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Sammanfattning 

Inspectera AB är ett företag som erbjuder tjänster i flera olika områden. Ett av dessa områden är 

utbildning som ges på webben. De erbjuder i nuläget webbutbildningar gjorda i Flash men söker 

andra alternativ där de kan redigera utbildningar samt integrera webbutbildningarna i deras 

webbtjänst Inspectera Online. 

Den här rapporten handlar om skapandet av en prototyp för en webbutbildningsmodul som 

implementerats på Inspectera Online. Fokus ligger främst på presentationsverktyget i modulen och 

en jämförelse med liknande verktyg som finns tillgängliga på internet. I resultatet presenteras för- 

och nackdelar för respektive presentationsverktyg med avseende på funktionalitet och vilka 

möjligheter till integration som finns.  



 
 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Introduktion......................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte ......................................................................................................................................... 7 

1.1.1 Fokus................................................................................................................................ 7 

1.2 Avgränsningar .......................................................................................................................... 8 

1.2.1 Praktiska .......................................................................................................................... 8 

1.2.2 Tekniska ........................................................................................................................... 8 

Kapitel 2 Google Web Toolkit ............................................................................................................. 9 

2.1 SDK........................................................................................................................................... 9 

2.2 Plugin till Eclipse .................................................................................................................... 10 

Kapitel 3 Inspectera HK AB ............................................................................................................... 11 

3.1 Inspectera HK AB ................................................................................................................... 11 

3.2 Inspectera Online .................................................................................................................. 11 

3.2.1 Tekniska detaljer Inspectera Online .............................................................................. 12 

Kapitel 4 Metod ................................................................................................................................ 15 

4.1 Planering ................................................................................................................................ 15 

4.2 Vision för utbildningsplattformen ......................................................................................... 15 

4.2.1 Presentationsvision ....................................................................................................... 15 

4.2.2 Helhetsvision ................................................................................................................. 16 

4.3 Design av utbildningsplattform ............................................................................................. 16 

4.3.1 Designskisser ................................................................................................................. 16 

4.4 Utveckling .............................................................................................................................. 19 

Kapitel 5 Presentation av andra verktyg .......................................................................................... 21 

5.1 Google Presentation .............................................................................................................. 22 

5.2 Prezi ....................................................................................................................................... 24 

5.3 Empressr ................................................................................................................................ 26 

5.4 PowToon ................................................................................................................................ 27 

5.5 Projeqt ................................................................................................................................... 30 

Kapitel 6 Utveckling av prototyp ...................................................................................................... 33 

6.1 Utbildningsmodul .................................................................................................................. 33 

6.1.1 Användarmodul ............................................................................................................. 33 

6.1.2 Administrationsmodul ................................................................................................... 33 

6.2 Testmodul .............................................................................................................................. 36 

6.3 Utveckling .............................................................................................................................. 37 



 
 

6.4 Integrering med Inspectera Online ....................................................................................... 38 

6.5 Funktionalitet ........................................................................................................................ 39 

6.5.1 Vid uppspelning ............................................................................................................. 39 

6.6 Vid redigering ........................................................................................................................ 39 

Kapitel 7 Resultat .............................................................................................................................. 41 

7.1 Stöd för olika format ............................................................................................................. 41 

7.2 Integration med befintlig hemsida ........................................................................................ 42 

7.3 Anpassningsmöjligheter för en presentation/Funktioner för att få en presentation likt en 

föreläsning? ....................................................................................................................................... 43 

Kapitel 8 Diskussion .......................................................................................................................... 45 

8.1 Val av presentationsverktyg till jämförelsestudien ............................................................... 45 

8.2 Använda eget utvecklat eller annat presentationsverktyg ................................................... 45 

8.3 Verktygens styrkor och svagheter ......................................................................................... 45 

8.4 Rekommendation för framtida studier ................................................................................. 46 

Kapitel 9 Slutsats .............................................................................................................................. 47 

Kapitel 10 Referenser ..................................................................................................................... 48 

 

  



 
 

Figurförteckning 
Figur 1 Blockdiagram över hur GWT fungerar......................................................................................... 9 

Figur 2 Skärmdump av startsidan av Inspectera Online ........................................................................ 12 

Figur 3 Skärmdump av Inspectera Online med sidhuvudet markerat med en röd rektangel .............. 12 

Figur 4 Skärmdump av Inspectera Online med navigationsfältet markerat med en röd rektangel ..... 13 

Figur 5 Skärmdump av Inspectera Online med huvudfältet markerat med en röd rektangel .............. 13 

Figur 6 Skärmdump av Inspectera Online med hjälpfältet markerat med en röd rektangel ................ 14 

Figur 7 Skiss Inspectera Online över överblick över vilka utbildningar och tester som finns skapade. 17 

Figur 8 Skiss Inspectera Online när ny utbildning ska skapas ............................................................... 17 

Figur 9 Skiss Inspectera Online där innehållet av en utbildning visas ................................................... 18 

Figur 10 Skiss över hur det kan se ut när en användare går en utbildning ........................................... 19 

Figur 11 Skärmdump från Google Presentation .................................................................................... 22 

Figur 12 Skärmdump över Google Presentation där det går att se vilka animationer som finns för ett 

visst avsnitt. ........................................................................................................................................... 23 

Figur 13 Exempel på Google Presentations inbäddade spelare på en tom hemsida. ........................... 24 

Figur 14. Verktyget Prezi med en presentation som redigeras ............................................................. 25 

Figur 15. Skärmdump av Prezi där ordningen på animationen syns ..................................................... 25 

Figur 16 Exempel på Prezis inbäddade spelare på en tom hemsida. .................................................... 26 

Figur 17 Översikt för när en presentation i verktyget Empressr skapas ............................................... 27 

Figur 18 Inbäddad presentation gjord i verktyget Empressr ................................................................. 27 

Figur 19 Skärmdump av PowToon när en presentation är under uppbyggnad .................................... 28 

Figur 20 Skärmdump från PowToon där start och stopptid för en bild visas........................................ 29 

Figur 21 Exempel på PowToon inbäddade spelare på en tom hemsida. .............................................. 30 

Figur 22 Skärmdump från Projeqt ......................................................................................................... 30 

Figur 23 Exempel på Projeqt inbäddade spelare på en tom hemsida. ................................................. 31 

Figur 24 Skärmdump på ett tomt informationsavsnitt ......................................................................... 35 

Figur 25 Skärmdump från Inspectera Online i administrationsläget med en dialogruta öppen för att 

lägga till en bild ..................................................................................................................................... 35 

Figur 26 Skärmdump på dialogrutan för att lägga till ny text ............................................................... 36 

Figur 27 Skärmdump över vyn för att skapa ett test med Fråga 1 öppen för redigering ..................... 37 

Figur 28 Skärmdump över prototypen när en utbildning spelas .......................................................... 38 

Figur 29 Exempel på inbäddad presentation genom verktyget Empressr ............................................ 43 



 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Utvalda presentationsverktyg med Alexa.com ranking ........................................................... 21 

Tabell 2 Sammanställning av filtyper som stöds för bilder ................................................................... 41 

Tabell 3 Sammanställning av filtyper som stöds för videoklipp ............................................................ 41 

Tabell 4 Sammanställning av filtyper som stöds för ljudklipp ............................................................... 42 

 

Ordlista 

Term Förklaring 

Amazon S3 En lagringstjänst för åtkomst via internet 

Eclipse En anpassningsbar utvecklingsmiljö för t.ex. Java 

Flash Ett datorprogram för grafik 

GWT Google Web Toolkit 

HACCP Hazard analysis and critical control points, en 
metod för att kontrollera hälsofaror. 

Iframe Ett HTML-dokument inbäddat i ett annat HTML-
dokument 

Java Ett objektorienterat programmeringsspråk 

JavaScript Ett programmeringsspråk främst använt på 
hemsidor. 

Molntjänst En tjänst som tillhandahåller skalbara resurser 
via internet 

SDK Software Development Kit, utvecklingsverktyg 
mot ett specifikt programmeringsspråk 

SQL Ett programspråk för att hantera data i en 
relationsdatabas 

SVN Subversion, ett versionshanteringssystem 

 

 

 





7 
 

Kapitel 1 Introduktion 
Den här rapporten är gjord som examensarbete på master nivå inom Datateknik på Linköpings 

Universitet. 

Med utvecklingen av fler och fler molntjänster tillkommer att arbetet inte är låst till en speciell dator. 

Till exempel kan arbetet påbörjas på “Dator 1” vid tidpunkt A för att sedan slutföras på “Dator 2” vid 

tidpunkt B. Det enda som krävs är en internetuppkoppling så arbetet kan sparas och hämtas till de 

olika datorerna via molntjänsten. Att kunna redigera information direkt i webbläsaren är en 

tilltalande möjlighet inom många områden, ett av dessa områden är att skapa utbildningar i 

webbläsaren. Tanken är att kunna ändra en felstavning direkt när den rapporteras eller att kunna 

uppdatera en föråldrad bild utan att behöva kontakta sin IT-leverantör för att ändringen ska tas med 

i nästa uppdatering. 

