser använder 
navigationsgränssnitt som skiljer sig från den typ som de är vana vid och förväntar sig. Därför 
ska man akta sig för att skapa nya slags navigationssystem som skiljer sig från majoriteten, 
även om nytänkande inte heller är fel. Men om navigationsgränssnittet skiljer sig för mycket 
med det som användaren förväntar sig, måste användaren ”lära om”, vilket tar tid och energi.  
Alla former av navigationsgränssnitt förutsätter att webbplatsens struktur är väl uppbyggd. Är 
strukturen i en röra kan inget navigationsgränssnitt rädda det. (Nielsen, 2000) 
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3 Metod 
I denna del presenteras bakgrunden till de metoder som har använts i utvecklingsprocessen. 
Under avsnittet utförande beskrivs därefter tillämpningen av metoderna och genomförandet 
av det huvudsakliga arbetet. 
 

3.1 Metodbakgrund 

3.1.1 Användarcentrerad systemutveckling 
Användarcentrerad systemutveckling är en process som fokuserar på användare och 
användbarhet genom hela utvecklingsprocessen. För att utveckla ett system med god 
användbarhet bör ett antal riktlinjer följas. Gulliksen och Göransson har i sin bok samlat ett 
antal principer för användarcentrerad systemdesign. Dessa principer bygger på tidigare 
forskning samt författarnas egna erfarenheter. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Det gäller enligt principerna att tidigt bestämma sig för hur utvecklingen ska bedrivas, vilken 
modell som ska användas. Därefter måste en analys av användargrupperna genomföras för att 
få en förståelse för hur användandet kommer att ske, i vilka miljöer och med vilken bakgrund. 
Det gäller sedan att ta fram krav, inte bara på funktionalitet, utan även på användbarhet. Helst 
ska användbarheten kunna mätas på något sätt så att man ska kunna verifiera att målen är 
uppnådda. När designen påbörjas ska prototyper framställas i en form som tillåter användaren 
att förstå och utvärdera dem. De moment som tillhör designen skall itereras tills att 
förutbestämda mål har uppnåtts. I varje iterations slut skall den framtagna designen utvärderas 
på ett grundligt sätt och vägas mot de användbarhetsmål som tidigare fastslagits. 
Kontinuerligt genom hela processen skall användare delta i utvecklingen.(Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 

3.1.2 Användaranalys 
Det första steget i en användbarhetsinriktad process är att studera och lära känna de användare 
som ska använda den produkt man utvecklar och hur de använder den. De tilltänkta 
användarnas karaktär tillsammans med studier av användandet av en produkt är de två 
faktorer som har mest effekt på användbarhet. Det är därför viktigt att dessa två delar studeras 
noga. När man jobbar med användare får man inte glömma bort att de kan inkludera personer 
som ska installera, administrera eller på annat sätt arbeta med produkten. Definitionen 
användare ska helst inkludera alla vars arbete är påverkat av produkten på något sätt, även 
användare som aldrig ser en enda skärmbild av den färdiga produkten.  
 
För att lära känna den grupp av människor som ska använda den produkt eller det system man 
utvecklar, måste man dela in användarna i olika målgrupper och ta reda på var de finns. Detta 
kan vara både enkelt och väldigt svårt. Om ett system byggs för att användas på en speciell 
avdelning på ett företag vet man direkt var man kan hitta de tänka användarna och vilka 
möjliga målgrupper det kan finnas. Är det åt motsatt håll, att systemets tilltänka användare 
finns brett utspridda är det direkt svårare. Kanske är det ett helt land som är målgruppen för 
systemet. Då blir det svårt att dela in användare i olika målgrupper och svårt att få en rättvis 
bild av användarna. (Nielsen, 1993) 
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Man lär känna användarna genom att ta reda på fakta som till exempel deras arbetserfarenhet, 
utbildningsnivå, ålder, datorvana etcetera Detta gör det möjligt att bland annat förutse deras 
inlärningsförmåga för att bättre kunna anpassa användargränssnittets komplexitet till rätt nivå. 
I ett användargränssnitt anpassat för ett barn är det till exempel viktigt att hela tiden ha fokus 
på det man vill att barnet ska utföra i systemet och inte lägga in bilder på till exempel djur 
som stjäl uppmärksamheten. Även språk måste man ta hänsyn till, ett barn läser ju inte lika 
bra som en vuxen och så vidare. Man vill även ta reda på den tid som användaren har på sig 
att lära in systemet. Systemet måste göras enklare om användarna förväntas använda systemet 
med minsta möjliga träning. Förutom att lära känna användarna, är det viktigt att veta hur de 
jobbar, hur deras arbetsmiljö ser ut. Belysning, ljud, stress, etcetera är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till. Även sociala aspekter kan spela roll, till exempel att vissa kanske inte känner sig 
komfortabla med ett ljud som systemet genererar för att det väcker känslor. (Nielsen, 1993) 
 
Det finns flera metoder för att samla information om användarna. Exempel är både informella 
och formella diskussioner med användarna. Mycket får man veta genom att helt enkelt lyssna 
på vad användarna har att säga. Observation är en annan metod som kan ge mycket 
information om både användarna och deras uppgift. Observationen får gärna ske i deras 
verkliga miljö utan att användaren känner sig ”uttittad” eller på annat sätt utsatt. Det ska vara 
så naturligt som möjligt. Andra metoder är att intervjua användarna, ha frågeenkäter mm. 
(Faulkner, 2000) 
 
När man har samlat fakta om användarna ska man försöka sammanställa den. Ett bra sätt är att 
göra en användargraf. Axeltyperna anpassas efter typen av produkt man utvecklar, till 
exempel datorvana och ålder för ett försäljningssystem som ska finnas i en butik. Utefter 
användargrafen skapar man sedan personas. (Karlsson, 2006) 
 
Information som samlas in om verkliga användare används för att skapa ett antal fiktiva 
användare, personas. Varje personas representerar en tänkbar användare ur de olika 
målgrupper som ska använda systemet. Beskrivningen av en personas ska innehålla så mycket 
fakta om den fiktiva personen så att man kan avgöra hur och när denne använder systemet, 
och man ska kunna avgöra hur en föreslagen lösning skulle uppfattas av denne persona. Men 
den får inte bli så lång att medlemmar i utvecklingsprojektet inte orkar läsa det. (Ottersten, 
2002) 
 

3.1.3 Behovsanalys 
I behovsanalysen studeras användarnas behov och mål med att använda produkten man 
skapar. Man analyserar hur användarna obehindrat närmar sig uppgiften de ska lösa med 
hjälpa av den produkt som utvecklas, deras informationsbehov, hur de beter sig i ovanliga 
eller akuta situationer etcetera. Till exempel kan observation av en användare som talar med 
sina kunder ge svar på vilka indata och utdata ett affärssystem kan ge, kanske en bilhandlare. 
Användarnas modell av deras uppgift ska även analyseras eftersom den kan vara nyttig vid 
skapande av metaforer i ett system. Om ett system utvecklas för att hjälpa en musiker stämma 
sin gitarr, kanske gränssnittet kan likna en traditionell stämapparat med lysdioder, där grönt 
ljus visar att frekvensen stämmer. Till sist är det även viktigt att ta reda på tillfällen då 
användarna misslyckas med att nå sina mål, fastnar i faser där onödigt mycket tid går åt, eller 
tillfällen där användarna på annat sätt känner sig illa till mods. (Nielsen, 1993) 
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Typisk utdata från en behovsanalys är en lista på saker som användarna vill få ut genom att 
använda systemet eller produkten. Dessa formuleras som mål och man får även veta vilken 
information användarna behöver för att nå sina mål, vilka steg som måste utföras, vilka 
rapporter och dokument som behöver skrivas etcetera Även vilka kommunikationsbehov som 
användarna behöver när de utför uppgiften eller planerar att göra den är viktigt att få med. 
(Nielsen, 1993) 
 

3.1.4 Kravinsamling 
Krav samlar man in från framtida användare av den produkt eller system man utvecklar. 
Kraven beskriver vad systemet kommer att göra, snarare än hur det fungerar. Kraven ger 
utvecklarna riktlinjer för vilka funktioner och vilken prestanda som systemet kommer att 
besitta. Även gränssnitt mot andra system, designbehov och begränsningar undersöks. Den 
första uppgiften man gör i en kravinsamling är att ta reda på målet med systemet och de 
problem som finns i dagens lösning. Kraven kan delas in i olika kategorier som funktionella 
krav, strukturella krav och användbarhetskrav. De funktionella kraven innehåller de 
funktioner som systemet ska innehålla. De specificerar vad systemet ska göra och vilken plats 
det ska ha, dels för den enskilde användaren och dels för hela organisationen det ska ingå i. 
De strukturella kraven omfattar de komponenter som systemet ska bestå av. Man identifierar 
vilka komponenter som behövs för att skapa ett komplett system och vilka olika 
användargrupper som finns. Användbarhetskraven får man ut genom att studera andvändarna 
i deras naturliga miljö. Kraven kommer från användarna själva, hur de vill att systemet ska 
bete sig. Det kan till exempel vara att en kassörska snabbt och enkelt ska kunna ta fram 
information om en vara som finns registrerad i databasen. Andra exempel på 
användbarhetskrav är ”acceptabel prestanda”, ”tillfredsställelse med systemet” etcetera.  
(Faulkner, 2000; Karlsson, 2006) 
 

3.1.5 Användbarhetsmål 
När man har samlat in krav från användarna så skapar man så kallade användbarhetsmål. Det 
åstadkoms genom att analysera användbarhetskraven, och generalisera och formulera om 
dem. I exemplet med kassörskan här ovan kan användbarhetsmålet exempelvis se ut så här: 
”Butikens varor ska i databasen vara organiserade så att det är enkelt att ta fram information 
om utsedd vara, detta ska ske med minsta tidsfördröjning med hänsyn till kundens bästa”.  
(Karlsson, 2006) 
 
Det finns även fördefinierade användbarhetsmål skapade av författare och experter. Exempel 
på sådana är att systemet ska vara lätt att lära sig använda, det ska vara effektivt, systemet ska 
vara lätt att komma ihåg från gång till gång, det ska vara tillfredsställande att använda och så 
vidare. Viktigt är att dessa användbarhetsmål formuleras så att de är mätbara. Dessa mål 
kallas kvantitativa mål och kan vara till exempel ”det ska inte ta mer än 10 sekunder att ta 
fram information om en vara, annars tröttnar kunden”. Det är inte alltid man har tillgång till 
statistisk data när man formulerar kvantitativa mål men man ska ändå sätta sig ner och försöka 
formulera användbarhetsmålen på ett så mätbart sätt det går, även om det i vissa fall kan vara 
svårt. Ibland kan det även vara intressant med olika nivåer av prestation av målen. I fallet med 
varorna är det optimala värdet 0 sekunder. Acceptabel nivå är mindre än 10 sekunder och är 
värdet över det så måste man göra någonting åt det. Även nuvärdet kan sättas in på axeln för 
att hela tiden få resultatet att sträva mot det optimala. (Nielsen, 1993) 
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3.1.6 Design 
I designprocessen börjar systemet arbetas fram utifrån den kunskap analysfasen har gett. För 
att komma in på rätt spår från början i en designprocess kan det vara en fördel att ett flertal 
parallella designförslag tas fram. Parallell design är en kostnadseffektiv metod för att tidigt 
kunna bestämma sig för vad som passar bäst i ett system. Det kan bli desto dyrare om man går 
in i en iterativ designfas för att sedan komma på att designen måste omarbetas. I parallell 
design bör förslag arbetas fram av oberoende designers för att inte påverka varandra för 
mycket. Målet är att utforska vilka olika möjligheter som finns i designen innan man 
bestämmer sig för den slutgiltiga formen. När ett designförslag har valts ut påbörjas en fas av 
iterativ design. (Nielsen, 1993) 
 
För att öka kvaliteten på designen bör man på ett tidigt stadium blanda in användare i 
processen. Med användares hjälp kan många insikter infinnas som annars hade förbisetts. 
Interaktionen med användare underlättar designprocessen på ett sätt så att målen med 
designen lättare kan nås. Det är viktigt att designen presenteras i en form som användaren lätt 
kan ta till sig. En specifikation på papper är mycket svårare att visualisera än om designen till 
exempel finns i form av en pappersskiss. (Gulliksen & Göransson, 2002; Nielsen, 1993) 
 

3.1.7 Prototyping 
I traditionella vattenfalls-liknande utvecklingsprocesser kommer ofta framtagningen av 
användargränssnitt sist. Detta innebär att testningen av interaktionen med systemet inte 
kommer att kunna ske förrän i utvecklingens absoluta slutskede. Detta är helt klart ett problem 
ur användbarhetssynpunkt. Tanken med prototyping är att arbeta fram designförslag på ett 
tidigt stadium i en utvecklingsprocess och utvärdera dessa kontinuerligt med användare. 
Prototyperna ska inte representera en detaljerad bild av slutresultatet utan just vara ett förslag 
som användarna ska kunna tycka till om och vara villiga att ändra i. Feedback är en viktig del 
av processen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
En prototyp kan exempelvis bestå av en enkel pappersskiss över gränssnittet eller en 
datorrepresentation av en speciell funktionalitet. Man brukar tala om två olika sorters 
prototyping. Det finns horisontell prototyping där funktionaliteten har skalats bort. I en sådan 
prototyp kan man till exempel visa ett helt användargränssnitt som går att interagera med, 
men systemet genererar ingen data. Fördelen med denna typ av prototyp är att man kan 
utvärdera huruvida ett helt gränssnitt fungerar och om vissa delar fungerar bra ihop. 
Användaren kan enkelt få en känsla av om gränssnittet är lättarbetat eftersom han eller hon 
kan röra sig fritt i systemet. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Den andra sortens prototyping kallas för vertikal. Då ligger oftast en viss del av ett system i 
fokus. Man kan till exempel vilja testa en viss funktion och tar fram ett gränssnittsförslag för 
just den delen av systemet. I en sådan prototyp kan en begränsad del testas väldigt utförligt 
och realistiskt. Användaren kommer att kunna interagera med systemet som om det skulle 
vara färdigställt inom den del som testas. Sådan prototyping är värdefull för att få djupare 
förståelse för slutanvändarnas behov. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
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Som ett slags mellanting till horisontell och vertikal prototyping kan man ta fram ett scenario 
som prototypen ska baseras på. Fördelen med en scenariobaserad prototyp är att man på ett 
enkelt sätt kan testa hur systemet kommer att användas när det är klart. Nielsens definition på 
ett scenario är följande: 
 
A scenario is an encapsulated description of 

• an individual user 
• using a specific set of computer facilities 
• to achive a specific outcome 
• under specified circumstances 
• over a certain interval of time 

 
I praktiken kan ett scenario vara en berättelse som sätter användaren i en viss position för att 
utföra en förutbestämd uppgift. Den prototyp som används är specifikt framställd för att 
hantera den uppgift som användaren ska utföra och realismen i testet blir stor. 
Scenariobaserade prototyper är bra eftersom de kombinerar egenskaper från både horisontell 
och vertikal prototyping. (Nielsen, 1993) 
 
