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Abstract
Nostratic AB is a company that develops Internet communities and digital communication for 
different platforms. They offer a service that allows clients to sell ring tones, pictures and 
games for mobile phones on their own homepages. This system, however, required the clients 
to contact Nostratic whenever an update of the content of their web shops was needed. 
Therefore Nostratic wished to develop a new web shop, created in Macromedia Flash, which 
would allow the clients to conduct these updates themselves.

 

This degree project was conducted with a focus on usability engineering and because that 
includes so many different aspects, not all of them could be applied. By developing the 
interface through multiple iterations you constantly try to find and correct problems and 
errors. By doing so you aim to achieve as good usability as possible. Three iterations were 
conducted and in each one, a prototype was developed which was then tested and evaluated 
according to different usability engineering aspects. The result was a well working web shop 
in Macromedia Flash with dynamic content and web based administrative tools in PHP, 
JavaScript and MySQL.



Sammanfattning
Nostratic AB är ett företag som utvecklar Internet communities och digital kommunikation 
för olika plattformar. De erbjuder sina kunder en tjänst som tillåter dem att sälja ringsignaler, 
bilder och spel till mobiltelefoner från kundernas egna hemsidor. I detta system var kunderna 
tidigare tvungna att kontakta Nostratic när innehållet skulle uppdateras och önskan var att 
genom att utveckla en ny tjänst enkelt låta kunderna uppdatera innehållet själva. Ett av kraven 
var att den nya webbutiken skulle vara utvecklad i Macromedia Flash och att administrations-
gränssnittet skulle vara enkelt att använda.

 

Examensarbetet genomfördes med huvudtyngden på utveckling enligt etablerade 
användbarhetsprinciper. Eftersom dessa är både många och omfattande fick de begränsas och 
anpassas för just detta projekt. För att erhålla bästa möjliga användbarhet utvecklades 
gränssnittet under flera iterationer vars mål var att hitta och åtgärda fel och brister. Tre 
iterationer genomfördes och i varje framställdes en prototyp som sedan testades och 
utvärderades enligt olika användbarhetsprinciper. Resultatet av arbetet blev en fungerande 
webbutik i Macromedia Flash med dynamiskt innehåll samt ett webbaserat 
administratörssystem i PHP, JavaScript och MySQL.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Nostratic är ett företag som utvecklar Internet communities och digital kommunikation på 
olika plattformar. Sedan en tid tillbaka har de även erbjudit kunder en tjänst vilket tillåter dem 
att sälja multimedia till mobiltelefoner. Denna tjänst är en webbutik designad i Macromedia 
Flash som placeras inom kundernas hemsidor. När kunderna vill uppdatera innehållet i sina 
butiker får de kontakta Nostratic som sedan genomför ändringarna.

1.2 Syfte
Syftet med projektet var att utveckla ett system som tillät kunderna att modifiera information 
i sina butiker utan att involvera Nostratic. Genom att skapa ett administratörsgränssnitt för att 
lägga på Nostratics server och nås externt av kunderna kan dessa ändringar genomföras och 
webbutikens innehåll uppdateras automatiskt. För att få ett sådant system att fungera krävs 
det att en ny webbutik utvecklas med stöd för det nya administratörsgränssnittet. Kraven som 
ställdes, förutom att administrationen skulle vara enkel, var att webbutiken skulle utvecklas i 
Macromedia Flash och kunna hantera visning av bild och ljud.

1.3 Målgrupp
Rapporten riktar sig till de med viss kunskap inom webbrelaterad programmering som vill 
genomföra ett projekt med betoning på användbarhetsdesign. Eftersom det mesta arbetet 
skedde på distans är användbarhetsmetoderna som tas upp mest inriktade på utvärdering utan 
användaren och därmed passar rapporten ett distansarbete bättre än ett konventionellt sådant.

1.4 Avgränsningar
Vid projektets start var förhoppningarna att det skulle finnas färdiga krav på innehållet med 
vilka avgränsningar kunde göras. Istället var utvecklingen väldigt självständig och målet 
sattes till att kunna leverera en färdig produkt. Därav gjordes inga tidsbegränsningar utan en 
kravspecifikation upprättades där olika krav gavs olika prioritet och först när de funktionerna 
med hög prioritet var genomförda fokuserades det på de övriga. Krav som en dynamisk 
grafisk profil för webbutiken prioriterades lågt, medan krav som att kunna spela upp ljud 
prioriterades högt. På så vis säkerställdes det att de kritiska funktionerna genomfördes först 
och om alla krav inte skulle hinnas med inom projekttiden skulle ändå resultatet vara 
tillfredställande.

1.5 Struktur
Rapporten inleds med en beskrivning av de metoder och tekniker som används vid 
utvecklingen av produkten. Läsare som inte är insatta i webbrelaterad programmering eller 
användbarhetsbaserad utveckling bör läsa igenom detta kapitel för att förstå olika termer 
senare i rapporten. Sedan beskrivs teorin bakom de tillvägagångssätt som användes under 
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utvecklingen följt av själva genomförandet. Sist presenteras resultatet av arbetet samt en 
diskussion om lärdomar och framtidsutsikter.

Eftersom arbetet gick ut på att utveckla både en webbutik och ett administratörsgränssnitt 
fanns två olika målgrupper. Dessa benämns som användaren och administratören. 
Användaren är den person som använder webbutiken för att handla och administratören är 
den person som genom administratörsgränssnittet modifierar innehållet i webbutiken. Även 
termen beställare dyker upp ibland och den syftar till den person eller företag som beställt 
webbutikstjänsten av Nostratic.

1.5.1 Typografiska konventioner
Källhänvisning i rapporten är strukturerad enligt Harvardsystemet, det vill säga referensen till 
litteraturen skrivs i en parantes innehållande författarnamn samt tryckår. Syftar referensen 
endast till en mening skrivs den innan punkten i den aktuella meningen och syftar referensen 
till ett helt stycke skrivs den efter sista punkten i stycket.
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2 Teori och teknik
Här presenteras en kortfattad överblick av de programmeringsspråk, tekniker och begrepp 
som varit relevanta i utvecklingen.

2.1 JavaScript
JavaScript är ett skriptspråk som främst används vid publicering av olika webbdokument och 
är ett s.k. client side script. Det vill säga, skriptet exekveras hos användaren utan att data 
skickats till webbservern. JavaScript används ofta för att skapa interaktivitet med användaren, 
som till exempel felkontroller på formulärfält, dynamiska bilder eller olika händelser som 
styrs av inmatning. (Wikimedia Foundation, 2006)

I likhet med CSS kan JavaScript antingen definieras i head taggen eller skrivas i en egen fil, 
med filsuffix js, och länkas till dokumentet.  Exempel 1 illustrerar koden för hur ett enkelt 
JavaScript kan se ut. Denna kod kan placeras var som helst inom body taggen och resulterar i 
att texten ”Hej” skrivs ut. 

<script type="text/javascript">

document.write("Hej");

</script>
Exempel 1 visar ett enkelt JavaScript.

2.2 PHP
Hypertext Preprocessor är ett skriptspråk som till skillnad från JavaScript är ett server side 
script, det vill säga, det kräver att webbservern anropas vid varje interaktion med skriptet (till 
skillnad från till exempel JavaScript som är ett client side script). PHP används ofta 
tillsammans med HTML för att presentera och modifiera data i en databas (genom till 
exempel SQL). (The PHP Group, 2007)

Koden i exempel 4 placeras inom body taggen i html-dokumentet och skriver ut texten ”Hej”. 
För en fil med PHP-kod i måste även filsuffixet ändras från html till php för att skriptet ska 
fungera.

<?php

echo ”Hej”;

?>
Exempel 2 visar ett enkelt PHP skript.
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2.3 SQL
Structured Query Language är ett standardiserat språk som används vid hantering av data i 
databaser. Det finns många olika databasservrar som stöder SQL, till exempel Access, 
mySQL och Oracle. För att modifiera, hämta eller lägga till data ställs olika SQL-frågor till 
exempel med hjälp av PHP eller ASP. (Wikimedia Foundation, 2006)

I exemplet nedan (exempel 5) hämtas data från en mySQL server med hjälp av PHP. I 
variabeln $result lagras resultatet från SQL-frågan att hämta all data i tabellen ”tabell”.

<?php

$result = mysql_query("SELECT * FROM tabell”);

?>
Exempel 3 visar ett PHP skript för att hämta data från en mySQL databas.

2.4 Flash och Actionscript
Macromedia Flash är ett program för att skapa interaktiva filmer och hemsidor på Internet. 
Det är ett kraftfullt sätt att lägga till interaktivt innehåll på hemsidor eftersom det är 
plattformsoberoende och endast kräver att Macromedia Flash Player är installerat på 
klientdatorn, vilket är gratis att ladda ned. I jämförelse med vanliga bilder är det relativt 
snabbt, även på långsammare uppkopplingar, då grafiken är vektorbaserad istället för den 
traditionella pixelbaserade grafiken.

Actionscript är ett skriptspråk som används av Macromedia Flash och kan liknas vid 
JavaScript, då båda är objektorienterade. Genom att skapa objekt i ett designfönster kan sedan 
beteende eller interaktivitet appliceras på dessa med hjälp av Actionscript. Exempel 6  
illustrerar hur kod i ett objekt kan se ut. När objektet laddas placeras det på x- och y-
koordinaterna tio.

onClipEvent (load) 

{

this._x = 10;

this._y = 10;

}
Exempel 4 visar ett enkelt Actionscript skript.
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2.5 Användbarhet
Användbarhetsdesign är ett begrepp för ett tillvägagångssätt i arbetet med främst mjukvara. 
Idén är att fokusera på vad som är begripligt och logiskt för användaren, samtidigt som 
systemet ska vara enkelt och effektivt. Eftersom alla individer har olika referensramar, och 
vad som är självklart för den ena kan vara svårförstått för den andra, är tanken att involvera 
användaren tidigt i produktionen då det är denna som ska använda produkten i slutändan. 
Genom att utveckla prototyper och utvärdera dessa, kan fel och brister upptäckas och åtgärdas 
så tidigt som möjligt. I och med användbarhetsdesign ökar chanserna betydligt att produkten 
kan användas av användaren. 

