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Sammanfattning 

Webbens utveckling går i raskt tempo och nya tekniker utvecklas ständigt. På senare tid har en ny 
teknik växt fram som kallas för remote scripting. Med detta menas att man kan göra anrop till 
servern utan att ladda om hela webbsidan. Genom att utnyttja denna teknik kan man också 
reducera tiden för att hämta data från servern och tiden det tar att uppdatera informationen i 
webbläsaren. Det har funnits metoder och tekniker för detta ett antal år men det var inte förrän 
Jesse James Garret myntade uttrycket AJAX i sin artikel ”Ajax: A New Approach to Web 
Applications” som tekniken uppmärksammades i större skala. AJAX står för Asynchronous 
JavaScript And XML och används för tekniker som utnyttjar XMLHTTP-objektet för att skicka 
och ta emot data. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om man kan göra webbapplikationer mer användbara 
genom att använda sig av AJAX. Ett andra syfte är att se vilka saker som är viktigt att tänka på 
när man utvecklar applikationer med denna teknik. Detta har gjorts genom att ta fram en 
prototyp i AJAX som har jämförts med en befintlig webbapplikation. Användartest har utförts på 
både webbapplikation och prototypen. Därefter har resultaten av de båda användartesten 
analyserats och jämförts. 

Resultaten visar att det finns en del saker som kan vara bra att ha i åtanke då man utvecklar 
AJAX-applikationer. Att ge användaren återkoppling när information har sparats är en av de 
sakerna. Man kan också behöva ge användaren vägledningsinformation då detta är en ny 
interaktionsform på webben. Efter en jämförelse mellan de båda användartesten uppkom en 
indikation om en förbättrad användbarhet i prototypen. Det visade sig att effektiv användning 
var den punkt där användbarheten hade förbättrats mest. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Webbens utveckling går i raskt tempo och nya tekniker utvecklas ständigt. På senare tid har en 
ny teknik växt fram som man brukar kalla för remote scripting (Langridge, Stuart, 2005, s 197). 
Med detta menas att man kan göra anrop till servern utan att ladda om hela webbsidan. Detta 
gör att man kan uppdatera och hämta data från servern i bakgrunden och uppdatera delar av 
användargränssnittet när det behövs. På så sätt slipper man själva sidan som informationsenhet 
och webbapplikationerna kan genom tekniken likna vanliga program. Ett exempel på detta är 
Google Maps (http://maps.google.com/) där data skickas och tas emot i bakgrunden. 

Genom att utnyttja denna teknik kan man också reducera tiden för att hämta data från 
servern och tiden det tar att uppdatera informationen i webbläsaren (Langridge, 2005, s 197-
198). Det har funnits metoder och tekniker för detta ett antal år men det var inte förrän Jesse 
James Garret myntade uttrycket AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) i sin artikel 
”Ajax: A New Approach to Web Applications” (Garrett, 2005) som tekniken 
uppmärksammades i större skala. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Det primära syftet med uppsatsen var att undersöka om man kan göra webbapplikationer mer 
användbara genom att utnyttja AJAX. 

Webbapplikationer är idag ett vanligt förekommande verktyg i många personers arbeten. De 
flesta webbapplikationer och webbplatser bygger idag på en sidbaserad modell där användaren 
klickar på en länk för att komma till en ny sida (Heller, 2005, s 7). Genom att använda AJAX kan 
man helt komma ifrån denna modell och istället förlita sig på en äldre modell som inte är 
sidbaserad. Denna modell har länge använts i vanliga datorprogram och genom denna nya teknik 
kan en tidigare form av design bli pånyttfödd på webben (Langridge, 2005, s 227). Vad måste jag 
som utvecklare tänka på när jag utvecklar system med denna teknik? Kan man göra 
webbapplikationer mer användbara genom denna teknik? 

1.3 Metod 
Genom att göra användartest på en befintlig webbapplikation kan man få fram vilka problem 
och begränsningar som finns i denna. Därefter kan man ta fram lösningar som visar hur man 
kan lösa dessa problem m h a AJAX. Därför implementerades en prototyp för att realisera ett 
urval av dessa lösningar. När detta var klart genomfördes användartest på prototypen med 
samma personer för att se vilka skillnader som fanns. 

1.3.1 Val av webbapplikation 
En webbapplikation som har utvecklats av författaren (Jonsson, 2003) låg till grund för 
jämförelse av prototyp. Webbapplikationen är ett verktyg för att ta fram och publicera 
kursutvärderingar. En mer ingående beskrivning av verktyget sker i kapitel 3.1. 

1.3.2 Val av testpersoner En avgränsning gjordes här genom att begränsa antalet testpersoner till 
fyra stycken. Dock bestod gruppen av två expertanvändare med kunskap om människa-
datorinteraktion och två mindre vana användare. Genom att genomföra testen med olika sorters 
användare kan man få ett brett spektrum på återkopplingen från användartesten. 