Rapporten grundar sig i ett uppdrag från Inspectera HK AB, en mer ingående presentation av 

Inspectera kommer senare i rapporten. Uppdraget gick ut på att integrera en utbildningsplattform i 

deras befintliga onlineportal. Inspectera har sedan tidigare en utbildningsportal utvecklad i Flash men 

eftersom ändringar i Flash-program kräver kunskap i programmering sökte Inspectera ett annat 

alternativ där administratörer inte behöver sådan kunskap för att kunna göra mindre ändringar i en 

befintlig utbildning eller skapa en ny utbildning. 

1.1 Syfte 

Utbildningsportalen som är implementerad med Flash, körs via ett webbgränssnitt och är uppbyggt 

med tre olika delar, en informationsdel, en övningsdel och en kontrolldel. Informationsdelen delger 

information till deltagaren via ett PowerPoint-liknande gränssnitt1, medan övningsdelen och 

kontrolldelen gör utbildningen mer interaktiv med ett aktivt deltagande från användaren. 

Utbildningsformatet är Inspectera nöjda med men upplever att det är ett problem att den Flash-

baserade lösningen kräver programmeringsvana och tillgång till källkoden för att kunna redigera 

innehållet, även vid små ingrepp t.ex. uppdatering av en utdaterad bild. Inspecteras vision är att 

integrera deras utbildningskoncept i Inspectera Online med inbyggda möjligheter till administration 

direkt i webbläsaren.  

Målet med examensarbetet är att ta fram ett alternativ till den Flash-baserade utbildningen med 

bibehållen funktionalitet och med tillägget att det ska gå att redigera en utbildning utan vare sig 

specialprogram eller stor datorvana. En prototyp av det utarbetade alternativet ska utvecklas och en 

undersökning huruvida det står sig mot andra webbaserade presentationsverktyg ska genomföras.  

1.1.1 Fokus 

Fokus på rapporten är att göra en jämförelsestudie mellan en egenutvecklad presentationsprototyp 

och andra presentationsverktyg som finns tillgängliga idag. 

Jämförelsen kommer inrikta sig på fyra huvudpunkter: 

                                                           
1
 PowerPoint, 2013. Hämtad 10 oktober, 2013, från Microsoft: 

 http://office.microsoft.com/sv-se/powerpoint/. 

http://office.microsoft.com/sv-se/powerpoint/
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 Svårighetsgrad att redigera redan framställt material. 

 Integration i befintligt webbaserat system 

 Anpassningsmöjligheter när man skapar en presentation 

 Funktionalitet i skapad presentation, t.ex. stöd för ljud, bild och video 

Målet med jämförelsen är att få fram om det är värt tid och pengar att utveckla ett eget system eller 

om det är ett bättre alternativ att anpassa ett befintligt verktyg. 

1.2 Avgränsningar 

1.2.1 Praktiska 

Jämförelsestudien begränsas till presentationsverktyg som är gratis och finns tillgängliga för 
redigering på webben. 

1.2.2 Tekniska 

Under utvecklingen av prototypen var val av utvecklingsspråk begränsat till Java med Google Web 

Toolkit (GWT) på grund av att hela utbildningsplattformen skulle integreras med Inspecteras 

befintliga portal som är byggd med GWT 2.3.0 2.  

                                                           
2
 Java, 2013. Hämtad 30 oktober, 2013, från Oracle: 

 http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
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Kapitel 2 Google Web Toolkit 
Google Web Toolkit (GWT) är ett utvecklingsverktyg för att kunna skapa webbapplikationer utan att 

behöva vara expert på skillnader hur olika webbläsare renderar en hemsida. GWT består av två delar, 

en SDK och ett plugin till utvecklingsplattformen Eclipse 3. 

2.1 SDK 

SDK (Software development kit) är till för att kunna skriva klient-delen av komplexa hemsidor i Java 

som sedan GWT kompilerar till fungerande JavaScript. GWT:s kompilator försöker implementera alla 

nödvändiga webbläsarspecifika kontroller och speciallösningar. Detta gäller för alla de stora 

webbläsarna som Google Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari och Opera. För att få det 

kompilerade JavaScriptet så litet som möjligt söker kompilatorn för GWT efter “död kod” och tar bort 

oanvända klasser, metoder och variabler. I Figur 1 visas ett blockdiagram över hur GWT fungerar. 

GWT klassbibliotek är möjligheten att lägga till färdiga moduler för att utöka sitt projekt. Ett GWT 

klassbibliotek är en Java arkivfil bestående av både klasser och Java källkod [1] . Det finns olika 

inställningar för hur kompilatorn ska generera JavaScripten, för utveckling och felsökningssyfte kan 

JavaScripten behålla metodnamn från Javakoden och när applikationen ska släppas live kan 

JavaScripten göras oläslig för användare för att dölja affärshemligheter [2]  

 

Figur 1 Blockdiagram över hur GWT fungerar 

                                                           
3
 Eclipse, 2013. Hämtad 10 november, 2013, från Eclipse Foundation 

 http://www.eclipse.org/. 

http://www.eclipse.org/
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2.2 Plugin till Eclipse 

Den andra delen av Toolkitet är ett plugin till utvecklingsmiljön Eclipse. Med hjälp av pluginet kan 

man köra sitt webbprojekt lokalt på sin utvecklingsmaskin. Med hjälp av pluginet går det att starta en 

server som är kopplad till Eclispe för att kunna felsöka kod på ett bättre sätt. Detta kan göras genom 

att använda brytpunkter i koden för att sedan stega igenom den och se vilka värden variablerna har 

vid den tidpunkten i koden. Pluginet stödjer även uppdatering av klient-delen av koden utan att 

starta om servern.  
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Kapitel 3 Inspectera HK AB 

3.1 Inspectera HK AB 

Inspectera HK AB är moderbolaget i en koncern som har kontor i hela sverige via dotterbolag och via 

franchisetagare. Inspectera erbjuder tjänster främst inom skadedjurskontroll och livsmedelshygien.  

En del av de tjänsterna är  

 Egenkontrollprogram 

Ett egenkontrollprogram innehåller praktiska instruktioner och rutiner för hur man arbetar. 

Det är användbart för introduktion av ny personal och för livsmedelsföretag är det även ett 

lagkrav att ha ett egenkontrollprogram som man arbetar efter.  

 HACCP 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och används för en bedömning av 

faror mot livsmedelssäkerheten. Inspectera hjälper till att upprätta en HACCP-plan. 

 Arbetsmiljö 

Inspectera erbjuder utbildning, analys, genomförande, uppföljning och kvalitetsäkring.  

 Brandskydd 

Utbildningar inom första hjälpen och hjärt-och lungräddning och kompletta lösningar med 

brandskydd. 

Inspectera har stora livsmedelsföretag som kunder och erbjuder en variation av onlineprodukter, 

vissa genom deras onlineportal Inspectera Online och vissa fristående. En av de fristående 

produkterna är en utbildningsportal utvecklad i Flash. Med den nuvarande plattformen har 

Inspectera inte kvalifikationerna för att redigera innehållet eller skapa nya utbildningar själva utan är 

tvungna att hyra in den kunskapen. Detta medför att önskade uppdateringar och redigeringar av 

utbildningar inte kan genomföras direkt vilket de vill ändra på. 

3.2 Inspectera Online 

Inspectera Online, Figur 2, är en webblösning där Inspectera valt att samla dokumenthantering och 

egenkontrollprogram.4 

                                                           
4
 Inspectera HK AB, 2013. Hämtad 1 november, 2013, från Inspectera HK AB: 

 http://www.inspectera.se/. 

http://www.inspectera.se/
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Figur 2 Skärmdump av startsidan av Inspectera Online 

Ett av syftena med Inspectera Online är att underlätta och effektivisera egenkontroller genom att 

tillhandahålla olika verktyg direkt i webbläsaren, om en avvikelse upptäcks går det att rapportera den 

direkt och kunna ha en åtgärdsplanering nära tillhands. 

3.2.1 Tekniska detaljer Inspectera Online 

Sidan är uppbyggd med GWT 2.3.0 och består av fyra huvudfält. De huvudfälten är sidhuvud, 

navigationsfält, huvudfält och hjälpfält. I Figur 3 är sidhuvudet markerat med en röd rektangel.  

 

Figur 3 Skärmdump av Inspectera Online med sidhuvudet markerat med en röd rektangel 

Sidhuvudet används för att välja verksamhet och att på ett smidigt sätt logga ut samt navigera till 

startsidan. Sidhuvudet har en statisk design under en session i portalen och dess utseende är 

oberoende av vilken sektion som besöks med hjälp av navigationsfältet som är markerat i Figur 4.  
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Figur 4 Skärmdump av Inspectera Online med navigationsfältet markerat med en röd rektangel 

Navigationsfältet används för att se vilka moduler som är aktiva och för att navigera mellan 

modulerna. Navigationsfältet är infällbart till vänster så att huvudfältet får en större yta att synas på. 