Det finns ett flertal knep som man kan ta till för att göra prototyperna ännu mindre kostsamma 
och tidskrävande. Man behöver till exempel inte tänka på hur en datorprototyp 
implementeras. Effektivitet i form av filstorlek och algoritmer är inte viktiga i det skedet utan 
kommer först när det verkliga systemet ska tas fram. I stället för datorprototyper kan man med 
fördel i flera fall använda pappersskisser istället. Pappersskisserna kan helt enkelt representera 
olika datorskärmar och bytas ut precis som i det riktiga systemet. Ofta kan användare känna 
sig bekvämare med att kommentera pappersskisser eftersom de inte är lika statiska som en 
datorskärm. Det är mycket enklare att ändra i en pappersskiss under utvärderingen än i ett 
datorprogram, även fast det andra alternativet också är fullt möjligt. (Nielsen, 1993) 
 

3.1.8 Utvärdering 
I användarcentrerad systemdesign spelar utvärderingen en central roll. Det är viktigt att i ett 
tidigt skede påbörja utvärderingsarbetet så att man kan upptäcka fel i utvecklingen. Ju senare 
bristerna påträffas desto mer arbete och tid brukar behövas för att åtgärda dem. Det finns 
många olika metoder att välja bland när det gäller utvärdering. De metoder som väger tyngst i 
användarcentrerade processer är de deltagande metoderna, där användarna är med och 
utvärderar. Det finns givetvis icke-deltagande metoder som är bra att använda sig av men 
dessa bör ändå kompletteras med deltagande metoder för att ge bättre feedback. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
En av de största anledningarna till att använda icke-deltagande metoder är för att hålla nere 
kostnaderna i ett utvecklingsprojekt. Dessa metoder, som går under namnet 
expertutvärderingar, är framtagna för att kunna användas för att utvärdera användbarheten i 
ett system genom att utföra vissa uppgifter. Ett exempel på en sådan metod är heuristisk 
utvärdering. Den metoden går ut på att testa ett system mot ett antal givna 
användbarhetsregler. Det finns flera uppsättningar regler som olika användbarhetsexperter har 
tagit fram. Ett exempel är Nielsens tio regler (Se bilaga 1). 
(Faulkner, 2000; Nielsen, 1993) 
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En annan metod är cognitive walktrough. I den metoden är det viktigt att experten som utför 
utvärderingen har god kännedom om slutanvändaren. Det som utförs är en uppgift i systemet 
precis som om en användare hade använt det. Det är upp till experten att sätta sig in i 
användarens situation och upptäcka eventuella användbarhetsfel i utförandet. Denna metod 
kräver följande för att kunna utföras på ett korrekt sätt: 
 

• En beskrivning av användaren och dennes erfarenhet. 
• En beskrivning av prototypen. 
• En beskrivning av uppgiften som ska utföras. 
• En lista på alla delmoment som behöver genomföras för att slutföra uppgiften. 

 
Hur bra resultat en cognitive walktrough ger är helt upp till utvärderaren och hur bra denne 
känner användaren. Dessa expertutvärderingar kan inte ses som uttömmande metoder för att 
hitta alla användbarhetsfel. De bör kombineras med användartester av olika slag. 
(Faulkner, 2000) 
   
I figur 5 åskådliggörs en kurva över hur många användbarhetsfel som man kan väntas 
upptäcka i användartest med ett visst antal deltagare. Från kurvan kan man utläsa att ett test 
utan användare inte ger någon insikt alls i hur användbarheten ser ut. Däremot så kommer 
insikten att öka till nästan en tredjedel om man testat med endast en användare. Ett test med 
15 användare skulle ge insikt i alla användbarhetsfel enligt figuren, detta är dock ett slöseri 
med resurser. Ju fler användare som deltar i utvärderingen desto fler kommer de 
användbarhetsproblem vara som upptäcks om och om igen. Test har visat att ett optimalt antal 
användare är fem stycken. Istället för att öka antalet användare i testningen bör man utöka 
antalet test som genomförs. Det är genom den iterativa processen som användbarheten växer 
fram i ett system. (Nielsen [2], 2000) 
 

 
Figur 5. Graf som beskriver upptäckta användbarhetsproblem. (Nielsen [2], 2000) 
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Man kan fråga sig själv varför det är viktigt att testa med flera användare. Svaret på den 
frågan är att alla användare är olika och i en utvärdering är målet att se över designen från alla 
möjliga vinklar. Om man lägger för stor vikt på ett litet antal användares åsikter kan det i 
slutändan visa sig att dessa enstaka användare kanske inte alls representerar slutanvändaren. 
Detta kan bli mycket kostsamt. Det gäller också här att se över vilka målgrupper man har för 
systemet. Finns det flera klara grupperingar i användarna, till exempel om ett system ska 
användas av både vuxna och barn, bör representanter från båda grupperna användas i testerna. 
Ofta handlar användbarhet dock om hur en människa interagerar med ett system och alla 
användare brukar uppvisa ett liknande grundbeteende. (Nielsen [2], 2000) 
 
Ett typiskt upplägg för ett användbarhetstest innehåller fyra olika steg: 
 
• Förberedelse - Alla dokument och allt testmaterial bör ses över så att allt finns på plats. 

Störande moment bör elimineras, till exempel skärmsläckare på datorn om det är ett 
datortest som ska genomförs. Förberedelsen bör vara avklarad innan användaren anländer 
till testplatsen. 

 
• Introduktion - Användaren bör få en genomgång varför testet genomförs, vilken roll du 

som testledare har i utvecklingen, hur testresultaten kommer att användas och huruvida 
användarens identitet förblir anonym. Det ska klart framgå för användaren vilken position 
denne innehar och vilken uppgift som ligger framför honom eller henne. Eventuella 
oklarheter kan verka negativt på resultatet. I slutet av introduktionen kan användaren få 
eventuell skriftlig information om uppgifter som ska utföras och testledaren besvarar 
frågor. 

 
• Testgenomförande - Under testet ska testledarens roll vara inaktiv. Användaren ska inte få 

någon specifik vägledning eller kommentarer som kan styra dennes beteende. Endast om 
användaren kört fast på något och inte kan lösa det själv bör testledaren ingripa. Det testet 
bör generera är användarens egna erfarenheter och kommentarer. 

 
• Debriefing - Tiden efter själva testet kan användas till att fråga användaren om flera 

kommentarer på systemet och föra en diskussion över dennes uppfattning av testet. 
Resultatet bör dokumenteras för att kunna användas i designarbetet senare. 

 
(Nielsen, 1993) 
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Det finns olika sätt att genomföra ett deltagande utvärderingstest. Olika metoder passar vid 
olika tillfällen och med ett varierande antal användare. För att öka kvaliteten på en 
utvärderingsprocess kan flera metoder med fördel användas. 
 

• Scenarier – Denna utvärderingsmetod används tillsammans med en scenariobaserad 
prototyp för att utvärdera en viss del av ett system. Användaren får en specifik uppgift 
att utföra i systemet och testledaren kan observera hur uppgiften löses. Uppgiften som 
ska utföras liknar ofta en uppgift som systemet i slutändan ska kunna utföra. Testet ger 
värdefull information om användbarheten i den speciella delen och visar på brister 
som förbisetts på grund av för lite kännedom om slutanvändarens situation. 

 
• Thinking aloud – I denna metod uppmanas användaren att tänka högt medan han eller 

hon löser en uppgift i systemet. Utvärderingen ger en bra inblick i hur användaren 
tänker och vad som är oklart under förloppet. Metoden står och faller med hur bekväm 
användaren känner sig med att tala fritt om sina tankar. Människor känner olika inför 
denna ”öppenhet” och det kan ibland vara bra om testledaren ställer lite frågor under 
övningen för att få igång konversationen. 

 
• Wizard of Oz – Denna metod kan användas för att testa ett system som inte har byggts 

ännu. I testet interagerar användaren med ett system som kan antas vara helt 
fungerande. Vad systemet svarar på användarens kommandon styrs dock helt av en 
mänsklig medlem i testet. Det kan röra sig om en person som sitter i ett annat rum och 
byter ut vad som kommer upp på skärmen framför användaren. Funktionen i systemet 
kan utvärderas på en bra sätt. 

 
• Cognitive walktrough – Denna metod fanns med som expertutvärdering men kan även 

användas tillsammans med användare. Metoden kombinerar då scenarier med thinking 
aloud. Användaren får lösa en speciell uppgift i form av ett scenario och uppmanas att 
hela tiden ”tänka högt” under utförandet. 

 
(Faulkner, 2000; Nielsen, 1993) 
 

När en fas av utvärdering har genomförts i en designprocess genereras ett underlag med 
information som gör det möjligt att gå vidare i processen med en omarbetning eller 
påbyggnad av designen. Den omarbetade designen måste sedan på samma sätt utvärderas. 
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3.2 Utförande 
I detta avsnitt beskrivs utförandet av examensarbetet med fokus på hur användbarhetsarbetet 
har utförts. 
 

3.2.1 Utvecklingsmodell 
Den modell som använts för systemutveckling i detta examensarbete bygger på 
kombinationen av inkrementell och iterativ utveckling; evolutionär utveckling. Efter en 
analysfas som används för att lära känna användaren och dess behov formuleras mål för 
utvecklingen. I designfasen bedrivs utvecklingen inkrementellt, alltså systemet delas upp i 
mindre delar som itereras tills målen i det specifika inkrementet har uppfyllts. Erfarenheter 
från ett inkrement tas in i utvecklingen av nästa inkrement.  
 
I figur 6 presenteras de delar som ingått i utvecklingsprocessen för att få hög nivå av 
användbarhet. 

 
Figur 6. Delarna som ingår i utvecklingsmodellen. 
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3.2.2 Användaranalys 
I användaranalysen har kunskap insamlats om de användare som ska använda systemet. 
Denna lärdom är viktig för att kunna genomföra utvärderingar av ett system, samt se de behov 
som finns. Enligt den organisation för utbildningsprojekt som systemet ska verka i och som 
återfinns i figur 2 finns fyra kategorier användare som är viktiga i analysfasen. Dessa är: 
  

1. Beställare (kursledare) 
2. Handledare och experter 
3. Projektledare 
4. Projektmedlemmar 
 

I och med att dessa användargrupper uteslutande är uppbyggda av två undergrupper, studenter 
och lärare, har en begränsning gjorts till dessa i analysen. Lärare (individuella eller i grupp) 
verkar ofta som beställare, handledare och experter i utbildningsprojekt. Studenter verkar som 
projektledare och projektmedlemmar. Det är dessa två användargrupper som har analyserats 
individuellt. 
 

3.2.3 Studenter 
 
Användaranalys 
Användaranalys av studenterna genomfördes vid två klassbesök. Klassbesöken gav ett tillfälle 
att presentera idén för studenter och försöka få dem intresserade av den. Diskussioner fördes 
vid dessa tillfällen med studenterna för att försöka skapa en öppen dialog. Data till 
användaranalysen samlades även in i efterhand via en enkät som skickades ut via e-post.  
 
Möte med TL1 
En kontakt upprättades med Teknisk Logistik årskurs ett (TL1). Denna klass hade sedan innan 
varit i kontakt med projektmodellen LIPS och bestod av sju personer. Med hjälp av metoden 
intervju samlades fakta in om användarna. Under mötestillfället observerades även hur 
studenterna reagerade på ett antal frågor. De frågor som ställdes var följande: 
 
• Ungefär hur många timmar surfar du på Internet varje dag? 
• Ungefär hur många Internetsidor besöker du regelbundet varje vecka? 
• Hur många projekt har du varit delaktig i under din högskoleutbildning? 
• I hur många av dessa projekt har modellen LIPS använts? 
• Jobbar du helst individuellt eller i grupp? 
• Hur har arbetsfördelningen sett ut i dina tidigare projekt? 
 
Majoriteten av studenterna spenderade ungefär 1 timma om dagen till att använda 
webbtjänster. 86 procent av dessa brukade regelbundet använda fler än fem webbtjänster i 
veckan. Hela klassen hade haft ett projekt under hösten, vilket utfördes enligt LIPS-modellen. 
Vid frågan om arbetsfördelningen i projekt kom de efter en del diskussioner fram till att högst 
två personer är optimalt. Fler brukade de aldrig vara som jobbade tillsammans med samma 
delar i ett projekt.  
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Möte med MK1 
På samma sätt som med TL1 gjordes ett besök i Medie- och kommunikationsteknik årskurs 
ett (MK1). Klassen bestod av ett 20-tal studenter. Samma frågor som för TL1 ställdes och 
resultatet blev relativt lika. 80 procent av klassen använde 5-6 webbtjänster i mer än en timma 
om dagen. En person använde 10 webbtjänster i veckan. Även denna klass hade hunnit med 
att utföra ett projekt, vilket var baserat på LIPS-modellen. Arbetsfördelningen hade varit 
varierad beroende på vilket projekt som genomförts. En grupp skapade en videofilm, de 
arbetade i samlad grupp under hela projektet. Programmeringsprojekt och utvecklingsprojekt i 
allmänhet delades upp i individuella uppgifter som sammanställdes kontinuerligt. 
 
Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes, både via e-post och vid möten. Enkäten skickades till 
studenter i de klasser som tidigare besökts och en sammanställning av svaren tillsammans 
med enkäten kan läsas i bilaga 3. Enkäten var tänkt som en uppföljning av klassbesöken, och 
en undersökning av hur många studenter som var intresserade av att delta i kommande 
utvärderingar.  
 
Användargraf 
Utifrån undersökningarna har en användargraf skapats. Användargrafen har använts för att 
skapa en persona, en fiktiv användare som antar de karaktärsdrag som majoriteten av 
testanvändarna visar. En persona är alltså en typisk användare av systemet och användes vid 
utvärderingarna i samband med olika scenarier. Inom den streckade cirkeln finns den aktuella 
personas kännetecken. 
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Figur 7. Användargraf för användargruppen studenter. 
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Användargrafen visar data från både enkätundersökningarna, klassbesöken och intervjuerna. 
Med användning av webben menas hur mycket en användare nyttjar webben, både i ”tid de 
surfar” och antal webbsidor de brukar besöka/använda dagligen. Användning av webben 
anges i skala 0-10, där 0 = surfar lite och 10 = surfar mycket. Samarbetsförmågan har även 
den angivits på en skala från 0-10 där 0 = jobbar helst individuellt och 10 = jobbar helst i 
grupp. Alla studenter som deltog hade någon gång under deras högskolestudier jobbat i ett 
projekt.  
 
Persona 
Runar är en 20-årig student och går en ingenjörutbildning på universitetet. Han har varit med i 
ett projekt som har baserats på LIPS-modellen och tycker att det projektet var roligt att jobba 
med. De flesta kvällar spenderar Runar med att sitta uppkopplad på Internet. Han chattar med 
sina klasskompisar samtidigt som han surfar på webben. Runar har ungefär sex webbsidor 
som han besöker regelbundet. De flesta av dessa är en form av webbtjänst där man får logga 
in och sedan interaktivt använda (skapa/ändra/skicka/ta emot information) tjänsten. Runar 
spelar även nätpoker.  
 