Ett exempel är ett företag som utvecklade en telefon. Vid tester upptäcktes det att användarna 
slog telefonnumret långsamt. Efter ändringar i det grafiska gränssnittet slog användarna varje 
siffra 0.15 sekunder snabbare än tidigare. Detta räknades ut att spara cirka en miljon dollar i 
reducerad förslitning på telefonväxlarna. (Jakob Nielsen, 1993)

Användbarhetsdesign har inte enbart en definition, utan det är många olika sätt att se på 
problem och problemlösning. Ofta summeras användbarhetsdesign som fem egenskaper:
• Lära sig

Den mest grundläggande egenskapen, då ett nytt system måste användas av någon. Det 
ska vara lätt att lära sig utan för mycket övning, ett avancerat system kan leda till att 
användaren överger det utan att ge det en chans. 

• Effektivt
När användarna vant sig vid ett nytt system vill de gärna snabba upp arbetsprocessen. 
Genom att införa genvägar och avancerade funktioner kan användaren ständigt förbättra 
sin effektivitet.

• Komma ihåg
Det är viktigt att ett systems arbetsgång är enkel att komma ihåg. De användare som 
endast nyttjar systemet ibland behöver då inte ständigt lära sig det på nytt, utan kommer 
ihåg hur de gjorde tidigare. Genom att använda standarder inom gränssnittsdesign kan 
användaren komma ihåg var funktioner och handlingar placeras och utförs.

• Felhantering
Det är fördelaktigt om användaren gör så få fel som möjligt. Genom att definiera fel 
som en handling vars resultat inte är det önskade, kan till exempel scenarier eller 
observationer hjälpa till att förebygga dessa fel.

• Tillfredställelse
Systemet bör vara tillfredställande då det är önskvärt att användaren ska återvända till 
det istället för att vända sig till ett konkurrerande system. Graden av tillfredställelse är 
speciellt viktig vid system som inte är arbetsrelaterade, till exempel TV-spel eller DVD 
menyer.

Tabell 1 (Jakob Nielsen, 1993)
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2.5.1 Tio tumregler för heuristisk utvärdering
En heuristisk utvärdering kan förklaras som betraktande och analys vilket leder till ett 
konstaterande av något sedan tidigare okänt, alltså finns det ingen tes som ska bevisas innan 
själva undersökningen börjar. Vid utvärdering av olika system används ofta tio fördefinierade 
riktlinjer. Dessa är endast riktlinjer och kan givetvis modifieras beroende på vilka behov 
systemet har.

• Synlighet av systemets status
Systemet bör alltid förse användaren med information och feedback. Användaren bör 
aldrig behöva fråga sig vad systemet håller på med.

• Likhet mellan systemet och den verkliga världen
Systemet ska tala det språk användaren är van vid, utan att blanda in tekniska termer. 
Information bör presenteras i logisk ordning.

• Användarkontroll och frihet
Användaren ska alltid ha möjligheten att stänga systemet, ångra val eller avbryta 
operationer.

• Konsekvens och standarder
Systemet ska använda plattformens standard. Användaren ska inte behöva undra vad 
olika ord, ikoner eller handlingar betyder.

• Förhindra fel
Designen ska förhindra fel, antingen genom att undvika situationerna eller att 
användaren får bekräfta kritiska handlingar. Om fel ändå uppstår ska systemet 
presentera lättförstådda felmeddelanden.

• Känna igen, hellre än att komma ihåg
Användaren ska inte behöva komma ihåg information från föregående sidor. Alla val i 
designen ska vara synliga vid alla tillfällen.

• Flexibelt och effektivt användande
En handling ska kunna utföras genom enkla operationer av nya användare, men även 
genom snabbare genvägar för expertanvändare.

• Estetisk och minimalistisk design
Systemet bör inte innehålla information som inte är relevant för den aktuella handlingen 
eller situationen. All onödig information konkurrerar med den betydelsefulla och ökar 
därmed risken för missförstånd och fel.

• Hjälp användaren känna igen och återhämta sig från fel
Felmeddelanden bör förklara felet med vanlig text och föreslå en handling för att 
åtgärda det.

• Hjälp och dokumentation
Dokumentation för systemet bör vara enkel att komma åt och relevant information 
enkel att hitta.

Tabell 2 (Jakob Nielsen, 1993)
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs arbetsgången för projektet. Först presenteras bakgrunden och teorin 
för de metoder som använts, följt av hur de genomfördes i praktiken. 

3.1 Bakgrund
För att få god användbarhet ska utveckling ske i enlighet med användbarhetsprinciperna. 
Genom att följa arbetsgången i tabell 2 kan man genom test och utvärdering eliminera fel i 
systemet tidigt, och därmed spara tid och pengar. Alla stegen i tabellen måste nödvändigtvis 
inte följas för att erhålla ett gott resultat, utan de punkter som prioriteras beror på projektets 
natur.

• Lär känna användaren
o Individuella användare
o Användarens nuvarande och önskvärda uppgifter
o Funktionell analys
o Användarens utveckling

• Analys av konkurrensen
• Användbarhetsmål

o Finansiell analys
• Parallell design
• Användarmedverkande design
• Koordinera design av hela gränssnittet
• Riktlinjer och heuristisk analys
• Prototyp
• Empirisk testning
• Iterativ design

o Dokumentera grunder för designbeslut
• Feedback från användaren
Tabell 3 (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.1 Lär känna användaren
Det är viktigt att utvecklaren känner till användarens arbetsmiljö, kunskaper och intressen. 
Mer information om användaren leder till en bättre slutprodukt och det finns många olika sätt 
att erhålla sådan information, genom till exempel intervjuer, undersökningar eller statistik.

Individuella användare
Det är viktigt att ta reda på vad som karaktiserar de som ska använda systemet. I vissa fall kan 
även de individuella användarna identifieras, till exempel om systemet ska användas av 
endast ett specifikt företag. Genom att ta reda på användarnas ålder, erfarenheter, datorvana, 
utbildning, m.m. kan man förutse inlärningskurvan och eventuella problem som kan uppstå. 
Den här informationen kan erhållas genom till exempel intervjuer. (Jakob Nielsen, 1993)
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Användarens nuvarande och önskvärda uppgifter
Användarens mål bör även studeras, vilken information som behövs för att lösa 
arbetsuppgifter samt hur specialfall hanteras. Den informationen kan insamlas genom att till 
exempel observera användaren i sin nuvarande arbetssituation. Resultatet av en sådan 
undersökning kan vara en lista med allt användaren vill uppnå med det nya systemet. Dessa 
uppgifter kan brytas ned i mindre underuppgifter för att sedan enklare kunna implementeras i 
systemet. (Jakob Nielsen, 1993)

Funktionell analys
Eftersom teknologi ständigt utvecklas och förnyas är det en god idé att inte bara analysera hur 
användaren löser en uppgift i nuläget, utan också om tillvägagångssättet kan förbättras. 
Genom att se till den underliggande orsaken till att en uppgift och innehållande steg utförs 
kan eventuella onödiga utföranden elimineras och förhoppningsvis förbättra och effektivisera 
arbetsgången. (Jakob Nielsen, 1993)

Användarens utveckling
Användaren och dess behov utvecklas ständigt och att förutspå detta kan vara väldigt svårt, 
men genom att utveckla ett flexibelt system kan dessa behov enklare mötas när de väl 
uppstår. En vanlig sådan utveckling kan vara att användaren efter en tid blir expert på 
systemet och då vill implementera genvägar för olika funktioner. Denna utveckling kan 
förutspås vid utveckling av nästan alla system och kan därför implementeras från början, men 
låta användaren hitta dem i sin egen takt. (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.2 Analys av konkurrensen
Att skapa prototyper för utvärdering är ett effektivt verktyg för att uppnå god användbarhet. 
Sådana prototyper finns ofta färdiga, ute på marknaden, i och med konkurrerande system. 
Genom att analysera dessa kan riktlinjer för det egna systemet upprättas; att inte begå samma 
misstag men att dra nytta av dess fördelar. (Jakob Nielsen, 1993)
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3.1.3 Användbarhetsmål
Eftersom användbarhetsdesign täcker en mängd olika principer kan olika användbarhetsmål 
komma i konflikt med varandra. Till exempel kan ett krav på god tillfredsställelse för 
användaren leda till att gränssnittet inte blir lika effektivt och därmed strider mot ett krav på 
snabbt genomförande. Därför bör målen analyseras för att ta reda på vilka som är mest 
väsentliga för systemet och prioritera därefter. Det är även fördelaktigt att införa mätbara 
variabler på dessa användbarhetsmål, för att vid testning få en uppfattning om målen 
uppnåtts. Även om inte alla mål kan mätas i praktiken är det ändå viktigt att införa dessa 
parametrar då en föreställning av hur systemet är tänkt att fungera då kan erhålls. (Jakob 
Nielsen, 1993)

Om ett system utvecklats för att ersätta ett äldre, kan ett användbarhetsmål vara att, genom det nya 
systemets effektivitet, minska arbetsbelastningen. Det kan vara svårt att formulera detta som ett 
mätbart mål i form av procent av minskad arbetsbörda. Genom att låta målet vara att minska 
sjukskrivningarna från 8% till 5% erhålls en mätbar variabel vilket skulle vara likställt med 
resultatet av en minskad arbetsbelastning.

Exempel 5 illustrerar ett exempel på ett användbarhetsmål.