Huvudfältet som är markerat i Figur 5 är där innehållet på vald modul visas.  

 

Figur 5 Skärmdump av Inspectera Online med huvudfältet markerat med en röd rektangel 

Det sista fältet är ett hjälpfält som är markerat i Figur 6 där information om modulen som visas i 

huvudfältet kan läggas. Den informationen beskriver för användaren hur de olika modulerna ska 

användas. Hjälpfältet går att förminska åt höger för att ge huvudfältet större yta.  
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Figur 6 Skärmdump av Inspectera Online med hjälpfältet markerat med en röd rektangel 

Inspectera Online är uppbyggd med en relationsdatabas i programmeringsspråket SQL. SQL-

databasen lagrar bland annat användare, verksamheter, egenkontrollprogram och nyheter. För att 

spara filer t.ex. dokument och bilder använder Inspectera Online tjänsten Amazon S3.  

Amazon S3 

Amazon S3 står för Amazon Simple Storage Service och är en molnbaserad lagringstjänst från 

Amazon. Amazon S3 är uppbyggt med hjälp av buckets som fungerar som en behållare för de filer 

som ska sparas. Varje bucket har ett unikt namn och nyckel som utvecklaren använder för att koppla 

upp sig mot sin bucket. Med rätt namn och nyckel är filerna sedan tillgängliga via webben för att 

hämtas.5 

                                                           
5
 Amazon Simple Storage Service, 2013. Hämtad 15 november, 2013, från Amazon: 

 http://aws.amazon.com/s3/. 

http://aws.amazon.com/s3/
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Kapitel 4 Metod 
Under den här uppsatsen delades arbetet med prototypen upp i ett antal faser för att kunna svara på 

problemställningen på ett tillfredsställande sätt. Dessa faser är planeringsfas, design av 

utbildningsplattform och utvecklingsfas. 

4.1 Planering 

Planeringsfasen som också kan kallas uppstartsfasen pågick under början av rapporten där 

undersökningar gjordes om vad rapporten skulle ha för huvudmål och hur det målet skulle uppnås. 

Efter ett antal olika vägar hade utforskats som t.ex. att anpassa den befintliga utbildningsplattformen 

för mobila plattformar bestämdes rapportens huvudfokus. Huvudfokus för rapporten skulle vara att 

skapa en ny prototyp för en utbildningsplattform integrerad med Inspectera Online och utföra en 

jämförelsestudie. I jämförelsestudien skulle funktionaliteten med den egenskapade prototypen och 

andra presentationsverktyg tillgängliga på webben jämföras. För att kunna skapa en ny plattform 

arbetades en kravspecifikation fram tillsammans med kunden. Detta gjordes för att få en vision av 

vad en integrerad utbildningsplattform ska kunna klara av ur funktionalitetsperspektiv. Till hjälp för 

att finna fler krav till specifikationen undersöktes den befintliga utbildningsplattformen i Flash och 

även tester med andra tillgängliga presentationsverktyg gjordes för att hämta inspiration. 

4.2 Vision för utbildningsplattformen 

Visionen över vad utbildningsplattformen ska klara av beskrivs i det här avsnittet och är uppdelat i 

två delar, första delen handlar om hur en utbildning ska presenteras och den andra delen handlar om 

helhetsintrycket för en utbildningsplattform. 

4.2.1  Presentationsvision 

För att en webbutbildning ska kännas lika givande som en lärarledd utbildning var målet att eleven 

skulle få känslan av att sitta i en föreläsningssal där läraren har förberett en PowerPoint-presentation 

med information. Saker som prioriterades som viktiga var att presentationsverktyget skulle klara av 

att: 

 Lägga till och spela upp filmsekvenser. 

 Lägga till och spela upp ljudfiler. 

 Lägga till och visa bilder vid olika tidpunkter under presentationen. 

 Lägga till och visa text vid olika tidpunkter under presentationen. 

 Kunna pausa en presentation. 

 Kunna köra i helskärmsläge. 

 Förhandsgranska presentationen vid skapandet av den. 

 Att olika avsnitt ska kunna spelas upp efter varandra utan användarinteraktion som t.ex. 

musklick. 

 Alla punkter ska gå att klara av i webbläsaren. 
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4.2.2 Helhetsvision 

Utöver själva presentationsverktyget behövdes även andra funktioner för att få ett bra helhetsvärde 

för den implementerade utbildningsplattformen.  

En lista över lägre prioriterade funktioner som utbildningsplattformen bör klara av om det fanns 

ytterligare utvecklingstid: 

 Integration med Inspectera Online för att få ett enhetligt och professionellt intryck. 

 Kunna skapa olika typer av utbildningar. Inspectera har kunskap inom många olika områden 

t.ex. skadedjursbekämpning och brandskydd, därför var det viktigt att på ett smidigt sätt 

kunna skilja mellan olika typer av utbildningar.  

 Eleven ska kunna skicka in frågor om en utbildning. 

 Eleven ska kunna hitta de vanligaste ställda frågorna. 

 Skapa olika kapitel i en utbildning för att kunna få en överblick och få en utbildning bättre 

organiserad. 

 Kunna skapa övningsuppgifter 

 Kunna skapa sluttest för en utbildning. 

 Kunna se hur stor del av en utbildning som är genomförd 

Övningsuppgifter ansågs vara en viktig del i utbildningen för att få en mer interaktiv utbildning för 

eleven och även en bra måttstock för hur mycket eleven har förstått av informationen. Sluttestet 

behövdes eftersom det krävs någon form av bevis för att en person har gjort en utbildning och 

förstått informationen.  

4.3 Design av utbildningsplattform 

I planeringsfasen skapades skisser över designen på hur utbildningsplattformen skulle kunna se ut i 

Inspectera Online. Dessa skisser diskuterades med Inspectera för få deras synpunkter och 

modifieringar av skisserna gjordes sedan utefter dessa. Skisserna baserades på Inspectera Online och 

är designade för att integrationen skulle smälta ihop bra med övrig design i Inspectera Online.  

Skisserna togs fram för att effektivisera implementeringen senare då idéer på ett enkelt sätt kunde 

läggas till och tas bort från skisserna. De användes senare som grund för designen vid 

implementeringen. Skisserna delades in i två kategorier beroende på om användaren hade 

administratörrättigheter eller enbart läsrättigheter i Inspectera Online. Med läsrättigheter menas att 

personen kunde gå utbildningar och med administratörrättigheter tillkommer rättigheten att skapa 

och redigera en utbildning.  

4.3.1 Designskisser 

I det här avsnittet finns figurer som visar exempel över hur skisserna kunde se ut. I alla figurer i 

avsnittet är det i huvudfältet,se Figur 5, den viktiga delen av skissen finns.  

Figur 7 visar en skiss över startsidan för att redigera utbildningar och tester. I den här skissen är det 

två olika tabeller för att lista skapade utbildningar och tester med funktionsknappar i kolumnen 

längst till höger på varje rad i tabellen. Det finns även två knappar för att börja skapa en ny utbildning 

eller test och för att kunna se den här vyn krävs det administratörsrättigheter.  
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Figur 7 Skiss Inspectera Online över överblick över vilka utbildningar och tester som finns skapade. 

Figur 8 är en skiss över vyn när en ny utbildning skapas med de olika fälten så som namn, typ av 

utbildning och vem den är skapad av. Det gjordes även en liknande skiss över vyn för att skapa ett 

nytt test.  

 

Figur 8 Skiss Inspectera Online när ny utbildning ska skapas 
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Figur 9 är en skiss över vyn för att redigera en redan skapad utbildning. Skissen innehåller tre kapitel 

med några avsnitt i dem. För att lägga till nytt kapitel och avsnitt var det tänkt att trycka på 

knapparna med plusikoner och sedan skriva in namnet. Pennikonen längst till höger är till för att 

öppna redigeringsläget för det kapitlet eller avsnittet så att namnet går att ändra i efterhand och i 

avsnittens fall även ändra innehållet.  

 

Figur 9 Skiss Inspectera Online där innehållet av en utbildning visas 

Figur 10 innehåller skissen över hur visionen såg ut för att gå en utbildning och den här vyn skulle 

vanliga användare kunna se. Den här vyn skulle vara uppbyggd i tre delar. Den första ett 

navigationsfält där det ska gå att byta avsnitt och kapitel i utbildningen. Det andra ett visningsfält där 

presentationen ska vara med tillhörande spelarkontroller för media. Det tredje skulle vara ett 

funktionsfält där användaren enkelt skulle kunna föra egna anteckningar eller ställa frågor till läraren.  
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Figur 10 Skiss över hur det kan se ut när en användare går en utbildning 

4.4 Utveckling 

Då arbetet skulle utföras av två personer och en stor del av tiden skulle läggas på utveckling 

undersöktes några agila arbetsmetoder för programmering. I artikeln ”Agile Software Development 

Methods: Review and Analysis” går det läsa en övergripande beskrivning av agila metoder [3] . Några 

av dessa är Extrem Programmering, Scrum och Feature Driven Development. Utav dessa undersöktes 

Extrem Programmering (XP) noggrannare eftersom parprogrammering och begränsad 

dokumentation är några av huvuddelarna. Kent Beck som är en av skaparna till Extrem 

Programmering beskriver i ”Extreme Programming Explained: Embrace Change” vad XP är för något 

och vad man ska tänka på när man använder det [4] . Beck skriver om att det är bra att utnyttja 

tillfället om en kund vill vara involverad i projektet, detta gjordes genom att ha regelbundna möten. 