Behovsanalys 
Behovsanalys och kravinsamling genomfördes samtidigt som användaranalysen genom 
klassbesök, individuella intervjuer och en enkät. Frågor ställdes om behov och krav som 
studenterna hade på systemet. Först presenterades idén om Projektportalen tillsammans med 
en förklaring av innebörden. Exempel på funktioner gavs, samt hur studenter och lärare skulle 
kunna använda portalen. På frågan om det fanns ett behov av en sådan webbtjänst var 
responsen positiv eftersom det då intervjun genomfördes fanns sparsamt med hjälpmedel 
tillgängligt för projektarbete i studiesammanhang. På de studieprogram som besöktes 
användes datorn som bas i alla projekt. Frågor ställdes om hur studenterna i vanliga fall 
brukade gå tillväga för att samordna ett projektarbete, till exempel att dela filer och 
information, samlas till möten med mera Svaren som gavs var att studentkontona fungerade 
som en fildelningsbas och att man hämtade dokument och filer från varandra, alternativt att en 
student hade all information på sitt konto. Resten av informationen skickades med e-post, ofta 
i kedjor, till exempel om man skulle bestämma ett möte. Alternativt talade man om projektet 
mellan föreläsningar och dylikt. Detta resulterade i att kommunikationen blev lite skev 
eftersom det småpratades om projektet vid olika tillfällen. Intresset för hjälpmedelsfunktioner 
i LIPS projektstyrningsmodell var ganska lågt. En sak som dock nämndes var att tillgång till 
dokumentmallar var viktigt. 
  
Kravinsamlingen gjordes genom att ställa frågor om funktioner som är viktiga för att 
Projektportalen ska uppfylla sitt syfte. Utöver det ställdes även frågor om grafisk form och 
användbarhet. Exempel på krav som uppkom var att det i en funktion för 
filuppladdning/fildelning är viktigt att versionsnummer på dokument och filer finns 
presenterat så att de inte blandas ihop. Även möjlighet att kommentera filerna var önskvärt. 
En meddelandefunktion måste inte vara ett komplett forum, utan det kan räcka med att nyheter 
eller inlägg publiceras. Systemet ska även ersätta överföring av information och filer via e-
post, både mellan gruppmedlemmarna och också handledaren. Det ska finnas stöd för 
feedback på inlämnat material. LIPS dokumentmallar ska finnas tillgängliga och gärna med 
en kommentar eller en kort beskrivning av dem. Det kan även stå hur man ska använda dem, 
eftersom studenter ofta inte kommer ihåg det från tidigare projekt. Det hjälper gruppen att 
snabbt komma igång med mallarna.  
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Ett problem som ofta finns i studentprojekt är tidsuppfattningen och missade ”deadlines”. 
Tips gavs på hur en ”tidsfunktion” skulle kunna fungera. En fullt detaljerad kalender fanns det 
inget behov av, utan viktigare var att få en överblick över tiden där viktiga datum ska vara 
inplanerade. Det ska gå snabbt att slänga ett öga på den och uppskatta hur och var i projektet 
man befinner sig med hänsyn till tid och deadlines.  
 
Även användbarhetsfrågor ställdes till studenterna. Ett exempel på en sådan fråga är om 
grafisk formgivning är viktigt för att det ska vara behagligt att jobba med systemet. Svaren 
var att utseendet bör vara avskalat och inte innehålla mycket gräll grafik. Det ska vara lätt att 
hitta och det får inte finnas för många objekt som visas samtidigt på skärmen. Det får inte bli 
rörigt, och exempel gavs på webbplatser som inte uppfyller kriteriet (bland annat vissa 
nättidningar). Struktur är viktigt, däremot är en stilig layout bekväm och rolig att jobba med, 
så en balans mellan faktorerna önskades. 
 
En annan fråga som ställdes var hur mycket tålamod studenterna skulle ha för att lära sig 
använda systemet. Kunde de tänka sig att leta efter funktioner i början, eller ska antalet 
funktioner minimeras, alternativt flera funktioner sammanfogas? På den frågan svarade de att 
många funktioner inte är fel, bara man snabbt förstår vad funktionerna gör och hur man 
använder dem. Annars var majoriteten av studenterna vana vid att ägna en del tid med olika 
system för att få ut något specifikt. Dock tyckte de att funktioner som man ofta kommer att 
använda, till exempel en tidsplan som man stämmer av med flera gånger per vecka, bör vara 
enkelt och snabbt åtkomliga. En student kom med ett förslag att det skulle finnas möjlighet att 
anpassa sin startsida individuellt och samla egna funktioner där. Nyheter och möjligheten att 
skicka meddelanden är exempel på funktioner som måste få komma fram i systemet så att 
man inte missar något.  
 
Studenterna frågades om vad Projektportalen ska lägga fokus på. Ska tyngdpunkten ligga vid 
att administrera arbetsgruppen eller administrera projektet? Eller ska fördelningen vara jämn? 
Svaret blev att det är först och främst projektstyrning som ska administreras med hjälp av 
Projektportalen. Det räcker med att man kan skriva i meddelandefunktionen när ett möte ska 
äga rum. Fokus ska läggas på de funktioner som har med projektstyrningen att göra, till 
exempel tidsplanering, tidsrapportering och dokumentbehandling etcetera. Webbplatsen 
kommer att kretsa kring projektet och ska vara till hjälp för gruppmedlemmarna att nå 
projektets mål. 
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Med hjälp av de insamlade kraven skapades användbarhetsmål för att generalisera de olika 
kraven och för att ha något konkret att jobba med. Generaliserade krav ger en tydligare bild av 
webbplatsens kommande innebörd för användarna. Användbarhetsmålen har formulerats som 
kvantitativa mål för att det lättare ska kunna gå att undersöka om målen uppfyllts eller ej.  
 
Krav 

 Det ska finnas möjligheter att ladda upp filer och skicka meddelanden via tjänsten. 
 Information och filer får inte blandas ihop. 
 Man ska kunna kommentera saker som produceras i projektportalen. 
 Projektinformation från handledare/lärare ska finnas, samt nödvändiga filer för 

projektet.  
 Man ska inte behöva läsa en hel manual för att lära sig hur Projektportalen och dess 

funktioner fungerar. 
 Layouten får inte vara för rörig och inte innehålla störande grafiska objekt. 
 Det ska vara lätt att hitta runt på webbplatsen. 
 Systemet ska påminna studenten om vad som hänt sen denne senast var inloggad, samt 

presentera senaste inlägg från meddelandetjänsten. 
 Projektet ska i viss mån kunna planeras och en översikt i tiden ska finnas så att man 

hela tiden har målet synligt att jobba emot. 
 

Utifrån kraven har följande mål formulerats: 
 

 Tjänsten skall innehålla funktioner som underlättar vid projektarbete i grupp i form av: 
 Administration av dokument, meddelanden och annan information åt 

användarna.  
 Möjlighet att ge feedback och kommentarer på information och filer som 

genereras i projektportalen.  
 Aktiv presentation av nya händelser från det tillfälle användaren senast var 

inloggad. 
 Tjänsten skall fungera som ett stöd för gruppmedlemmarna att nå projektets mål. 

 
Ur användarsynpunkt sattes följande mål: 
 
Användbarhetsmål 

 Funktioner i Projektportalen ska i största möjliga mån vara självförklarande. Hjälp ska 
finnas att tillgå om användaren önskar det.  

 Projektportalens layout ska vara strukturerad och lättöverskådlig.  
 Användaren ska enkelt kunna navigera i portalen och ska hela tiden kunna få en 

indikation på vilken nivå denne befinner sig.  
 
Kvantitativa mål 

 Funktioner ska vara självförklarande: detta mäts i den tid det tar för användaren att 
komma igång med att använda funktionen, eller tills denne klickar på hjälpknappen. 

 Överskådlig layout och navigation: Användaren svarar på frågor som handlar om vad 
denne ser och vilken nivå man befinner sig på i portalen.  

 Påminnelsefunktionen mäts i hur många användare som uppmärksammat att det hänt 
någonting i systemet under ett par inloggningsförsök i ett utvärderingspass. 
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3.2.4 Lärare 
Lärarnas användar- och behovsanalys/kravinsamling gjordes genom individuella intervjuer 
där frågor fick besvaras. Som grund till analysen ligger intervjuer med fem stycken lärare. 
Med intervjuerna var målet att få en klarare bild av användargruppens behov och hur en 
lärares olika roller i projekt kan hanteras. Vi ställde ett antal grundläggande frågor, dessa 
presenteras nedan. 
 
1. Vilka roller har du haft i olika projekt? 
2. Hur stor insyn brukar/vill du ha i ett projekt? 
3. Hur mycket vill du kunna påverka projekt? 
4. Hur många grupper har du varit ansvarig för som mest? 
5. Hur stor erfarenhet har du av LIPS? 
6. Hur brukar handledning normalt gå till för dig? 
7. Vad tror du att en webbaserad projektportal skulle kunna hjälpa dig med? 
8. Har du förslag på funktioner som kan finnas i en projektportal? 
9. Har du några krav på projektportalen? 
 
Användaranalys 
De parametrar som var intressanta om de kommande användarna var hur mycket lärarna 
använde datorn i sina dagliga arbetsuppgifter och vilket intresse av insyn de hade i sina 
studenters olika projekt.  
 
Resultatet av intervjuerna blev att fyra av fem lärare ville ha god insyn i studenternas projekt. 
Någon ville ha fullständig insyn, vilket är lika med att läraren ser allt studenterna gör i 
portalen. Datorn användes regelbundet på arbetet. Slutsatsen som kan dras av detta är att god 
datorvana och ganska mycket tålamod kan förutsättas när lärarna ska hitta information om 
grupperna i portalen. Mycket information om grupperna ska presenteras vilket kräver en god 
strukturering och enkel navigering i gränssnittet. I figur 8 presenteras en sammanställning av 
användaranalysen i form utav en användargraf samt förklaring av denna. 
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Figur 8. Användargraf för användargruppen lärare. 
 
Svaren från intervjuerna har graderats i en skala 1-5. Punkterna i figur 8 representerar ett svar. 
Fyra av fem användare ser helst god insyn i deras studenters projekt och använder datorn ofta 
i sitt arbete. Resultatet har använts för att bestämma hur portalen ska utformas och hur 
avancerade funktioner som ska finnas med. Utefter resultatet har en persona skapats. 
 
Persona 
Albin är lärare i programoptimering på universitetet. Han har en kurs i detta ämne som går två 
gånger per läsår, en på hösten och en på våren. I varje kurs ingår ett projekt där studenter ska 
optimera källkod för ett aktieanalysprogram. Vanligtvis har Albin fyra-fem studentgrupper i 
sin kurs, och kommunikationen sker på laborationstillfällen och via e-post. Albin vill ha 
inseende i hur det går för grupperna och studenterna måste av den anledningen rapportera 
skriftligt varje vecka hur deras arbete utvecklas. Att det ska vara skriftligt är för att han hela 
tiden ska få en överblick över grupperna och hur det går för dem. Albin arbetar mer än hälften 
av arbetstiden framför datorn, och ser den som ett naturligt arbetsredskap för att nå sina mål.   
 
Behovsanalys 
Ett par frågor som ställdes under intervjuerna fungerade som behovsanalys. Dessa berörde 
bland annat hur handledningen normalt brukar gå till och svaren gav ett intryck av om det 
fanns problem med metoden eller inte. Det framgick att mycket e-post används som 
kommunikationsmedel. Filer skickas fram och tillbaka, och som en följdkommentar till frågan 
sade flera spontant att en strukturerad fildelningsfunktion är mycket välkommet. Många e-
postmeddelanden från flera grupper kan lätt ställa till oreda i inkorgen, vilket tar tid att reda 
upp. Dessutom kan det vara så att flera lärare ska läsa rapporterna, vilket gör det ännu mer 
komplicerat. En gemensam portal skulle här kunna samla användare kring dokumenten istället 
för att dokumenten ska skickas runt. Lärarna svarade att de idag har en kurshemsida där 
projektinfo finns. En portal skulle kunna inkludera denna kurshemsida, och då bli mer aktiv. 
Slutsatsen man kan dra av detta är att ett behov av en portal finns. 
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Även kravinsamlingen gav indikation på att en sådan här tjänst kan vara meningsfull. En stor 
mängd krav och förslag kom fram under intervjuerna med lärarna. Det fanns en positiv 
inställning till idén i sig, och det ena förslaget gav upphov till det nästa. Detta gör det tydligt 
att det finns ett behov. Många krav samlades in, mest av typen funktionella. Ett exempel på en 
sådan är möjligheten var att ladda upp filer och att kommentera dem (dokumenthantering). 
Kommunikation med gruppen i allmänhet var också ett krav, men även möjlighet att 
kommunicera lärare emellan. Många ville även kunna fylla i kursinfo och publicera dokument 
samt annan viktig information som studenterna ska kunna ta del av.  
 
Bland användbarhetskraven är god överblick över projektgrupperna ett gemensamt krav från 
alla intervjuande. Finns det många projektgrupper i en kurs kan det bli svårt att navigera och 
skilja på grupperna. Även en översikt över alla studenter som ingår i de olika 
projektgrupperna önskades. Systemet ska tala om för användaren vad som hänt sedan man 
senast var inloggad och vad som behöver göras. Om man har många projektgrupper att 
handleda, finns det en stor möjlighet att optimera sin tid om man får en god överblick av vad 
som har hänt. Ett annat användbarhetskrav är att systemet i sig ska vara överskådligt och 
lättanvänt. Det ska gå snabbt och enkelt att interagera med det. Mer avancerade funktioner ska 
finnas ”längre in” i systemet. Om användaren kör fast ska det finnas en hjälpknapp med 
exempel. Systemet ska även bekräfta vad som händer när man gör ändringar. Ett bra krav är 
att användarna ska ses som nybörjare varje gång de loggar in. De intervjuade lärarna använder 
många olika administrativa system varje dag, och det är svårt att lära sig utantill hur alla 
fungerar i minsta detalj.  
 
Utifrån kraven har mer generella mål formulerats: 
 

 I webbtjänsten ska det finnas möjlighet att hantera dokument och annan viktig 
information. 

 Systemet ska ge en välstrukturerad överblick över lärarens alla aktiva projektgrupper 
för att undvika sammanblandning. 

 
Användbarhetsmål 

 Systemet ska berätta för användaren vad som händer, vad som har hänt och vad som 
behöver göras. 

 Systemet ska vara överskådligt och lättanvänt. 
 Användaren ska kunna be om hjälp, och den ska vara lätt att hitta. 
 Enkelhet framför funktion. 
 Användarna behöver inga förkunskaper för att kunna använda systemet. 

 
För lärare har inga särskilda kvantitativa mål formulerats utan vi har utgått från målgruppen 
studenters mål, se kapitel 3.2.3, rubrik ”Kvantitativa mål”. 
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3.2.5 Designfasen 
 
Systemutvecklingen av projektportalen drevs enligt en inkrementell modell, där varje 
inkrement bearbetades iterativt utifrån användarutvärderingar. Systemet delades in i naturliga 
delar som innefattade olika utsträckning av funktionalitet. Varje del blev ett inkrement i 
utvecklingen och tillförde ny eller förändrad funktionalitet till systemet. Eftersom varje 
inkrement, eller systemdel, var en påbyggnad av systemet i sin helhet kunde nya krav 
uppkomma på tidigare utvecklade delar. Dessa nya krav kunde inarbetas i de efterföljande 
inkrementen. Till varje systemdel arbetades en prototyp fram för att användas till utvärdering 
av systemets funktionalitet. Prototypernas omfattning ökade för varje inkrement. 
 