Finansiell analys
När målen utformas kan även en finansiell analys av systemet göras. Användarens lön, tiden 
det tar att utföra en uppgift, skatter m.m. vägs in i systemets analys. Detta kan visa om pengar 
sparas på grund av mindre underhållning, snabbare utbildning, ökad effektivitet o.s.v. Det 
nyttiga med en finansiell analys är att det bildar en uppfattning av systemets ekonomiska 
effekt för företaget.(Jakob Nielsen, 1993)

3.1.4 Parallell design
När designprocessen startar är det bra att låta flera designers skapa olika gränssnitt för att 
granska flera lösningar innan utvecklingen går vidare. Det är viktigt att de arbetar individuellt 
då målet med parallell design är att erhålla ett så brett utbud av lösningar som möjligt. 
Förhoppningsvis har de olika designerna tagit itu med uppgiften på olika sätt och då kan de 
bästa lösningarna från varje design väljas ut. (Jakob Nielsen, 1993)

Sjukskrivningar

Oacceptabelt Minimum Mål Över mål

Nuvarande värde Planerat värde Optimalt värde

0%2%5%8%12%
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3.1.5 Användarmedverkande design
Det är en god idé att under utvecklingens gång frekvent möta användaren för att utvärdera 
gränssnittet. Eftersom utvecklaren enbart fått användarens uppgift förklarad, eller i bästa fall, 
observerat användaren utföra uppgiften, kan denne inte ha full insyn i arbetsgången. 
Användaren har genom sin erfarenhet i arbetet förvärvat expertkunskap angående uppgiften 
och har därmed ofta frågor och åsikter utvecklaren inte haft en tanke på. Eftersom användaren 
inte är utbildad designer eller har rätt kunskaper i användbarhetsdesign bör testledaren inte 
fråga vad som önskas utan utföra tester med en prototyp av systemet och utvärdera genom till 
exempel Think aloud protocol (se 3.1.9). En användare som utvärderat ett system genom flera 
iterationer blir mer benägen att tänka som en designer och därmed godta underliga eller 
besvärliga lösningar. Genom att introducera nya användare i varje iteration, men även behålla 
de gamla, fås nya ögon på systemet som troligen finner fler fel eftersom de inte känner till 
designens tidigare stadier. (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.6 Koordinera design av hela gränssnittet
En av de viktigaste användbarhetsaspekterna är konsekvens i hela systemet det vill säga 
gränssnittet, dokumentationen, utbildningen m.m. Användaren ska inte behöva undra om 
olika fraser, knappar, ikoner eller handlingar betyder olika saker, utan ska känna igen sig i 
varje steg av arbetsuppgiften. Konsekvens kan uppnås genom att använda plattformens 
standard, om det finns en sådan, eller om systemet ingår i en produktfamilj, använda dess 
standard. Genom att använda samma eller snarlik kod för olika delar i ett systems gränssnitt 
uppnås även automatiskt konsekvens. (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.7 Riktlinjer och heuristisk analys
Riktlinjer med användbarhetsprinciper bör användas under utvecklingen och nyttjas vid 
heuristiska analyser. Dessa riktlinjer kan vara generella, kategorispecifika eller 
produktspecifika. Med generella menas de riktlinjer som går att tillämpa på alla slags 
gränssnitt, de riktlinjer som är kategorispecifika hör till det aktuella gränssnittets kategori och 
de produktspecifika riktlinjerna är de som endast tillämpas på det rådande systemets 
gränssnitt. Vid utvärdering och analys kontrolleras dessa riktlinjer mot systemet för att 
säkerställa att de följs. (Jakob Nielsen, 1993)

Vid utveckling av till exempel ett system i Microsoft Windows miljö där användaren är 
beroende av feedback, kan riktlinjerna se ut enligt följande:

• Generell riktlinje
Synlighet av systemets status i alla lägen.

• Kategorispecifik riktlinje
Status visas i en statusrad längst ned till vänster i programmets fönster.

• Produktspecifik riktlinje
När användaren utför en specifik handling ska statustexten ändras till att 
beskriva handlingen. Om ingen handling utförs är statustexten tom och om 
användaren inte sparat arbetet på tio minuter står där en påminnelse att göra detta.
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Exempel 6 visar ett enkelt exempel på hur riktlinjer för en funktion kan se ut.

3.1.8 Prototyp
Innan all bakomliggande funktion implementeras i gränssnittet är det en god idé att skapa en 
prototyp och testa denna med användaren. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att skapa 
prototyper och beroende på i vilket skede av utvecklingen projektet är, hur mycket tid som 
kan disponeras och vad för information som ska erhållas av testet. Grundtanken med 
prototyper är att i slutändan spara tid och pengar genom att upptäcka fel och brister i systemet 
innan själva utvecklingen börjat. Det är alltid enklare att ändra en funktion eller design innan 
den implementerats än att göra det i efterhand. (Jakob Nielsen, 1993)

När prototyper skapas finns det två parametrar att ta hänsyn till, upplösning och omfattning. 
Upplösningen kan delas in i två kategorier, lågupplöst prototyp, Low-fidelity, och högupplöst 
prototyp, High-fidelity. Även omfattningen av prototypen kan variera beroende av vad för 
resultat som ska erhållas från testerna. Vid testning av ett generellt gränssnitt väljs en 
horisontell prototyp och vid utvärdering av en specifik funktion väljs en vertikal prototyp. 

Low- och High-fidelity prototyp 
En Low-fidelity prototyp innebär att prototypen skapas med till exempel papper. Genom att 
rita gränssnittet och låta lappar representera fönster, kan testledaren lätt simulera hur systemet 
fungerar. Fel och oklarheter i designen kan lätt ändras genom att rita dit eller sudda ut direkt 
på pappret. Detta möjliggör en billig och enkel utvärdering av systemet i början av 
produktionen. (James Hom, 2003)

High-fidelity prototypen försöker likna det slutgiltiga systemet. Den här sortens prototyper är 
oftast mjukvara, klickbara knappar, fönster och övrig interaktiv tillämpning, men utan att 
innehålla all bakomliggande funktionalitet. Detta ger användaren en bättre känsla för hur 
systemet kommer att se ut och bete sig än en Low-fidelity prototyp men det är inte lika 
kostnads- och tidsffektivt. (James Hom, 2003)
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Horisontal och vertikal prototyp
Att skapa en horisontal prototyp innebär att den innehåller ett brett spektrum av funktioner 
som användaren kan interagera med, utan att gå djupt in på någon av dem. Detta ger en 
överblick över systemets design och en förståelse för hur det kommer att se ut och fungera.

En vertikal prototyp är motsatsen till den horisontala. En specifik funktion skapas fullt ut, 
medan större delen av systemet inte fungerar. Den här prototypen är bra att använda om en 
funktion är speciellt viktig för systemet, då den är fullt fungerande och kan utvärderas med 
användaren.

Figur 1 illustrerar horisontell och vertikal prototyp och deras förhållande till varandra. (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.9 Empirisk testning
I detta skede av utvecklingen ska prototypen testas. Det är fördelaktigt att detta test utvärderas 
med användaren, men inte nödvändigt. Finns det tillgång till användare att testa med kan till 
exempel Think aloud protocol användas för att erhålla önskat resultat. Om det däremot inte 
finns tillgång till användare finns det flera olika tekniker som kan nyttjas istället. Genom att 
till exempel skapa scenarion kan utvecklaren använda sig av kognitiv genomgång eller vända 
sig till en användbarhetsexpert och på det viset finna brister och fel i systemet. (Jakob 
Nielsen, 1993)

Det finns många olika metoder som kan användas vid olika scenarion för att utvärdera 
system. Eftersom de olika metoderna har både för- och nackdelar bör flera av dessa användas 
för att säkerställa att så många fel och oklarheter som möjligt fångas upp.

Vertikal 
prototyp

Horisontal 
prototyp

Olika funktioner

Scenario

Funkt
iona
litet

Hela systemet
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Lista med riktlinjer
Att använda sig av en lista med riktlinjer är ett sätt för utvärderaren att försäkra sig om att 
användbarhetsriktlinjerna följs i designen. När listan skapas kan de tio heuristiska 
tumreglerna användas som modell. Dessa kan sedan ändras eller specificeras för det aktuella 
projektet. Sedan när testning sker utvärderas varje element i designen efter alla punkter på 
listan. (James Hom, 2003)

Heuristisk utvärdering
En heuristisk utvärdering innebär att en eller flera användbarhetsexperter utvärderar systemet 
och kontrollerar ifall varje element följer användbarhetsprinciperna, vanligen de tio 
heuristiska tumreglerna. Denna utvärderingsmetod används ofta i början av utvecklingen, 
med en low-fidelity prototyp, men på grund av experternas erfarenhet upptäcks ändå många 
användbarhetsproblem. (James Hom, 2003)

Kognitiv genomgång
Denna utvärderingsmetod går ut på att utvecklaren konstruerar ett scenario att genomföra i 
systemet och sedan rollspelar användare. Varje steg för att utföra scenariot utvärderas som 
ifall gränssnittet hindrar användaren eller om operationen kan genomföras snabbare. Kognitiv 
genomgång kan användas tidigt i projektet eller när utvecklaren inte har tillgång till 
användare att utvärdera med. (James Hom, 2003)

Think aloud protocol
Detta är en användbar utvärderingsmetod som kan användas när som helst i utvecklingsfasen. 
En användare av systemet får ett scenario att genomföra och kommenterar ständigt sin 
tankegång medan testledaren står bakom och antecknar. Denna metod låter utvecklarna få 
reda på hur användaren uppfattar systemet och i vissa fall även dennes terminologi, som 
sedan kan implementeras i systemet, för bättre förståelse. (James Hom, 2003)

3.1.10 Iterativ design
Genom empirisk testning har förmodligen brister i gränssnittet hittats (annars har testen 
antagligen inte utförts korrekt). Eftersom att skapa ett system där användaren direkt klarar av 
att utföra alla operationer utan problem inte är troligt. Vid detta steg i utvecklingen är det 
dags att sammanställa alla data från testerna och genomföra de ändringar som bidrar till ett 
mer effektivt system. Eftersom gränssnittet i och med iterationen ändras, kan nya oförutsedda 
fel uppstå och därför är det alltid gynnsamt att utföra utvärderingar och tester på den nya 
iterationen. Ett användbarhetsproblem i gränssnittet kan vara så allvarligt att det överskuggar 
andra smärre brister, således bör fel åtgärdas så snart de upptäcks för att ge användaren 
utrymme att upptäcka andra. I utvecklingen behöver det inte vara möjligt, och inte heller 
nödvändigt, att utvärdera alla iterationer med användaren då systemet kan bli familjärt och 
användaren blasé. Istället kan iterationer där mindre ändringar gjorts utvärderas med hjälp av 
heuristisk utvärdering eller kognitiv genomgång. (Jakob Nielsen, 1993)
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Dokumentera grunder för designbeslut
Att dokumentera de designbeslut som tas inför varje iteration av utvecklingen är en god idé 
då gränssnittet ständigt ändras och det är bra att kunna gå tillbaka för att se orsaken till att en 
viss ändring genomfördes. Om dokumentation av ändringarna inte sker finns risken att det 
senare i utvecklingen införs en tidigare förkastad designaspekt. (Jakob Nielsen, 1993)

3.1.11 Feedback från användaren
Att följa upp produkten när den lanserats kan vara fördelaktigt för eventuella uppdateringar 
eller framtida liknande system. Det är sällan alla fel och brister hittas vid tester och 
utvärderingar under utvecklingen utan uppdateringar är oftast nödvändiga. Det kan till och 
med vara så att användaren har funnit ett nytt användningsområde för systemet och det 
därmed behövs utökat stöd för de handlingarna. Genom att följa upp systemet kan dessa 
problem och möjligheter hittas och åtgärdas. Och precis på samma vis som det tidigt i 
utvecklingen var effektivt att utvärdera ett konkurrerande system kan även den färdiga 
produkten ses som en utvärderingsmöjlighet för framtida produkter. (Jakob Nielsen, 1993)
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3.2 Genomförande
För att uppnå så god användbarhet som möjligt genomfördes projektet enligt 
användbarhetsprinciperna (se tabell 2). Vissa av stegen har inte tagits med i utvecklingen då 
dessa saknade relevans eller inte var möjliga att genomföra.

