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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av AB Järnforsens Stoppmöbler i 
Järnforsen, som vill ha en ny webbplats med ett rikt användargränssnitt och en 
tilltalande design, anpassad efter nya generationers webbplatser. 

Rapporten beskriver utvecklingen av en webbapplikation från idé, krav, analys och 
design och vidare till implementering, testning samt resultat.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka moderna webbteknologier, som 
lämpar sig bäst för att presentera och visualisera data. Målet har varit att designa och 
implementera en fungerande webbplats till företaget med användning av vald teknik.. 

Arbetet baseras på teoristudier samt en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av 
prototyp och användartest. Undersökningens resultat har analyserats och ligger till 
grund för den nya webbapplikationen utformning. 

Analysen av denna undersökning antyder att genom att tillföra webbplatsen ny 
funktionalitet, såsom att kunna bygga en egen ”virtuell” produkt, har användarna fått 
mer information om produkternas utseende, storlek och funktion än från den 
befintliga webbplatsen. Användning av Ajax-tekniken har reducerat tiden för hämtning 
av data och uppdatering av information.  

Arbetet har resulterat i en fullt fungerade webbapplikation, där de specificerade kraven 
är uppfyllda. Applikationen innehåller också ett användarvänligt 
administrationsgränssnitt med dynamiska webblösningar. 

Tekniken som har använts för att bygga webbapplikationen är ASP.NET (ASP-dotnet) 
med programmeringsspråket C# i Microsoft.NET- miljö och Ajax. Som 
utvecklingsplattform har använts Visual Studio med: 

• SQL Server 2005 Expressversion. 

• Visual Web Developer 2005 Express. 

För att skapa 3d-modellen har verktyget ”3 D Max Studio” använts. 

 

 

 

 



 

Summery 

This study has been carried out on behalf of sofa-bed manufacturer AB Järnforsens 
Stoppmöbler from Järnforsen, Sweden, who wanted a new website with high usability 
and expressive design in accordance with the latest generation of websites.  

This thesis describes the web application development process from the requirements 
and ideas and analysis to the implementation, testing and results. 

The aim of this thesis is to ascertain which modern web technology is most suitable 
for presenting and visualising data. The objective has been to select which technique 
to use and then to make and implement a working website for the company. The 
investigation is based on theoretical studies and qualitative empirical research with the 
help of prototypes and user tests. The results of the study were analysed and formed 
the basis for building the application.  

Analysis of this project indicates that through implementing functionality, such as 
being able to build your own “virtual” product, the user has gained more information 
regarding the product’s appearance, scale and function, than from the existing website. 
The use of Ajax technique has reduced the time required for data recall and updating. 

The study has resulted in a fully functional web application where the specific 
requirements are met. The application also includes a user-friendly administrator 
interface with dynamic web solutions. 

The technique used in building the web application is ASP.NET (ASP dotnet) with the 
programming language C#  and Ajax. The development platform used is Visual Studio 
with:  

• SQL Server 2005 Expressversion 

• Visual Web Developer 2005 Express 

In order to create 3D models the programme “3D Max studio” has been used. 

 

 



 

Abstract 

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av AB Järnforsens Stoppmöbler i 
Järnforsen som vill ha en ny webbplast med ett rikt användargränssnitt.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka moderna webbteknologier som 
lämpar sig bäst för att presentera och visualisera data. Målet har varit att designa och 
implementera en fungerande webbplats till företaget med användning av vald teknik 
.Arbetet baseras på teoristudier samt en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av 
prototyp och användartest. Undersökningens resultat har analyserats och ligger till 
grund för den nya webbapplikationen utformning. 

Analysen av denna undersökning antyder att genom att tillföra webbplatsen ny 
funktionalitet, har användarna fått mer information om företagets produkter. 
Användning av Ajax-tekniken har reducerat tiden för uppdatering av information.  

Nyckelord: Ajax, ASP.NET, C#, 3d, webbapplikation 

 



 

Förord 

Med Web 2.0 kommer en ny generation webbplatser som använder vissa tekniker, 
webbplatser med starka sociala komponenter. Nyckeltekniker är Ajax, RSS, 
Poddsändning, 3d-grafik och Web services. Det handlar inte så mycket om datas 
innehåll som på vilket sätt data visas och möjligheten att interagera och skapa 
upplevelse. 

Detta begrepp ligger till grundval för att skapa en dynamisk webbapplikation åt AB 
Järnforsens Stoppmöbler, ett möbelföretag som tillverkar bäddsoffor. Företaget hade 
sedan tidigare en statisk webbsida och ville ha en ny webbplats med rikt 
användargränssnitt och hög användbarhet anpassat efter nya generationers 
webbplatser. 

Att jobba med moderna webbteknologier föll sig naturlig eftersom jag ville lära mig 
mer om detta. 

Jag vill tacka min handledare Anne Norling för hennes goda råd, idéer och feedback.  
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1. Introduktion 

Det här kapitlet behandlar det inledande skedet i examensarbetet. Här ges en kort 
presentation av företaget i korthet, problemet beskrivs och avgränsas, samt målet och 
syftet definieras. 

 

1.1 Bakgrund 

Denna C-uppsats genomförs som en del av min kandidatexamen i datateknik vid 
Kalmar Högskola. Den grundar sig på en förfrågan av AB Järnforsens Stoppmöbler, 
som vill ha en ny webbplats med rikt användargränssnitt och hög användbarhet 
anpassat efter nya generationers webbplatser. 

Medgivit i förfrågan är att deras kunskap inom området är begränsad. 

AB Järnforsens Stoppmöbler är ett möbelföretag som tillverkar exklusiva bäddsoffor 
och kommer att satsa mer på export i Nordeuropa.  

De sista årens satsningar på en tydligare grafisk profil har gjort att det är dags att även 
hemsidan tar det steget. På så sätt hoppas företaget uppnå en klar linje genom 
broschyrer, annonser och liknade (se bilaga1: Kravspecifikation). Anledningen till att 
AB Järnforsens Stoppmöbler vill ha en ny webbsida är att den nuvarande sidan 
(webbadressen: www.jarnforsen.com) känns och upplevs av kunderna som omodern 
och företaget vill presentera möblerna på ett nytt sätt. 

Kunder ska via webben själva kunna utforska och upptäcka företagets produkter.  

1.2 Syfte/problemformulering 

Syftet med examensarbete är att undersöka vilka moderna webbteknologier som 
lämpar sig bäst för att presentera och visualisera data. Detta leder till följande 
frågeställning: På vilket sätt kan dessa webbteknologier användas för att presentera 
företagets produkter på ett attraktivt, flexibelt och informativt sätt? 

1.3 Mål 

Målet har varit att designa och implementera en fungerande webbplats till företaget.  