3.2.6  Prototyping och gränssnittsdesign 
Arbetet med prototyputformningen och tankarna bakom gränssnittet började med ett flertal 
diskussioner. Utifrån användaranalysen fanns informationen att gränssnittet borde göras så 
enkelt som möjligt och inte ha för stor inlärningströskel. Med denna vetskap skapades en 
första gränssnittsprototyp. Prototypen gjordes på papper för att det skulle bli enklare för 
användarna att komma med kommentarer och ändra i designen på plats.  
 
Den första prototypen var en så kallad scenariobaserad prototyp där ett flertal ”skärmbilder” 
tillverkats på papper som kunde bytas ut under utvärderingens gång. Denna var riktad till 
användargruppen lärare. Gränssnittet var mycket enkelt och detaljfattigt för att ge större 
utrymme för diskussion och kommentarer från användarna. 
 
Efter att pappersprototypen utvärderats med användare och kommentarer insamlats på 
utseendet och navigationen, tillverkades en motsvarande datorbaserad prototyp. 
Datorprototypen var även den scenariobaserad på samma sätt som pappersprototypen, med 
skillnaden att användaren nu kunde sitta och interagera med en dator. Allt som allt togs det 
fram fyra prototyper för testning på denna användargrupp, varav tre var datorprototyper. 
Enligt den inkrementella utvecklingsmodellen var varje datorprototyp en utökning av sin 
föregångare. I varje inkrement byggdes prototypen på med ny funktionalitet och funktions- 
och användbarhetsproblem som upptäckts i tidigare utvärderingar rättades till.  
 
Inom användargruppen studenter tillverkades på liknande sätt som för lärare först en enkel 
scenariobaserad pappersprototyp. Efter att denna pappersprototyp hade utvärderats med 
användare togs två datorbaserade prototyper fram. Dessa prototyper var väldigt lika i utseende 
men skiljde sig främst i antalet tillgängliga funktioner och till vilken grad dessa var 
utvecklade. Vid första utvärderingen testade vi till exempel navigation i systemet tillsammans 
med en fungerande meddelandefunktion, medan vi i den andra utvärderade systemet ur ett 
helhetsperspektiv tillsammans med de färdiga funktionerna. Datorprototyperna var precis som 
för lärare scenariobaserade.   

3.2.7 Utvärdering med användare 
Varje prototyp som skapades testades på användare inom respektive användargrupp. 
Testningen genomfördes för att utvärdera användbarhet, funktionalitet och utseende. 
Utvärderingarna utfördes under personliga möten med användarna. I användargruppen lärare 
fanns fem testpersoner och i gruppen studenter fanns fem testpersoner.  
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Testen med användare genomfördes uteslutande enligt så kallad Cognitive walktrough med 
hjälp av scenarier. I de fall det rörde sig om en datorprototyp fick användaren interagera med 
datorn medan interaktionen i fallen med pappersprototyper utfördes enligt principen Wizard of 
Oz. I dessa fall byttes pappersskisser ut motsvarande ändringar i systemet (se bilaga 5 och 6 
för bilder på pappersprototyperna). Inför alla test togs ett scenario fram som presenterades för 
testanvändaren. Scenariot satte in testpersonen i en roll som aktiv användare av systemet och 
gav en bakgrund till ett antal uppgifter som sedan skulle lösas (se bilaga 7 och 8 för exempel 
på scenarier). En person utsågs till testledare och skötte det mesta av presentationen och 
kommentarerna under testningen medan en annan satt lite mer i bakgrunden och observerade 
det som personen sa och gjorde. Utvärderingarna dokumenterades skriftligt i form av citat och 
anteckningar av det som uppfattades under observationen. Enligt principen ”Thinking aloud” 
ombads användaren att tänka högt under utförandet av uppgifterna för att det skulle vara lätt 
att följa tankemönstret. Efter att användaren fått lösa uppgifter avslutades oftast testen med att 
personen fick gå runt i systemet på egen hand i den utsträckning det gick och ge kommentarer 
på de olika delarna. En diskussion fördes om de saker som kommit upp under testutförandet 
och information gavs om vad nästa prototyp skulle innehålla för nya delar. 
 

3.2.8 Teknisk utveckling och gränssnitt 
All information i projektportalen finns lagrad i en central databas och presenteras för 
användare med hjälp av ett webbgränssnitt. Databasen har implementerats i MySQL och all 
kommunikation med denna sker genom en PHP-applikation som har utvecklats. Användare 
interagerar med systemet genom ett webbgränssnitt, uppbyggt enligt standarderna XHTML 
och CSS. Projektportalen är utvecklad enligt en objektorienterad modell. 
 
Systemet separerar kod från presentation med hjälp av en template engine (se bilaga 11). Med 
hjälp av denna metod kan utseendet beskrivas i separata gränssnittsfiler, skiljda från koden. 
Detta underlättar omarbetningar av gränssnittet i och med att inte programmeringskoden 
påverkas av ändringarna. Det omvända förhållandet gäller också. 
 
Projektportalens gränssnitt ser likadant ut för båda användargrupperna och är uppdelat i vyer. 
Först kommer användaren till en startsida som är uppdelad i två sektioner. Till vänster 
presenteras en lista över vad som har hänt sen sist och till höger en lista över de projekt eller 
kurser som man är medlem i. Lärare har tillgång till ett skikt mer än studenter i och med att de 
är medlemmar i både kurser och projekt medan studenterna endast är medlemmar i projekt. 
När man valt sin ingång till ett projekt eller en kurs delas gränssnittet upp i tre olika delar. 
Överst på sidan visas en logotyp, vem man är inloggad som och var någonstans i systemet 
man befinner sig. Där finns också två flikar som dels tar användaren tillbaka till startsidan och 
dels till de personliga inställningarna. Till vänster visas en meny över vilka delar av systemet 
man kan använda och till höger visas den del man för närvarande använder.  
 
I bilaga 4 visas ett översiktligt schema över Projektportalens funktionella uppbyggnad. 
I bilaga 9 och 10 visas bilder av det färdiga systemets gränssnitt och dess funktioner för lärare 
respektive studenter.  
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4 Resultat 
 

 
 

 

 
 

Figur 9. Bilder av det färdiga gränssnittet. 
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Syftet med detta arbete var att bedriva en systemutvecklingsprocess med användbarhet i 
fokus. Målet var att parallellt med användbarhetsprocessen även utveckla en webbaserad 
portal. Vi ville ta fram ett enkelt och lättanvänt system för att underlätta arbetet i projekt för 
lärare och studenter. Vi ville dels skapa en central plats som studenter kunde använda för att 
samla och utbyta information inom en projektgrupp och dels ge lärare möjligheten att 
administrera grupper och ges tillgång till projektgruppers information på ett lättillgängligt 
sätt.  
 
De mål vi satte upp inom gruppen studenter var följande: 
 

 Tjänsten skall innehålla funktioner som underlättar vid projektarbete i grupp i form av: 
o Administration av dokument, meddelanden och annan information åt 

användarna.  
o Möjlighet att ge feedback och kommentarer på information och filer som 

genereras i projektportalen.  
o Aktiv presentation av nya händelser från det tillfälle användaren senast var 

inloggad. 
 
Användbarhetsmål 

 Funktioner i Projektportalen ska i största möjliga mån vara självförklarande. Hjälp ska 
finnas att tillgå om användaren önskar det.  
 Projektportalens layout ska vara strukturerad och lättöverskådlig.  
 Användaren ska enkelt kunna navigera i portalen och ska hela tiden kunna få en 

indikation på vilken nivå denne befinner sig.  
 
Det första målet som är av funktionell art har vi uppnått genom att bygga in funktioner i 
systemet som tillfredsställer de behov som har angetts. Huvudmålet var att underlätta 
arbetsprocessen vid projektarbeten. Detta har vi gjort genom att flytta arbetsbörda från 
studenten till systemet genom funktioner som till exempel dokumenthantering, 
snabbmeddelanden och planering. Projektportalen kan fungera som en central plats för 
information i ett projekt. 
 
Genom att observera användare som har använt systemet har vi kunnat fastställa om de 
uppställda användbarhetsmålen har uppnåtts. Om systemet är självförklarande har vi kunnat 
fastställa beroende på användarens beteende då de ställts inför uppgifter i nya delar av 
systemet. Användarna har förstått nya funktioner och snabbt fått en bild av hur de fungerar.  
 
Layoutens uppbyggnad har vi gjort lättöverskådlig med hjälp av utfällbara menyer, enkla 
färger, ikoner och uppdelningar i skikt. Vi har dessutom implementerat funktioner som talar 
om för användaren var denne befinner sig i systemet och vilka navigationsmöjligheter som 
finns att tillgå. 
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Kvantitativa mål 
 Funktioner ska vara självförklarande: detta mäts i den tid det tar för användaren att 

komma igång med att använda funktionen, eller tills denne klickar på hjälpknappen. 
 Överskådlig layout och navigation: Användaren svarar på frågor som handlar om vad 

denne ser och vilken nivå man befinner sig på i portalen.  
 Påminnelsefunktionen mäts i hur många användare som uppmärksammat att det hänt 

någonting i systemet under ett par inloggningsförsök i ett utvärderingspass. 
 
Dessa mål hade kunnat mätas i storheter under de utvärderingstillfällen vi gjorde. Vi valde 
dock att inte föra protokoll över dessa värden utan observerade i stället passivt hur ändringar i 
systemet påverkade användarens beteende. Det första funktionella målet har vi uppnått genom 
att ingen användare har fastnat vid någon funktion i systemet. De har inte frågat oss hur 
funktioner ska användas utan använt gränssnittet för att på egen hand lösa problem. 
Hjälpfunktionen som implementerats stöder också detta mål. Det andra målet har uppnåtts 
genom bekräftelse från användarna som svar på frågor vid utvärderingstillfällen. Det tredje 
kvantitativa målet gjorde vi ett specifikt testmoment för. Detta test genomfördes i samband 
med en prototyputvärdering. Under utvärderingen uppmärksammade alla användare nya 
händelser vid inloggning.  
 
De mål vi satte upp inom gruppen lärare var följande: 
 

1. I webbtjänsten ska det finnas möjlighet att hantera dokument och annan viktig 
information. 

2. Systemet ska ge en välstrukturerad överblick över lärarens alla aktiva projektgrupper 
för att undvika sammanblandning. 

 
Användbarhetsmål 

3. Systemet ska berätta för användaren vad som händer, vad som har hänt och vad som 
behöver göras. 

4. Systemet ska vara överskådligt och lättanvänt. 
5. Användaren ska kunna be om hjälp, och den ska vara lätt att hitta. 
6. Enkelhet framför funktion. 
7. Användarna behöver inga förkunskaper för att kunna använda systemet. 

 
Det första målet har uppnåtts med samma medel som för studenter. Funktionerna ser i princip 
likadana ut och fungerar på samma sätt. Det andra målet har vi uppnått genom att göra en 
tydlig uppdelning mellan kurs och projekt. Genom att sedan dela upp funktioner i en enkel 
struktur presenteras information på ett överskådligt sätt. Användbarhetsmålen har uppfyllts på 
samma sätt som för studenter genom exempelvis ikoner, menyer och färger. Vad gäller det 
sista användbarhetsmålet är det uppfyllt för de grupper som använder systemet, studenter och 
lärare. Dessa har grundläggande datorvana och tidigare erfarenhet av webbaserade system.  
 
Detta examensarbete har resulterat i ökad förståelse och praktisk erfarenhet av 
användarcentrerad systemutveckling och de metoder och tekniker som använts. Vidare har en 
fungerande applikation tagits fram i form av en webbaserad portal.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först valet av metod och hur vi har utfört metodstegen i vår 
utvecklingsprocess. Därefter diskuteras våra tekniska lösningar följt av en resultatdiskussion.  
 

5.1 Metoddiskussion 
För att utveckla en användarvänlig projektportal synade vi ett antal av de metoder som finns 
att tillgå inom området. Eftersom vi visste att även systemutveckling skulle ta upp en stor del 
av vårt examensarbete valde vi att dessutom ta oss en närmare titt på de mest erkända 
metoderna inom detta område. I det tidiga stadiet av arbetet rådde viss förvirring om vilka 
metoder vi egentligen skulle använda för arbetet och det bidrog till ett ganska ostrukturerat 
arbete till en början. Vi valde dock till slut att kombinera flera olika metoder istället för att 
följa en redan definierad modell. Detta kan ha bidragit till förvirring i arbetet då det hade varit 
enklare att ha en fördefinierad och bättre dokumenterad modell att luta sig tillbaka på. Att ha 
följt en sådan från början kunde även ha bidragit till att vi undvikit en del felkällor i arbetet. 
En fördel med att skapa en ”egen väg”, som vi försökt att göra, är att vi har kommit i kontakt 
med fler metoder och att vi inte behövt känna oss låsta vid en fördefinierad modell. 
 
Vad gäller systemutvecklingsdelen valde vi att arbeta fram systemet inkrementellt. I vårt fall 
innebar det att vi först tog fram en grundläggande struktur för systemet och sedan påförde 
funktionalitet i delar. Dessa delar blev inkrementen i vår utveckling. Detta visade sig vara 
mycket passade för just vårt system och underlättade flera delar av arbetet, till exempel 
testningen. Varje inkrement skulle itereras tills det kunde anses färdigt, detta för att nå hög 
användbarhet i systemet. I vårt fall blev denna iterering snarare ett parallellt arbete med nästa 
inkrement som utvecklades. Om det visade sig att det var mycket som var kvar att göra gav 
det upphov till en ny iteration inom inkrementet. Om det dock var mindre saker så bakade vi 
in dessa ändringar i det efterföljande inkrementet och påbörjade arbetet på detta. 
Utvärderingar på sena delar i systemet gav ofta insikter i problem som fanns i tidigare 
utvärderade delar. På grund av detta tillät vi oss att återkoppla till tidigare utvecklade delar för 
att ta hänsyn till användarnas synpunkter. Tanken med att varje inkrement ska itereras tills det 
kan anses färdigt anser vi så här i efterhand vara alltför riskabel. Det är mycket svårt att säga 
att en del är helt färdig om man inte sätter upp mycket klara mål som kan prickas av. Vi hade 
ofta inte helt klart för oss hur pass mycket en del skulle utvecklas. Vi var dock tvungna att ta 
ett beslut om detta för att arbetet skulle kunna fortsätta utvecklas och vi ansåg en funktion 
vara klar när en utvärdering av funktionen med användare hade kunnat utföras utan problem 
och frågor från testaren. Vi såg också till våra egna krav på funktionen, och ur portalens 
helhet innan beslut togs. Dock kom vi under den fortsatta utvecklingen ofta på saker som 
kunde ändras eller läggas till i en viss del av systemet. Vi känner att vi i princip skulle ha 
kunnat arbeta och omarbeta delar av systemet i en evighet. I slutprodukten upplever vi att det 
är just de delar som vi arbetade fram först i systemet som är mest kompletta eftersom det är 
dessa som har genomgått mest förändring. Vi borde antingen ha begränsat antalet delar i 
systemet till ett lägre antal eller ha satt upp klarare mål för de delar som systemet nu 
innehåller. Med en bättre målformulering skulle vi troligtvis ha kunnat hålla oss mer till ett 
sekventiellt arbete. Då hade resultatet antagligen blivit ett mindre antal funktioner, men desto 
fler helt färdiga funktioner. 
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I kontakten med användare hade vi problem med att få tag på testanvändare från studenterna. 
I de tester som har utförts har en del av användarna på grund av detta bestått av bekanta till 
oss och detta bör ses som en felkälla. Dessa användare kan inte helt klassas som oberoende 
eftersom de känner oss och kanske inte kan vara helt objektiva i sin bedömning under 
testtillfällena. I lärargruppen hade vi mer tur med användarna och fick flera stycken som vi 
kunde testa med. Det som kan nämnas är dock att alla lärare varit män inom den tekniska 
fakulteten och att de därmed inte varit en tillräckligt blandad grupp av användare. Vi fick 
dock tillfälle att testa en gång med en användare tillhörande den filosofiska fakulteten, men 
detta kan inte anses som tillräckligt. Resultatet kan då vara alltför anpassat för en viss 
målgrupp vilket inte var vårt mål. 
 