3.2.1 Lär känna användaren
Webbutiken ska ingå i Mimers Brunns webbcommunity vars syfte är att motarbeta fusk och 
plagiering i skolan, samt att vara en kunskapsbas där elever kan publicera arbeten. Sidan 
riktar sig mot svenskspråkiga studerande på högstadiet, gymnasiet och högskolan, samt lärare 
på dessa institutioner. Möjlig målgrupp för webbutiken är således dessa personer, som äger en 
mobiltelefon vilken är kompatibel med de tjänster som erbjuds. 

Då projektet utfördes på distans fanns det ingen möjlighet att träffa administratören och inte 
heller upprättades någon kontaktperson hos beställaren. Detta medförde att väldigt lite 
information om administratören fanns tillgänglig.

Individuella användare
Den primära målgruppen för webbutiken var elever på högstadiet och gymnasiet i åldrarna 
13-18 år. Enligt Statistiska Centralbyråns undersökningar från 2001 har 83,3% av personer i 
åldersgruppen 16-24 år tillgång till en dator i hemmet och 63,4% använder datorn minst en 
gång i veckan för att surfa på Internet. En annan undersökning från 2002-2003 visar att 85% 
av personer mellan 13-15 år samt 94,9% av personer mellan 16-18 år har en egen 
mobiltelefon. Undersökningen visar dock inte vilken slags mobiltelefon det rör sig om eller 
vad den har för stöd för olika mobila tjänster. (Statistiska Centralbyrån, 2005)

Uppskattat bör ungefär hälften av dessa mobiltelefoner (2002-2003) haft stöd för de aktuella 
tjänster som webbutiken erbjuder. Med tanke på att alla mobiltelefoner som tillverkats på 
senare tid har stöd för någon slags tjänst, som polyfoniska ringsignaler eller javaspel, bör idag 
fler än hälften av mobiltelefonerna falla in i kategorin. Vid sammanställning av dessa siffror 
kan målgruppen ses som en relativt van användare av såväl datorer och Internet som 
mobiltelefoner.

Angående den typiske administratören fanns viss information att hämta på Mimers Brunns 
hemsida. Där kunde utrönas att administratören är:
• Man.
• Sannolikt 21 år eller äldre.
• Har studerat på IT-gymnasiet i Kista.
• Har genomfört en högskoleutbildning.

Detta gav intrycket av en relativt datorvan administratör med goda kunskaper om de 
grundläggande system och metoder som används inom IT. Eftersom administratören redan 
driver en fungerande och väl besökt portal på Internet kan man förutsätta att denna är 
någorlunda insatt i HTML, PHP, JavaScript, CSS och SQL eller att denne kunskap finns att 
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hämta på arbetsplatsen. En administratör med dessa kunskaper bör ha en relativt kort 
inlärningskurva för ett administrationsgränssnitt som endast bygger på formulär i HTML.

Användarens nuvarande och önskvärda uppgifter
I det gamla systemet var ändringar tvungna att programmeras och krävde viss specialkunskap 
vilket ledde till att alla arbetsuppgifter sköttes av Nostratic, på order av Mimers Brunn. I det 
nya systemet skulle denna mellanhand undvikas genom ett gränssnitt som enkelt kunde 
hanteras av administratören hos Mimers Brunn. Systemet skulle alltså vara dynamiskt nog för 
att ersätta en expertanvändare med en lekman. De funktioner som var nödvändiga för 
projektets framgång utgjorde den första kravspecifikationen.

Kraven som administratören hade var väldigt generella och kunde summeras i två punkter:
• En webbutik i Macromedia Flash med dynamiskt innehåll.
• Ett användarvänligt gränssnitt med möjligheten att lägga upp och modifiera information 

i ovan nämnda webbutik.

Dessa två punkter kunde sedan brytas ned till en kravspecifikation (se bilaga A), baserade på 
de tio heuristiska tumreglerna. Varje krav hörde till antingen webbutiken eller 
administratörsgränssnittet och graderades på en skala från noll till tre beroende på dess vikt 
för projektets framgång.

De fyra vikterna som användes var:
0. Ingen prioritet, utan endast en notis för vidareutveckling.
1. Funktionen införs i mån av tid.
2. En viktig funktion som bör ges hög prioritet.
3. Kritisk funktion för projektets framgång.

Om projektet skulle anses som lyckat skulle alla krav med vikt två eller tre vara uppfyllda. 
För att mäta om dessa krav infriades jämfördes ständigt de utvecklade funktionerna med 
beskrivningarna av dessa i kravspecifikationen. 

Funktionell analys
Arbetsgången bör effektiviseras väsentligt eftersom systemet låter administratören modifiera 
innehållet i sin webbutik själv, istället för att kontakta Nostratic. Detta borde inte endast leda 
till snabbare genomförande för Mimers Brunn utan även bidra till en minskad 
arbetsbelastning för Nostratic.

Användarens utveckling
Administratören förutses ha god datorvana och kunskaper inom olika IT relaterande tekniker. 
Men eftersom ett företag kan omstrukturera eller förändra sina arbetsmetoder på ett vis som 
inte går att förutspå vid utvecklingen av systemet utformas det så att även en administratör 
med ringa datorvana kan använda det. 
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3.2.2 Analys av konkurrensen
Två analyser av konkurrerande tjänster genomfördes (se bilaga B). De slutsatser som kunde 
dras av dessa var många och vissa av dem fördes in i kravspecifikationen. Den viktigaste 
slutsatsen var att alltid vara konsekvent med feedback. Det är viktigt att det som sker 
förklaras för användaren, främst för att förebygga fel. Det är även viktigt att vara konsekvent i 
språket och att allt beskrivs med samma termer. Med en målgrupp med olika språkkunskaper 
bör systemet utvecklas i olika versioner. Navigeringen bör även den vara konsekvent. Att en 
meny inte ska byta position, ska alltid vara lättillgänglig och det ska vara enkelt att ångra de 
val som gjorts. 

De konkurrerande tjänsterna använde dessutom popup-fönster för att spela upp ljud. 
Beroende på all reklam som finns har ofta webbläsare inbyggda popup-blockare, därför bör 
popup-fönster undvikas. Användaren bör även alltid ha kontroll över systemet och dess 
funktioner; att inte kunna stänga av ett ljudklipp utan att stänga det aktuella fönstret är inte 
acceptabelt.

3.2.3 Användbarhetsmål
Det i särklass viktigaste användbarhetsmålet var att effektivisera för administratören vid 
modifiering av webbutikens innehåll. I det äldre systemet, där Mimers Brunn fick vända sig 
till Nostratic för att genomföra dessa modifieringar kunde genomförandetiden variera. Tiden 
kunde bero på om administratören ringde eller skickade e-post när den ville genomföra 
modifieringen, eller om utförandet skedde direkt vid beställningen. Med tanke på detta 
fastställdes två krav som syftade till att säkra effektiviteten i det nya systemet.

Det första kravet var att en uppdatering eller modifiering av ett objekt i webbutiken inte 
skulle överskrida sex musklick (se figur 2). Det andra var att det heller inte skulle överskrida 
två minuters arbetstid (se figur 3).

Figur 2 illustrerar kravet, mätt i musklick, vid skapande och modifiering av objekt i webbutiken.

Figur 3 illustrerar kravet, mätt i arbetstid, vid skapande och modifiering av objekt i webbutiken.

Maximum Krav Över målOacceptabelt

Antal musklick för att skapa och modifiera objekt

15 7 5 3 0

Maximum Krav Över målOacceptabelt

4 3 2 1 0

Arbetstid, i minuter, för att skapa och modifiera objekt
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Antalet musklick kan variera beroende på vad som ska läggas till och hur mycket information 
som ska modifieras i samband med detta. Det minimala antalet musklick med vilka man kan 
lägga till ett nytt objekt är fem och det absoluta maximala administratören kan få klicka är 14 
gånger. Vid modifiering av befintligt objekt är motsvarande siffror 3 och 15. Vid tidmätning 
kan resultaten variera kraftigt beroende på uppkopplingshastighet, hur mycket information 
som ska matas in och vilken vana administratören har av systemet. Därför har detta krav inte 
kunnat testas.

3.2.4 Användarmedverkande design
Eftersom projektet genomfördes på distans var test med administratören inte möjligt. I tredje 
iterationen av projektet genomfördes dock en utvärdering enligt Think aloud protocol med en 
användare som föll inom målgruppen, men inte hörde till de verkliga administratörerna. Två 
scenarion användes för att testa så mycket interaktivitet som möjligt. De fel och brister som 
hittades sammanställdes till en lista och åtgärdades.

3.2.5 Koordinera design av hela gränssnittet 
Ett problem med HTML och CSS är att olika webbläsare har olika stöd och kan tolka kod på 
olika sätt. För att undvika detta disponerades ett stort antal timmar för en noggrann 
strukturering av storleksangivelser på alla element. Tester genomfördes för att kontrollera att 
gränssnittet var kompatibelt med de vanligaste webbläsarna.

Eftersom webbutiken och det tillhörande administrationsgränssnittet skulle användas av en 
specifik kund analyserades dennes webbplats och en grafisk profil utformades för att erhålla 
ett enhetlig utseende över alla sidor.

3.2.6 Riktlinjer och heuristisk analys
Genom att använda de tio heuristiska tumreglerna som generella riktlinjer kunde ett antal 
produktspecifika riktlinjer införas.