1.3.3 Begränsning av prototyp

Genom användartest och studering av litteratur och andra källor, togs en mängd lösningar fram. 



Dock fick inte alla dessa lösningar rum i denna uppsats utan diskuteras istället i bilaga 1 och i 
kapitlet Resultat och diskussion. 

1.3.4 Sökning av information 
Sökning skedde i olika databaser efter liknande undersökningar. ELIN (Electronic Library 
Information Navigator) användes främst då den interagerar många användbara databaser och e-
print-arkiv. Sökord som till största del användes var: AJAX och usability. 



2. Teori 

2.1 Den traditionella webbapplikationsmodellen 
Den traditionella modellen bygger på att användaren utför något, t ex skickar ett formulär. 
Webbsidan skickas då till servern och där kan lämpliga åtgärder utföras, t ex sätta in alla värden i 
en databas. När detta är gjort kan en HTML-sida returneras till klienten och webbläsaren kan 
sedan ladda om sidan för att ge användaren lämplig återkoppling. 

När denna modell används får användaren vänta medan servern bearbetar data. Något 
skickas till servern och användaren väntar sedan på ett svar från servern (Garrett, 2005). Det 
bygger också på en sidbaserad modell då man skickar hela sidor mellan server och klient. 
Modellen illustreras i figur 1 och 2. 

Fig. 1 – Traditionell webbapplikationsmodell 



Figur 2 – Kommunikationen med servern i den traditionella webbapplikationsmodellen. 

2.2 Webbapplikationsmodellen med AJAX 
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) är en relativt ny teknik, eller egentligen en samling 
tekniker, som bygger på tekniken XMLHTTP (Langridge, 2005, s 227). AJAX är ett 
samlingsnamn för följande tekniker när de används i kombination: 

• HTML/XHTML med CSS för att presentera innehållet 
• XMLHTTP för att kunna skicka och ta emot data asynkront mellan server och klient
• DOM för att dynamiskt kunna ändra innehållet på webbsidan 
• XML eller annat format för att ta emot data 
• JavaScript för att integrera de olika teknikerna 

Denna kombination gör det möjligt att, genom JavaScript och XMLHTTP, begära en URL, ta 
emot innehållet och behandla data på lämpligt sätt. Data kan tas emot som XMLdokument men 
den kan också behandlas på andra sätt om så önskas. (Langridge, 2005, s 226). Figur 3 visar hur 
detta går till. 

Figur 3 – Webbapplikationsmodellen med AJAX 

För att förklara det hela mer ingående kommer här ett förklarande exempel: En webbsida 
byggs upp på traditionellt sätt genom att använda HTML eller XHTML och i de flesta fall i 
kombination med CSS. Med hjälp utav JavaScript kan man infoga objektet XMLHttpRequest. 
Det är detta objekt som är själva kärnan i tekniken, med hjälp av objektet kan man begära en sida 
på servern (t ex en XML- eller PHP-sida) och skicka med önskade variabler. På serversidan utför 
man önskade operationer och skickar därefter tillbaka ett värde till HTML-sidan. Eftersom 
objektet kan skicka och ta emot data när som helst, kan man koppla objektet till alla de 
händelsehanterare som finns tillgängliga i DOM. Detta innebär alltså att man kan göra anrop till 
servern när man så önskar. Det är vanligt att man sedan ger feedback till användaren genom att 
dynamiskt förändra den genom DHTML (HTML, CSS och JavaScript). 

På så sätt blir användarens interaktion asynkron; all data behöver inte skickas samtidigt utan 
kan skickas oberoende av varandra. Detta medför i sin tur att man kan komma ifrån den 



sidbaserade modellen (som används i den traditionella webbapplikationsmodellen, jfr kap 2.1) då 
man kan uppdatera och förändra delar av gränssnittet utan att behöva skicka hela sidan till 
servern. Hur detta går till illustreras i figur 4. 

Figur 4 – Kommunikationen med servern i webbapplikationsmodellen med AJAX.

2.3 Andra tekniker 
Nedan beskrivs alternativa tekniker då man vill uppdatera delar av gränssnittet utan att behöva 
skicka hela webbsidan. Gemensamt för dessa tekniker och AJAX är att det inte behövs något 
insticksprogram. Det finns mängder av tekniker för detta (t ex Flash, Java och Laszlo) men 
dessa kommer inte att behandlas i denna uppsats. 