Kontaktsättet med studenterna, genom klassbesök, valde vi för att snabbt få direkt dialog med 
studenter. Det brukar nämligen vara svårt att fånga deras uppmärksamhet om syftet ligger 
utanför den ordinarie kursgången. Enkäten var sedan tänkt som en uppföljning av vårt besök 
och en undersökning av hur många som var intresserade av att delta i vidare utvärderingar. Vi 
ville även få en mer individuell syn på användarna. Besöken i klasserna gav oss ett ganska 
brett perspektiv då många pratade och diskuterade våra frågor. Den information vi fick in från 
enkäten tillförde ingenting nytt med avseende på användar- behovs- och kravinsamlingen, 
utan bekräftade främst det vi fått ut från klassbesöken. Intresset för att delta i utvärderingar 
var litet. Det kom dock fram en del nya funktionella krav i enkätundersökningen som vi hade 
nytta av.  
 
Lärarnas användar- och behovsanalys/kravinsamling gjorde vi enbart genom individuella 
intervjuer. Tiden vi fick med individuella lärare var knapp och denna metod valdes för att det 
gick fort att inhämta informationen. I intervjuerna ville vi få en klarare bild av denna 
användargrupps behov och hur de olika rollerna som en lärare tar i ett projekt kunde hanteras. 
 
Valet av metoder för informationsinsamling tycker vi passade bra för ändamålet. Eftersom 
portalens studentvy är tänkt att användas av studenter i grupp föll det sig naturligt att intervjua 
dessa användare i grupp. Studenter har även en tendens att vara lite blygsamma mot studenter 
från högre årskurser, varav en gruppintervju ger dem stöd åt varandra och nya förslag väcker 
nya idéer. På lärargruppen passade den enskilda intervjumetoden bättre eftersom de är vana 
att jobba enskilt, och vi har tänkt att portalen ska användas på det sättet av lärare. Hade det 
däremot varit möjligt att samla vår användargrupp av lärare för en gruppintervju hade det 
troligen givit oss ännu mer data för vår analys. Skillnaderna i metodval gav lite olika 
inriktningar på informationen som samlades in. Under gruppintervjun med studenter blev det 
en större fokusering på själva portalen och dess funktioner och krav, främst för att studenterna 
visade ett intresse för portalen och tog initiativ för en diskussion. Lärarundersökningarna 
utfördes mer rutinmässigt som vi hade planerat och fördelningen mellan de olika 
insamlingsmomenten var mer jämn. Dock fann även lärarna det roligt att diskutera portalen 
och dess funktioner vilket resulterade att intervjuerna drog ut lite på utsatt tid.   
 
Den data som samlades in i studenternas användaranalys bestod bland annat av hur vana 
studenterna var att använda Internet och dess tjänster. Kunskapen om det gav oss en bild av 
tålamodet hos en student när denne vill hitta information på webbsidor och även hur van 
studenten är med att strukturera information på webbsidor. Eftersom Projektportalen kommer 
att innehålla mycket information ville vi veta hur vana de var vid att använda webbgränssnitt. 
Om en student till exempel har liten erfarenhet av stora webbsidor med olika former av 
tjänster bör en enkel struktur väljas för att lyfta fram specifika och väsentliga funktioner. Om 
studenterna däremot är vana vid sådana webbsidor kan de förväntas lära sig en layouts 
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uppbyggnad snabbare och flera funktioner kan presenteras samtidigt. Studenterna kan då även 
förväntas villiga att själva leta efter funktioner i till exempel menysystem. Samma 
frågeställning undersökte vi även i behovsanalysen, vi frågade studenterna vilket alternativ de 
föredrog: En enkel design med få funktioner synliga eller motsatsen.  
 
Under användaranalysen frågade vi dessutom om studenternas samarbetsförmåga och 
arbetsmetod i grupp. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur de brukar jobba och till 
följd av det få en förståelse för varför och när de kan tänkas använda Projektportalen. 
Studenternas arbetsmetod i grupparbete ansåg vi vara väsentligt för att kunna koordinera hur 
funktioner ska anpassas på sidan. Ett exempel är om majoriteten av studenterna är vana vid att 
alla i gruppen sitter och jobbar samtidigt. Då kan till exempel individuell inloggning kännas 
irrelevant. Men om gruppen istället brukar dela upp arbetet och jobba i grupp om två eller 
enskilt är det viktigt att ha funktioner som hjälper till att styra och få överblick över arbetet. 
  
Användardata för lärare som samlades in var datoranvändande på arbetet och intressen i 
studentprojekt. Datoranvändande på arbetet är intressant eftersom det först och främst säger 
hur mycket datorvana lärarna har, vilket i sin tur styr hur gränssnitt och funktioner ska 
anpassas efter det. Ett annat syfte med att ställa en sådan fråga är för att få reda på hur ofta de 
kan tänkas använda webbtjänsten under en arbetsdag. Intresse i studentprojekten styr hur 
mycket information lärarsidan av tjänsten ska innehålla och hur den ska presenteras. Vill 
läraren ha mycket insyn i ett projekt är denne beredd på att gå djupare in och ägna mer tid åt 
att ta in informationen. Är det tvärtom vill användaren ha mindre information lätt tillgänglig, 
på ett lättöverskådligt sätt. Denna parameter gav oss alltså kunskap om hur mycket tid 
användaren vill lägga på forskande kring grupperna och var en viktig stomme i 
struktureringen av innehållet i webbtjänsten. 
 
Antalet prototyper i utvecklingen kunde ha varit flera för att eliminera så många 
användbarhetsproblem som möjligt. Det var dock svårt att få in rullande möten med 
användarna och vi fick anpassa oss en hel del efter de utvärderingstillfällen vi kunde boka 
upp. Eftersom vi i studentgruppen hade svårt att få tag på testanvändare fortsatte vi 
utvecklingen av denna del av systemet tills vi fått tag på personer. Detta resulterade i att den 
första prototypen som testades med denna grupp av användare var mer avancerad och slutförd 
än den som visades för lärargruppen. Detta kan ha medfört att gränssnittet kändes alltför 
slutfört och statiskt varpå en del användare kan ha hållit inne kommentarer på gränssnittet och 
funktionaliteten. Vi hade ett liknande problem inom lärargruppen som gav sig tillkänna när vi 
testade den första datorprototypen. Vi hade gjort designen alldeles för välgjord för att ge en 
känsla av att gränssnittet var under arbete. På frågan om kommentarer om gränssnittet fick vi 
endast svaret att det såg snyggt ut, vilket ju i det här fallet inte var vad vi ville höra. Detta kan 
ha begränsat användarnas inflytande på utseendet.  
 
Vid framtagandet av prototyperna för vårt system och utvärderingen av dessa finns ett par 
saker att diskutera. I den första pappersprototypen utgick vi från den information vi fått från 
behovsanalysen om att användarna ville ha ett enkelt gränssnitt som var lättöverskådlig. Vi 
tillverkade då endast ett designförslag, utifrån våra egna diskussioner, som presenterades för 
användarna. Vi kunde istället ha tagit fram flera parallella designförslag och låtit användarna 
tycka till om dem. Detta hade fått användarna mer delaktiga i processen. Till de första 
testtillfällena kunde vi dessutom ha förberett oss mer för det scenario som vi ville skulle 
utspelas. I våra sista tester hade vi skrivit ned vårt scenario på papper tillsammans med ett 
antal uppgifter som användaren skulle utföra. Denna metod borde vi ha använt redan från 
början för att strukturera våra möten bättre.  
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Vårt val av utvärderingsmetoder kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt. Vi valde att begränsa 
oss till endast ett fåtal utvärderingsmetoder medan det kunde ha varit lönsamt att använda sig 
av flera. Olika utvärderingsmetoder ger olika synvinklar på ett problem och kombineringen av 
flera metoder ger ofta en större insikt i vilka problem som finns. Under våra utvärderingar 
med användare använde vi oss uteslutande av en scenariobaserad metod. Detta gjorde vi för 
att den var enkel att komma igång med och utföra. De mötestider vi fick var ofta begränsade 
tidsmässigt och denna metod kräver minimal förberedelse från användarens sida. Dessutom 
passade den bra till vårt sätt att utveckla systemet. När vi tagit fram en ny del som skulle 
utvärderas kunde vi skriva ett scenario som omfattade denna. Testerna utfördes med 
användarna i deras egna miljöer, till exempel på deras kontor/rum, klassrum, studierum 
etcetera. Detta gav fördelen att testet kändes mer avslappnat och det gick enkelt och snabbt att 
få igång en öppen dialog med användaren. Särskilt på lärarsidan var detta viktigt, eftersom 
tiden alltid var begränsad. Testpersonerna stördes så lite som möjligt under testets gång för att 
få dem att fokusera på uppgifterna. Detta gav även oss möjlighet att på ett naturligt sätt 
observera testet. Endast om personen kört fast helt någonstans gav vi direktiv om vad som 
skulle göras. Tanken med det system vi utvecklade var att göra det så självförklarande som 
möjligt, därför var det viktigt att se om en utomstående person kunde utföra uppgifter i 
systemet utan att be om hjälp. Om detta inte gick visade det på att vi inte uppfyllt 
användbarhetskraven.  
 
I respektive användargrupp fanns det totalt fem testpersoner, varav de flesta deltog i 
utvärderingen av varje prototyp. Anledningen till att vi valde just fem testpersoner inom varje 
utvärderingsgrupp var att detta anses som ett optimalt antal enligt Nielsens teorier (se figur 5) 
och borde ha gett oss en bra insyn i användbarheten. Däremot kan det vara så att antalet 
utvärderingar vi gjorde, inte är tillräckligt för att upptäcka det antal användbarhetsproblem 
som teorin förutsäger. Säkerligen skulle fler utvärderingar ge en ökad kvalitet i form av 
användbarhet. 
 
Om vi skulle fortsätta att utvärdera systemet med nya användare skulle det antagligen ge 
ytterligare ökad användbarhet. Vi skulle minska problemet med att vårt resultat kan vara 
alltför anpassat för en viss målgrupp och att en del användare inte helt kan klassas som 
oberoende. Vidare har vi tidigare konstaterat att fler antal prototyper i utvecklingen skulle ha 
eliminerat mer användbarhetsproblem. En annan aspekt som också skulle ge arbetet en fördel 
vid fortsatt test och utvärdering är att våra metoder för utvärderingen blev bättre ju fler 
utvärderingar vi gjorde. Mot slutet blev våra utvärderingsmetoder och rutiner riktigt bra så en 
fortsatt utvärderingsprocess skulle ge oss mer värdefull information. Om vi hade haft 
möjligheten att testa med nya användare skulle vi även ha kunnat testa andra funktioner i 
portalen som till exempel säkerhet. 
  
De kvantitativa mål som vi satte kunde ha observerats bättre. Vi valde att inte konkret mäta de 
olika målen utan istället observera användare under utvärderingstillfällen och dra slutsatser 
från detta. Istället kunde vi ha mätt målen i de storheter vi fastslagit för att få mer konkreta 
fakta att luta oss tillbaka på när vi utvärderade om vi uppnått målen. Denna mätning kunde ha 
gjorts av den av oss som var observerade under utvärderingstillfällena. För övrigt kan det 
nämnas att det har varit en stor fördel att vara två personer som har hållit i 
användbarhetstesten. Metoden där en är testledare och den andra observerar har fungerat 
väldigt bra. 
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5.2 Tekniska lösningar 
Allt det tekniska arbetet genomfördes parallellt med användbarhetstesterna och det kändes bra 
att kontinuerligt få utvärdera det som utvecklades. Användbarhetsutvärdering är väldigt 
tidskrävande då man oftast inte har tillgång till användare dygnet runt. Detta fick vi erfara vid 
ett flertal tillfällen då det var svårt att föra arbetet enligt tidsplanen. Det är väldigt krävande att 
dels genomföra en omfattande uppbyggnad av ett system och dessutom testa det med 
användare. Vi borde kanske ha begränsat vårt system till färre delar för att på så sätt ha kunnat 
kombinera de två områdena bättre. Eftersom tiden var mycket knapp för detta arbete kunde vi 
inte genomföra den omfattande användbarhetsutvärdering/systemutveckling vi ville. 
 
Eftersom vi skulle bygga systemet i delar ville vi ha en fast grund att stå på. Denna grund 
utvecklades med hjälp av XHTML, PHP och MySQL i samband med den första 
datorprototypen. Den omarbetades sedan ett flertal gånger innan vi bestämde oss för hur den 
skulle se ut. Eftersom den tekniska delen av arbetet inte var något vi kunde utvärdera med 
användarna låg störst arbetsbelastning på denna första datorprototyp trots att den innehöll 
minst testbar funktionalitet. Efter att grunden var fastslagen var det därefter enklare att arbeta 
vidare och bygga ut systemet. 
 
Att vi valde att bygga vårt system i PHP och MySQL var främst för att de båda är gratis och 
att vi tidigare varit i kontakt med dem. Valet visade sig vara utmärkt och det har fungerat 
mycket bra att utveckla systemet med hjälp av dessa. Det faktum att vi inte gjorde någon 
omfattande undersökning av liknande programvaror innan vi började utvecklingen kan ha 
gjort att vi gått miste om något som bättre lämpat sig för den typ av system som vi har 
utvecklat. 
 
Anledningen till att vi omarbetade strukturen många gånger i början var att vi valde att testa 
en så kallad template engine. Efter en del efterforskning valde vi att använda oss av Smarty 
som är väldigt välutvecklad, php-baserad och dessutom gratis. Med Smarty kunde vi separera 
programmeringen i PHP i stort sett fullständigt från presentationen av information. På detta 
sätt har systemet blivit enkelt att felsöka och dessutom kan utseendet i systemets olika delar 
ändras på ett enklare sätt av utomstående. Inte minst hjälpte detta designbeslut oss att 
strukturera upp arbetet bättre och lättare kunna dela upp det mellan oss under utvecklingen. 
 