Till webbplatsen skall även ett webbaserat administrationsverktyg utformas. Detta ska 
användas för att uppdatera sidans innehåll. Det skall även finnas stöd för uppladdning 
av bilder och pdf-filer till sidan. Bilderna skalas om till lämplig storlek samt 
automatgenereras som miniatyrer. 
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1.3.1.1 Avgränsningar 

De nya webbteknologiernas syfte är att utveckla visuella metoder och verktyg för att 
presentera data till avancerade nivåer av interaktivitet och användbarhet. Min 
undersökning ska inte innefatta alla möjliga lösningar. Fokus ska ligga på teknologier 
som är mest lämpliga att använda för att implementera följande funktioner för 
webbplatsen.  

• Besökare ska kunna välja en produkt från en viss kategori och läsa om 
produktens egenskaper. 

• Besökare ska kunna bygga sin egen ”virtuella soffa” med valt tyg och färg. 

• Besökare ska kunna få en upplevelse av verklighet genom att se möblerna i 
hemmiljö. 

Bildhanteringen, som är en del av administrationssystemet, skall innehålla funktioner 
för att automatiskt minska bilderna som laddas upp till sidan. Detta för att bilderna 
som laddas upp skall passa till den tänkta designen. 

Efter studier av olika teorier och uppsatser och från den kunskap som inhämtats, har 
dessa tekniker valts att användas för att nå uppsatsens mål: 

• Ajax 

• 3d grafik 

• dhtml 

• ASP-dotnet  

• C# 

Det som inte kommer att tas upp är dock säkerhetsfrågor. Med det menas inte att 
arbetet genomförs helt utan en tanke på säkerhet. Inloggningssidan till 
administrationssystemet ska vara säker mot sql-injections, vilket är en form av allvarlig 
säkerhetsrisk. 
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2. Teori 

För att få en bättre uppfattning inom området studeras tidigare publicerat material i 
form av böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter. Några tidigare vetenskapliga 
artiklar för ändamålet letades fram ur vetenskapliga databaser som Google Scholar och 
ELIN (Electronic Library Information Navigator) och en hel del material påträffades 
på Internet.  

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare studier som gjorts kring Ajax-tekniken, 
och 3d grafik samt en kort beskrivning av de olika tekniker som jag har valt att 
använda för att nå uppsatsens mål.  

2.1 Ajax - ett nytt sätt att skapar webbapplikationer 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) är en relativt ny term för en samling av 
följande tekniker (Eernisse 2006, s. 8). 

• HTML och CSS för att presentera innehållet i dokument. 

• XMLHTTP för att skicka och ta emot data asynkront mellan server och klient.  

• W3C DOM för att dynamiskt kunna ändra struktur och innehållet i dokumentet. 

• XML för att skicka och ta emot data. 

• JavaScript för att inordna de olika teknikerna. 

Tekniken består i stort av att använda XmlHttpRequest-objektet i webbläsarna, för att 
skicka http-anrop asynkront från en webbsida till webbservern med hjälp av 
JavaScript. Med Ajax finns det möjlighet att hämta data med kort väntetid, utan att 
efterfråga en helt ny sida. Man skickar fortfarande requests till servern, men svaret är 
bara data, inte hela sidor (se bild 1: Exempel på Ajax-modellen). 

Bild 1: Exempel på Ajax-modellen 

  Skapar 
XMLHttpRequest-objekt 

     Server 

.onreadystatechange
Registrerar 

svarsfunktion 

Svarsfunktion 

Klient 

(JavaScript) 

 

 Konfigurerar .open() 

Bearbetar 

Bearbetar 

 Klar Visar data 

     Skickar .send() 
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Enligt Eernisse (2006) är Ajax en bra lösning för utformning av nya webbapplikationer 
eller för att förbättra funktionaliteten och öka användarvänligheten på befintliga 
webbsidor. 

Pettersson och Kristiansson (2006) menar att en webbapplikation byggd med Ajax-
teknik har många fördelar jämfört med traditionellt utvecklade webbapplikationer. 
Ajax skapar stora möjligheter för en interaktiv och levande webb. Användare upplever 
applikationen snabbare och systemet mer aktivt. Dock ställer utveckling med Ajax-
teknik högre krav på utvecklare än vid traditionell webbutveckling: 
Programmeringsarbetet är mer komplext, kräver goda kunskaper i flera 
utvecklingsmiljöer och behöver ungefär dubbelt så lång tid till sitt förfogande jämfört 
med traditionell webbutveckling. 

Att utveckla webbapplikationen med Ajax innebär också en del problem. Det 
vanligaste problemet som diskuterats är svårigheten att använda webbläsarens 
tillbakafunktionalitet när Ajax används. Ett annat problem är att en webbläsare 
normalt inte tillåter att man från JavaScript ”access’ar” en annan domän än just den 
sidan den kommer ifrån (kallas ”cross-site request”). Anledningen till detta är att 
moderna webbläsare har vissa säkerhetsrestriktioner när det gäller ”online connection” 
och detta gäller också när XmlHttpRequest skickas. 

 I Erikssons och Persson (2006) undersökning har en del andra problem identifierats i 
samband med utvecklingen av Ajax -applikationer. Ett problem med Ajax-
applikationer är att JavaScript-implementeringarna skiljer sig åt i de olika webbläsarna. 
Ett användbarhetsproblem är att utvecklare måste implementera en visuell 
återkoppling för att användaren skall veta när kommunikation sker. Detta minskar 
webbplatsens tillgänglighet eftersom användare med funktionshinder inte 
uppmärksammar detta verktyg och uppdateringen av innehållet. Jonsson(2006) 
kommer till samma resultat och betonar att det största problemet med Ajax-
webbapplikationer är webbläsarna.  

2.2 3d datorgrafik 

Att använda en dator för att generera bilder i 3 dimensioner kallas för datorgrafik. 
Grafiken genereras med hjälp av matematiska beräkningar som beskriver en scen i tre 
dimensioner på axlarna x, y och z. För att modellera olika objekt ges konstruktionsdata 
och konvertering till polygonrepresentationen. 

Gunnarsson (2006) påstår att presentationer i 3d kan göra upplevelsen mer intressant 
och spännande än en presentation i 2d och att presentation av produkter i 3d säkert 
kommer att vara en vanlig företeelse inom en snar framtid. Dessa typer av 
presentationer lämpar sig när det används i kombination med ett varuhusbesök. 
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2.3 Olika tekniker  

2.3.1 ASP-dotnet 

Akronymen ASP betyder Active Server Pages och .NET är utvecklingsplattformen 
från Microsoft. ASP-dotnet är en serverbaserad teknik (se kap.2.4 Ordlista) lanserad av 
Microsoft, som används med olika programmeringsspråk, exempelvis C#, Visual Basic 
eller JScript, för att bygga dynamiska och interaktiva webbapplikationer. (Ek & 
Eriksson, 2002) 

2.3.2   C# 

C# är ett objektorienterat programspråk, som utvecklats av Microsoft och är ett 
programmeringsspråk för dotnetapplikationer. C#-kompilatorn ingår som standard i 
installationen av Microsoft.NET. C# har väl utbyggda klassbibliotek som gör att man 
kan skapa komplexa program. 