2.3.1 Ramar 
En annan teknik för att uppdatera en del av webbsidan är att använda ramar. Man delar då in 
webbsidan i flera ramar där varje ram består utav en HTML-sida. Man kan då uppdatera delar av 
gränssnittet när man så önskar, som är en av de stora fördelarna med AJAX. Detta kan vara ett 
lämpligt sätt i vissa sammanhang men ramar har också en del användbarhetsproblem, t ex 
problem vid bokmärkning och användning av framåt- och bakåtknappar. Det blir också svårare 
att anpassa gränssnittet vid större applikationer och tekniken är delvis sidbaserad eftersom man 
skickar hela HTML-sidor mellan server och klient. 

När man endast ska skicka och ta emot små mängder data till och från servern är inte ramar 
att rekommendera (Langridge, 2005, s 198). För detta ändamål finns det bättre metoder, vilka 
beskrivs nedan. 

2.3.2 Iframe 
Iframe står för InnerFrame och är en ”flytande” ram som tar upp en viss yta av en sida, precis 
som vilket HTML-element som helst, men den visar innehållet från en annan HTML-sida. 
Elementet kan placeras var som helst på sidan och behöver inte ingå i ett frameset, vilket är fallet 
med vanliga ramar. Iframes kan också användas för att visa dynamiskt innehåll genom att skicka 



tillbaka data till huvudsidan genom iframe-elementet. Genom detta sätt kan man uppdatera 
innehållet utan att behöva ladda om hela webbsidan. 

Detta kan vara ett adekvat sätt att uppdatera delar av gränssnittet i vissa sammanhang, men 
om man vill ha ett mer flexibelt gränssnitt är denna metod inte att rekommendera. Problem 
med framåt och bakåtknappar råder också för denna metod. 

2.3.3 Dolda bilder och http 204-svar 
Man kan också uppdatera mindre delar av webbsidan genom att utnyttja dolda bilder eller ett http 
204-svar (inget innehåll). Gemensamt för dessa tekniker är att man utnyttjar cookies på 
serversidan som man skickar tillbaka till klienten. Eftersom cookies har en storleksbegränsning på 
fyra kilobyte lämpar sig dessa metoder bra vid mindre mängder data men mindre bra när man vill 
kunna utbyta större mängder data. 

2.3.4 XUL och XAML 
XML User Interface Language (XUL) är ett kraftfullt XML-språk för att skapa dynamiska 
användargränssnitt (XULPlanet.com, 2005). Även med denna teknik är det möjligt att uppdatera 
delar av användargränssnittet på samma sätt som med AJAX. En del menar att denna teknik är 
mer robust medan andra riktar kritik mot tekniken då den endast stöds av få webbläsare. 

XAML står för Extensible Application Markup Language och är utvecklat av Microsoft. Detta 
språk anses också vara kraftfullt för att skapa dynamiska webbapplikationer och är också en icke 
sidbaserad modell. Det som anses vara positivt med tekniken är att allting görs i ett och samma 
språk. Det som är negativt är att språket ännu inte är fullt utvecklat och först kommer att vara 
relevant om ett till två år. Språket är utvecklat av Microsoft och kommer troligen bara stödjas av 
webbläsare från Microsoft (Heller, 2005, s 5). 

2.4 AJAX och användbarhet 
Denna uppsats har till syfte att undersöka om webbapplikationer kan bli mer användbara. Men 
vad är då användbarhet? Rolf Molich definierar användbarhet på följande sätt (Molich, 2002, s 
23): 

En användbar webbplats är en webbplats som är 
• Lätt att lära sig 
• Lätt att komma ihåg 
• Effektiv av att använda 
• Begriplig 
• Tillfredställande att använda 

Vad sägs om användbarhet i sammanhang där man använder AJAX? Vilka för- och 
nackdelar anses finnas? 

2.4.1 Nackdelar med AJAX 
En nackdel med AJAX är att det kan bli problem när användaren vill gå tillbaka eller ångra något 
eftersom en AJAX-applikation inte består av webbsidor som är länkade till varandra. Detta gör 
också att det kan bli problem med bokmärkning och när man vill söka efter innehåll från en 
sökmotor. 

Ett annat problem är att användare är vana vid att hela webbsidan uppdateras och ger honom 
en indikation om att något händer med den uppgift som han vill utföra (Wroblewski, 2005). En 
AJAX-applikation kan utföra en uppgift (t ex att spara värden i ett formulär) väldigt snabbt men 
det är inte säkert att användaren lägger märke till de ändringar som görs. Det är därför väldigt 
viktigt att ge användaren extra tydlig och bra feedback (Wroblewski, 2005). Ibland kan det vara 



nödvändigt att lägga in en tidsfördröjning så att användaren hinner uppfatta vad som sker. 
(Baekdal, 2005) En del menar att detta införlivar nya och otestade konventioner genom att skapa 
egna kontroller och nya navigationssätt. David Heller menar dock att de gamla konventionerna 
inte är så väl testade och att många av dem går att göra bättre (Heller, 2005, s.7). 