För att spegla våra två användargrupper valde vi att definiera två användartyper i systemet 
med olika behörigheter. Dessa blev naturligt namngivna lärare och student. Med tanke på att 
LIPS-modellen, som vi ville att systemet skulle kunna användas med, innehåller flera typer av 
roller gjorde vi här en medveten begränsning. Vi ansåg att det skulle bli onödigt komplicerat 
om det skulle finnas användartyper som speglade alla dessa roller och främst skulle systemet 
bli allt för statiskt, vilket inte var vår grundtanke. Beslutet grundade vi på vetskapen om att till 
exempel lärare kan vara inblandade i flera parallellt gående projekt i vilka de kan ha olika 
roller, till exempel handledare och beställare. Om en lärare skulle få olika typer av systemet 
presenterat för sig beroende på i vilket projekt denne loggade in skulle det skapa mer 
förvirring än ordning. På samma sätt resonerade vi för studenterna där man kunde tänka sig 
att projektledaren skulle ha högre behörighet till systemet än projektmedlemmarna. Men ofta 
byts projektledare eller något oväntat händer varpå behörigheterna skulle vara tvungna att 
stuvas om inom gruppen. Detta skulle kräva onödigt arbete för studenterna. Vi valde därmed 
att man som lärare eller student ges tillgång till ett gränssnitt som är oberoende av vilka roller 
man innehar i ett projekt. 
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Den andra naturliga uppdelningen i systemet är den i kurser och projektgrupper. Denna 
uppdelning kändes naturlig ur användarsynpunkt och ska ge en bra översikt och 
strukturkänsla hos båda användargrupperna. Som lärare får man efter inloggning upp en lista 
över de kurser man är aktiv i medan man som student kommer få upp en lista över 
projektgrupper man deltar i. Lärare ges alltså tillgång till två skikt av systemet med funktioner 
som tillhör dessa. Anledningen till detta beslut är främst att antalet projektgrupper kan växa 
sig stort för vissa lärare och om det går flera parallella kurser med projektdelar i måste det 
finnas någon struktur så att användaren snabbt kan hitta rätt. En lärare måste därmed först 
välja en särskild kurs innan denne kan välja en projektgrupp i kursen. Både kursskiktet och 
projektgruppsskiktet innehåller funktionalitet, detta gör lärarnas ingång till systemet mer 
avancerad än studenternas. För att avlasta en potentiell arbetsbörda för lärarna valde vi att 
göra registreringen av användare i systemet mycket enkel och snabb för att minimera tiden det 
tar att komma igång i systemet. Lösningen resulterade i regler som säger att alla lärare i en 
kurs kan ta bort eller lägga till nya lärare i denna. Alla lärare i en kurs kan skapa och ta bort 
projektgrupper samt lägga till eller ta bort studenter i dessa. Alla studenter i en projektgrupp 
kan lägga till och ta bort studenter i gruppen. Dessa regler gör det enkelt för en lärare som i 
princip endast behöver skapa en projektgrupp och lägga till projektledaren som användare i 
denna. Projektledaren kan då i sin tur lägga till alla andra medlemmar. Denna struktur bidrar 
till systemets enkelhet och flexibilitet. 
 
Användargrupperna studenter och lärare speglas också i utvecklingen av systemet. Vi valde 
att göra systemet objektorienterat för att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas och 
förenklas. Redan när en användare loggas in skiljer systemet på studenter och lärare genom att 
använda två olika objekt för hanteringen av gränssnittet. Därefter använder båda 
användartyperna samma resurser för att till exempel lista filer, skicka meddelanden och hämta 
annan information. I PHP har vi använt något som kallas ”sessionsvariabler”. Detta är 
variabler som ligger i minnet på servern under hela den session som en användare är inloggad 
i systemet. Så fort en användare loggar ut förstörs dessa variabler som oftast kan innehålla 
känslig information. I vårt fall har vi använt dessa variabler för att spara information om 
vilken användare som är inloggad och vilka rättigheter denne har. I och med att dessa 
variabler är tillgängliga under hela sessionen kan systemet lätt kolla av vilken information 
som skall visas på en viss sida utifrån vilken användare som är inloggad. På samma sätt lagras 
information om vilken projektgrupp eller kurs som är aktuell, eftersom presentationen är lika 
för alla dessa så byts bara informationen ut beroende på vilken sessionsvariabel som är lagrad. 
 
Utifrån vår kravanalys och det faktum att dokumenthanteringen är väldigt viktig i projekt låg 
ett välutvecklat och lättanvänt filarkiv långt upp på prioritetslistan. I det slutgiltiga systemet 
valde vi att dela upp filarkivet i sektioner, ett för projektgrupper och ett för kurser. I ett 
kursarkiv kan läraren skicka upp filer och länkar som ska nå ut till alla projektgrupper i 
kursen, till exempel mallar för hur olika projektdokument ska skrivas. Studenterna kan efter 
inloggning välja mellan att titta i kursarkivet eller i projektarkivet. I projektarkivet kan 
medlemmar i en projektgrupp ladda upp filer och länkar som rör det pågående arbetet i 
projektet. I användargruppen studenter var det viktigt att lärarna inte hade full insyn i 
projektarkiven, vi valde därför att lägga till en funktion som kallas ”publicera för lärare”. När 
en student laddar upp en fil i arkivet kan denne välja om filen ska visas för lärare i kursen 
eller inte. Filer kan publiceras eller avpubliceras när som helst genom att klicka på en ikon 
bredvid filnamnet i arkivlistan. På det sättet kommer studenterna inte känna sig tvungna att 
endast lägga upp färdigarbetat material i arkivet utan kan välja att publicera dokument för 
läraren när de är klara för granskning. Denna funktion förenklar också för lärarna som snabbt 
kan se om något nytt dokument av vikt har publicerats i ett arkiv. 
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För att projektportalen ska underlätta arbetet med projekt förstod vi att det var viktigt att det 
inte skulle ta för lång tid att uträtta saker i systemet. Detta var också något som vi fick 
bekräftat i behovsanalysen. Vi valde därför att utveckla en funktion, ”Nya händelser”, som 
söker igenom systemet efter nya saker som inträffat sen användaren loggade in sist. Dessa 
händelser presenteras sedan i en lista på första sidan när användaren loggar in. Studenter och 
lärare kan på så vis se om nya filer har laddats upp eller om nya meddelanden har inkommit. 
För att göra navigationen enklare räcker det med att man klickar på dessa 
”händelsemeddelanden” för att komma till den plats där händelsen har inträffat. I filarkivet 
och i meddelandefunktionen valde vi även att färga nya inlägg med en utstående kulör för att 
snabbt fånga användarens uppmärksamhet. 
 
Vi hade en del diskussioner angående införandet av funktionen ”Nya händelser”. Olika 
alternativ vid inloggningen är popup-rutor, blinkande föremål och olika placeringar samt 
färger. Vi kom fram till att de två första alternativen kan anses som störande objekt och ofta 
förbises just av den anledningen. Internetanvändare är ofta vana vid reklam och rörelser på 
skärmen av olika slag och filtrerar omedvetet bort dessa saker. Eftersom vi har ett gränssnitt 
bestående av få och enhetliga färger kunde vi uppnå eftertraktat effekt med hjälp av en 
utstickande kulör. Denna fångar användarens uppmärksamhet så fort man loggar in. 
 
En hjälpfunktion är av yttersta vikt för att uppnå en hög grad av användbarhet i ett system. Vi 
byggde därför in en funktion som tillåter en hjälpruta att sväva över den sida man för tillfället 
befinner sig på. För att komma åt hjälpfunktionen kan användaren alltid klicka på ett 
frågetecken som visas uppe i det högra hörnet av sidan. Detta frågetecken visas alltid på 
samma plats på alla sidor och gör därför inlärningströskeln väldigt liten för användaren. 
Informationen som kommer upp i hjälprutan vid knapptryckningen bestäms av vilken del av 
systemet som visas. Genom att skilja hjälptexterna från programmeringen samlade vi alla 
texter i en och samma fil vilket gör eventuella översättningar till andra språk och redigeringar 
mycket enklare i framtiden.  
 
I projekt är kommunikation väldigt viktig, både inom en grupp och med beställare och 
handledare. Under analysfasen framgick det att det främsta kommunikationsmedlet i projekt 
var e-post. Vi bestämde oss för att bygga in funktionalitet för intern kommunikation i 
projektportalen som ett alternativ till e-posttrafik för att samla dialog på ett och samma ställe. 
I den del som vi kallat ”Meddelanden” är det möjligt för lärare att skicka meddelanden till 
projektgrupper eller till kurser. I fallet då de skickar till en kurs så kommer meddelandet till 
alla projektgrupper som ingår i denna kurs. För studenterna finns förutom möjligheten att 
kommunicera inom grupper, likt ett forum, även möjligheten att skicka meddelanden till 
kursansvariga lärare. Denna meddelandefunktion kan fungera som en funktion för 
tidsrapportering och mötesbokningar i projekt utöver den vanliga kommunikationen. 
 
För att tillgodose planeringsbehovet för en projektgrupp lade vi till en funktion för att grafiskt 
få en representation av projektets tidslinje. I denna funktion kan studenterna ställa in start- och 
sluttid för projektet samt lägga in beslutspunkter, aktiviteter och milstolpar. Tanken med 
tidslinjen är att studenterna enkelt ska kunna se var i tiden de ligger och vilka punkter i 
planeringen som är klara och vilka som ska klaras av. Endast de viktigaste punkterna har 
tagits med: beslutspunkter, milstolpar och aktiviteter. 
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Navigationen i projektportalen har vi löst så att användaren hela tiden ska veta var i systemet 
denne befinner sig. Vi valde därför att göra en meny enligt en trädstruktur som på ett 
lättförståeligt sätt kan svara på användarens frågor som togs upp under rubriken Navigering i 
teoriavsnittet om användbarhet. Som en ytterligare navigationshjälp lade vi till en list överst 
på sidan som visar vilken nivå i systemet man befinner sig på. Nivåerna i denna list består av 
länkar som användaren kan använda för att gå bakåt i systemet. Vi har dessutom valt att dela 
upp olika typer av funktioner i olika menyer Med detta menar vi att till exempel 
projektanknytna funktioner är samlade på ett ställe och har en viss form medan exempelvis 
administrativa funktioner har en annan. I detta fall är de administrativa valen representerade i 
form av flikar medan projektfunktionerna är samlade i en meny.  
 
Vi är mycket nöjda med navigationslösningen och anser att den uppfyller användbarhetsmålen 
på ett bra sätt. Vi har skiljt olika sektioner från varandra i både färg, form och placering. Vi 
har även kopplat ihop menyval med överliggande strukturer med hjälp av placering och val av 
lämpliga namn. Vi testade att bygga upp huvudmenyn i ett flertal olika former. Bland annat 
testade vi att bygga upp den med flera separerade boxar. Vi separerade kursmenyn från 
projektgruppsmenyn på lärarsidan. Dock så gav det ett alltför rörigt intryck och vi valde 
slutligen att sammanföra alla alternativ i en ”valbox” med inbyggd systemstruktur på vänster 
sida. Som ett komplement till denna gjordes också navigationslisten för att tydliggöra var i 
systemet man befinner sig. Resultatet ger tillsammans med layout och färger en överskådlig 
bild av den arbetsyta man har till förfogande. Nackdelar med denna lösning är att om man inte 
är van att använda menyer med trädstruktur kan man uppfatta det som svårt att navigera i 
systemet. Vi skulle ha kunnat experimentera med ännu fler navigationslösningar under 
processen men vi ansåg att den vi bestämt oss för var bra ur användarnas synpunkt. 
 
Vissa delar av systemet skulle kunna utformas på andra sätt för att underlätta avläsningen av 
information. Arkiv valde vi att dela upp i kursarkiv och projektarkiv, dock så är dessa sidor 
väldigt lika varandra. Vi kunde ha omformat dessa sidor på ett sätt så att användaren bättre 
förstår i vilket arkiv denne befinner sig. Dessutom kunde vi ha utformat sidorna så att mer 
fokus ligger på dokumenten och mindre på de funktioner som tillhör arkivet. En lösning 
kunde ha varit att samla dessa funktioner i någon slags ”verktygslåda” som är lika för alla 
arkiv medan resten av arkivet blir mer anpassat efter arkivtypen. Samma resonemang kan vi 
använda för meddelandefunktionen. Istället för att göra en central meddelandefunktion, 
liknande en inbox i e-postsammanhang, har vi delat upp så att kurs- och projektmeddelanden 
skickas och visas separat. Ur användarsynpunkt hade det kanske varit bättre att göra en 
lösning som mer liknar traditionell e-post eftersom användarna är vana vid detta 
kommunikationssätt. 
 
Upplägget för projektportalens gränssnitt grundade sig i den första gränssnittsprototypen på 
papper som visades för användarna. Ett flertal designbeslut om diverse förändringar har dock 
gjorts under arbetets gång. I slutändan har vi valt en enkel design och försökt att hålla ett 
enhetligt utseende för de olika delarna av systemet. Projektportalen har i stort sett samma 
utseende både för lärare och för studenter, det enda som skiljer sig är antalet funktioner som 
är tillgängliga.  
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5.3 Resultatdiskussion 
Den resulterande projektportalen blev inte utvecklad till den grad vi först hade tänkt oss. 
Under analysarbetet i början av processen fick vi väldigt många krav från användare som gav 
oss idéer till funktionalitet i systemet. Alla dessa idéer var omöjliga att realisera inom den 
tidsram vi arbetade efter och därmed fick vi begränsa oss. Begränsningen gjordes dels genom 
att fråga användarna vid behovs- och kraminsamlingen om vilka funktioner de helst ville se 
och dels genom att vi själva vägde funktionernas betydelse för en användbar portal utifrån vår 
idé om portalen. Till exempel ansåg vi att portalen inte skulle leva upp till sitt syfte om det 
inte skulle finnas möjlighet att ladda upp filer. Dock borde vi ha gjort en bättre begränsning 
med tanke på att de funktioner vi sist började utveckla inte blev färdigställda till den grad vi 
hade velat. För att kunna försäkra god användbarhet i systemet ville vi utvärdera de olika 
delarna tillräckligt innan vi kunde gå vidare och lägga tonvikten på nya delar. Vi ser det dock 
inte som något misslyckande att portalen inte blev till fullo färdigställd funktionellt. Vi har i 
stället kunnat försäkra att de delar som blev färdigställda fungerar bra ur användarsynpunkt. 
Den tekniska uppbyggnaden av projektportalen omarbetades flera gånger under starten för att 
stödja en enkel vidareutveckling i framtiden. Funktioner byggs i moduler som relativt enkelt 
kan infogas i systemet. Med den separation av programkod och gränssnitt vi har gjort är det 
också enkelt att omarbeta utseendet. 
 
Rent programmeringsmässigt finns det säkerligen flera saker som kan göras på ett bättre sätt. 
Vi har försökt att skriva systemet effektivt och strukturerat. Detta motiverade vårt val av en 
objektorienterad ansats och vårt användande av en template-engine. Eftersom vi inte haft 
tillgång till en stor skara användare eller haft tid att skriva testande kod har systemet ännu inte 
testats under hög arbetsbelastning. Om systemet skall användas skarpt finns alltså möjligheten 
att någon del av programmeringen måste optimeras för att klarar av ett större antal användare 
samtidigt. Det samma gäller säkerheten i systemet. Den är mycket viktig för att portalen ska 
kunna fungera för sitt syfte vilket den inte gör om portalens informationshantering kan 
manipuleras. Vi har utvecklat portalen med flera säkerhetsfaktorer i åtanke, men trots detta 
kan det finnas luckor kvar som måste täppas till. Eftersom säkerhet inte har varit något direkt 
krav från användarna har detta resulterat i att vi inte lagt så stor del av vårt arbete på att testa 
och utveckla säkerheten. De flesta åtgärderna har utförts under utvecklingen som ett naturligt 
led i konstruktionen av funktionerna, och vi har utgått från typiska säkerhetsproblem för vår 
typ av applikation. Vi skulle vilja testa säkerheten i större utsträckning eftersom vår tidsram 
inte tillåtit oss att testa så mycket som vi skulle ha velat. 
 