2.3.3 Master Pages och Skins 

Med hjälp av Master Pages skapar man en grundmall som innehåller de grafiska 
element som är gemensamma för en webbplats. Detta innebär att förändringar i 
grundutseende och beteende på webbplatsen enkelt kan göras i grundmallen och ge 
effekter i hela webbapplikationen. Exempelvis kan detta vara ett sidhuvud med bilder 
och logotyp, en meny, en sidfot och så vidare. I en sådan mall deklarerar man sedan en 
eller flera regioner kallade ”Content Placeholder”, som är tänkta att inrymma sidornas 
olika innehåll. 

Genom att använda ”Skins” kan man styra utseendet på alla kontroller av en viss typ, 
exempelvis alla knappar, etiketter, textboxar och så vidare. Dessa ”Skins” grupperas 
sedan i en mapp som kallas ”Themes” och ges ett namn. Fördelen med detta är att vi 
programmatiskt kan säga vilken mapp som ska användas vid generering av sidorna. 

Genom att skriva css i en separat fil kan man på ett bra sätt påverka elementen på flera 
sidor samtidigt. 

2.3.4  Webbkontroller 

För att utforma dokumenten åt användarna finns olika webbkontroller:  

Två webbkontroller – för navigering en ”Treeview” och en ”Bread-crumb”- kontroll 
för att visa navigeringen på webbplatsen. 

Med kontroller för datakällor kan man i designläge göra kopplingar mot olika 
komponenter utan att behöva skriva någon kod. Med detta finns även möjligheten för 
sortering, uppdatering, modifiering eller hur data visas på sidan. Kontrollerna har 
inbyggt stöd för att lagra instruktioner och data som behövs och binds enkelt mot 
datakontroller som ”Gridview” .  
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2.3.5 Login controls 

För att begränsa rättigheterna på en webbplats använts olika kontroller: 

• Login Control – används för att låta användare logga in 

• LoginStatus – kontrollerar om användaren är inloggad, ger möjlighet att logga 
ut 

• LoginView – presenterar olika saker beroende på om man är inloggad eller 
inte 

• CreateUserWizard – låter användare registrera sig 

Dessa kontroller är direkt knutna till ASPNETDB.MDF- databasen 

2.3.6 SQL (Structured Query Language) 

SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat deklarativt frågespråk för att 
kommunicera med databaser. SQL skapades i slutet av 1979-talet av IBM och är sedan 
1986 en ANSI (American National Institute) standard. SQL fungerar med de flesta 
databasprogram som MS SQL, Oracle, MySQL, MS Access och DB2. [17] 

 

2.4 Kritik till vald teknik 

När man bygger en webbapplikation med hjälp av ASP-dotnet och C# tänker man 
främst på en PC med Windows-plattform och eventuellt Internet Explorer som 
webbläsare. Det skulle ha varit bra om det även hade funnits dokumentation, som 
varit lätt att hitta, om hur dessa applikationer ser ut/fungerar på en MAC-dator, som 
använder Internet Explorer. 

2.5 Ordlista 

2.5.1 Serverbaserad teknik                

Koden exekveras (körs) på servern (till skillnad ifrån html och css som körs på 
klienten). När servern har exekverat koden så skickas resultatet i form av ett html-
dokument till klienten. 

2.5.2 Kompilering    

Översättning av skriven programtext (källkod) till en uppsättning av binära 
instruktioner (objektkod) kallas för kompilering. Kompilering använder ett 
översättningsprogram, d.v.s. en kompilator som översätter programtexten radvis till 
objektkod (maskinkod). Det nya ramverket innehåller en helt ny dynamisk 
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kompileringsmodell jämfört med tidigare. Detta innebär att en webbplats inte behöver 
kompileras innan den driftsätts utan detta sker när sidor väl börjar besökas. 

2.5.3 Databaser 

Databaser är en viktig teknik för dynamisk lagring av data och används också för 
sökning och uppdatering. Grundidén är att man matar in samma data bara en gång och 
i fortsättningen utnyttjar och återger man dessa data på olika sätt. 

2.5.4 XML- eXtensible Markup Language 

Extensible Markup Language, förkortat XML, är ett markeringsspråk. Ett 
markeringsspråk är ett språk för att definiera uppmärkningsspråket och används för att 
kunna strukturera och separera delar av data i exempelvis ett informationsflöde. XML 
kan tolkas och bearbetas oberoende av programspråk eller datorplattform. 

2.5.5 HTML (Hyper Text Markup Language) 

Html (Hyper Text Markup Language), är ett märkspråk och en standard för 
strukturering av text, hypertext, media och inbyggda objekt i exempelvis webbsidor och 
i e-brev.  

2.5.6 Web 2.0 

Med Web 2.0 kommer en ny generation webbplatser som använder vissa tekniker, 
webbplatser med starka sociala komponenter. Nyckeltekniker är Ajax, RSS, 
Poddsändning och Web services, nyckelord är ”sociala tjänster”, ”mashup” och 
användarnas bidrag till tjänsten gör tjänsten bättre. ”Mashup" betyder att koppla 
samman och ”remixa” de olika tjänsterna och på så sätt skapa nya nyttiga tjänster. 
Data från en sajt som till exempel karttjänsten Google maps kan blandas med en 
annan webbplats eget innehåll . 

Ett typiskt exempel på ”remix” av sociala tjänster är webbsajten “ChicagoCrime.org”.  
Webbplatsen använder information om rapporterade brott från ”Chicago Police 
Department” och placerar dem med hjälp av Google maps. Informationen om olika 
typ av brott samlas i en databas och på detta sätt blir det lätt att sortera inom olika 
områden. Utom att ”remixa” olika tjänster har webbplatsen starka sociala direkta 
komponenter som vill göra information tillgänglig för allmänheten. 

Representativt för denna typ är sajten www.del.icio.us som erbjuder en så kallad 
"social bookmarking". 

Enligt O'Reilly(2002) ska tre villkor vara uppfyllda för att en webbplats ska få kallas 
Web 2.0-anpassad: Användaren ska själv bidra till webbsajtens innehåll, ha kontroll 
över sin information och webbsajtens gränssnitt och designen ska likna 
skrivbordsprogrammen. Allt detta hade inte kunnat uppfyllas om ”öppna API: er” inte 
hade existerat – det öppnar en fantastisk möjlighet till kunskap för vanliga användare. 
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Genom öppna API:er (Application Programming Interface) har tillgängligheten ökat 
för användarna som kan utnyttja både applikationen och dess data eftersom det är en 
öppen källkod. 