• Synlighet av systemets status
o Kritisk feedback ska alltid ges till administratören genom en statusrad.

• Likhet mellan systemet och den verkliga världen
o All text ska vara på svenska.
o Ingen teknisk terminologi ska användas.
o Utförandet av handlingar ska ske i läsordning, det vill säga från vänster topp till 

höger botten.
• Användarkontroll och frihet

o En knapp för att rensa alla fält i det aktuella formuläret ska alltid finnas.
o Administratören ska enkelt kunna modifiera information på befintliga objekt.

• Förhindra fel
o Vid borttagning av en mediatyp (till exempel polyfonisk, färgbild eller javaspel), 

där alla objekt av den mediatypen tas bort från databasen, krävs en bekräftelse 
från administratören.
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o För att förhindra att felaktig information laddas upp ska felaktiga fält markeras 
med en röd bakgrund och ett felmeddelande presenteras i statusraden.

o Den knapp som genomför all handling för en operation ska ändra text mellan 
Lägg till, Ändra och Ta bort för att belysa vilken operation det är som genomförs.

• Känna igen, hellre än att komma ihåg
o Användaren ska aldrig skickas till en extern sida vid någon handling.
o All administration som rör ett objekt ska ske utan att administratören slussas 

mellan dialogrutor eller olika fönster, för att undvika att denne ska behöva komma 
ihåg information.

• Estetisk och minimal design
o Hjälptext ska vara dold som förval för att inte stjäla uppmärksamhet från 

administratören.
• Hjälp användaren känna igen och återhämta sig från fel

o Felmeddelanden ska presenteras i statusraden och förklara det fel som uppstod 
och om nödvändigt hänvisa till hjälptexten.

o Det fält som felet uppstod i markeras med röd bakgrundsfärg.
o All data i alla fält ska finnas kvar när ett fel uppstår så administratören inte 

tvingas mata in all information på nytt.
o Även data i de fält där fel uppstår ska stå kvar för att ge administratören en chans 

att analysera vad som blev fel, för att sedan ta bort eller ändra det.
• Hjälp och dokumentation

o Hjälp ska alltid finnas tillgänglig via en knapp som visar respektive döljer den 
aktuella sidans hjälptext.

Tabell 4 visar de produktspecifika riktlinjerna för projektet.
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3.2.7 Prototyp
Under projektets gång skapades tre prototyper, en Low-fidelity samt två High-fidelity 
prototyper varav den sista vidareutvecklades till det slutliga systemet. 

Först skissades en Low-fidelity prototyp på papper och många funktioner var inte uttänkta i 
den prototypen. Meningen var att börja tänka i användbarhetsbanor istället för att tänka som 
en utvecklare, med andra ord inte fokusera på vad som är tekniskt möjligt eller vad som är 
snygg programmering utan på vad som ska utföras och hur det utförs mest effektivt. 
Kravspecifikationen, som vid detta skede var kortfattad och övergripande, kontrollerades för 
att fastställa begränsningar i gränssnittet och utröna vad för funktioner som kunde tänkas vara 
relevanta.  
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Figur 4 visar prototyp 1.

Den andra prototypen som skapades var en horisontell High-fideliy prototyp. 
Kravspecifikationen hade utökats väsentligt sedan skapandet av den första prototypen och 
först kontrollerades denna för att bestämma vilka element i gränssnittet som behövdes för att 
uppfylla de funktionella kraven. Vid utformningen genomfördes sedan teoretiska scenarier för 
att enklare kunna fastställa vilken information och vilka handlingssteg som var nödvändiga. 
Detta följdes av en enkel skiss på papper för att sedan struktureras i HTML och CSS. 

Figur 5 visar prototyp 2.
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Den andra High-fidelity prototypen, prototyp 3, skapades mestadels från prototyp 2, men 
många element togs bort eller tillkom eftersom kravspecifikationen utökats ytterligare. Vid 
utformningen utfördes inga scenarier eller kreativt tänkande, utan denna prototyp framställdes 
endast för att komplettera alla de fel och brister prototyp 2 hade. Den skapades, i likhet med 
prototyp 2, i HTML och CSS, men även med JavaScript och PHP och som både horisontell 
och vertikal prototyp.

Figur 6 visar prototyp 3.

3.2.8 Empirisk testning
Den första prototypen utvärderades heuristiskt tillsammans med en användbarhetsexpert. 
Idéer och tankegångar presenterades och utformade slutligen ett koncept för hur gränssnittet 
skulle struktureras. Den andra prototypen utvärderades med flera scenarier och kognitiva 
genomgångar vilka ledde till flera funktionella förändringar. Den sista prototypen granskades 
både med Think aloud protocol och heuristisk utvärdering. Vid denna utvärdering tillkom 
även behoven att tillägga viss funktionalitet vilket ledde till att mer omfattande designbeslut 
fick fattas.
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3.2.9 Iterativ design
Varje iteration började med en analys av kravspecifikationen. Krav tillkom ständigt då 
behovet av funktioner ökade under projektets gång. Därefter utvecklades en prototyp, som 
uppfyllde kravspecifikationen, utefter de tio heuristiska tumreglerna. Detta följdes av en 
utvärdering vilket ledde till nästa iterations lista på design- och funktionskrav. 

Iteration 1
Först framställdes prototyp 1 (se figur 4) och en heuristisk utvärdering skedde med en 
expertanvändare. Resultatet som framkom av utvärderingen följer:
1. Titel på knappen som genomför ändringar kan uppfattas som förvirrande, Uppdatera 

syftar till att någonting redan finns.
2. Hjälptext som alltid är synlig kan vara irriterande för administratören när systemet är 

inlärt, då den stjäl uppmärksamhet från den relevanta informationen.

De åtgärder som togs för att korrigera bristerna var:
1. Texten för knappen Uppdatera ändrades till Verkställ för att följa Microsoft Windows 

standard. 
2. Hjälptexten ska vara dold som förval, för att undvika att dra uppmärksamhet från övriga 

delar av det grafiska gränssnittet.

Iteration 2
Vid iteration 2 skapades en High-fidelity prototyp (se figur 5) vilken utvärderades med hjälp 
av olika scenarier och kognitiva genomgångar. Resultatet som erhölls var:
1. HTML-formulär av typen file har en teknisk begränsning i och med att data i fältet inte 

kan modifieras med JavaScript, detta på grund av säkerhetsskäl.
2. Knappen Ta bort ligger bredvid övriga knappar och inbjuder därmed administratören 

till att med endast ett musklick ta bort objekt av misstag.
3. Vid skapande av två kategorier med samma namn uppstår problem vid modifiering av 

deras innehåll.
4. Vid borttagning av mediatyp uppstår problem om administratören skapat två mediatyper 

med samma namn.
5. Administratören kan mata in skadlig PHP-kod och råka ta bort databastabellen.
6. Actionscript kan endast importera bilder av formatet JPG.
7. I webbutikens gränssnitt finns endast plats för fem kategorier per huvudkategori. I 

administrationsgränssnittet kan det skapas ett obegränsat antal men endast de fem först 
syns i webbutiken.

De åtgärder som togs för att ändra gränssnittet följer: 
1. Då redan uppladdade filer inte kunde presenteras i uppladdningsfältet infördes en 

förklarande text under fältet. Där skrivs den uppladdade filens namn för att indikera att 
en fil redan finns uppladdad till det aktuella objektet.

2. För att undvika fel ersätts knappen Ta bort med en kryssruta. Detta för att tvinga 
administratören att först kryssa i rutan och sedan trycka på knappen Verkställ.

3. Kategorier ska vara unika för varje aktuell huvudkategori.
4. Mediatyper ska vara unika för varje aktuell huvudkategori.
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5. Felkontroll genomförs på alla fält där vissa tecken inte får matas in. Vid fel belyses det 
eller de fält där fel uppstod genom att bakgrunden ändras från vit till röd.

6. Bildfiler av annat format än JPG måste konverteras till detta format. Stöd för bildformat 
som kan konverteras begränsas till GIF och PNG.

7. Begränsa antalet kategorier som administratören kan skapa till maximalt fem per 
huvudkategori.

Vid detta skede utökades även kraven på projektet av Nostratic. Det krav som ställdes var att 
det, vid skapandet av objekt, ska genereras en unik kod som användaren nyttjar för att köpa 
tjänsten. Denna kod ska ha formatet ”MBxxxx” där xxxx ersätts med fyra siffror. 

Iteration 3
Likt de andra iterationerna började denna med framställning av en prototyp (se figur 6). 
Denna prototyp testades enligt Think aloud protocol hos Nostratic med en administratör som 
passade in i målgruppen. Tester genomfördes även med kognitiva genomgångar och 
heuristiska utvärderingar. Resultatet av dessa utvärderingar var:
1. Kategorititeln är grupperad med objekt i databasen vilket kan leda till förvirring.
2. När administratören skapar objekt placeras dessa inte i någon kategori utan måste 

modifieras under fliken Kategori. Detta kan leda till missförstånd och irritation då 
administratören måste förflytta sig mellan två sidor. 

3. I hjälptexten nämns Förbjudna tecken, men det är oklart var dessa tecken visas.
4. Feedback och bekräftelser på handlingar är önskvärt för att administratören ska erhålla 

större kontroll över vad som sker.
5. Knappen Verkställ bör byta titel beroende på den funktion som gäller.
6. I webbutiken ändras inte texten Ljud spelar till Ljud stoppat när ett ljudklipp spelat 

klart, utan endast när användaren själv trycker på knappen Stopp.
7. Knappen Avbryt tömmer formuläret, även då det sker modifiering av ett befintligt 

objekt som redan hade ursprungsvärden.
8. Förklaringen för vad stjärnan vid vissa fält betyder är oklar då den ligger i hjälptexten 

och kan vara svår att hitta av administratören.
9. En separat hjälptext för varje huvudkategori kan vara förvirrande för användaren av 

webbutiken.