När vi kommer fram till frågan om vårt resulterande system har god användbarhet eller ej 
finns det en del att diskutera. Tar vi hänsyn till våra formulerade användbarhetsmål stöder 
resultaten att vi har uppnått användbarhet. Men är detta tillräckligt? Vad kunde ha gjorts 
bättre? Vi tycker att våra utvärderingar har gett systemet en viss nivå av användbarhet. Men vi 
anser också att för att kunna dra en riktig slutsats i frågan så måste systemet användas skarpt 
under en längre period. Därefter kan man följa upp med fler utvärderingar. För att påverka 
resultatet hade vi kunnat försöka mäta kvantitativa mål mer noggrant, göra grundligare 
användarstudier och sätta upp fler användbarhetsmål. Vi kunde ha tillämpad fler 
utvärderingsmetoder och använt oss av fler användare för att kunna få bättre insyn i systemets 
användbarhet.  
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Vår användbarhetsmetod, gav den oss den bästa användbarheten? Den frågan är omöjlig att 
besvara men vi tror att om vi hade följt en fördefinierad plan hade vi kunnat lägga ned mer 
arbete på användbarheten. Detta skulle antagligen ha resulterat i en bättre användbarhet. Vårt 
försök att definiera vår egen väg och metod har dock inte varit förgäves eftersom vi har fått 
tillfälle att titta närmare på olika tillvägagångssätt inom användbarhetsutveckling. Givetvis 
kunde också mer tid ha lagts på användbarhetsplaneringen. Detta hade troligtvis också 
resulterat i bättre användbarhet. 
 
I den begynnande fasen av detta examensarbete var tanken att framställa en projektportal som 
främst var byggd på LIPS-modellen. Under arbetets gång har dock denna tanke 
omformulerats för att slutligen mynna ut i den projektportal som vi idag har framställt. Under 
processen har vi kommit fram till att det är onödigt att utveckla en projektportal som är låst 
till en viss projektmodell. Istället har vi utvecklat en projektportal som kan användas som stöd 
i de flesta projektmodeller. De funktioner som finns tillgängliga är grundläggande i alla 
projekt. Vi tyckte däremot att det var viktigt att presentera LIPS som ett exempel på en 
projektmodell. Presentationen kan användas av läsaren som en referens för att bättre förstå 
syftet med projektportalens funktioner och vilka behov som tillfredsställs i ett projekt. 
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5.4 Framtida utbyggnad 
Ett webbaserat projektsystem som det vi utvecklat kan byggas ut med ett brett tänkbart 
område av funktionalitet. De funktioner som finns implementerade för tidsplanering behöver 
förbättras för att kunna användas effektivt i projekt. För att specialanpassa systemet för till 
exempel LIPS skulle man kunna bygga in motsvarande funktioner för alla steg som finns 
definierade i denna projektmodell. Funktioner för tidsrapportering och möteshantering skulle 
på ett bra sätt kunna införas i systemet. Vidare så anser vi att en sökfunktion bör ha hög 
prioritet vid en eventuell vidareutveckling. En sådan ger ett alternativ ifall man snabbt 
behöver finna eller sortera information. Det är väldigt bra ur användarsynpunkt. 
 
Vi har inte implementerat något gränssnitt för administratörer. Detta måste naturligtvis 
utvecklas om systemet skall införas och administreras av någon utomstående. Systemet är 
dock uppbyggt så att detta ska gå enkelt att göra. Administratören som användare finns redan 
definierad i systemet så det är bara gränssnitt och funktioner som behöver tillverkas. 
 
Slutligen skulle det vara bra att ta fram en installationsmodul. Denna skulle kunna användas 
av administratörer för att till en början installera hela systemet på ett väldigt enkelt sätt och 
sedan att göra ändringar i installationen. Tanken som vi hade med systemet var att det skulle 
vara lättanvänt för alla inblandade. En snabb och enkel installation är en förutsättning för att 
systemet skall kunna bekräfta denna tanke. 
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6 Slutsats 
Vi är båda nöjda med det vi har åstadkommit i detta examensarbete. Under arbetets gång har 
vi fått mycket ny kunskap inom ämnet användbarhet och användarcentrerad systemutveckling 
i synnerhet. Vi har dessutom fått omsätta mycket kunskap från vår utbildning inom det 
tekniska området i praktiken, vilket har varit mycket givande. Med tanke på de tidsramar som 
vår arbetsprocess har haft har vi varit tvungna att begränsa oss vid val av dels 
användbarhetsmetoder och dels teknisk utveckling. Även fast systemet inte är färdigt för 
implementation ger det en tydlig bild av vad vi ville åstadkomma. Med mer tid hade vi kunnat 
göra en grundligare analys och bättre utvärdering av systemet. Om resultatet hade blivit 
annorlunda då är svårt att säga. Vårt utvecklade system uppfyller de mål och krav som 
uppställts och det är en bekräftelse för oss. En ännu större bekräftelse har varit de positiva 
kommentarer vi har fått från testanvändare som har varit med och utvärderat systemet. Att det 
finns ett behov av en användarvänlig projektplats har det inte varit någon tvekan om. 
Examensarbetet har givit oss många nyttiga erfarenheter och vi känner oss tillfredsställda med 
utbytet av vår arbetsinsats. 
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Bilaga 1. Nielsens tio regler 
1. Enkel och naturlig dialog – Nielsen menar att en dialog inte ska vara för invecklad. Den 

ska vara naturlig och logisk för användaren. 
 
2. Tala användarens språk – Dialoger ska uttryckas med ett sådant ordval som är bekant för 

användaren. Språket som används ska inte vara för tekniskt. Om det är möjligt ska det 
motsvara användarens vardagliga språk. 

 
3. Minska användarens minneskrav – Användaren ska inte behöva minnas för mycket 

information mellan olika dialoger. Instruktioner om hur systemet ska användas bör hela 
tiden vara synliga eller åtminstone lätt åtkomliga. 

 
4. Konsistent system – Språk och strukturer ska vara enhetliga genom hela systemet. 
 
5. Feedback – Användaren ska informeras om vad som händer i systemet. Användaren ska 

aldrig känna att denne inte vet systemets status. 
 
6. Märkta utgångar – Användaren ska enkelt kunna ta sig ur delar av ett system, speciellt då 

denne kommit dit av misstag. 
 
7. Genvägar – Det ska finnas tillgång till genvägar för experter i systemet. Dessa behöver 

inte vara synliga för nya användare. 
 
8. Bra felmeddelanden – Meddelandena ska vara skrivna i kort och koncist språk. De ska 

förklara felet och ge förslag på en lösning. 
 
9. Motverka fel – Systemet ska göra allt för att undvika att fel uppstår. 
 
10. Hjälp och dokumentation – Denna ska vara enkelt skriven och lätt att söka igenom. 

Konkret hjälp ska finnas för olika uppgifter i systemet. 
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Bilaga 2. Dokument som kan ingå i LIPS olika faser 
FÖRE-fasen 
 

 Projektdirektiv 
 Kravspecifikation 
 Systemskiss (funktionsspecifikation) 
 Projektpärm 
 Projektplan (inkl. tidsplan och resursplan) 
 Testplan 
 Kontrakt 
 Kvalitetsplan 
 Mötesprotokoll 
 Statusrapporter 
 Systemtestspecifikation 

 
UNDER-fasen 
 

 Ev. ny uppdaterad projektplan 
 Mötesprotokoll 
 Statusrapporter 
 Manualer 
 Teknisk dokumentation 
 Testprotokoll 
 Installationsanvisning 

 
EFTER-fasen 
 

 Leveransgodkännande  
 Restlista 
 Mötesprotokoll 
 Statusrapport 
 Efterstudie (utvärdering av produkt och arbetssätt) 
 Slutrapport 

 
Beroende på vilken nivå av LIPS-modellen man använder i sitt projekt används inte alltid alla 
dokument. 
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Bilaga 3. Enkätsammanställning 
Följande är de frågor som ställdes i enkäten. Sju personer svarade och deras svar redovisas 
under frågorna. Varje person förkortas P och skiljs åt med en siffra, P1, P2, P3 och så vidare 
 
Allmänt 
 

1. På vilket program och i vilken årskurs går du? 
 

P1: MK1 
P2: MK1 
P2: MK1 
P4: MK1 
P5: MK1 
P6: TL1 
P7: TL1 

 
2. Ungefär hur många timmar surfar du på Internet varje dag? 

 
P1: 3 timmar 
P2: 5 timmar 
P3: 6 timmar själv, har sedan web/ventrilo/irc server på dygnet runt. 
P4: 0,1 timmar i snitt. 
P5: 4-7 timmar 
P6: 1 timme 
P7: 3 timmar 

 
3. Ungefär hur många Internetsidor besöker du regelbundet varje vecka? 

 
P1: 20 st. 
P2: 15-20 st. 
P3: Utom Google så är det ca 8-10 st. 
P4: 5 st. 
P5: 20 st. 
P6: 20 st 
P7: 5 st 
 

Projekt 
 

4. Hur många projekt har du varit delaktig i under din högskoleutbildning? 
 

P1: Ett 
P2: Ett 
P3: Ett 
P4: Ett 
P5: Ett 
P6: Två 
P7: Två 
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5. I hur många av dessa projekt har modellen LIPS använts? 

 
P1: Ett 
P2: Ett 
P3: Ett 
P4: Ett 
P5: Ett 
P6: Ett 
P7: Ett 

 
6. Vilken/Vilka delar tycker du är viktigast i LIPS? 

 
P1: - 
P2: - 
P3: Vet inte riktigt vad som skiljer lips från andra, men upplägget med  
förstudier och förplanering var bra. 
P4: Före-fasen. Det är viktigast med en god planering. 
P5: - 
P6: Tidsplan, aktivitetslista/uppspaltad kravspecifikation. 
P7: Tidsplanering, som hela tiden pekar på hur långt man borde  
komma/kommit under projektets gång. 

 
7. Jobbar du helst individuellt eller i grupp? 

 
P1: Beror på men i de flesta fall i mindre grupper, 2-3 pers. 
P2: Grupp 
P3: båda, men är det något stort så grupp.. 
P4: Individuellt. 
P5: Grupp 
P6: Enskilt eller max två personer 
P7: Grupp 

 
8. Hur har arbetsfördelningen sett ut i dina tidigare projekt? 

 
P1: Gruppen försökte dela upp arbetsuppgifterna så gott det gick men då 
ingen hade kunskaper inom projektområdet fick vi så att säga "slå ihop 
våra kloka huvuden". 
P2: Ganska jämn arbetsfördelning inom alla i gruppen. Alla sysslade med  
allt. 
P3: Bra uppdelat på förkunskaper 
P4: Väldigt ojämn. 
P5: En "ledare" en protokoll förare och en kontakt ansvarig. 
P6: Grupper om två per ansvarsområde 
P7: Jämn 
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9. Hur har ni i huvudsak löst kommunikationen inom gruppen? 

 
P1: Då alla gruppmedlemmarna går/gick i samma klass blev väl kommunikationen 
lite skev på så sätt att vi hade småkontakt angående projektet mest för jämnan. Vilket 
inte var så lyckat. Något vi tar med oss till kommande projekt. 
P2: Eftersom alla gick i samma klass så pratade vi ihop oss lite då och då  
när vi träffades. 
P3: Genom att prata och maila, sms. 
P4: Genom möten, och att vi bestämde tider då alla skulle jobba tillsammans. 
P5: Möten 
P6: Möten där det förklaras hur arbetet fortskrider, samt en del mail. 
P7: Vi har haft gemensamma möten och pratats vid i skolan och via  
mail. 

 
10. Om din projektgrupp fick tillgång till en projektportal som central samlingsplats för 

all projektinformation, vilka funktioner skulle Du vilja att det fanns där? 
 

P1: Forum, dela upp diskussionen i projektets olika delar kanske? 
Chat, Filhanterare, så projektgruppen enkelt kan dela sina filer. 
 
Projektgruppens egna sida. Medlemmar, kontaktinfo, allmän info upp till 
var och en (medlemmarna behöver ju nödvändigtvis inte känna varandra 
sedan tidigare och det är oftast enklare och roligare om man vet lite 
bakgrundsinfo) 
 
Länkregister, information rörande projektet, projektets områden osv osv 
P2: Riktiga exempel på hur alla dokument som ska skrivas i projektet kan  
se ut. Mer info om hur man opponerar. 
P3: Schema, loggbok, kladdsida typ wiki för koder om det är programmering  
så alla kan ändra i samma kod och den sparar alla tidigare versioner om  
man skulle ändra fel. 
P4: Mallar till de dokument som ska skrivas. 
P5: Lagring av information, loggbok, mötesprotokoll. 
P6: Tidsplan, gemensamt konto att lägga upp arbeten på, med bra struktur och 
möjlighet att kontrollera status/versionsnummer etcetera 
P7: Någon form av plats där man kan ladda upp de arbete som  
gjorts hittills vore bra. Samtidigt kunde det vara bra om det fanns  
någon slags chatfunktion där man kunde lägga in kommentarer eller  
liknande. 
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Bilaga 4. Studentportalens funktionella uppbyggnad 
 

 

Inloggning 

Student Lärare

Startsida

Val av projekt

Översikt

Projektinfo

Planering

Översikt

Arbetsplan

Arkiv

Kursfiler

Projektfiler

Anslagstavlan

Projektgrupp

Lärarkontakt

Projektinställningar

Startsida

Val av kurs

Översikt

Arkiv

Användarlista

Meddelanden

Inställningar 
för kurs

Val av 
projektgrupp  

Projektgrupper 
översikt 

Översikt 

Projektinformation

Projektarkiv 

Projektmeddelanden 

Projektinställningar 
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Bilaga 5. Pappersprototyp för studenter 
Scenario:  
Studenten har fått inloggningsuppgifter via e-post till följd av att en lärare har registrerat 
studenten i en projektgrupp. Studentens uppgift är nu att logga in i portalen och fullfölja 
skapandet av projektgruppen. 
 
Uppgiftslista: 

1. Logga in i portalen med användarnamn och lösenord 
2. Ändra dina personliga inställningar och lösenord 
3. Leta upp ditt projekt 
4. Ange nya inställningar och lägg till ytterligare tre studenter till gruppen. 
5. Kontrollera så projektinfo stämmer. 

 
Nedan visas de skärmbilder som användes vid utvärderingen. 
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Bilaga 6. Pappersprototyp för lärare 
Scenario:  
Läraren har fått inloggningsuppgifter via e-post till följd av att en handledare för ett projekt 
eller administratör för portalen har registrerat läraren. Lärarens uppgift är nu att skapa en ny 
kurs och starta upp en ny projektgrupp för studenterna.  
 