2.5.7 W3C 

W3C (World Wide Web Consortium) är ett industrikonsortium från ledande 
industrier, forsknings och utvecklingsinstitut, standardiseringsorgan och regeringar.  
W3C arbetar med att utveckla tekniska protokoll och standarder för webben. De 
tekniska standarder som W3C har utvecklat är bland annat html, css, xml och SVG 
(Scalable Vector Graphics). 

2.5.8 DOM - Document Objekt Model 

DOM står för Document Object Model och är en plattforms- och språkoberoende api 
för att manipulera xml och html. 

DOM bistår med en uppsättning av objekt och metoder som kan användas för att 
dynamiskt ändra struktur, utseende och information på ett webbdokument. Till varje 
objekt i ett dokument kan en unik nyckel sättas, ett så kallat id. Genom DOM kan en 
referens till det unika objektet skapas.  

2.5.9 JavaScript 

JavaScript är som namnet antyder ett objektbaserat skriptspråk som används i html-
dokument för att skapa effekter och interagera med användaren. JavaScript 
utvecklades av Netscape. 

2.5.10 ISO 9241-11 

ISO 9241-11 är en internationell standard som utarbetats i samarbete med flera olika 
parter och är en del av en större standard kallad "ISO 9241 – ergonomic requirements for 
office work with visual display terminals (VDTs)". 

2.5.11 CSS (Cascading Style Sheets) 

CSS, akronym för Cascading Style Sheets, är en teknik som beskriver 
presentationsstilen för ett strukturerat webbdokument, exempelvis textstorlek, färg, 
typsnitt med mera. Genom att skriva css i en separat fil är det ett effektivt sätt att 
kunna påverka elementen på flera sidor samtidigt. 

2.5.12 3ds max 

3ds max är en komplex programvara från företaget ”Discreet”. Programmet används 
såväl av nybörjare som professionella utvecklare av dataspel, film och TV-effekter för 
3D-modellering, animering och rendering. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras metoden som använts för att uppnå uppsatsens syfte. 
Inledningsvis redovisas den valda undersökningsmetoden och därefter beskrivs 
tillvägagångssättet som använts för insamling av data. 

3.1 Val av metod 

Angreppssättet för att genomföra en undersökning är antingen kvalitativt eller 
kvantitativt. Dock kan det även förekomma en kombination av båda. Den kvalitativa 
ansatsen som också kallas för ”det interpretivistiska synsättet” - där undersökaren 
försöker tolka och förstå målgruppens attityder och beteende. (Bryman, 2001). 

Vidare karakteriseras den kvalitativa metoden av att vara induktiv vilket innebär att 
den utgår ifrån undersökningens observationer och resultat som grundar sig på de 
empiriska data och bildar teorier. Ett deduktiv uppförande gå ”från teori till empiri”, 
det betyder att forskare utgår ifrån en teori och prövar denna (Bryman, 2001). Inom 
den kvalitativa metoden kan man arbeta med många olika datakällor som intervjuer, 
observationer, fältstudier, användartest med mera för insamling av data. 

Ett användartest är en undersökningsform där man undersöker en liten, representativ 
grupp på djupet för att upptäcka, utvärdera och klarlägga problemområden. Enligt 
Nielsen (1993) är användartest en fundamental utvärderingsmetod, som ger viktig 
information om vilka problem som möter användarna.  

Med hjälp av ett användartest kan man få svar på hur ens användare uppfattar 
webbplatsens struktur, funktionalitet, informationsförståelse, användarvänlighet, och 
navigationslösningar. Nielsen (2000) anser att användartest är en bra metod för att 
mäta hur effektivt används applikationen. Det gäller att studera testpersonens 
tillvägagångssätt för att utföra uppgiften: Hur lång tid tar det att klara en uppgift, hur 
många fel användare gör, om en funktion inte fungerar osv. 

Tajakka (2005) användbarhetsexpert beskriver de nyckel ord som ISO 9241-11, 
standarden för användbarhet innebär i praktiken: Kraftfullhet, effektivitet, 
tillfredsställelse. En ram för användbarhet, med olika komponenter visas i blid 1: ISO 
9241-11 

 

 

 

 

 

 

                      Bild 2: ISO 9241-11 
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Enligt Nielsen (2000a) räcker det att göra en användartest med fem testpersoner, detta 
täcker upp 80 % av de problem som en sida kan ha med användarvänligheten. Testar 
en användare sidan kommer ca 30 % av dessa problem att upptäckas. Att då testa fler 
än fem användare kommer i många fall bara att vara slöseri på resurser.  

Det räcker dock inte med att testa sin produkt en gång med fem användare, utan 
denna procedur måste upprepas. Anledningen till att göra flera tester är att förbättra 
produkten och inte bara dokumentera dess svagheter. 

Mitt val för undersökningen är den kvalitativa metoden med användartest för 
insamling av material. Anledningen till detta är att den typen av metod kan ge ett mer 
grundligt resultat, genom att undersöka en liten, representativ grupp på djupet för att 
observera deltagarnas perception. Detta gör att undersökaren lättare kan analysera 
resultatet och vara säker på sina beslut.  

Till användartest har metoden ”tänka högt” valts för att den gör förståelsen av 
användaren tydlig, genom att man observerar användaren i arbetet/interaktionen med 
systemet och ger möjlighet till öppna diskussioner om vad användare tycker och 
känner inför systemet. Man får t ex reda på om olika steg i interaktivitet uppfattas som 
onormala mot vad användaren förväntat sig. Metoden går ut på att man skapar en 
testuppgift som en person skall utföra och förklarar att denne skall berätta vad 
han/hon tänker och känner under tiden som uppgiften utförs.  

 

3.2 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Forskningskvalitet garanteras genom validiteten och reliabiliteten – generellt allt som 
går att göra för att höja kvaliteten ökar också reliabilitet och validitet. 

Ett annat kriterium för att bedömda kvaliteten i kvalitativ forskning är legitimitet, som 
betyder att det går att följa hur man kommit fram till slutsatserna. Inom kvalitativa 
undersökningar arbetar man med validiteten och reliabiliteten kontinuerligt under hela 
projektet, från datainsamling till analysen av insamlade data och resultat. 

Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och ger möjligheter till 
tillförlitliga och stabila utslag. En korrekt mätning innebär, att olika undersökare med 
samma metod och samma material kommer till samma resultat. En bra reliabilitet leder 
till ett klart resultat.  