Under mötena gavs det kontinuerlig feedback på utvecklingen och synpunkter på vilka delar som 

skulle ändras och prioriteras.  

Eftersom parprogrammering är en av huvuddelarna i XP så undersöktes ett avsnitt ur Becks bok som 

röde par- och teamprogrammering. Detta för att finna inspiration över hur arbetssättet skulle läggas 

upp under utvecklingen. I “ A Comparison of Pair Versus Solo Programming” har jämförelser gjorts 

med parprogrammering mot att arbeta individuell [5] . Där beskrivs det att i större projekt med flera 

moduler kan det vara svårt att passa deadlines om parprogrammering används. I mindre projekt 

visades parprogrammering vara effektivt då utvecklarna kunde utnyttja varandras kunskaper på ett 

bra sätt. I det här projektet bestämdes det att programmering skulle ske på varsin dator eftersom 

utvecklingsdelen i arbetet var den mest tidskrävande och det fanns flera moduler som skulle 

utvecklas. Därför delades arbetet upp i mindre moduler och alla mindre moduler lades in i en lista 
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med prioriterande ordning och på så sätt kunde arbetet delas upp genom att välja varsin modul från 

listan. Programmeringen skedde antingen på samma plats eller på olika håll men alltid på olika 

datorer. När arbetet skedde på olika håll hölls regelbunden kontakt så att det gick att hjälpa varandra 

och diskutera olika lösningar på problem. När viss funktionalitet i en modul var implementerad byttes 

det ofta moduler mellan varandra då ny funktionalitet skulle implementeras. Bytet inträffade för att 

snabbt få en granskning av den redan implementerade koden och för att båda skulle ha en god 

förståelse över hela arbetet och inte bli fokuserad på en liten del.  
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Kapitel 5 Presentation av andra verktyg 
För valen av presentationsverktyg gjordes sökningar på Google efter tekniksidor och bloggar som 

hade information om vilka verktyg som finns tillgängliga. Eftersom det inte fanns någon ekonomisk 

budget togs tidigt beslutet att utföra jämförelsestudien mot gratis-versioner av olika 

presentationsverktyg som finns på internet. För att begränsa urvalet av dessa verktyg valdes de mest 

använda och de med flest omnämnanden på tekniksidorna. Med mest använda gjordes antagandet 

att de sidorna med högst trafik också har flest användare. Detta gjordes genom att kontrollera 

trafiken hos de olika verktygens hemsidor. Till den kontrollen nyttjades den globala 

webbdatatrafiksidan alexa.com 6. Alexa är en gratis-leverantör som analyserar datatrafik av sidor på 

internet och utför rankning av sidorna med avseende på vilka som är mest besökta. De fem 

webbsidor från urvalet med mest datatrafik användes i jämförelsestudien.  

I Tabell 1 syns de presentationsverktyg som valdes ut. Tabellen listar även datatrafiken hos de olika 

sidorna som innehåller verktygen. Observera att Google Presentation ranking hos Alexa ingår i 

google.com och får därmed en missvisande ranking. 

 

Tabell 1 Utvalda presentationsverktyg med Alexa.com ranking 

Namn Webbaddress Alexa.com ranking (lägre är bättre) 

Google Presentation docs.google.com/presentation 7  1 

Prezi prezi.com 8  1,543 

PowToon powtoon.com 9  8,905 

Empressr empressr.com 10  74,157 

Projeqt projeqt.com 11  115,012 

 

                                                           
6
 The Web Information Company, 2013. Hämtad 11 november, 2013, från Alexa: 

 http://www.alexa.com/. 
7
 Google Presentation, 2013. Hämtad 25 november, 2013, från Google: 

 https://docs.google.com/presentation/ 
8
 Prezi, 2013. Hämtad 25 november, 2013, från Prezi 

 http://www.prezi.com/. 
9
 PowToon, 2013. Hämtad 25 november, 2013, från PowToon: 

 http://www.powtoon.com/. 
10

 The rich media presentation tool, 2013. Hämtad 25 november, 2013, från Empressr: 
 http://empressr.com/. 
11

 Projeqt, 2013. Hämtad 25 november, 2013, från Projeqt: 
 http://www.projeqt.com/. 

http://www.alexa.com/siteinfo/prezi.com#trafficstats
http://www.alexa.com/siteowners/certify?ax_atid=b2383bed-44cb-4edb-b1c5-dda06e67bfeb&site=powtoon.com
http://www.alexa.com/siteowners/certify?ax_atid=b2383bed-44cb-4edb-b1c5-dda06e67bfeb&site=empressr.com
http://www.alexa.com/siteowners/certify?ax_atid=b2383bed-44cb-4edb-b1c5-dda06e67bfeb&site=projeqt.com
http://www.alexa.com/
https://docs.google.com/presentation/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://empressr.com/
http://www.projeqt.com/
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5.1 Google Presentation 

Google Presentation är en del av Google Docs där det går att skapa och redigera presentationer. I 

Figur 11 visas en skärmdump när en presentation skapas i Google Presentation. Till vänster i Figur 11 

visas miniatyrer av de skapade avsnitten som i det här fallet är fyra till antal. Fönstret domineras av 

det avsnitt som är aktivt och i figuren består det avsnittet av fyra bilder i olika format med 

beskrivande text bredvid varje bild och en titeltext för avsnittet.  

 

Figur 11 Skärmdump från Google Presentation 

Google Presentation - funktionalitet 

Google Presentation erbjuder en rad alternativ för hur en presentation ska föras framåt. Dels går det 

att navigera en presentation med piltangenterna eller genom att använda spelarens kontroller. Det 

går även att låta presentationen byta avsnitt automatiskt efter ett antal sekunder. Detta intervall 

gäller då för hela presentationen och går inte att ställa in individuellt för varje avsnitt. Även om det är 

automatiskt uppspelning av presentationen krävs det att videoklipp som är tillagda startas manuellt 

med hjälp av användaren. Övergången från ett avsnitt till ett annat går att animera och då finns det 

ett antal alternativ att välja mellan till exempel tona in, glid in från vänster eller höger och 

alternativet en roterande kub. Det går även att ställa in att det inte är någon animation mellan 

avsnitten. För de enskilda objekten i varje avsnitt går det också att tilldela animationer och dessa 

animationer har tre alternativ då de ska starta: 

 Starta vid musklick 

 Starta efter föregående 

 Starta med föregående 
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Figur 12 Skärmdump över Google Presentation där det går att se vilka animationer som finns för ett 

visst avsnitt. 

I Figur 12 visas en lista över animationerna som kan appliceras på ett objekt i ett avsnitt i Google 

Presentation. Listan visar även ordningen av animationerna och vad som menas med att starta efter 

föregående eller med föregående. Det är objektet som ligger högre upp i listan som är det 

föregående objektet och vid starta efter föregående så startar animationen då föregående objekts 

animation är färdig. Starta med föregående så startar animationen samtidigt som objektet som ligger 

högre upp i listan.  

Google Presentation - integrering 

I Figur 13 visas en skärmdump på en inbäddad version av Google Presentation, denna presentation är 

inbäddad på en helt tom html sida och längst ner i Figur 13 syns kontrollerna som följer med en 

Google Presentation. Kontrollerna används för att bläddra framåt och bakåt i presentationen, pausa 

eller starta automatiskt bläddring och ställa in till helskärm. De inställningar som går att ställa in 

direkt i iframe-taggen är presentationens storlek, om den ska starta direkt när den är laddad, hur 

lång tid varje avsnitt ska synas innan den automatiskt bläddrar vidare och om helskärmsläget är 

tillåtet.  
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Figur 13 Exempel på Google Presentations inbäddade spelare på en tom hemsida. 