En annan aspekt är utvecklingstid och kostnader vad det gäller AJAX-applikationer. En del 
menar att det är väldigt tidskrävande att testköra AJAX-applikationer och att det saknas bra 
utvecklingsverktyg (Ricadela, 2005). Garret (Dailey Paulson, 2005, s 17) håller med om detta och 
menar att det svåraste med att utveckla AJAX-applikationer är att JavaScriptimplementeringarna 
skiljer sig mellan olika webbläsare. Ett annat problem är att ge bra alternativ i de webbläsare som 
inte har stöd för AJAX, menar Garret. 

2.4.2 Fördelar med AJAX 
AJAX-applikationer anses prestera bättre än traditionella webbapplikationer eftersom AJAX-
applikationer är mer responsivt för användarnas händelser. Man slipper också avbrott för att 
uppdatera hela webbsidan som kan uppkomma i traditionella webbapplikationer (Dailey Paulson, 
s 16). AJAX kommer troligen också att bli tillgängligt i de flesta mobila enheter då tekniken 
lämpar sig väldigt bra för dessa. Användaren kan få en bra upplevelse och man kan frånkomma 
problem med bandbredd då kommunikationen med servern kan göras mer effektiv (Opera 
Software, 2005). Opera har nyligen släppt en webbläsare för mobiler med AJAX-stöd. 

Effektiv kommunikation med servern anses också vara en av AJAX:s stora fördelar. Man 
behöver bara skicka den data som ska sparas, annan information som inte ska behandlas 
behöver inte skickas med. Därför blir kommunikationen mer effektiv, man behöver inte skicka 
lika mycket data som skickas i den traditionella webbapplikationsmodellen. Dock kan detta 
ställa stora krav på servern om man behöver skicka och ta emot data väldigt ofta. Sabre 
Holdings Corp. implementerade sitt flygbokningssystem med AJAX för att få ner svarstiden 
från minuter till millisekunder (Ricadela, 2005). En annan fördel är att man kan ta emot en 
obegränsad mängd data från servern (Langridge, 2005, s 226). Detta är t ex inte möjligt med de 
tekniker som togs upp i kapitel 2.3.2 – 2.3.3. 

Genom att utnyttja AJAX kan webbutvecklaren få stora möjligheter. Man kan förenkla det för 
användaren på många sätt, t ex kan man underlätta sökning genom att man kan få förslag direkt 
medan man skriver. Just detta används på Google Suggest 
(http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en) och har enligt Langridge (2005, s 227) 
hjälpt till att öka populariteten för tekniken. 

Användaren kan också slippa undan spara-knappar då informationen kan sparas direkt. Men 
detta ställer också krav på utvecklaren; det är extra viktigt att tänka på att systemet blir 
lättförståeligt och enkelt för användaren. 

2.4.3 Användningsområden 
AJAX används för att utveckla webbapplikationer med bra prestanda och interaktivitet, samt för 
att skapa responsiva användargränssnitt (Dailey Paulson, s 14). AJAX är dock inte lämpligt för 
vissa applikationer. Tekniken kan i dagsläget inte användas för ljud och strömmande video, då 
varken HTML eller JavaScript har ljud eller video-API :er (Dailey Paulson, 2005, s 17). Tekniken 
lämpar sig heller inte om man vill ha tillgång till filer, mikrofoner eller annan kringutrustning hos 
klienten (Heller, 2005, s 6). AJAX är inte heller den bästa lösningen när man eftersträvar höga 
cinematiska effekter 



3. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs arbetsgången för uppsatsen. De delar som beskrivs är: 

• Inledning (instudering av litteratur och val av webbapplikation) 
• Diskussion av funktioner i prototyp 
• Pappersprototyp 
• Utförande av användartest på webbapplikation 
• Revidering av pappersprototyp 
• Utvärdering av användartest på befintlig webbapplikation 
• Prioritering av lösningar 
• Implementering av prototyp 
• Utförande av användartest på prototyp 
• Utvärdering av användartest på prototyp 

3.1 Inledning 
En webbapplikation som är skapad av författaren, MML Kursutvärderingsverktyg (Jonsson, 
2003), beslutades att fungera som underlag för jämförelse av prototyp. MML 
Kursutvärderingsverktyg är en webbapplikation som används för att ta fram kursutvärderingar. 
I webbapplikationen kan man skapa en enkät och publicera den på en webbsida så att 
studenter sedan kan fylla i enkäten. Läraren kan sedan få en automatisk sammanställning av 
enkäten i webbapplikationen. Det finns även ett litet administrationssystem för att redigera 
och ta bort användare, lägga till nyheter m.m. 