De brister som hittades korrigerades på följande sätt:
1. Kategorititelfältet grupperades med Objekt i kategorin för att belysa att det är titeln på 

kategorin, inte databasen.
2. Kategorival infördes vid skapandet av objekt, vilket både minskar antalet steg vid 

genomförandet och risken för missförstånd.
3. Där förbjudna tecken nämns i hjälptexten finns länkar till den plats där det beskrivs 

vilka det är.
4. En statusrad infördes längst ned i fönstret, vilken visar de handlingar som genomförs 

samt förklarar fel om sådana uppstår.
5. Texten på knappen Verkställ ändrades mellan Lägg till, Ändra och Ta bort beroende på 

vilket val som gjorts. Detta för att klargöra vilken funktion som gäller.
6. Funktionen kompletteras så texten uppdateras korrekt.
7. Vid modifiering av objekt ändrades funktionen så att knappen Avbryt inte tömmer 

formulären utan återställer till objektets ursprungliga värden.
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8. En notis om vad stjärnan vid fälten betyder läggs till längst ned, så användaren inte 
behöver vända sig till hjälptexten.

9. Hjälp- och villkorstext ändras från att vara separata för varje huvudkategori till 
generella för hela butiken och placeras i fliken Avancerat i administratörsgränssnittet.

Nostratic beslutade även att systemet skulle användas av fler kunder än Mimers Brunn vilket 
ledde till att bakgrundsfärg samt företagslogotypen som presenteras i webbutiken skulle vara 
dynamiska för att överensstämma med beställarens grafiska profil.

3.2.10 Programmering
Här beskrivs långt ifrån all programmering, utan endast den som kan anses vara till hjälp om 
liknande projekt ska genomföras. Kännedom om PHP samt generell programmering är en 
förutsättning för förståelsen av detta kapitel.

Strukturering av databastabell
I början av projektet önskades att endast en tabell skulle användas för lagring av data. När 
programmeringen startade var databastabellen det första som utvecklades, då alla andra 
funktioner var beroende av att hämta och ladda upp data. Vid teoretiska genomgångar av 
administratörsgränssnittet konstaterades det att om till exempel en ringsignal begränsades till 
endast en kategori kunde det medföra oönskade begränsningar i användandet för 
administratören (en ringsignal kanske ska ligga i båda kategorierna Topplistan och Rock). 
Detta, tillsammans med att endast använda en tabell i databasen visade sig bli en utmaning då 
objekt i tabellen behövde ha flera olika värden i en och samma cell. Lösningen blev att vid 
uppladdning av data, sära på värdena med ett separationstecken, som sedan vid hämtning 
kunde användas för att skilja på data.

Tabellen innehöll kolumnerna:
• Id

Primärnyckel som används vid identifiering av objekt.
• Title

Här lagras namnet på till exempel ringsignalen. Titeln begränsades till 25 tecken lång 
då gränssnittet i webbutiken inte tillät mer plats.

• Type
Den mediatyp objekt är, till exempel Mp3 eller Färgbild. Detta värde är till för att 
underlätta för användaren att identifiera om objektet stöds av användarens mobiltelefon. 
Detta fält fick begränsas till tio tecken, även detta på grund av webbutikens 
gränssnittsdesign.

• Price
Priset på objektet, lagrat som integer.

• Keyword
Koden med vilken användaren köper det aktuella objektet, till exempel MB1234.

• Audiopath
Sökväg till den plats på servern där ringsignalen eller spelfilen är lagrad.

• Imagepath
Sökväg till den plats på servern där objektets tillhörande bild är lagrad.
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• Category
Huvudkategorin för objektet, kan erhålla ett av tre värden: ”ringsignaler”, ”bilder” eller 
”spel”.

• Subcategory
Den eller de kategorier objektet ligger i. Om objektet hör till mer än en underkategori 
separeras dessa genom tecknet ^. Om objektet till exempel hör till både Topplistan och 
Rock har cellen värdet ”Topplistan^Rock^”.

• Text
Den extra text som kan fyllas i om administratören anser att ytterligare information 
behöver presenteras för användaren i webbutiken.

Importera data till en Macromedia Flash film
Macromedia Flash erbjuder två metoder för att importera data, antingen från XML eller från 
PHP. Eftersom data lagrades i en SQL-server var PHP det mest logiska tillvägagångssättet att 
använda vid importen. En PHP-sida utvecklades för att hämta data från tabellen och skriva ut 
den i vanlig text, med kolumnnamn som variabelnamn följt av alla värden separerade av 
tecknet #. Ett exempel på en PHP-funktion som skriver ut variablerna på detta format kan se 
ut som exempel 9 och resulterar i:

”&name=nisse#bosse#olle#&age=20#34#23#” 

function printNameAndAge()
{ 

$result = mysql_query("SELECT name FROM tableMB ORDER BY id ASC");
echo "&name="; 
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
{

$var = $row['name']."#";
echo $var;
}

$result = mysql_query("SELECT age FROM tableMB ORDER BY id ASC");
echo "&age=";
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
{

$var = $row[’age’]."#";
echo $var;
}

}
Exempel 9 visar en funktion för att skriva ut variabler och data som sedan kan importeras av Actionscript.
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I Macromedia Flash skapades sedan ett LoadVars-objekt för att importera data från PHP-
sidan. Text efter tecknet ”&” tolkas som en variabel och variabelns värde tolkas som text 
efter tecknet ”=” och fram till nästa ”&”, eller slutet på filen. Actionscript-koden kan till 
exempel se ut som exempel 10 och om resultattexten från exempel 9 läses in resulterar 
Actionscriptet i två arrayer:

title = [nisse, bosse, olle]; age = [20, 34, 23];

var varReceiver = new LoadVars();
varReceiver.load("loadVars.php");

varReceiver.onLoad = function() 
{

title = this.title.split("#");
age = this.age.split("#");

title.pop(); age.pop();
}

Exempel 10 visar Actionscript funktionen för att ladda in data från en PHP-sida.

Interaktivitet med JavaScript
Administrationsgränssnittet utvecklades så att så få omladdningar av sidan skulle krävas. 
D.v.s. servern anropas endast när ändringar i databastabellen behöver göras, inte vid varje 
tillfälle ny information ska hämtas. Detta genomfördes med hjälp av JavaScript.

En PHP-sida (se figur 7) skriver ut tre objekt, till exempel personer, och varje objekt/person 
har ett namn och en ålder. Namnet och åldern ska visas i två textfält (med namn name och 
age) men endast då användaren klickar på det aktuella namnet, och det ska visas utan att ett 
serveranrop ska göras. Genom att skriva ut objekten i en select-box enligt PHP-koden i 
exempel 11och sedan vid förändring (onchange) kalla på JavaScript-funktionen showPerson 
kan önskat resultat uppnås. De tre objekten är: Nisse 20 år, Bosse 34 år och Olle 23 år.

Figur 7 visar en enkel PHP-sida med formulär.
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<html>
<head>

<title></title>
<script type="text/javascript">
function showPerson(arg){

var person = arg.split('#');
document.form1.name.value = person[0];
document.form1.age.value = person[1];

}
</script>

</head>
<body>

<form name="form1">
<select name="selectPerson" size="3" onchange="showPerson(this.value)">
<?php 

while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { 
if($row[name] != 0) { 

echo "<option value='{$row['name']}#{$row['age']}'>{$row['name']}</option>";
} 

} 
?>
</select>
<br>namn: <input type="text" name="name" value="Bosse">
<br>ålder: <input type="text" name="age" value="34">

</form>
</body>

</html>
Exempel 11 visar PHP- och JavaScript koden för figur 7.
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4 Resultat
Huvudsyftet med projektet var att utveckla ett administratörsgränssnitt för att effektivisera 
arbetsgången vid uppdatering av en webbutik i Macromedia Flash. Detta syfte har uppnåtts 
genom ett gränssnitt som tillåter administratören att själva lägga upp, modifiera och ta bort 
innehåll i sin webbutik. Detta resulterar i en snabbare uppdatering och minskad 
arbetsbelastning för Nostratic. Ett sekundärt syfte var även att utveckla ovan nämnda 
webbutik för att ersätta den gamla. Resultatet är en Macromedia Flash applikation som är 
dynamisk, i det avseende att all information som visas hämtas från en databas.

Genom det nya systemet kan administratören uppdatera, modifiera och ta bort innehåll i en 
Flash-baserad tjänst, utan att blanda in en andra part. Administrationsgränssnittet är uppdelat 
efter webbutikens tre kategorier samt en sida med avancerade inställningar. Administratören 
kan ladda upp en företagslogotyp som visas i webbutiken samt ställa in bakgrundsfärg för 
överensstämmelse med företagets grafiska profil. Genom de tre olika kategorierna kan 
administratören sedan ladda upp filer och information till Nostratics server som automatiskt 
uppdaterar webbutiken. Butikens dynamik fick begränsas i vissa avseenden, till exempel finns 
inte möjligheten att skapa fler än fem kategorier per huvudkategori på grund av 
storleksangivelserna i webbutiken.

Figur 8 visar det slutgiltiga administratörsgränssnittet.
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Butiksgränssnittet är uppdelat i tre statiska huvudkategorier, ringsignaler, bilder och spel. 
Under varje huvudkategori följer sedan en till fem kategorier, som skapats av 
administratören. I huvudfönstret visas en lista på objekt till vänster och en mediaspelare till 
höger. När användaren förhandsgranskar ett objekt visas dess bild i mediaspelaren (om 
objektet saknar bild visas förvalsbilden), om det är ett ljud visas knapparna spela upp och 
stopp och finns det ytterligare information till objektet visas knappen info. Hjälp och villkor 
finns alltid tillgängligt under knapparna Hjälp och Läs villkor.

Figur 9 visar det slutgiltiga butiksgränssnittet.

Nostratics generella krav på en dynamisk webbutik i Macromedia Flash med tillhörande 
administratörssystem uppfylldes. Av de mer specifika kraven som ställdes under 
utvecklingens gång uppfylldes alla med vikt två och tre. Flera av kraven med vikt ett 
genomfördes också, även om det endast var delvis.

Resultatet av projektet blev en väl fungerande webbutik i Macromedia Flash där bilder kan 
förhandsgranskas och ljudklipp kan provlyssnas. Användaren har alltid full kontroll över 
ljudklipp och har alltid tillgång till hjälptext, köpevillkor och annan relevant information. 
Genom administratörsgränssnittet kan administratören enkelt lägga till, modifiera eller ta bort 
ringsignaler, bilder eller spel i sin webbutik. Administratören kan även modifiera hjälptext, 
köpevillkor, företagslogotyp och bakgrundsfärg för att göra webbutiken öppen för 
vidareutveckling av företaget.
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5 Diskussion
För att erhålla hög validitet vid användbarhetsutveckling bör utvärderingar ske tillsammans 
med användarna. Eftersom att projektet utfördes på distans och utan att någon kontaktperson 
etablerades hos beställaren var detta inte möjligt och därför lades större vikt på heuristiska 
utvärderingar, riktlinjer och kognitiva genomgångar. 