5.2 Prezi 

Idag har Prezi enligt deras egen statistik 26 miljoner registrerade användare och är rankad bland de 

topp 2000 mest besökta hemsidorna enligt Alexa.com. Prezi marknadsför sig som en virtuell 

whiteboard med förmågan att få monologer att leda till diskussioner mellan medverkarna så att de 

kan se, förstå och komma ihåg presentationen. Prezi skiljer sig från en PowerPoint i designen genom 

att presentationen inte består av olika avsnitt utan en stor tavla där presentationen målas upp med 

hjälp av bilder och olika zoomnivåer. I Figur 14 visas när en redigering av en presentation i Prezi 

utförs. 
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Figur 14. Verktyget Prezi med en presentation som redigeras 

Prezi - funktionalitet 

Likt Google Presentation går det med Prezi att välja automatiskt uppspelning eller manuellt förflytta 

sig i presentationen. Men en skillnad från Google Presentation är att vid automatisk uppspelning går 

det inte att ställa in tiden för hur lång tid ett avsnitt ska visas. Det som händer istället är att Prezi går 

vidare till nästa avsnitt efter 3 sekunder eller efter det sista objektet spelats klart, beroende på om 

det är ett ljudklipp eller animationen på ett objekt. I Prezi går det inte att lägga till animationer 

mellan avsnitt utan det är det inbyggda systemet med in- och utzoomningar eller panoreringar 

mellan avsnitten som alltid är aktiverat. De animeringsalternativ på objekten är vid tillfället när 

denna rapport skrivs endast en tona in effekt. Här går det inte att välja att två objekt ska tonas in 

samtidigt utan det enda alternativet är ett objekt efter ett annat. I Figur 15 visas fyra stjärnor med 

olika nummer i sig och det är dessa stjärnor som är animationsordningen. Objektet längst till vänster 

i Figur 15 med nummer 1 är det som startar animationskedjan och objektet till höger med nummer 4 

avslutar.

 

Figur 15. Skärmdump av Prezi där ordningen på animationen syns 

Prezi - integrering 

Prezis inbäddade spelare syns i Figur 16 har liknande funktionsknappar som Google Presentation. Det 

går att gå till nästa och föregående avsnitt, det finns en spela och paus-knapp och användaren kan 

också välja att visa presentationen i helskärm. Det som skiljer lite är att i Prezis presentationer finns 

tillägget att det går att ändra volymen på ljudklippet. Användaren kan också zooma in och ut vart den 

vill i presentationen. 
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Figur 16 Exempel på Prezis inbäddade spelare på en tom hemsida. 

5.3 Empressr 

Empressr är ett presentationsverktyg som är utvecklat i Adobe Flex Framework och kräver att man 

använder version 9 eller senare av Flash player 12, 13. I Empressr är det möjligt för användaren att 

ladda upp filer, de har stöd för de flesta format som stöds av Flash. I sina avsnitt går det också att 

lägga till text, figurer och det finns även möjlighet att hämta bilder och videor från webbadresser 

eller från sociala medier som YouTube14 och Flickr15. Verktyget innehåller även funktion där 

användaren själv kan spela in video, ljud eller ta kort genom webbkamera och mikrofon. Figur 17 

visar en översiktsbild för hur verktyget ser ut, där miniatyrer av avsnitten är till vänster, arbetsytan i 

mitten, funktioner där text och former läggs till finns i högerpanelen och i panelen längst ner finns 

funktioner för uppladdning och inspelning. 

                                                           
12

 Flex, 2013. Hämtad 5 november, 2013, från Adobe: 
 http://www.adobe.com/se/products/flex.html. 
13

 Flash Player, 2013. Hämtad 5 november, 2013, från Adobe: 
http://www.adobe.com/se/products/flashplayer.html. 
14

YouTube, 2013. Hämtad 5 november, 2013, från Google: 
 http://www.youtube.com/. 
15

 Photo Sharing, 2013. Hämtad 5 november, 2013, från Flickr: 
 http://www.flickr.com/. 

http://www.adobe.com/se/products/flex.html
http://www.adobe.com/se/products/flashplayer.html
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
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Figur 17 Översikt för när en presentation i verktyget Empressr skapas 

Empressr – funktionalitet 

I Empressr kan användaren ställa in för hur lång tid alla avsnitt ska visas och om presentationen 

automatiskt ska gå vidare till nästa avsnitt eller om användaren ska klicka sig fram. Det går inte välja 

för varje individuellt avsnitt hur länge det ska visas. Användaren kan också bestämma för hur lång tid 

övergången ska ta till nästa avsnitt börjar.  

Empressr – integrering 

I Figur 18 visas hur en inbäddad presentation ser ut. Kontrollerna är från vänster navigering till 

föregående eller nästa avsnitt, översikt över alla avsnitt och till höger finns volymkontroll och 

helskärmsläge. I den inbäddade spelaren finns också funktioner att kommentera genom Twitter, dela 

presentationen och skriva ut presentationen. Empressr använder object- och embed-tagg för 

inbäddning, mer om det och de inställningar som går utföra genom det presenteras i 7.2 Integration 

med befintlig hemsida. 

 

Figur 18 Inbäddad presentation gjord i verktyget Empressr 

5.4 PowToon 

PowToon är ett presentationsverktyg och de beskriver sig själva som ett användarvänligt 

presentationsprogram som inte kräver att användare har stora tekniska- eller designkunskaper för 

att kunna skapa presentationer med ett professionellt utseende. PowToon är uppbyggt med hjälp av 
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Flash och kräver Flash Player version 10.2.0 eller högre för att det ska gå att skapa en presentation. 

Figur 19 visar en skärmdump över PowToon när en presentation är under uppbyggnad. PowToon har 

en liknande design som Google Presentation där miniatyrer av varje avsnitt syns till vänster och ett 

stort huvudfält i mitten där det aktiva avsnittet syns. PowToon har till skillnad från Google 

Presentation många färdiga objekt som går att lägga till i avsnitten, några av dessa är olika 

animeringar på texter, olika ramar för bilder och några olika personanimationer. På grund av att det 

här är gratisversionen av PowToon har varje presentation ett vattenmärke som kan ses längst ner till 

höger i avsnittet.  

 

Figur 19 Skärmdump av PowToon när en presentation är under uppbyggnad 

PowToon – funktionalitet 

För uppspelning i PowToon går det endast att välja automatisk uppspelning mellan avsnitten och det 

finns ingen övergångsanimation mellan avsnitten. Varje avsnitt har en standard längd på 10 sekunder 

men denna tid går att ändra individuellt per avsnitt. Figur 20 är en skärmdump från PowToon där 

tidslinjen för ett avsnitt kan ses längst ner och där en bild i avsnittet är markerad. Den markerade 

bilden kommer vara synlig mellan sekund 6 och sekund 10 i avsnittet och den tiden går att ändra 

genom att dra i den markerade sektionen på tidslinjen. Alla objekt som finns i ett avsnitt har liknande 

markering där det går att ändra vilken tid de ska dyka upp. Med PowToon finns inställningen att välja 

vilken animation ett objekt ska ha när dyker upp. Det går även att välja animation när ett objekt ska 

försvinna.  
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Figur 20 Skärmdump från PowToon där start och stopptid för en bild visas 

PowToon - integrering 

Figur 21 är en skärmdump över den inbäddade spelaren från PowToon. De kontroller som följer med 

är från vänster till höger starta om presentationen, gå till föregående avsnitt, gå nästa avsnitt, starta 

uppspelning, stäng av ljud och växla helskärmsläge. Inställningen som går att göra direkt i iframe-

taggen är att ändra storleken på spelaren. I Figur 21 syns vattenstämpeln från PowToon tydligt där 

den ligger över en av bilderna som hör till avsnittet.  
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Figur 21 Exempel på PowToon inbäddade spelare på en tom hemsida. 

5.5 Projeqt 

Projeqt är uppbyggt med hjälp av HTML5 och har därför bra möjligheter att användas på mobila 

enheter [5] . Projeqt förlitar sig på andra mediatjänster att tillhandahålla uppladdning av filer och 

genom dem visa upp det i Projeqt. Ett exempel är att den påhittade personen Max har laddat upp en 

video på vimeo.com. Max kan sedan använda sin video från Vimeo16 i sin Projeqt-presentation men 

Projeqt har ingen egen funktionalitet för att ladda upp video eller ljud, däremot går det att ladda upp 

bilder direkt i Projeqt. Figur 22 innehåller en skärmdump från Projeqt innehållande 4 avsnitt. Till 

vänster i figuren är funktionerna för att lägga till nya avsnitt.  

 

Figur 22 Skärmdump från Projeqt 

                                                           
16

 Vimeo, 2013. Hämtad 25 oktober, 2013, från Vimeo: 
 https://vimeo.com/. 

https://vimeo.com/
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Projeqt - funktionalitet 

Projeqt är lite mer begränsad i sina inställningsmöjligheter än de övriga verktygen. Det går endast att 

ha en bild per avsnitt och då fyller bilden hela avsnittet utan möjlighet att ändra storlek på bilden. 

Det går heller inte att blanda olika sorters objekt utan ett avsnitt med text kan enbart innehålla text 

och ett avsnitt med bild kan enbart innehålla en bild. Projeqt har ingen automatisk uppspelning utan 

det enda alternativet är manuell navigering. Navigeringen mellan avsnitten sker med en 

förutbestämd animation som inte går att stänga av och är av typen tona ut föregående avsnitt och 

visa nästkommande. Eftersom Projeqt endast stödjer en typ av objekt per avsnitt gäller animationen 

på objektet i det avsnittet.  