3.2 Diskussion om funktioner i prototyp 
I samråd med handledare togs ett flertal funktioner fram som skulle kunna implementeras i 
prototypen. Fokus lades på att ta fram funktioner som kunde förbättra användbarheten genom 
att utnyttja AJAX. Dock fanns det inte tid för att genomföra alla dessa funktioner under denna 
uppsats men kan vara bra att ha som underlag för framtida utveckling. I bilaga 1 finns 
information om vilka funktioner som diskuterades och hur man skulle kunna implementera dem. 
När detta var klart togs en pappersprototyp fram. 

3.3 Pappersprototyp 
För att underlätta implementeringen och diskussionen av prototypen togs en 
pappersprototyp fram. Här ritades varje del upp för sig och diskuterades med handledare och 
även personer som hade varit med om att ta fram kursutvärderingsverktyget. Under 
diskussioner kring pappersprototypen växte nya funktioner fram som senare ritades upp. 

Efter att pappersprototypen hade tagits fram och funktionerna hade diskuterats igenom 
ytterligare, beslöts att följande delar skulle användartestas i webbapplikationen:

• Registrering till webbapplikationen 
• Skapa en enkel enkät 
• Redigera enkät och ta bort den 
• Redigera e-postadress i administrationssystemet 

I dessa delar kunde en förbättrad användbarhet uppnås genom att implementera en 
prototyp i AJAX. 



3.4 Utförande av användartest på webbapplikation 
För att få fram ytterligare problem och arbetssätt genomfördes ett användartest av 
webbapplikationen. Ett andra syfte var att man sedan kunde jämföra detta resultat med det som 
man fick fram av ett användartest på prototypen. Fyra stycken användare beslutades att deltaga i 
testen; två mindre vana användare och två användare med mycket kunskap om människa-
datorinteraktion, här kallade expertanvändare. Syftet med detta var att man skulle få ett brett 
spektrum på återkopplingen från användarna. 

Användartestet utfördes också för att se om de problem som förutsågs fanns med. Under 
testet följdes riktlinjer från en artikel av Judy Ramy (2004) och en hybrid av observations- och 
tänka-högt-metoden användes (Thompson, 1999). Testet spelades in på MD-spelare och 
anteckningar gjordes utifrån Molichs anteckningsteknik (2002). Uppgifterna som ingick i 
användartestet kan ses i bilaga 2. 

3.5 Utvärdering av användartest på befintlig webbapplikation 
Efter användartesten nedtecknades problem, arbetssätt och synpunkter för varje testperson. En 
sammanfattning av dessa finns i bilaga 3. Tabell 1 visar de problem och arbetssätt som ansågs 
viktigast och där de kunde förbättras med användning av AJAX. 

Problem/arbetssätt Lösning 
1. När användarna fyllde i ett upptaget 
användarnamn uppstod en viss tvekan innan 
de såg vad som var fel. 

1. Genom att använda AJAX kan användaren 
få information om att användarnamnet är 
upptaget direkt efter han har lämnat fältet. 

2. Flera av användarna vill lägga in rubrik för 
rubrik eller fråga för fråga vilket inte är möjligt 
i det befintliga systemet 

2. Genom att göra enkätskapandet mer som 
en ordbehandlare i AJAX kan användaren 
fritt lägga till frågor och rubriker i vilken 
ordning de vill. 

3. Flera av användarna vill kunna klicka på 
frågorna som de har skapat för att redigera 
dem 

3. Detta kan lösas genom att man kan klicka 
på texten för att göra den redigerbar. 
Informationen sparas så fort användaren har 
lämnat fältet eller tryckt enter. 

4. En av användarna vill kunna klicka på e-
postadressen för att kunna ändra den 

4. Detta kan lösas m h a AJAX. Användaren 
kan klicka direkt i texten för att få den 
redigerbar och informationen sparas när 
användaren har lämnat fältet eller tryckt på 
enter. En ångra-knapp bör också finnas om 
användaren klickar där av misstag. 

5. Två av användarna vill också kunna ändra 
ordning på frågorna vilket inte går 

5. Genom att implementera en ”drag and 
drop”-funktion kan detta lösas. Genom att 
använda AJAX kan man slippa undan ”spara-
knappar” och databasen kan uppdateras så 
fort man har släppt frågan på rätt plats. 



6. En av användarna vill kunna välja hur 
frågorna ska besvaras efter att man har skrivit 
in sina frågor 

6. Genom att erbjuda användaren olika 
arbetssätt kan man tillgodose detta önskemål. 
Om användaren trycker ’enter’ efter att ha 
skrivit in en fråga kan han fortsätta med nästa 
direkt. Trycker han däremot Shift + enter får 
användaren välja svarsalternativ. Detta bör 
göras så tydligt som möjligt för användaren. 