För att uppnå en hög validitet, gäller det att undersöka och mäta det man verkligen 
avser att mäta och ingenting annat. Genom att undvika både slumpmässiga och 
systematiska fel som kan orsakas av mätinstrumentet, mätmetoden, observatorn och 
testpersonerna kan man komma till ett klart och säker resultat. (Dahmström 1996) 

Mätinstrumentet vid användartestet är testuppgifterna och frågor som ställs till 
testpersonerna: Testuppgifterna ska vara relevanta, för att mäta det de var avsedda att 
mäta, det vill säga att uppgifterna har hög validitet. Mätmetoden kan ge orsak till 
mätfel som beror på oklarheter i testuppgifterna. 
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Förstudie 

Förstudien är en metod med syftet att identifiera målet med och innehållet på 
webbplatsen och granska olika alternativ till lösningar på de problem som framställts i 
kravspecifikationen. För att skapa bästa möjliga lösning, vägs de olika alternativen mot 
de tekniska förutsättningar och andra krav, därefter väljs ett alternativ som kan 
utvecklas vidare.  

Datainsamlingen till förstudien genomförs i form av intervjuer samt 
enkätundersökningar inom målgruppen. 

Med avsikt att undersöka vilka system som planeras att användas samt att föreslå en 
lösning för detta har en förstudie genomförts. Förstudien realiserades genom 
frågesamtal med nyckelpersoner på företaget. Studien resulterade i en målgruppanalys. 
Resultatet av förstudien användes i fortsatt arbete vilket gick ut på att skapa ett förslag 
på innehållslayout och design. 

Analysen av studieresultatet indikerar att följande ska uppnås med webbplatsen: 

• Ett användarvänligt och relativt enkelt gränssnitt för användare med 
grundläggande kunskaper i datorhantering. 

• En bra struktur som kan stödja överblick och enkel navigering 

• Att visa relevant innehåll 

• En anpassad design för företaget, som ska följa företagets grafiska profil 

Resultatet av detta arbete är beslutsunderlaget för utformningen av en digital prototyp.    

3.3.2 Målgruppanalys 

För att göra en webbplats användbar och intresseväckande måste man ha en 
uppfattning om människan som kommer att använda sidan (till vem, vilket ordval, 
vilka bilder och så vidare). 

Genom en målgruppsanalys kan man få reda på vilka mottagare webbplatsen har eller 
vill vända sig till. Målgruppen har en betydelsefull roll i utformningen av webbplatsen.( 
Bilaga2: Målgruppanalys) 

3.3.3 Prototyp 

Prototypen är ett verktyg för att skapa en gemensam grund och illustrera för såväl 
beställare som slutanvändare hur systemet kommer att se ut och till viss del fungera. 
(Andersen 1994)  
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Arbetet med att ta fram en prototyp är en kreativ fas i utvecklingsprocessen för att få 
en bättre och tidigare förståelse för systemets krav. Utveckling av prototyper beror på 
dess syfte, vilken fas den befinner sig i samt vilken målgrupp som den har. Enligt 
Sommerville (2001) det finns det tre olika metoder för att utveckla en prototyp: Snabb 
prototyping, inkrementell prototyping och evolutionell prototyping. Alla tre 
tillvägagångssätt lägger vikten på olika delar av utvecklingsarbetet. 

Med utgångspunkt från vad som skulle testas med prototypen (koncept, funktionalitet, 
grafisk layout och en viss interaktion) valde jag att utveckla en snabb prototyp. 

Efter flera dagars arbete, där olika layout/typer av navigering provats, hade en 
prototyp åstadkommits som fungerade bra i de två webbläsarna IE och Mozilla 
Firefox. Nedan visas en bild (Bild3: Prototypen) över hur huvudstrukturen på 
prototypen såg ut. 

Bild 3: Prototypen 
 

Prototypen gjordes i html med tillhörande stilmall, för att det skulle vara möjligt att få 
en mer fungerande produkt än om prototypen gjorts i till exempel PowerPoint. Koden 
från prototypen skulle även gå att återanvända till programmeringen och utvecklingen 
av produkten.  
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3.3.4 Användartest 

Det har genomförts två olika användartester inom vetenskapliga ramar. Det första 
användartestet syftade på att verifiera konceptet och upptäcka användbarhetsproblem 
med fokus på gränssnittet och designproblem. Den andra användartesten fokuserades 
på interaktivitet och effektivitet.   

Det genomfördes även flera tester med företagets personal och med personen som ska 
administrera gränssnittet via telefon. Dessa tester kommer inte att presenteras i denna 
uppsats. 

Testerna genomförs med ”tänka högt”-metoden där testpersonen uppmanas till öppna 
diskussioner om vad de tycker och känner inför systemet. Båda testerna genomfördes 
av enskilda testpersoner som fick ett testformulär med testuppgifter. Testerna utfördes 
av mig som ställde och svarade på frågor från testpersonerna. För att underlätta 
analysen av insamlad data har observationerna antecknats under testet. 

Testpersonerna togs fram genom ett strategiskt urval med sikte på kvalitativa data och 
teoretisk generalisering. Bryman (2001) anser att slumpmässiga urvalsmetoder inte bör 
användas vid kvalitativa metoder. 

I undersökningen används två testgrupper.Först en testgrupp på fem personer och 
senare en testgrupp på fyra personer. Holme och Solvang (1997) betonar vikten av att 
rätt personer ska väljas till undersökning för att få en hög reliabilitet. 

För att få en uppfattning om den typiska användaren väljs personer i olika ålder och 
kön inom olika yrke och sociala kategorier. Dock har jag valt att göra testet med aktiva 
Internetanvändare som handlar/söker information om olika produkter (inklusive 
möbler) online. 

Resultatet blev en könsfördelning på tre män och sex kvinnor. Åldersspridningen var 
mellan 21 och 50 år. Fyra personer har en hög utbildning eller studerar på högskolan. 
Alla testpersoner var bosatta i Växjö. 

3.3.4.1  Användartest 1 

Det första användartestet syftar till att verifiera konceptet och upptäcka 
användbarhetsproblem med fokus på gränssnittet och designproblem. 

Prototypen testades på en grupp bestående av fem personer med könsfördelningen två 
män och tre kvinnor. Åldersspridningen var från 21 till 50. 

Testet utfördes i ett rum på Växjö Universitets Bibliotek, med tillgång till datorer och 
Internetåtkomst via bredband. Datorn hade webbläsare öppnad med startsidan laddad. 
Testen inleddes med en kort presentation av projektet. En metodbeskrivning återfinns 
i bilaga 3: Användartest 1. 

Testets resultat visar att testdeltagarna inte har haft några problem att genomföra 
testuppgifterna och det gick relativt snabbt att utföra dem. Prototypen är logiskt 
uppbyggd, lätt att använda och interaktionen fungerar. Testpersonen tyckte att 
gränssnittet har en lättförståelig design och att det är bra att rama in sidan i både höjd 
och sidled så att man alltid ska se hela sidan för en bra överblick, utan att man ska 
behöva skrolla för att till exempel komma åt menyer. En testdeltagare tyckte att det 
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kan var bra att ha ett annat teckensnitt som är lättare att läsa på skärmen. Det som 
flera testpersoner tar upp är att klickbara bilder på en soffa är bra, fångar användaren 
direkt och låter henne känna igen produkterna. 