Projeqt - integrering 

Även med inbäddad spelare har Projeqt en annorlunda lösning. I Figur 23 går det att se att 

navigationsknapparna sitter bredvid avsnittet och helskärmsknappen i det högra hörnet öppnar ett 

nytt fönster med enbart Projeqt-spelaren. I det nya fönstret går det sedan att välja hur 

presentationen ska visas. De alternativen som går att välja mellan är: 

 En tabell där alla avsnitt visas i miniatyr. 

 Alla avsnitten kommer på rad efter varandra som i Figur 23. 

 Ett presentationsläge där ett avsnitt åt gången visas, ungefär som i Google Presentation. 

I det nya fönstret går det sedan att välja helskärm en gång till och det är då det valda 

visningsalternativet som kommer gälla för helskärmsläget. Inställningsmöjligheterna för den 

inbäddade koden direkt i iframe-taggen är begränsade till att ändra storlek på spelaren.  

 

Figur 23 Exempel på Projeqt inbäddade spelare på en tom hemsida. 
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Kapitel 6 Utveckling av prototyp 
I Kapitel 6 beskrivs utvecklingen av den implementerade prototyp som togs fram i samband med 

examensarbetet. Kapitlet tar också upp delar som ingår i jämförelsestudien om funktionalitet och 

integrering samt det som implementerades för att uppfylla kundens krav men som inte är i fokus för 

denna rapport.  

Tidigare i rapporten går det att läsa om vilken arbetsmetod som användes under utvecklingen och att 

arbetet delades upp i olika moduler. Den första stora uppdelningen var mellan utbildningsmodulen 

och testmodulen. Testmodulen är den del där skapandet av sluttester till utbildningar ligger. 

Modulerna fortsatte sedan att delas upp och efter att modulerna hade blivit tillräckligt små gjordes 

en beskrivning av vilka metoder varje modul ska innehålla och vilka moduler som behöver 

kommunicera med varandra. 

6.1 Utbildningsmodul 

Utbildningsmodulen är den största modulen, den innehåller allt från att redigera en utbildning till att 

presentera skapad utbildning. Därför delades den upp ytterligare en gång, användarmodul och 

administrationsmodul.  

6.1.1 Användarmodul 

Användarmodulen består av de delar som en vanlig användare ska ha tillgång till. Användarmodulen 

delades upp i ytterligare mindre moduler som användes för att bygga upp följande vyer: 

 En vy för att lista alla tillgängliga utbildningar 

 En vy för när en användare startar en ytbildning som innehöll mindre delar som: 

o Navigationsmodul 

o Presentationsmodul 

o Kontrollknappsmodul 

o Övningsmodul 

6.1.2 Administrationsmodul 

Administrationsmodulen är den del som kräver högre behörighet för att komma åt innehållet och är 

även den enskilt största modulen, där de viktigaste delarna av utbildningsplattformen finns. En 

utbildning skapad med denna prototyp är uppdelad i kapitel där varje kapitel innehåller flera avsnitt. 

Det finns två typer av avsnitt, antingen är det ett övningsavsnitt eller ett informationsavsnitt. De 

delmoduler som finns är: 

 Skapa/Redigera utbildning 

 Visa utbildningens innehåll som kapitel och avsnitt 

 Lägg till/Ta bort kapitel och avsnitt 

 Skapa/Redigera innehållet i ett övningsavsnitt 

 Skapa/Redigera innehållet i ett informationsavsnitt 
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Ett informationsavsnitt är ett avsnitt med ett PowerPoint-liknande innehåll. Det är i delmodulen där 

informationsavsnitt skapas som det presentationsverktyg som används i jämförelsestudien 

implementerades och det var också det som lades mest arbete på. 

Prototypens presentationsverktyg 

Prototypens presentationsverktyg utvecklades med kravspecifikationen och visionen i åtanke och 

anpassades därefter. Figur 24 visar en skärmdump på ett nyskapat informationsavsnitt som håller på 

att redigeras. Funktionspanelen i den övre delen av Figur 24 innehåller funktioner implementerade 

för att redigera ett avsnitt. Funktionspanelen består av 9 knappar, de 6 första knapparna 

representerar objekt som går att lägga till i ett avsnitt är: 

 Längd 

Den tiden som ett avsnitt ska visas innan nästa avsnitt ska börja 

 Bakgrund 

Välj bakgrund till avsnittet, det kan vara antingen en av de förutbestämda färgerna eller en 

uppladdad bild.  

 Bild 

Lägga till en bild 

 Text 

Lägga till en text 

 Ljud 

Lägga till ett ljudklipp 

 Video 

Lägga till en video.  

De tre återstående knapparna är: 

 Förhandsgranska 

Förhandsgranskning av avsnittet 

 Spara 

Spara ändringar i avsnittet 

 Avsluta 

Avsluta redigeringsläget 
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Figur 24 Skärmdump på ett tomt informationsavsnitt 

De övriga panelerna som är i Figur 24 är panelen ”Tillagda objekt” till höger som listar alla objekt som 

finns med i avsnittet. Den vita panelen under funktionspanelen är tavlan där objekt som bilder och 

text visas. Figur 25 visar ett påbörjat informationsavsnitt med ett antal bilder och texter ditlagda 

samt en dialogruta för att lägga till en ny bild. I dialogrutan finns alternativ där användaren väljer 

starttid och sluttid då bilden ska synas i avsnittet och vilken fil som ska laddas. Starttid och sluttid kan 

senare redigeras genom att markera rätt objekt i panelen där objekten listas och klicka på 

pennikonen.  

 

Figur 25 Skärmdump från Inspectera Online i administrationsläget med en dialogruta öppen för att 

infoga en bild 
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Bilderna har drag- och släppfunktionalitet så att positionen ändras genom att dra bilden med musen 

och storlek ändras genom att dra i kanten på bilden.  

När text ska läggas till väljer användaren även då start och sluttid. För att ändra storlek eller redigera 

text på annat vis används den inbyggda texteditorn, se Figur 26.  

 

Figur 26 Skärmdump på dialogrutan för att lägga till ny text 

För att användaren ska kunna se samma sak som administratören även om användaren har en annan 

skärmstorlek eller om utbildningen öppnas i helskärmsläge, skalas bilder och texter baserat på 

presentationsytans storlek och behåller sin relativa position bredvid varandra.  

6.2 Testmodul 

Testmodulen är mindre än utbildningsmodulen, men även här delades den upp med en 

användarmodul och administratörmodul. Användarmodulen innehåller de delar som gör att en 

användare kan utföra ett test. Administratörmodulen används för att kunna skapa och redigera test 

med tillhörande frågor. Varje test består av ett antal frågor med svarsalternativ där ett av 

svarsalternativen är det rätta svaret. Figur 27 visar vyn när en av testfrågorna är öppen för 

redigering. I detta exempel har frågan tre svarsalternativ men det finns ingen gräns för hur många 

svarsalternativ en fråga kan ha.  
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Figur 27 Skärmdump över vyn för att skapa ett test med Fråga 1 öppen för redigering 

6.3 Utveckling 

Som nämnts tidigare skedde utvecklingen på två datorer parallellt och för att för att kunna byta 

moduler mellan varandra användes versionshanteringsverktyget Subversion(SVN) 17. När det var dags 

att byta modul uppdaterades SVN:n med de filer där ändringar skett och ett förklarande meddelande 

med en kortare beskrivning om vad som var ändrat. Även om båda arbetat mot samma fil kunde 

SVN:n hålla reda på vad som var ändrat och hjälpa till för att reda ut konflikter mellan filerna om det 

fanns ändringar i samma metoder.  

Utvecklingen skedde i tre distinkta steg, användargränssnitt-, funktionalitet- och 

sammanflätningssteget.  

Det första steget i utvecklingen var att implementera den grafiska designen som togs fram med hjälp 

av skisserna som gjordes inför programmeringen. Det här gjordes för att få bekräftelse av kund att 

designen följdes och att objekt och vyer placerades på rätt plats. I det här steget var endast det 

grafiska viktigt och ingen funktionalitet eller serverkommunikation implementerades. Om det 

krävdes förändringar i designen jämfört med de tidigare skisserna fick det en mindre påverkan på 

utvecklingstiden då ingen funktionalitet var implementerad.  

Det andra steget var att implementera den största delen av funktionalitet på klientsidan utan 

kommunikation med serversidan. All data hårdkodades direkt in i applikationen och återställdes efter 

varje uppdatering av webbläsaren. Det här steget användes för att testa olika lösningar och 

                                                           
17

 Subversion, 2013. Hämtad 5 november, 2013, från Apache: 
 http://subversion.apache.org/. 

http://subversion.apache.org/
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observera vad som fungerade och vad som behövdes justeras eller rent av tas bort ur prototypen. 

Detta genomfördes för att undvika överflödig utveckling på serversidan och enbart skriva serverkod 

för funktioner som fungerade. 

Det sista steget i utvecklingen var att knyta samman funktionaliteten på klientsidan med serversidan. 

Steget innebar även att göra ändringar på klientsidan, för att göra anrop till servern. Den största 

delen av utvecklingen i det här steget utfördes på servern för att spara information och skicka 

tillbaka rätt information till klienten.   