7. En av användarna saknar en tillbaka-knapp i 
formuläret för att uppdatera. 

7. Genom att använda lösning nr. 4 slipper 
man undan detta problem 

8. Flera av användarna blir något förvirrade 
eftersom redigeringen görs på två olika sätt -
klicka på länken för att ändra information om 
användaren och klicka i kryssrutan för att 
sedan klicka på ”ta bort” för att ta bort 
användaren. 

8. Genom att använda lösning nr. 4 kan man 
förhoppningsvis förtydliga det mer. 
Information om hur man redigerar bör dock 
finnas. 

Tabell 1 – Problem, arbetssätt och förslag på lösningar efter användartest på webbapplikation 

3.6 Revidering av pappersprototyp 
När tabell 1 hade tagits fram gjordes en mindre revidering av pappersprototypen Efter 
användartestet, och under samtal med personer som hade varit med och utvecklat 
webbapplikationen, kom vi fram till att vägledningsinformation kunde behövas vid 
enkätskapandet (lösning nr.2). 

3.7 Prioritering av lösningar 
Efter att användartestet hade utförts gjordes också en prioritering av lösningarna. Ordningen 
framgår av de siffror som finns för varje lösning (i ovanstående tabell), där ett är viktigast och 
åtta är minst viktigt. Prioritering baserades på vad som var möjligt att genomföra i denna uppsats, 
problemets relevans, samt var AJAX kan göra en stor del för att förbättra användbarheten. Syftet 
var inte att implementera alla dessa lösningar utan endast en del av dem skulle kunna realiseras 
under denna uppsats. Lösningar som inte implementerades kan ligga till grund för vidare 
utveckling av prototypen (se kapitel Resultat och diskussion). 

3.8 Implementering av prototyp 
Innan varje lösning beskrivs mer i detalj kommer en kort förklaring av hur 
kommunikationen sker med servern, utan att behöva ladda om hela webbsidan. På 
klientsidan finns en HTML-sida (alternativt server-genererad PHP-sida) med ett antal 
javascriptsfunktioner. Följande funktion hanterar anrop till servern: 

function sendRequest(id, iid) {   
var value = document.getElementById(id).value; 
if (value.length >= 1) {

loadXMLDoc("http://student.msi.vxu.se:3458/users/ejotb00/
MEC730/AJAX/insertIntoDb02.php?id="+id+"&value="+value+"
&id="+iid);

}
}



Denna JavaScriptsfunktion begär en URL på servern med tre parametrar från html-
dokumentet. Den anropar då funktionen loadXMLDoc(nedan) som skapar ett 
XMLHttpRequest-objekt om det finns implementerat i webbläsaren. Om inte objektet finns 
försöker den skapa objektet genom ActiveX (vilket sker för Internet Explorer). Funktionen 
sendRequest anropas från någon av händelsehanterarna som finns i Document Object 
Model (DOM), t ex onClick. På serversidan utförs något, i detta exempel anropas en PHP-
sida som i sin tur sätter in eller uppdaterar värden i en databas. 

function loadXMLDoc(url) { 

if (window.XMLHttpRequest) {        
req = new XMLHttpRequest(); 
req.onreadystatechange = processReqChange; 
req.open("GET", url, true); 
req.send(null);

} 
else if (window.ActiveXObject) {         

isIE = true;        req = new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");        
if (req) {

    req.onreadystatechange = processReqChange;   
req.open("GET", url, true);  req.send();

    }
}
}

Det behövs också en funktion för att ta emot data från servern. Detta sker i följande 
funktion: 

function processReqChange() 
{    if (req.readyState == 4) 
{

       if (req.status == 200) {
document.getElementById("response").innerHTML =   

req.responseText;
} 

}
}

Här kontrolleras om förbindelsen är klar (req.readyState == 4) och om XMLHttpobjektet 
tog emot data på rätt sätt (req.status == 200). När så är fallet kan man komma åt data från 
den begärda URL:en genom req.responseText. I funktionen loadXMLDoc anropas 
URL:en genom följande kod: req.open(”GET”, url, true). Den tredje parametern har 
värdet trueoch anger att anropet ska ske asynkront så att inte webbläsaren stannar upp när ett 
anrop görs (Langridge, 2005, s 228). 
Detta är den grundläggande principen som används i prototypen för att hämta och ta emot data i 
bakgrunden, utan att behöva ladda om hela webbsidan. 



3.8.1 Lösning nr.1: kontroll av användarnamn 
För att lösa problem nr.1 (se kap 3.5) kan man ge användaren återkoppling om användarnamnet 
är upptaget när användaren har lämnat fältet för användarnamn (se figur 5). Detta sparar tid och 
kraft enligt Langridge (2005, s. 228). 