Resultatet från testet har analyserats och användes som underlag för design och 
förbättringar vid vidareutveckling av webbapplikationen.  

3.3.4.2 Användartest 2 

Detta användartest syftar till att verifiera interaktion, effektivitet och de viktiga 
funktionerna i systemet efter att Ajax-tekniken och 3d-modellen implementerats. 
Testgruppen bestod av fyra personer i åldern mellan 21-40 år, tre kvinnor och en man. 
Testet utfördes i ett rum på Växjö Universitets Bibliotek, med tillgång till datorer. Alla 
test startade med en kortare presentation av projektet. Resultatet från testen har 
analyserat och presenteras i kapitel 5: Analys. 

 

3.4 Kritik till vald metod 

Den metod jag har valt för det empiriska arbetet i denna studie har starkt influerats av 
användningen av applikationen och arbetets tids- och kostnadsramar. 

En metodförändring som hade gett evalueringen av applikation ett bättre resultat hade 
varit att genomföra användartestet i användarnas naturliga miljö i stället för i en sal på 
biblioteket. Eventuella nackdelar med ”tänka högt”-metoden kan nog vara att 
testpersoner har olika förmåga att verbalisera och det kan kännas lite krystat för 
användaren att tänka högt. En annan nackdel kan vara att diskussionerna kan 
distrahera användarna från testuppgiften. 
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4. Resultat 

Arbetet har resulterat i en fullt fungerade webbapplikation där de specificerade kraven 
har uppfyllts. Applikationen innehåller också ett användarvänligt 
administrationsgränssnitt med dynamiska webblösningar. 

Tekniken som har använts för att bygga webbapplikationen är ASP-dotnet med 
programmeringsspråket C# i Microsoft dotnet-miljö och Ajax. Som 
utvecklingsplattform har använts Visual Studio med: 

• SQL Server 2005 Expressversion. 

• Visual Web Developer 2005 Express. 

För att skapa 3d modellen har verktyget ”3 D Max Studio” använts. 

De relevanta delarna av den färdiga webbplatsen visas nedan med hjälp av 
skärmbilder. 

4.1 3d modell av en soffa 

För att skapa en fotorealistisk bild av en soffa har några modeller på en 3d-soffa tagits 
fram. (Bild 4: 3d-modell) Modellen ritas i ett 3d-program, placeras i omgivning, 
ljussätts och beläggs med material. Företaget har ett stort sortiment av material, som 
består av tyg, läder och trä. I examensarbetet har endast tygmaterial använts, eftersom 
dessa är vanligast på de produkter som företaget tillverkar. Modellen användes i 
funktionen ”bygg din soffa”. En mer detaljerad bild av 3d-modellen finns i bilaga 4: 
3d-modell. 

 

Bild 4: 3d-modell av en soffa 
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4.2 Databasen 

Utvecklingsarbetet av webbplatsen började med att skapa en relationdatabas. 
Databasen består av olika tabeller och olika lagrade procedurer.  

För att hantera användare används den inbyggda databasen ASPNETDB.MDF.  

4.3 Webbplatsen 

Nedan följer en genomgång av några sidor från webbplatsen. Alla bilder är hämtade 
från Järnforsens webbsida. 

4.3.1 Sortiment/produkt 

Företagets produkter är sorterade i kategorier för en bättre översikt. För att hämta 
produkterna (bilder och information) från databasen används Ajax. Användare har 
möjligheten att ladda upp en pdf. fil med detaljerad information om produkten. 

Bild5: Produktsidan 

4.3.2 Inspirationssidan 

På denna sida finns en rad med olika bilder som visar sofforna i hemmiljö. Bilderna 
hämtas slumpvis från en mapp. Användare kan välja att se en stor bild genom att 
trycka på respektive bild. En ”fade in”-effekt används för att visa bilderna.  
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Bild 6: Inspirationsidan 

4.3.3 Bygg din soffa 

Användare kan välja mellan 2 typer av soffa och olika typer av tyg och färg för att 
”bygga sin soffa”. 

 

Bild 6: Bygg din soffa 
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4.4 Administrationsgränssnitt 

Följande är det innehåll som går att uppdatera via administrationsgränssnittet: 

• Ny produkt kan läggas till, ändras och tas bort. Till varje produkt ska det 
kunna laddas maximalt fem bilder och en pdf-fil. Bilderna skalas om till 
lämplig storlek samt automatgenererar miniatyrer som sparas i olika mappar 
(se bild 7: Lägg till ny produkt). För att kunna radera en produkt väljs den 
kategori som produkten tillhör och en lista med alla produkter visas. 

• Kategori/sortiment i undermeny kan läggas till, ändras och tas bort. 

 

Nedan följer en genomgång av två sidor från administrationsgränssnittet.  

Bild 7: Lägg till ny produkt 
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Bild 8: Ändra/Radera en produkt 
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5. Analys 

Resultatet av undersökningen har bearbetats och visar en klar förbättring av 
presentationen av produkterna, från det visuella intrycket till en effektiv 
informationsöverföring. 

För att nå fram till ett bra och säkert resultat grundades arbetet på en kvalitativ 
undersökning med en hög validitet och reliabilitet. Genom att vara systematisk och 
noggrann har en bra reliabilitet skapat. Med hjälp av förhoppningsvis välformulerade 
testuppgifter har jag försökt att undvika att uppgifterna misstolkades. Min bedömning 
därav är att undersökningens validitet också är god, de vill säga jag undersöker det jag 
avsett att undersöka.  

Dock är en viktig del i metodens trovärdighet att det ska finnas två observatörer vid 
testets genomförande, men bristen på resurser gjorde att det bara fanns en 
observerande person närvarande. 

Resultaten av denna undersökning antyder att genom att tillföra webbplatsen ny 
funktionalitet, såsom att kunna se produkterna i hemmiljö eller att kunna bygga en 
egen ”virtuell” produkt, så har användarna fått mer information om produkternas 
utseende, storlek och funktion än från den befintliga webbplatsen.  

För att skapa dessa funktioner har DOM och JavaScript använts tillsammans med 
ASP-dotnet och 3d grafik. 

Undersökningen har visat att en del testdeltagare uppfattade 3d-modellen realistiskt 
och intressant, medan andra ville ha riktiga foton av möblerna. En användare tyckte 
att det skulle ha varit mer intressant att presentera separata delar av soffan, som 
användare kan välja på för att bygga upp ”sin soffa”.  