6.4 Integrering med Inspectera Online 

Prototypen skapades direkt i grundkoden för Inspectera Online och blev på så sätt tvungen att följa 

den koddesign som portalen är kodad efter. En del designbeslut blev därför bortplockade på grund av 

detta. Med prototypen direkt anpassad till Inspectera Online implementerades ingen funktionalitet 

för att bädda in presentationsspelare för visning på någon annan hemsida. Figur 28 visar prototypens 

presentationsspelare i Inspectera Onlines huvudfält med resten av Inspectera Online bortklippt.  

 

Figur 28 Skärmdump över prototypen när en utbildning spelas 

Navigationsfältet till vänster i Figur 28 går att minimera om presentationstavlan behöver bli större 

men helskärm inte är önskvärt. Spelaren innehåller ett antal kontrollknappar som helskärm, paus, 

play, föregående och nästa avsnitt. Uppe i tavlans vänstra hörn visas spelad tid och avsnittets totala 

tid innan nästa avsnitt börjar. I navigationsfältet syns rutor innan namnet på avsnitten och om ett 

avsnitt är avklarat har rutan en bock i sig. För att ett avsnitt ska vara avklarat gäller det för 

övningsavsnitt att tillräckligt många frågor besvarats korrekt. För informationsavsnitt gäller att större 

delen av avsnittet har spelats upp.  
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6.5 Funktionalitet 

6.5.1 Vid uppspelning 

Vid en uppspelning av en presentation i prototypen går det att byta avsnitt manuellt med 

kontrollknapparna som går att se i Figur 28. Om avsnittet når sitt slut innan ett manuellt byte har 

skett laddas automatiskt nästkommande avsnitt. Ifall det är det sista avsnittet i utbildningen har 

användaren klarat utbildningen och prototypen stoppar uppspelningen. Enligt kundens önskemål 

skulle det inte gå att fuska och gå direkt till sista avsnittet och på det sättet få utbildningen avklarad 

utan att blivit delgiven all information. Detta problem löstes genom att endast tillåta manuella byten 

till avsnitt som antingen redan var avklarade eller påbörjade, det innebär att i en påbörjad utbildning 

går det inte att göra några manuella byten förrän det första avsnittet är avklarat. Om en redan 

avklarad utbildning påbörjas kan användaren navigera genom alla avsnitt utan restriktioner.  

6.6 Vid redigering 

Vid redigering av ett informationsavsnitt går det att bestämma avsnittets längd. Ett avsnitt behöver 

en längd eftersom normalläget vid uppspelning är att byta avsnitt automatiskt vid avsnittets sluttid. 

Varje informationsavsnitt kan antingen ha en bild som bakgrund eller en av fyra förutbestämda 

helfärger, dessa färger är vit, svart, röd och blå. I Figur 25 och Figur 26 visas dialogrutor för att lägga 

till bild- och textobjekt, det är också liknande dialogrutor för andra objekt. En starttid och en sluttid 

behövs för att spelaren ska veta när ett objekt ska vara synligt för bild och text och när objektet ska 

spelas upp för ljud och video. Varje avsnitt kan ha flera bilder, texter och ljudklipp men om avsnittet 

ska innehålla ett videoklipp kommer det att fylla hela tavlans storlek vilket innebär att i det avsnittet 

går det endast att ha en video och inga andra objekt.  
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Kapitel 7 Resultat 
Som resultat i denna rapport visas en sammanställning av jämförelsestudien angående flexibilitet och 

anpassningsmöjligheter att redigera material i de presentationsverktygen som använts i rapporten. 

Med detta menas hur dynamiska verktygen är gällande funktionalitet och vilka normer användaren 

måste förhålla sig till. 

7.1 Stöd för olika format 

De olika presentationsverktygen har stöd för olika filtyper i olika mediaformat. De olika mediaformat 

som finns är bild, video och ljudklipp. I detta avsnitt presenteras en sammanställning om de filtyper 

presentationsverktygen har stöd för i de olika formaten. Filtyperna för video och ljud har valts genom 

att välja de typer som stöds i HTML5 standarden [7] . För bilderna valdes filtyperna .jpg, .png, .gif och 

.bmp ut. 

I Tabell 2 visas en sammanställning för vilka bildformat som presentationsverktygen som tagits upp 

tidigare i rapporten har stöd för inklusive prototypen som tagits fram i arbetet. I tabellen visas med 

ett kryss om verktyget har stöd för filtypen och med ett streck om det saknar stöd.  

Tabell 2 Sammanställning av filtyper som stöds för bilder 

Presentationsverktyg .jpg .png .gif .bmp 

Google Presentation X X X X 

Prezi X X X - 

Projeqt X X X - 

Empressr X X X - 

PowToon X X - - 

Prototyp X X X X 

 

Tabell 3 visar en sammanställning med videoformat och vilka verktyg som har stöd för dessa. 

Kolumnen längst till höger med beteckningen Youtube visar de verktyg som erbjuder ett alternativ till 

videofiler. Detta innebär en inbäddad spelare som kan spela upp video uppladdade på Youtube. 

Noterbart är att presentationsverktyget PowToon inte har stöd för något av videoformaten. 

Tabell 3 Sammanställning av filtyper som stöds för videoklipp 

Presentationsverktyg .mp4 .webM .ogg .mov Youtube 

Google Presentation - - - - X 

Prezi - - - - X 

Projeqt - - - - X 

Empressr - - - X X 

PowToon - - - - - 

Prototyp X X X - - 

 

I Tabell 4 går det se vilka filtyper för ljudklipp som stöds av de olika presentationsverktygen. Googles 

verktyg erbjuder inte användandet av ljudklipp, därför finns ej heller något stöd för någon sådan 

filtyp. I Projeqt finns även där inget stöd för uppladdning av ljudklipp, utan där kan användaren 
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använda sig av tredje parts program med koppling till sociala medier t.ex. Spotify och använda 

inbäddade varianter av dessa för att spela upp ljud. 

Tabell 4 Sammanställning av filtyper som stöds för ljudklipp 

Presentationsverktyg .mp3 .ogg .wav 

Google Presentation - - - 

Prezi X - - 

Projeqt - - - 

Empressr X - - 

PowToon X - - 

Prototyp X X X 

 

7.2 Integration med befintlig hemsida 

En viktig del i det här examensarbetet är integrationen med en befintlig hemsida och i det här fallet 

specifikt med Inspectera Online. Alla de valda presentationsverktygen har ett alternativ för att bädda 

in användarens presentationer på en webbsida. Detta kan göras genom att använda en iframe-, 

object- eller embed- tagg.  

En iframe-tagg används inom HTML för att kunna visa innehållet från ett källdokument på en annan 

sida [8] [9] . Beroende på presentationsverktyg går det att ställa in olika inställningar inom iframe-

taggen. Som exempel visas här PowToons iframe-tagg för att bädda in en PowToon-presentation 

<iframe width="480" height="311" src="http://www.powtoon.com/embed/buYD2KRli2K/" 

frameborder="0"></iframe> 

I PowToons verktyg går det att välja på olika storlekar som inbäddade presentationen ska visas i, 

detta sparas i width- och height-attributen som kan ses i exemplet ovan. I alla presentationsverktyg 

som använder iframe-tagg pekar källan i iframe-taggen på presentationens adress på verktygets 

hemsida vilket kan ses i exemplet med src-attributet.  Detta innebär att om en presentation ändras 

på presentationsverktygets hemsida sker en uppdatering av presentationen direkt i den inbäddade 

versionen. 

Presentationsverktyget Empressr använder Adobe Flash Player för att visa upp sina presentationer. 

För att kunna se Empressrs presentationer krävs det att Adobe Flash Player är installerat på datorn. 

Den inbäddade presentationen använder object- och embed-tagg som används av Adobe Flash 

Player för att läsa in inställningar. Object-elementet används till att representera externt innehåll 

från utomstående källor och ett exempel på hur det kan se ut i fallet med Empressr kan ses i Figur 29. 

Typisk användning av embed-tagg är vid integration av externa icke-HTML applikationer eller 

interaktivt innehåll [8] [9] . 
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Figur 29 Exempel på inbäddad presentation genom verktyget Empressr 

7.3 Anpassningsmöjligheter för en presentation/Funktioner för att få 

en presentation likt en föreläsning? 

Det här avsnittet tar upp vilka möjligheter det finns för att anpassa presentationer, t.ex. om det går 

att ställa in att en bild dyker upp efter en viss tid och få det att överensstämma med ett ljudklipp som 

berättar om bilden. Att kunna göra dessa anpassningar är en bra egenskap för då alla bilder dyker 

upp samtidigt kan det vara svårt för åhöraren att koncentrera sig på vad som sägs utan att bli nyfiken 

på allt som syns i presentationen [10].  