Uppgifter: 

1. Logga in i portalen med ditt användarnamn och lösenord.  
2. Ändra dina personliga inställningar 
3. Skapa en kurs, TNMK26 
4. Skapa en projektgrupp i kursen 
5. Logga ut och logga in igen. 
6. Berätta vad du ser. 
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Bilaga 7. Scenario för utvärdering av datorprototyp I 
Du upptäcker att du har fått följande e-mail: 
 
From: Projektportalen 
To: email@itn.liu.se 
Subject: Välkommen till projektportalen 
 
Du har blivit registrerad som användare på projektportalen. Du 
kan nu logga in och fylla i dina användaruppgifter. 
 
Användarnamn: email@itn.liu.se 
Lösenord: lösenord 
 
Hälsningar Projektportalen 
           projektportalen.itn.liu.se 
 
 
Du har precis startat en kurs som innehåller en projektdel. Du ska nu göra följande: 
 
1. Logga in i projektportalen och se till så att dina användaruppgifter stämmer. 
2. Skapa den aktuella kursen. 
 
Du har nu skapat en kurs i projektportalen, denna fungerar som en samlingsplats för alla 
projektgrupper som kommer att jobba i kursen. Du som lärare kommer också att kunna ladda 
upp kursdokument och övrig information som studenterna kan behöva. 
 
Två grupper har bildats på en föreläsning och du har antecknat vilka som ska vara 
projektledare i dessa: 
• Arne Karlsson (arnka001@student.liu.se) 
• Anders Andersson (andan001@student.liu.se) 
 
3. Skapa projektgrupperna och lägg till de studenter som du har uppgifter om. 
 
Det har gått en vecka och det har tillkommit en lärare till kursen. Läraren heter Mats Karlsson 
(matka@itn.liu.se) och är inte registrerad i Projektportalen.  
 
4. Registrera läraren i din kurs. 
5. Ladda upp valfri fil eller länk i kursarkivet. (T ex. kursinformation) 
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Bilaga 8. Scenario för utvärdering av datorprototyp II 
Du upptäcker att du har fått följande e-mail: 
 
From: projektportalen 
To: user@itn.liu.se 
Subject: Välkommen till projektportalen 
 
Du har blivit registrerad som användare på projektportalen. Du 
kan nu logga in och fylla i dina användaruppgifter. 
 
Användarnamn: user@itn.liu.se 
Lösenord: password 
 
Hälsningar Projektportalen 
   projektportalen.itn.liu.se 
 

 
Du ska skapa en kurs i projektportalen. På en lektion har du informerat studenterna om 
projektdelen i denna kurs och studenterna har skapat projektgrupper. 
 
Registrering av studenterna i projektportalen sköter projektledarna. Det du behöver göra är att 
registrera projektledarna i respektive projektgrupp. Därför har du samlat ihop en lista över de 
grupper som bildades på lektionen och vilka projektledare som har valts: 
 
Grupp 1 
Anders Andersson andan001@student.liu.se 
 
Grupp 2 
Stefan Hansson steha001@student.liu.se 
 
Grupp 3 
Karin Antén karan001@student.liu.se 
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Gör nu följande: 
 

1.  Logga in på projektportalen 
 
2.  Ändra dina användaruppgifter 
 
3.  Skapa kursen:  
Kurskod: EXJOBB-2006, Namn: Projektarbete 
 
4.  Skapa projektgrupperna 
 
5.  Skriv ett välkomstmeddelande till alla i kursen 

 
6.  Ladda upp kursinformation i kursarkivet 

 
7.  Grupp 1 har bara två medlemmar än så länge, skriv till dem att du har hittat en 

till student som kan vara med i deras grupp. 
 
 
 

Det har gått en tidsperiod och du har fått ett e-mail som säger att det har hänt saker i 
projektportalen. 
 
Logga in med följande användarnamn och lösenord: 
 
user2@itn.liu.se  
password 
 
8. Se över det som har hänt i projektportalen. 
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Bilaga 9. Studentgränssnitt 
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Bilaga 10. Lärargränssnitt 
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Bilaga 11. Template Engines 
En template engine är en slags mjukvara som kan användas då man vill separera 
programmering från presentation i uppbyggnaden av en dynamisk webbsida. På en webbplats 
som genererar sidor utifrån information från en databas används oftast ett skriptspråk, till 
exempel kombinationen PHP och MySQL. PHP används inbäddat i HTML för att göra 
webbsidorna dynamiska. Alltså blandas programmeringen, till exempel uppkoppling mot 
databas och behandling av data, med presentationen. I större projekt brukar programmeraren 
och designern dessvärre inte vara samma person vilket kan ställa till problem när något måste 
omarbetas. 
 
Med en template engine kan man separera dessa delar genom att låta designern jobbar med så 
kallade templates. En template kan ses som en mall för hur information ska presenteras på en 
viss sida. Genom att märka upp i en template de ställen där information ska skrivas ut slipper 
designer och programmerare blanda sig i varandras arbete. Man undviker därmed att stora 
mängder kod måste skrivas i de dokument som ska visas för användaren. Anledningen till att 
det kallas en template engine, alltså en motor, är att innan en sida kommer visas hos en 
användare körs template-filen genom motorn för att fylla upp alla markeringar som finns med 
rätt information. Utifrån detta genereras det slutliga HTML-dokumentet som ska visas. 
Nedanstående figur illustrerar processen. (The PHP Group, 2001) 
 

 
Figur. Översikt över hur en template engine fungerar. 
 
Ett exempel på ett användningsområde kan vara en enkel nyhetssida som uppdateras 
regelbundet. Designern jobbar här genom att göra en template som beskriver hur huvudsidan 
ska se ut och var de individuella nyheterna ska visas; vilken färg, form och placering de ska 
ha. Programmeraren arbetar fram metoder för att koppla upp sig mot nyhetsdatabasen och 
hämta nyheterna. När en besökare går in på nyhetssidan kommer informationen (alla nyheter) 
och presentationen skickas in i den template engine som används, ut kommer den färdiga 
websidan med all information presenterad på det sätt som designern vill. Skulle nu till 
exempel databasuppkopplingen behöva omarbetas kommer detta kunna göras helt utan att 
designern behöver veta om det. På liknande sätt kan designern omarbeta hela layouten utan att 
programmeringen behöver ändras. De två delarna görs alltså oberoende av varandra. 
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Smarty template engine 
 
Smarty är en template engine skapad i och för PHP. Den är gratis och erbjuder stora 
möjligheter för utvecklare att skapa strukturerat uppbyggda dynamiska webbsidor. Smarty har 
löst separationen av programmering och presentation genom att i en objektorienterad struktur 
erbjuda funktioner som parar ihop information från programmeringssidan med en specifik 
template. Dessutom innehåller Smarty ett förenklat skripspråk som är tänkt att förenkla 
designerns arbete. Skriptspråket har en syntax väldigt lik HTML och erbjuder möjligheter att 
presentera information på flera olika sätt. (The PHP Group, 2001) 
 
Inbyggt i Smarty finns även en kompilator som genererar PHP-kod utifrån de templates som 
har skapats. Denna funktion är främst tillagd för att minska den tid det tar att generera den 
dynamiska websidan. Skulle designern ändra i någon template kommer Smarty märka detta 
och kompilera om koden. (The PHP Group, 2001) 
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Bilaga 12. Objektorienterad programmering 
Objektorientering är något som används ofta inom mer omfattande programmeringsprojekt 
och alla de större programspråken har stöd för det, så också PHP. Det centrala i program 
uppbyggda med objektorientering är just objekten. Dessa används för att beskriva olika delar 
av den värld som datorprogrammet skall existera i och är en stor hjälp i arbetet att strukturera 
upp ett datorprogram på ett enkelt och översiktligt sätt. Objekten refereras oftast via ett 
beskrivande namn och har ett antal egenskaper (attribut) och kan göra olika saker 
(operationer). Objekt som delar samma egenskaper och operationer beskrivs av så kallade 
klasser.  
 
Ett överskådligt och enkelt exempel som kan tas upp för att ge en inblick i hur 
objektorientering fungerar är skapandet av ett datorprogram som ska beskriva ett hus. I huset 
finns ett antal rum som vardera har ett antal fönster, en viss väggfärg och en lampa som man 
kan stänga av och på. Eftersom alla rum i huset har samma (förenklade) attribut kan man 
skapa ett objekt som kallas för rum. Detta objekt ska ha attributen antal fönster, väggfärg och 
lampa. Om ”datorhuset” har fyra rum så kan man nu skapa fyra rum-objekt. Alla objekten 
kommer att ha samma attribut, men de kan ändras oberoende av varandra. Man kan till 
exempel sätta väggfärg till vit i rum-objekt två, lampa till på i rum-objekt ett och antal fönster 
till två i rum-objekt fyra. För att sedan göra rummen mer avancerade kan man exempelvis 
lägga till operationer i rumobjektet. Exempel på passande operationer kan vara att måla om 
rummet i en annan färg eller slå av lampan i rummet. Rent programmeringsmässigt innebär 
detta att vi skapar en klass med namn ”rum” i vilken vi lägger till variabler som speglar 
attributen som rummet har. Operationerna som rummet ska kunna utföra skrivs som metoder i 
klassen. Exempelvis i fallet ”måla om rummet” byter motsvarande metod värde på en variabel 
i det aktuella objektet. Eftersom ”huset” blir uppbyggt av en samling objekt av klassen rum så 
kan rum enkelt läggas till eller tas bort. I klassdiagrammet nedan ges ett exempel på hur 
klassen rum skulle kunna se ut. 
 
 
 
 
Rum  
Attribut Typ 
Väggfärg 
Fönster 
Lampa 

Färg 
Heltal 
På eller av 

Operationer Invärde till operationen 
Måla om 
Släck lampa 

Ny färg 
- 

Tabell. Ett exempel på ett klassdiagram. 



Linköpings Universitet  Erik Sundin 
Medie- och Kommunikationsteknik  Erik Westlund 

Användarcentrerad systemutveckling av en webbaserad projektportal 97

 
Olika objekt kan också ha relationer till varandra, eller ordnas i hierarkier, i ett datorprogram. 
Ett enkelt exempel på detta är om man i en klass vill beskriva en familj med ett godtyckligt 
antal personer i. Personerna kan då beskrivas i en egen klass för sig. Man kanske vill ha 
möjlighet att titta närmare på någon person i en familj och inte bara veta att den innehåller ett 
visst antal medlemmar. Vidare kan man tänka sig att varje person har syskon, dessa kan också 
peka på personobjekt. Det går med andra ord att göra komplicerade samband utan att för den 
delen göra strukturen svårare. Det är i grund och botten klasserna som lägger grunden för 
sambanden och det blir enkelt att redigera parametrar som påverkar ett stort antal objekt. 
 
Användandet av objektorientering kan ofta leda till besparingar i arbetstid och effektivare 
arbete då man kan strukturera upp programmeringsprocessen på ett helt annat sätt. Om man 
som exempel ska använda PHP för att skapa en webbplats där man ska kunna kommunicera 
med en databas kan man istället för att ha inbäddad kod eller unika funktioner för detta skapa 
en klass. Genom att inkludera denna klass i ett dokument kan man komma åt den (skapa 
objekt) på samma sätt som med en samling av funktioner som beskrevs i avsnittet om PHP. 
Klassen kan fyllas med de egenskaper och operationer man anser nödvändiga. På ett enkelt 
sätt har man då begränsat all databasrelaterad programmering till endast en klass. En 
utvecklare kan få tillgång till ett klassdiagram likt det i tabellen ovan och sedan sätta i gång 
med arbetet. Samtidigt kan andra utvecklare sätta igång med andra delar som ska använda sig 
av databas-klassen. 
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Bilaga 13. Vattenfallsmodellen 
Denna modell beskrevs för första gången på 1970-talet och är väldigt vanlig inom 
systemutveckling. Genom att dela upp utvecklingen i bestämda faser kan arbetet struktureras 
upp och göras mer överskådligt. I vattenfallsmodellens föregångare, den stegvisa modellen, 
var varje fas låst på ett sätt så att man inte kunde återkomma till en föregående fas då den 
avslutats. Detta visade sig dock vara för oflexibelt och därmed introducerades de 
”återkopplings-loopar” som återfinns i vattenfallsmodellen. Om nya krav uppstår i en fas 
finns alltså möjligheten att gå tillbaka ett steg och genomföra ändringar. Flexibiliteten tar 
dock slut vid ett steg, man menar att en återkoppling mellan flera faser skulle vara för 
kostsamt i ett systemutvecklingsprojekt. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Vattenfallsmodellen är svår att kombinera med användbarhetsutveckling på grund av den 
strikta strukturen i modellen. I de flesta varianter av vattenfallsmodellen målas arbetet upp 
sekvensmässigt och statiskt. Det är svårt att fastställa krav innan utvecklingen påbörjats. Om 
användare blandas in i utvecklingen måste dessa få insyn i utvecklingsfasen och kunna 
påverka resultatet, kraven kommer då att ändras under utvecklingens gång. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 

 
 
 
Figur. Vattenfallsmodellen enligt Royce (1970). (Gulliksen & Göransson, 2002) 
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Bilaga 14. Faserna i LIPS 
 

 
Figur. Översiktlig bild av LIPS-modellen. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
FÖRE 
I förefasen undersöker och fastställer man uppdraget och projektet planeras. Ett moment är att 
samla krav och sammanställa dessa i en kravspecifikation. Kraven är funktionella och 
beskriver vad man ska göra i projektet. De kan fås genom undersökningar och studier eller 
komma direkt från en beställare. Hur man ska göra det som står i kravspecifikationen beskrivs 
i en systemskiss. En systemskiss kan till exempel vara en bild på hur ett system planeras att 
byggas. I förefasen bestäms även projektets alla kommande aktiviteter vilka planeras med 
resurser och tid. Planen för utförandet beskrivs sedan i en projektplan. Som ses på bilden har 
förefasen en liten lutning nedåt. Detta indikerar på att man i denna fas inte går så djupt in på 
detaljer utan skaffar sig en överblick över projektet. Förefasen är en viktig del av ett projekt 
och man bör lägga ned tid här, vilket bilden antyder. (Svensson & Krysander, 2004) 
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UNDER 
I underfasen utför man det planerade projektet. Alla aktiviteter man har beslutat genomförs, 
dokumenteras och testas. En generell modell är design, implementation och systemstest. 
Samtidigt sker en ständig rapportering till produktens beställare med hjälp av dokument som 
mötesprotokoll och statusrapporter. Underfasen avslutas ofta med ett systemtest, beroende på 
vad det är för produkt man ska leverera. Det djupa V:et på bilden visar att man utför projektet 
i detalj. Där det lutar nedåt specificerar och konstruerar man och på samma djup som 
aktiviteten sker testar man på uppflanken. Exempelvis så testas det som konstrueras först i 
underfasen sist. Aktiviteter i underfasen är helt beroende av vad för slags projekt det rör sig 
om. (Svensson & Krysander, 2004) 
 
EFTER 
I efterfasen levererar man projektets resultat, produkten, till kunden. Eventuell installation 
eller utbildning av personal görs också. Viktigt är utvärdering av projektet innan det avslutas. 
Utvärderingen sammanfattas i en efterstudie. Förutom efterstudien ingår mötesprotokoll och 
statusrapport i denna fas. (Svensson & Krysander, 2004) 
 