Användning av Ajax-tekniken har reducerat tiden för hämtning av data och 
uppdatering av information. Genom att använda Ajax-tekniken arbetar applikationen 
mer effektivt och ger mer direkt feedback på användarens handlingar. 

När användare väljer en produkt från en viss kategori, får de en snabb respons med 
information i form av text och bild som tillhör produkten eftersom dataöverföring 
sker i en mindre omfattning. Detta upplevs av användaren som en klar förbättring 
jämfört med traditionellt utvecklade webbapplikationer. 

Dock när sidan laddas, kommer störande automatiska bildskärmsuppdateringar på 
grund av bildernas olika storlek.  

Arbetet har visat att verktyget som dotnet-ramverket erbjuder, har varit lämpligt att 
använda för applikationer av denna typ. 
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6. Diskussion 

Att ha en välformulerad kravspecifikation från början är en mycket viktig sak med 
stora fördelar. Man kan spara arbete, tid och resurser och man vet exakt vad som ska 
göras. Beställaren har i flera olika samtal betonat att ”det är viktigt för oss att ha en 
enkel sida”, med vilket man menar att den ska vara lätt att administrera. 

Jacob Nielsen utmanar också, i sin “Designing Web Usability: The Practice of 
Simplicity” till enkelhet: “keep it simple”. 

Men att göra en webbsida ”enkel” är oftast inte så enkelt. Att bygga upp en 
webbapplikation från både programmeringstekniska aspekter och 
användbarhetsaspekter ställer ofta utvecklare inför en mängd situationer, som inte 
handlar om att vara kreativ eller innovativ, utan om att följa vissa ramar. 

Funktionen att ”bygga egen soffa” hade skapats för att hjälpa besökaren att välja rätt 
produkt, genom att välja olika alternativ av tyg och färg. Tyvärr har funktionen haft en 
mindre effekt, eftersom denna funktion passar bäst för produkter med hög 
komplexitet. 

 Eftersom företaget heller inte kunde skicka tyg och mönster inom arbetstidens ramar 
avstannade utvecklingen av 3d-modeller. Resultatet av detta är att 3d-modellen som 
användes i funktionen ”bygg din soffa” har ersatts av en vanligt 2d-bild. För 
vidareutveckling, skulle dock en 3d-animering eller någon form av informativ 
filmsekvens för att visa olika sätt att bädda, vara ett intresseväckande sätt att 
presentera produkternas egenskaper. 

Det nya gränssnittet har utvecklats utgående från givna tekniska förutsättningar: ASP-
dotnet och C# på serversidan samt dhtml och JavaScript på klientsidan. En intressant 
framtida studie skulle till exempel vara att göra jämförande tester med användare på 
dels en prototyp i dhtml och dels en i Flash. 
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7. Slutsatser 

Detta examensarbete har resulterat i en applikation som uppfyller de uppsatta målen 
för utseende och prestanda. 

Syfte med denna uppsats har varit att identifiera vilka moderna webbteknologier som 
lämpar sig bäst för att presentera och visualisera data. Genom att studera, beskriva och 
använda dessa tekniker i samband med utveckling av en webbapplikation, så bildades 
en förståelse för hur man kombinera dem för att presentera företagets produkter på ett 
attraktivt, flexibelt och informativt sätt. 

Svaret på min fråga är: För att kunna kombinera dessa teknologier behövs ny 
kompetens i fråga om att balansera de funktionella och de estetiska värdena. 
Framgången för en bra kombination av dessa teknologier ges bland annat av att de 
tillåter användare att interagera på ett effektivt och flexibelt sätt. Att prioritera 
användbarhet högre än snabbhet och olika visuella effekter är en viktig aspekt, när 
man använder olika teknologier. 

Det har varit både utmanande och lärorikt att arbeta med ny teknik och införa 
lösningar som är innovativa. Att jobba mot företaget har varit stundom krävande, men 
framförallt väldigt roligt och givande. 

Uppdragsgivaren är nöjd med resultatet och webbsidan kommer att flyttas till 
företagets webbhotell. För att underlätta användningen av administrationsgränssnittet 
kommer ett dokument med beskrivning av de viktiga funktionerna att produceras och 
lämnas till företaget. 
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 BILAGA 1: Kravspecifikation (antal sidor: 2) 

Uppdragsgivare: AB Järnforsens Stoppmöbler 
                                        Industrivägen 6 
                                        570 81 Järnforsen            
                                        0495-500 78 
                                        Sweden  
           
Handledare: Anders Fransson 
                                       0495-249866 
                                       070-33409821 
                                       anders.fransson@jarnforsen.com 

AB Järnforsens Stoppmöbler är ett företag med 75 anställda i Hultsfred kommun som 
tillverkar exklusiva bäddsoffor och nu kommer att satsa mer på export i Nordeuropa. 
De sista årens satsning på en tydligare grafisk profil har gjort att det är dags att även 
hemsidan tar det steget, på så sätt hoppas företaget uppnå en klar linje genom 
broschyrer, annonser, hemsida osv. 

Företaget vill ha en helt ny hemsida: En modern webbsida där möbler ska kunna visas 
på ett attraktivt, flexibelt och informativt sätt genom visualisering i 3D. Kunder ska via 
webben själva kunna utforska och upptäcka företagets produkter. Målet för Järnforsen 
är att kunderna som tittar på hemsidan ska uppfatta den som modern samt enkel och 
tydlig gällande produktinformation. Vi önskar även att kunderna ska uppleva att 
hemsidan följer vår övriga grafiska profil som vi har försökt arbeta fram under ca. 1,5 
år. 

Företaget önskar också hjälp med sökmotoroptimering för att deras kunder från 
Nordeuropa ska lätt kunna hitta företagens webbsida på webben. 
 

Externa sidor: 

Hemsidan ska byggas med ca 5 rubriker, där ska sedan två av fem rubriker ha 
ytterligare underliggande sidor (se skiss nedan). Menyn ska sedan hela tiden ligga 
framme till vänster på sidan. Vi har även som ett önskemål att produktsidan byggs upp 
med möjlighet för kunderna att byta tyger på sofforna för att på det sättet bättre kunna 
se produkten de ska köpa. 

• Startsida 
• Sortiment 
• Längsbäddade soffor 
• Framåtbäddade soffor 
• Hörnbäddade soffor 
• Bäddfåtölj 
• Övrigt 
• Tyg 
• Inspiration 
• Om Järnforsen 
• Vision 
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• Historia 
• Produktionen 
• Kontakta oss 

Administration: 

Järnforsen ska sedan själva ha möjlighet att uppdatera och sköta webbplatsen. 

Exempel på vad som ska kunna göras i efterhand är att lägga till och ta bort rubriker 
på startsidan, ändra på produkterna under sortimentet samt att även lägga till och ta 
bort rubriker. 