När lösningen togs fram följdes riktlinjer från Adams artikel ”Usable Interactivity with 
Remote Scripting” ( 2005). För att användaren skulle få en tydlig indikation om att 
användarnamnet var upptaget valdes en röd färg för texten. Fältet för användarnamnet valdes 
också till röd för att markera att något i fältet bör åtgärdas. Man kan också ge användaren 
återkoppling efter varje bokstav som skrivs eller efter en viss tid efter att de har slutat skriva. 
Adams menar dock att man inte bör ge användaren återkoppling förrän man vet att användaren 
har skrivit klart, d v s när de lämnar fältet. Därför följdes detta råd vid implementeringen av 
lösningen. 

I övriga fält, som kontrolleras på klientsidan, ges återkoppling på samma sätt för att få en 
konsekvent utformning på formuläret. Det skulle också vara förvirrande för användaren om 
återkopplingen gavs på två olika sätt. I övrigt anses det vara bättre att ge användaren återkoppling 
i formuläret än via dialog-rutor. Anledningen till detta är att användaren kan referera till felet när 
han korrigerar det (Langridge, 2005, s 134). 

Figur 
5 – Användaren får återkoppling direkt om användarnamnet är upptaget

3.8.2 Lösning nr 2 och 3, skapa och redigera enkät 
Denna lösning implementerades för att göra enkätskapandet mer flexibelt. Genom att göra 
skapandet mer som i en ordbehandlare kan användaren få en bättre översikt och arbeta mer 
effektivt. Från början var det tänkt att användaren skulle kunna lägga till rubriker och frågor i 
önskad ordning, ungefär som att skriva text i en ordbehandlare. Dock var det svårt att realisera 
detta i prototypen under tiden för uppsatsen. Därför fick lösningen bli en kompromiss; 
användaren måste först skapa en rubrik och därefter lägga till minst en fråga. Sedan kan han välja 
att skriva in ytterligare en fråga eller att skapa en ny rubrik. Användaren kan dock klicka på de 
frågor och rubriker som han har skrivit och redigera dem. Ytterligare en avgränsning gjordes 
också p g a tidsbrist. I webbapplikationen kan man ange hur varje fråga ska besvaras men det fick 
skalas bort i prototypen. 

När användaren har valt att skapa en ny enkät möts han av ett A4-liknande gränssnitt (se 
figur 6) där namn och första rubrik för enkäten är ifylld. 



Som det framgår av figur 6 kan användaren klicka på texterna för att redigera dem. Detta gör 
också att användaren blir införstådd med hur systemet fungerar, det blir naturligt för 
användaren att klicka på rubriker och frågor för att redigera dem. 

När användaren har valt att redigera en rubrik får han information om pågående aktivitet till 
höger (se figur 7). Syftet med informationen är att den ska underlätta för användaren att komma 
in i prototypens funktionalitet. Det är också ett nytt sätt att hantera formulär på webben, så 
denna typ av information bör anges (Langridge, 2005, s 207). Detta är också en av de stora 
utmaningarna då man utvecklar Ajax-baserade webbapplikationer. Dessa webbapplikationer 
uppför sig inte likadant som traditionella webbapplikationer (Dailey Paulson, 2005, s 17). 

Figur 6 – Skapa och redigera enkät 

Figur 7 – Vägledningsinformation till användaren 

3.8.3 Lösning nr. 4: klicka för att redigera text 
För att effektivisera redigering av en användare implementerades lösning nr. 4. Syftet var att 
snabba upp redigeringen så att användaren (administratören) kunde klicka på en post, redigera 
den och sedan snabbt spara den genom att trycka ENTER eller lämna fältet. I den befintliga 
webbapplikationen måste användaren klicka på en post, få upp en ny sida där han kan redigera 



flera uppgifter och sedan klicka ”uppdatera” för att spara ändringarna. 
I prototypen valdes att informera användaren om hur man kan redigera en post. Ovanför 

redigerbara poster placerades texten: ” Klicka i texten för att göra den redigerbar. Spara genom 
att lämna fältet eller trycka ENTER”. Musmarkörens utseende valdes att ändras till en hand då 
man för markören över en redigerbar text. Syftet med detta var att användaren skulle få en 
indikation om att han kan klicka på texten. När användaren väl har klickat där blir 
bakgrundsfärgen i fältet gult. Detta för att skilja texten från övrig text och få användaren att 
förstå att texten går att ändra. När användaren är klar med ändringen kan han spara den genom 
att trycka ENTER eller lämna fältet. Eftersom detta är ett nytt sätt att hantera formulär bör man 
ge användaren återkoppling om att ändringen genomförs/har blivit genomförd (Langridge, 2005, 
s 207). I prototypen utfördes detta genom att en grön bock visades under 1,5 sekunder då 
användaren har valt att spara informationen. Detta illustreras i figur 8. 