Kvalitén på dessa utvärderingar motsvarar sannolikt inte den kvalité som skulle erhållits om 
beställaren hade involverats. Fördelen med denna arbetsmetod var att inga möten behövde 
bokas med testanvändare. Detta gav arbetet ett bättre flöde, så fort en prototyp var klar kunde 
den testas, och det blev väldigt lite väntetid på resultat från tester. Nackdelen var att flera 
aspekter i designen kan ha påverkats av min egen subjektivitet utan att detta uppdagats. När 
en viss skavank funnits i ett system en längre tid brukar man ha lättare att förbise den än när 
det dyker upp en ny. Som utvecklare har man varit med i systemet hela vägen och kan därför 
vara blind för vissa fel och brister. 

Om samma projekt skulle genomföras igen skulle det vara fördelaktigt med två utvärderingar 
enligt Think Aloud Protocol, då den enda som utfördes i detta projekt hittade väsentligt fler 
brister än de utvärderingar som genomfördes med kognitiva genomgångar. Därför kan man 
dra slutsatsen att många fel i gränssnittet antagligen förblev oupptäckta.

Starten av projektet gick väldigt långsamt då det inte fanns många klara krav eller riktlinjer 
att följa. Om beställaren tänkt använda webbutiken i ett popup-fönster eller inbäddat i en 
annan sida med hjälp av en iframe resulterar i ganska skilda designbegränsningar och kravet 
fanns inte formulerat. Trots upprepade försök att ta reda på detta erhölls aldrig några klara 
besked och utvecklingen fick fortskrida med förutsättningen att webbutiken skulle användas 
som föregångaren. Om detta skulle visa sig vara fel skulle hela webbutiken bli oanvändbar för 
beställaren. Att det kravet inte framgick berodde antagligen på kontakten mellan mig, 
Nostratic och Mimers Brunn och skulle projektet utförts på plats skulle det varit lättare att 
beskriva vikten av ett sådant krav. 

Vid distansarbete kan det vara väldigt svårt att få svar på frågor och synpunkter. Det kan 
därför vara en god idé att i början av projektet etablera en kontaktperson på företaget. Genom 
att lägga ansvaret på en specifik person ökar antagligen chansen att den information som 
eftersöks erhålls. Det visade sig även vara mycket mer effektivt att ringa än att skicka e-post 
då det inte finns lika mycket utrymme för missförstånd och svar fås direkt. 

Den första prototypen skissades på papper och utvärderades heuristiskt med en expert på 
användbarhetsdesign. Denna iteration var mer en diskussion om användbarhetsprinciper och 
designförslag än en utvärdering, men det var precis vad som behövdes. Användbarhetsdesign 
är ett stort område och att som nybörjare veta vart man ska börja är näst intill omöjligt. 
Nackdelen är att tillförlitligheten i de slutsatser som drogs kan ha präglats av personliga 
åsikter mer än med användbarhetsprinciper i åtanke. De prototyper som skickades till 
Nostratic för utvärdering gav endast knapphändig feedback i stil med ”det ser bra ut”. Bra 
respons kunde ändå erhållas genom utvärderingar som skedde heuristiskt med 
användbarhetsexperten och den som utfördes enligt Think aloud protocol.
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Fel metod användes definitivt vid utvärderingar med Nostratic och i stället för att skicka e-
post med instruktioner om att kommentera gränssnittet borde en enkät utformats med frågor 
och scenarier, för att på det viset tvinga fram åsikter och synpunkter. Det skulle även kunnat 
utförts telefonintervjuer eller skapats interaktiva frågeformulär och undersökningar som 
skulle kunna lagts ut på webben. 

Bristen på interaktion med slutanvändarna kan mycket väl lett till att gränssnitten inte erhöll 
så god användbarhet som önskat. Till exempel kan administratörsgränssnittet antagligen 
upplevas som rörigt och skrämmande för nya användare då alla fält som ska fyllas i 
pressenteras på samma sida. Förhoppningen ligger i att administratören har någorlunda 
erfarenhet av liknande system och att hjälptexten förklarar eventuella oklarheter. Det är enligt 
min mening nödvändigt med uppföljning av systemet, efter att det har varit i bruk en tid, då 
alla användbarhetsbrister med största sannolikhet inte hittats under utvärderingarna.

Om man inte har tillgång till slutanvändaren under utvecklingen är det en bra idé att 
genomföra så många kognitiva genomgångar och scenarier som möjligt. Vid längre projekt på 
distans kan det vara fördelaktigt att utveckla en testmiljö för webben. Genom att låta 
slutanvändaren gå in i testmiljön och utvärdera gränssnittet genom formulär kan man 
antagligen erhålla synpunkter som annars skulle missas.

Mot projektets slut informerade Nostratic om att systemet skulle användas av fler kunder än 
tänkt från början. Detta resulterade i att webbutikens färger och design borde vara dynamiska, 
för att passa in i den potentiella beställarens grafiska profil. Eftersom utvecklingen var så 
långt gången när detta krav tillkom skulle det ta för lång tid att fullständigt implementera i 
systemet. Bakgrundsfärg samt företagslogotyp inkluderades som val i gränssnittet, men 
många element i butiken förblev statiska. 

Genom att utveckla ett gränssnitt så dynamiskt från början kan man enklare möta krav som 
tillkommer senare. Om man till exempel låser sitt gränssnitt till en viss storlek kan det uppstå 
problem senare i utvecklingen om beställaren då vill utöka innehållet i gränssnittet.

5.1 Utvecklingsmöjligheter
Eftersom systemet från början endast skulle användas av Mimers Brunn har den grafiska 
profilen utformats för att stämma överens med deras. När nu planer för att introducera 
systemet till fler beställare bör det utvecklas stöd för en dynamisk grafisk profil i webbutiken. 
Det är även möjligt att utveckla helt andra webbutiker i till exempel PHP eller Macromedia 
Flash som använder samma administratörssystem. Det kan även vara en god idé att göra de 
tre huvudkategorierna valbara för att tillgodose olika kunders behov, vissa kanske endast vill 
sälja ringsignaler och därav bör butiken inte innehålla kategorierna bilder och spel. 

Eftersom eventuella nya beställare inte kan förutsättas ha samma kunskaper som Mimers 
Brunns administratörer bör även en mer omfattande användarmanual eller hjälptext tas fram 
för att tillgodose de mindre erfarna datoranvändarna. Detta skulle kräva att hjälpfönstret 
utökas då det i sin nuvarande storlek, med för mycket text, kan bli svårläst.
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För att underlätta för nya administratörer skulle det även vara en god idé att utveckla en 
installationssida för systemet, där inställningar som i stort sett endast modifieras vid starten 
av användningen kan genomföras i olika steg; till exempel uppladdning av företagslogotyp, 
inmatning av telefonnummer och hjälptexter, bakgrundsfärg, typer som är tänkta att användas 
o.s.v. Detta skulle kännas mer intuitivt för de mindre erfarna datoranvändarna och eftersom 
administratören då inte behöver utföra alla dessa operationer vid första användningen av 
systemet skulle det inte verka så avskräckande.
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Bilaga A – Kravspecifikation

Administratörsgränssnittet
Krav Beskrivning Vikt*

Funktion Det ska vara möjligt att lägga till och ta bort information från 
databasen.

3

Funktion Det ska gå att ändra befintlig information i databasen. 2

Funktion Kategorier ska gå att ändra, både mellan ett fixt antal och titel på 
dessa.

2

Funktion Kritisk feedback till användaren ska alltid ges. 2

Funktion Hjälptext ska alltid finnas tillgänglig. 2

Design Hjälptext ska vara möjlig att växla mellan synlig och ej synlig. 2

Design Språket ska vara konsekvent. 2

Design Vid kritiska handlingar krävs användarens bekräftelse. 2

Design Fel ska vara lätta att identifiera och åtgärda. 2

Funktion Feedback till användaren ska alltid ges. 1

Design Färgschema på webbutiksgränssnittet ska gå att ändra. 1
* 0) Ingen prioritet utan endast en notis för vidareutveckling. 1) Funktionen införs i mån av tid. 2) En viktig funktion som bör ges hög 
prioritet. 3) Kritisk funktion för projektets framgång.

Butiksgränssnitt
Funktion En meny med tre huvudkategorier och noll till fem tillhörande 

kategorier ska finnas.
3

Funktion Möjligheten att kunna förhandsgranska de aktuella tjänsterna. 3

Funktion Hjälptext ska alltid finnas tillgänglig. 2

Design Färgschema samt generell layout ska stämma överens med Mimers 
Brunn för konsekvens.

2

Funktion Köpevillkor ska alltid finnas tillgänglig. 2

Design Inga popup-fönster ska förekomma. 2

Design Ingen omdirigering till externa hemsidor ska förekomma. 2

Design Språket ska vara konsekvent. 2

Design Generell bild ska visas då en bild saknas. 2

Funktion Varje steg användaren tar ska gå att ångra. 1

Funktion Ytterligare information ska vara tillgänglig för spel då dessa kanske 
kräver mer information än en ringsignal eller en bild.

1
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Design Alternativ ska kunna sorteras efter olika kriterier för att underlätta 
sökande.

1

Funktion Feedback till användaren ska alltid ges. 1

Design Företagslogotypen ska vara dynamisk. 1

Design Färgschemat ska vara dynamisk. 1

Funktion Antalet kategorier ska vara dynamiska. 1

Funktion Sökfunktion. 0

Design För varje huvudkategori finns en välkomstsida med topp-
nedlanddningar, senaste nytt och annan generell relevant information.

0

 * 0) Ingen prioritet utan endast en notis för vidareutveckling. 1) Funktionen införs i mån av tid. 2) En viktig funktion som bör ges hög 
prioritet. 3) Kritisk funktion för projektets framgång.
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Bilaga B – Utvärdering av konkurrerande tjänster

Jamba
Visuell systemstatus
Eftersom det handlar om en hemsida sköts mycket av den feedback som ges av webbläsaren. 
Det finns ett undantag; när provlyssning ska ske av ett ljudklipp öppnas ett nytt litet fönster 
där det finns artistinformation, en spela-knapp, en volymkontroll och en förloppsindikator. 
Det finns ingen information om vad det är förloppsindikatorn indikerar, laddning, 
uppspelning, volym o.s.v. 