 

Vad det gäller applikationens utseende, uppbyggnad och struktur litar vi på din 
kompetens. Vi vill ha en produkt som fungerar med de stora webbläsarna och som är 
lätt att förstå och ta till sig. Dessutom bör den vara visuellt tilltalande.  

Inga krav på tekniker eller plattform. Webbhotellet ska anpassas efter slutprodukten. 

Järnforsen kommer att bistå med bildmaterial, texter samt att handledaren Anders F 
kommer finnas tillgänglig under den aktuella perioden från dagens datum fram till sista 
maj. 

Företaget står också för studiebesök, resor och tryckning av examensarbete. 

AB Järnforsens Stoppmöbler 

Anders Fransson 
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BILAGA 2: Målgruppsanalys (antal sidor: 1) 

Målgruppen kan bestå av män, och kvinnor i vuxen ålder representerade av 
egenföretagare eller anställda, studerande, arbetslösa, föräldralediga, sjukskrivna eller 
pensionerade. Personerna kan ha ett visst handikapp, som exempelvis nedsatt syn eller 
hörsel. 

Förkunskaperna kan variera men målgruppen förutsätts dock ha i viss datorvana, d v s 
kunna hantera en webbläsare och navigera på webben utan problem.  

Målgruppen kan ha olika kulturell och social bakgrund, men ska dock kunna läsa 
svenska språket för att kunna förstå webbsidans innehåll. 

Webbplatsens besökare kan vara personer som planerar att köpa/byta en bäddsoffa 
och som går in på sidan för att få information. Det kan vara allt från en person som 
bor lite trångt och behöver en soffa till varje natt, till en person som behöver en 
extrabädd till sina gäster. 

En tänkbar användare är också administratören som uppdaterar sidan. 

Ingen extrautrustning behövs – en dator som är kopplad till Internet och en webbläsare 
är allt som behövs. Produkten kan användas under arbetstid och/eller fritid i olika 
miljö (kontor, fabrik, hem, offentlig). 

Följande målgrupper har identifierats: 

Privatpersoner  

• Personer som är intresserade av företagens produkter och sortiment. 
• Personer som vill ha information om olika produkter. 
• Personer som vill läsa om företagens verksamhet. 
• Personer som vill komma i kontakt med företagen.  

Företagare  

• Företagare som är intresserade av nationell och internationell återförsäljning 
inom branschen. 

• Företagare som vill hålla sig välinformerad om de nya modellerna inom 
branschen. 

• Företagare som vill komma i kontakt med företagen.  

  Öviga målgrupper  

• Organisationer kopplade till arbetsmarknadens parter och statliga myndigheter 
(till exempel försäkringsbolag eller fackföreningar). 

• Utbildningsföretag inom alternativa möbelbranschen. 
• Investerare som banker och aktieägare. 
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BILAGA 3: Användartest1 (antal sidor: 2) 

Innan testet startat har jag presenterat mig och gett en kort beskrivning av prototypen som 
ska testas. Därefter har jag förklarat övergripande vad testet går ut på och hur testet ska 
genomföras. Jag har även förklarat att det bara är till för att testa själva prototypen och inte 
egenskap av testperson och att eventuella problem som kan dyka upp är produktens fel, 
inte testpersonens. Det är helt okej att testpersonen avbryter testet, eller tar en paus om 
denne känner för det. Testpersonen är välkommen att ställa frågor och skall berätta vilka 
tankar som dyker upp under testet. Det är mycket välkommet att tänka högt under testet 
och diskutera synpunkter. 

Under testet kommer jag att observera hur du använder prototypen och kommer inte 
att hjälpa dig under testet därför att det är viktigt för testresultatet att det utförs utan 
påverkan. 

Du ska utföra de olika uppgifterna som finns i testformuläret i den ordning som 
uppgifterna är skrivna, sedan ska du svara på frågor.(Varje testdeltagare har fått ett 
testformulär)  

Utför uppgiften som du tror att den ska utföras. Ingenting kommer att hända om du 
råkar tryck på fel knapp eller liknande.  

Om något känns oklart är du välkommen att fråga om detta. 
 

Testuppgifter och resultat 
1. Undersök startsidan. Vad tillverkar företaget? Kommunicerar sidan företagets 

profil? 
Alla användare har svarat: Bäddsoffor. 
Fyra användare tyckte att bilden på sidan inte passar med texten. 

                Alla test personer tyckte att texten är enkel och lätt att förstå. 
 

2. Använd menyerna till vänster för att navigera. Välj ”Sortiment” och sen ”Längs 
bäddade soffor”. Kan du hitta produkten ”Elaine” i detta sortiment? 

Kommentar: Detta är en nyckelfrågan, eftersom det är det viktig att 
användaren skall kunna hitta produkterna. 

Alla test personer har kommit till sidan som presenterar ”Elaine”-produkten 
utan problem. 

En användare tyckte att: ”Menyerna borde ha lite större text och en annan 
färg” 

 
3. Tryck på de olika bilderna. Vad händer? Är bilderna diffusa? 

Att trycka på olika bilder var inget problem för testpersoner. Alla svarade att 
man kan byta bild, och se en större bild. Testpersonerna tyckte att bilderna 
är bra. Tre personer tyckte att det hade varit bättre med bilder som har 
samma avstånd. 
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4. Kan du läsa mättinformation? Är texten tydlig? Är informationen relevant? 

Test personerna hade inga problem att läsa texten och förstå olika mått. 

Två testare tyckte att mättinformationen inte är så relevant. En person 
tyckte att beskrivningen av produkten borde vara uppdelad i flera stycken 
eller i punktform och det skulle vara bra att ha ett annat teckensnitt som är 
lättare att läsa på skärmen 

 
5. Hur kan du ta kontakt med företaget? 

Kommentar: Sidan erbjuder besökaren att kontakta företaget på olika sätt: 
Via e-post, fax, telefon, besöksadress eller kontaktformulär. 

Att hitta kontaktinformation var inga problem för någon av testpersonerna.  
En testdeltagare tyckte att informationen som finns nere på varje sida är 
tillräcklig och en kontaktsida inte behövs. 

 

Frågor: 
1. Ger gränssnittet en bra översikt? 

Testpersonen tyckte att gränssnittet var översiktligt och att det är bra att rama 
in sidan i både höjd och sidled så att man alltid ska se hela sidan för en bra 
överblick. 

2. Är det lätt eller svårt att navigera på sidan? 
                     Alla tyckte att det är lätt att navigera. 
                     En person tyckte att färgerna på menyer är fadda. 

 
3. Vad saknar du på sidan? 

              Fattades prisuppgifter och köpinformation. 
              Information om återförsäljare. 
              Företagens logotyp.  
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     BILAGA 4: Modell 3d (antal sidor: 1) 

 

 

 

  