Några av presentationsverktygen i studien erbjuder användaren att göra inställningar när objekt och 

bilder presenteras eller när övergången ska ske till nästa avsnitt i presentationen. De verktyg som 

erbjuder användaren att strukturera objekten i en viss ordning i varje avsnitt är:  

 Google Presentation 

 Prezi 

 PowToon 

Bland dessa är det dock bara i PowToon användaren kan bestämma exakt när objekt ska visas. I 

Google Presentation och Prezi finns alternativ att bestämma vilken ordning objekten ska dyka upp, 

men det går inte att bestämma efter hur lång tid ett objekt ska dyka upp. För presentationsverktyget 

Empressr visas alla objekt samtidigt och i Projeqt går det bara ha ett objekt per avsnitt. 

Alla verktyg hanterar övergångar mellan avsnitten på olika vis. I alla av dem finns möjligheten att 

manuellt navigera framåt och bakåt i presentationen. Men alla erbjuder dock inte alternativet att 

presentationen automatiskt spelar upp alla avsnitt efter varandra. De verktyg där användaren kan 

ställa in så att det växlar avsnitt automatiskt är:  

 Google Presentation 

 Prezi 

 Empressr 

 PowToon 

Presentationsverktyget PowToon är det enda av dessa som där det individuellt går att ställa in 

längden för varje avsnitt, i de andra verktygen finns antingen alternativet att bestämma tid för hur 

länge alla avsnitt ska visas eller starta nästa avsnitt efter att föregående är klart, se Prezi. Mer om 

varje avsnitt går att läsa i kapitel 5.
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Kapitel 8 Diskussion 

8.1 Val av presentationsverktyg till jämförelsestudien 

För att kunna utföra jämförelsestudien krävdes det att undersökningar om vilka verktyg som finns 

tillgängliga på internet utfördes. Detta visade sig inte vara helt enkelt, eftersom bra källor var svårt 

att finna togs mycket information från tekniksidor och teknikbloggar. Vissa av 

presentationsverktygen var fortfarande under utveckling och funktionalitet kan ha förändrats sedan 

utförandet av studien. Ett exempel på detta är PowToons som är stämplat som beta-version i 

nuläget. Därför finns det fortfarande chans att ytterligare funktionalitet kan tillkomma eller risken att 

funktionalitet kan försvinna den närmaste tiden, men jämförelsestudien för denna rapport riktar sig 

enbart mot de funktioner som finns i nuläget.  

På grund av konkurrensen som finns mellan dessa olika lösningar fanns risken att verktygen stängdes 

ner. Ett exempel på när vissa sidor kan komma att stängas inträffade då tester utfördes på verktyget 

Empressr. Efter några inledande test i början av studien skulle ytterligare tester genomföras senare i 

studien och då var sidan nere utan förvarning eller med någon förklaring varför. Efter en vecka gick 

det dock att komma in på sidan igen, men detta visar att det inte alltid går att lita på utomstående 

leverantör. Om programvara från tredje part används i befintligt system och den programvaran slutar 

att fungera, kommer kunder att beskylla leverantören för att systemet inte fungerar ordentligt. Enligt 

”Liability Risks in Reusing Third-Part Software”[11] skriven Wilhelm Hasselbring, Matthias Rohr, 

Jürgen Taegeroch Daniel Winteler kan detta leda till att kunder begär återbetalning eller avdrag på 

nuvarande pris.  

8.2 Använda eget utvecklat eller annat presentationsverktyg 

Ett moment i jämförelsestudien var att utforska integrationsmöjligheterna för de olika 

presentationsverktygen till andra webb-baserade system. Med integration avsågs olika sätt att 

använda presentationer direkt i ett annat system exempelvis den onlineportal utbildningsmodulen 

integrerades med. Flera av verktygen tillhandagav olika lösningar att spara ner presentationen som 

en PDF eller konvertera presentationen till en video. Även om möjligheten att spara ner en 

presentation som en PDF eller video är en bra egenskap, försvåras processen att uppdatera 

innehållet i en presentation. Det var dock inte detta som eftersöktes utan de lösningar som var 

intressanta hade en metod att bädda in presentationer i HTML-kod. En sådan inbäddning kunde till 

exempel ske genom att använda iframe-tagg.  

8.3 Verktygens styrkor och svagheter 

Alla de olika verktygen som var med i jämförelsestudien har sina styrkor och svagheter inom olika 

områden. Om målet är att skapa en webbföreläsning som i stor utsträckning är lik en vanlig 

föreläsning ställer det vissa krav på presentationsverktyget. Det presentationsverktyget som 

bedömdes hade bäst anpassningsmöjligheter var PowToon. I PowToon var det enkelt att välja när 

bilder och text skulle dyka upp och hur lång tid varje avsnitt ska pågå. Om det inte är höga krav på att 

en presentation ska vara lik en föreläsning är Google Presentation ett bra alternativ. Google 

Presentation är ett välutvecklat presentationsverktyg men det går inte att individuellt att anpassa 
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längden på varje avsnitt utan alla avsnitt är av samma längd och det går heller inte att använda 

ljudklipp i sin presentation.  

Med Prezi går det att göra väldigt spektakulära presentationer men tyvärr är det en ganska 

komplicerad process och även i Prezis fall är tidsanpassningen för objekt i avsnitt bristfällig. Projeqt 

har en inriktning mer mot sociala medier än att kunna skapa en bra utbildning vilket innebär att 

Projeqt saknar många av de funktioner som är önskvärda när en utbildning ska skapas. Verktyget 

Empressr är bra på så sätt att det finns väldigt många funktioner, men det går heller inte här att 

anpassa varje avsnitts längd och det finns också orsak att tvivla på verktygets tillgänglighet. 

8.4 Rekommendation för framtida studier 

För framtida studier finns det ett antal saker som hade varit intressanta att utföra men inte är med i 

rapporten på grund av olika begränsningar. En sak är fortsatt utveckling av den påbörjande 

prototypen med ytterligare funktioner och bättre design för att se hur bra konceptet kan bli. En 

annan sak som inte ingick i den här rapporten var en undersökning av vilket programmeringsspråk 

som vore mest lämpat för att utveckla en interaktiv webblösning av ett presentationssystem. Valet 

av programmeringsspråk för prototypen blev begränsat till Java då Inspecteras portal är uppbyggd 

med GWT, men det vore intressant att se en lösning gjord i ett annat språk.  

Vår prototyp integrerades direkt med Inspectera Online medan alla presentationsverktyg som är med 

i undersökningen har en lösning med en extern spelare som går att bädda in på andra hemsidor. En 

undersökning på hur en sådan lösning skulle utvecklats på ett sätt att integrering med en hemsida 

blir så osynlig som möjligt för slutanvändaren är något för en framtida studie.  
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Kapitel 9 Slutsats 
I uppdraget från Inspectera skulle en lösning för en webbutbildning liknande den webb-baserade 

utbildning de har idag tas fram. Den nya webbutbildningen skulle integreras med deras onlineportal 

med möjlighet att redigera utbildningar i webbläsaren. Valet blev att implementera en prototyp 

direkt i onlineportalen för att undersöka vilka integrationsmöjligheter som Inspectera Online har. 

Rapporten har haft fokus på en jämförelse mellan olika presentationsverktyg för att visa och skapa 

en presentation på nätet.  

Studien har visat att det finns väldigt kompetenta presentationsverktyg gratis på internet men de 

kanske inte fyller exakt de uppsatta behoven för en presentation. Olika verktyg kan vara bra på olika 

saker, ett verktyg kan exempelvis visa både bilder och video men inte klara av att visa upp avsnitt 

efter varandra. Ett annat exempel är att ett verktyg kan visa animerade texter med synkroniserat ljud 

men inga bilder. I detta fall lyckades inget av verktygen som var med i studien täcka in all 

funktionalitet som ingick i den framtagna presentationsvisionen.  

Jämförelsestudien har visat att det är viktigt att planera vilka funktioner som behövs och vad 

presentationen ska användas till, för att på så sätt kunna bestämma om ett tillgängligt verktyg fyller 

dessa krav eller om det krävs ett eget verktyg. Fördelarna med att utveckla ett eget verktyg är att det 

går att skräddarsy precis efter de behoven som finns och att verktyget går att integrera direkt in i en 

nuvarande lösning. Men med ett eget verktyg tillkommer även utvecklingstid och underhåll vilket 

också behövs tas med i beslutet vid val av verktyg. Det är upptill varje fall om den extra 

funktionaliteten är värt det arbete som krävs för att utveckla något eget. För många kanske det är 

fullt tillräckligt att använda något av de befintliga alternativ som finns tillgängliga. Även om det 

innebär att inte ha med alla ursprungskrav utan använda en avskalad version av det som var tänkt 

från början. En annan viktig sak som måste tas med i beräkningarna är att om ett egenutvecklat 

verktyg används försvinner också beroendet av att utomstående part står för driften av tjänsten.  

När en tjänst från en tredje part används finns risken för att leverantören av tjänsten väljer att 

avsluta driften. Detta innebär att de presentationer som är skapade via den tjänsten kommer 

upphöra att fungera. Denna risk kan öka då det gäller ett gratisalternativ på internet då inga 

överenskommelser är gjorda för tillgängligheten av presentationerna.  
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