Kontroll och frihet för användaren
Användaren har stor kontroll över navigeringen då ett musklick på ett menyalternativ öppnar 
upp ett antal nya. Vissa alternativ har många undermenyer och då flyttas de huvudkategorier 
som ligger under den aktuella ned utanför sidan, vilket tvingar användaren att bläddra ned för 
att öppna dessa. Detta skulle kunna undvikas genom att låta användaren stänga ett öppet 
menyalternativ genom att klicka på det igen.

Konsekvens och standarder
All navigering är konsekvent. Menyn har ett antal huvudkategorier indelade i logiska grupper 
som ringsignaler och loggor och bilder. Dessa har i sin tur ett antal kategorier, inte ovanligt 
med fler än 20 stycken och dessa ligger inte i bokstavsordning eller annan till synes logisk 
gruppering. Vissa av kategorierna, som hjelt och Jamba! Stars, avslöjar inte heller vad som 
finns under dem. Språket varierar mellan svenska och engelska, även på ord som har en väl 
använd och känd svensk översättning, som software eller new. 

Förebygga fel
För att förebygga att användaren köper fel tjänst kan det, i en meny, väljas den mobiltelefon 
till vilken man letar en tjänst och alla menyalternativ ändras så att endast de som stöds av den 
aktuella telefonen visas. Något som däremot kan ställa till problem är om användaren har en 
webbläsare som blockerar popup-fönster, eftersom ett popup-fönster öppnas när provlyssning 
av ett ljudklipp sker.

Känna igen istället för att komma ihåg
Navigeringen är relativt vanligt förekommande på många hemsidor och en användare med 
någorlunda datorvana borde inte uppleva några problem. När provlyssning sker av ett 
ljudklipp står det information om det aktuella ljudklippet i popup-fönstret.

Estetiskt och minimalistisk design
All information som presenteras på varje sida är relevant för användaren, som aktuella 
tjänster och information om var hjälp finns.
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Hjälp och dokumentation
Hjälp finns lätt tillgänglig både i menyn och längst upp på varje sida. Där beskrivs bland 
annat hur användaren registrerar sig, beställer tjänster och kontaktar företaget vid eventuella 
frågor.

Zoo Mobile
Visuell systemstatus
Den mesta feedback erhålls från webbläsaren och i de flesta fall behövs det ingen. I de fall det 
behövs, som när användaren provlyssnar ett ljudklipp, varierar feedbacken som erhålls. I ett 
fall visas en animation av en högtalare som vibrerar och i ett annat har finns det en spela- och 
paus-knapp.

Kontroll och frihet för användaren
Användaren har både liten frihet och liten kontroll i menyn. På startsidan ligger menyn högst 
upp och består endast av bilder. Först när muspekaren förs över en bild står det vad för 
alternativ det är. Användaren kan inte heller stänga ett menyalternativ när det väl öppnats. 
Kontroll förloras också på grund av att huvudkategorierna byter plats med varandra när 
användaren klickar på dem.

Konsekvens och standarder
Konsekvensen på menyn är under all kritik. På startsidan finns en meny längst upp, på alla 
undersidor ligger den alltid till vänster. När användaren klickar på ett menyalternativ kan de 
övriga byta plats med varandra på ett till synes slumpmässigt vis. Alternativ kan även 
försvinna och andra sluta fungera när användaren går in på vissa menyval. Vilket telefonstöd 
användaren har för den valda tjänsten hittas ibland på en knapp längst ned på sidan, i andra 
fall står mobiltelefonmodellerna uppradade till vänster. När användaren provlyssnar ljud finns 
det två olika popup-fönster som presenterar information. Det ena popup-fönstret är en 
animation av en högtalare som vibrerar samtidigt som ljudet spelas upp. Den används av två 
olika ljudtyper och där finns ingen kontroll att pausa eller spola tillbaka ljudet med utan 
användaren kan endast stänga fönstret. Det andra popup-fönstret används av övriga ljudtyper 
och där finns ingen bild utan enbart en spela- och paus-knapp.

Förebygga fel
Det vore en god idé att försöka undvika popup-fönster för att förhindra att användaren går 
miste om information på grund av att webbläsaren eventuellt blockerar fönstret.

Känna igen istället för att komma ihåg
Användaren har alltid alternativ synliga för att till exempel byta underkategori eller söka 
bland artister.
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Estetisk och minimalistisk design
All tillgänglig information på varje sida är relativ för det aktuella valet som gjorts i 
navigeringen. 

Hjälp och dokumentation
Hjälp finns alltid tillgänglig längs ned på varje sida. På varje sida som presenterar någon 
tjänst för mobiltelefoner finns det antingen en lista eller en knapp till ett popup-fönster med 
en lista över olika stödda mobiltelefonmodeller.
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Bilaga C – HTML och CSS
HTML
HyperText Markup Language är ett format där författaren kan presentera data för läsaren 
genom olika taggar. En tagg är en markering, oftast med en början och ett slut, som definierar 
hur data som placeras mellan dessa ska visas. HTML är den vanligaste formatstandarden för 
att presentera text och bild över Internet och kan blandas med olika scriptspråk och stilmallar. 
Den senaste versionen är HTML 4.01, som är en påbyggnad av HTML 4.0, men med fler stöd 
för multimediaverktyg, scriptspråk, stilmallar, utskriftsmöjligheter och bättre tillgänglighet 
för individer med handikapp (World Wide Web Consortium, 1999).

Med HTML användes taggar som omgärdar den data som presenteras. Taggen har i sin tur 
olika attribut, som bestäms i starttaggen, vilka kan användas för att ändra utseende eller 
interaktivitet på den data som ligger i taggen. Varje HTML-sida börjar och slutar med taggen 
html som i sin tur kan innehålla head samt body tagg. I head taggen bestäms bl.a. titel på 
sidan (här länkas även externa filer, som JavaScript- eller CSS-filer, samt meta taggar som 
innehåller information för sökmotorer). Body taggen innehåller all information som läsaren 
av dokumentet ser, till exempel text, bilder, tabeller m.m.

<html>

<head>

<title>HTML exempel</title>

</head>

<body bgcolor=”#FFFFFF”>

Hej

</body>

</html>
Exempel A illustrerar en enkel HTML sida med vit bakgrund och texten ”Hej”.

CSS
Cascading Style Sheets är en stilmall som kan användas vid presentation av olika 
webbdokument. Med hjälp av CSS kan färger, teckensnitt, m.m. lätt bestämmas för ett helt 
dokument, istället för att bestämmas i varje tagg. Den senaste versionen är CSS 2.1, som till 
största del liknar CSS2, men korrigerar vissa fel (World Wide Web Consortium, 2006).

Med stilmallen kan utseende bestämmas på varje enskild tagg, varje specifikt id eller varje 
tagg av en viss klass. Denna definition kan skrivas i början av varje dokument eller i en egen 
fil, med filsuffix css, som länkas till dokumentet.
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I exempel B är koden för att sätta bakgrundsfärg på body taggen, den tagg vars attribut id är 
lika med ”id1” samt den tagg vars attribut class är lika med ”class1”. Koden nedan placeras i 
head taggen i html-dokumentet.

<style type="text/css">

body{

background: #FFFFFF;

}

#id1{

background: #FFFFFF;

}

.class1{

background: #FFFFFF;

}
</style>

Exempel B illustrerar hur CSS klasser kan struktureras.
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Bilaga E – Installationsdokument
För installation av systemet krävs en webbserver med stöd för PHP och SQL samt tillgång till 
Macromedia Flash. Installationen utförs i sju steg.

1. Filer som hör till administratörsgränssnittet placeras i en mapp på servern enligt Figur 
A. Behörighet på mapparna audio, game och image ställs till 0777 för att ge PHP-
skripten skriv- och läsrättigheter. Skapa sedan i mappen image en ny mapp med namnet 
original.

Figur A listar alla filer och mappar för administrationssystemet.

2. Filerna som hör till butiksgränssnittet (butik.php, butik.fla och butik.swf) placeras i en 
godtycklig mapp.

3. När filerna är placerade enligt steg 1 och 2 skapa då en databastabell med namnet 
tableMB, det är mycket viktigt att namnet endast är tableMB (ej i kursivt). Tabellen ska 
vara strukturerad enligt figur B och datatyperna enligt figur C.
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id title type price keyword audiopath imagepath category subcategory text

1 ATT_HELP

2 ATT_TERMS

3 ATT_BUY

4 ATT_NUM

5 ATT_BKG

Figur B visar hur databastabellen tableMB ska vara konstruerad och dess ursprungsvärden.

Namn Datatyp Övrig beskrivning

id INT PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

title VARCHAR(25)

type VARCHAR(10)

price INT

keyword VARCHAR(6)

audiopath TINYTEXT

imagepath TINYTEXT

category VARCHAR(14)

subcategory TINYTEXT

text TEXT
Figur C listar de olika datatyperna för tableMB.

4. Öppna sedan filen functions.php och gå till rad 14. Skriv där serveradress, 
användarnamn, lösenord samt databasnamn, enligt exemplet nedan.

$dbhost = 'SERVERADRESS'; 

$dbuser = 'ANVÄNDARNAMN';

$dbpass = 'LÖSENORD'; 

$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) 

or die ('Error connecting to mysql'); 

$dbname = 'DATABASNAMN'; 

mysql_select_db($dbname);

5. Öppna filen butik.php och gå till rad 8 och repetera steg 4.
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6. Öppna slutligen filen butik.fla med Macromedia Flash. I Timeline, högerklicka på den 
bildruta som ligger i lager Shadow och välj Actions. I fönstret som öppnas, gå till rad 
åtta, där variabeln serverPath finns. Ändra värdet på denna variabel till den adress där 
administrationsgränssnittet placerades enligt punkt 1. Till exempel:

var serverPath = "http://www.servernamn.com/butik/admin/";

7. Nu ska systemet vara klart för att användas. Det är rekommenderat att direkt öppna 
administrationsgränssnittet (index.php)i en webbläsare, gå till fliken Avancerat -> 
Avancerade inställningar och ladda upp en företagslogotyp och mata in bakgrundsfärg, 
telefonnummer och köpinformation.
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