Figur 8 – Återkoppling till användaren då han har sparat en post 

3.9 Utförande av användartest på prototyp 
När prototypen hade implementerats var det dags för ett användartest även på denna. Det 
primära syftet med testet var att se om användbarheten hade förbättrats i denna prototyp. För att 
kunna jämföra resultaten mellan de olika användartesten, deltog samma testpersoner som utförde 
användartestet av webbapplikationen. Testet utfördes på samma sätt som vid testet med 
webbapplikationen där en hybrid av observations- och tänka-högtmetoden användes (Thompson, 
1999). Uppgifterna i testet var i stort sett samma som i första testet. Dock hade sättet att utföra 
uppgifterna på förändrats en hel del. Därför hade testanvändarna ingen större fördel av att ha 
testat webbapplikationen. Uppgifterna i användartestet kan ses i bilaga 4. 

3.10 Utvärdering av användartest på prototyp 
Efter att användartestet hade genomförts, antecknades resultaten ner. Dessa kan ses i sin helhet 
i bilaga 5. I tabell 2 finns en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 



Lösning Positivt Negativt & förslag på 
förbättringar 

Lösning nr 1 : Genom att 
använda AJAX kan 
användaren få information 
om att användarnamnet är 
upptaget direkt efter han har 
lämnat fältet. 

Alla användare ser felet direkt 
och korrigerar det med en 
gång. Alla tycker att det går 
snabbt och smidigt. 

En av expertanvändarna 
tycker att man också skulle 
kunna ge information om att 
användarnamnet är ledigt. 
En av expertanvändarna 
föreslår att man kan 
kontrollera användarnamnet 
efter en viss tid. 

Lösning nr 2: Genom att göra 
enkätskapandet mer som en 
ordbehandlare i AJAX kan 
användaren lägga till rubriker 
och frågor som påminner om 
listhantering i 
ordbehandlingsprogram. 

En av expertanvändarna 
tycker att A4-gränssnittet gav 
en bra bild av det han skapar. 
Alla tycker att det går snabbt 
att skapa frågor och rubriker 
när man har förstått hur man 
gör. 

En av de ovana användarna 
hittar inte backtangenten, 
hon förstår inte vilken 
tangent som avses. De ovana 
användarna tvekar ett tag 
innan de börjar skapa en 
enkät. Expertanvändarna 
skulle vilja ha bättre stöd för 
tabb- och piltangenter. 

Lösning nr 3: Texten kan 
göras redigerbar genom att 
användaren klickar på den. 
Informationen sparas så fort 
användaren har lämnat fältet 
eller tryckt ENTER. 

Användarna ändrar 
enkätnamn, frågor och 
rubriker relativt snabbt. 

De ovana användarna tvekar 
ett tag innan de klickar på 
texten. En av 
expertanvändarna ser först 
inte var namnet för enkäten 
finns. 

Lösning nr 4: Användaren kan 
klicka direkt i texten för att få 
den redigerbar och 
informationen sparas när 
användaren har lämnat fältet 
eller tryckt på enter. En ångra-
knapp bör också finnas om 
användaren klickar där av 
misstag. 

Alla användare tycker att det 
var väldigt effektivt att 
redigera en post på detta sätt. 

För de ovana användarna tar 
det en stund innan de förstår 
hur de ska gå tillväga. Två av 
användarna skulle vilja att 
hela raden i tabellen 
markerades för att förtydliga 
mer. En av 
expertanvändarna skulle 
också vilja ha en sparaknapp. 

Tabell 2 – Resultat, utvärdering av användartest på prototyp 

3.11 Diskussion kring negativa resultat 
Som det framgår av tabell 2 uppkom positiva resultat av användartestet, vilka diskuteras mer i 
kapitel Resultat och diskussion. Under testet och under intervjuer med testanvändarna (bilaga 
6) uppkom också problem och förslag på förbättringar. De viktigaste av dessa finns under 
”negativt och förslag på förbättringar” i tabell 2. 

En av expertanvändarna föreslog att man kan ge återkoppling om att användarnamnet är 
upptaget efter en viss tid istället för att ge återkopplingen då användaren har navigerat till nästa 
fält. Fördelen med detta är att man då inte behöver gå tillbaka till fältet för användarnamn och 
ändra, vilket gör att användningen blir något mer effektiv. Det finns dock några 
användbarhetsproblem med denna lösning. Olika användare skriver olika snabbt så det kan 
därför vara svårt att veta hur lång tid man ska vänta innan man kontrollerar användarnamnet. Det 



kan vara irriterande för användaren om han får meddelande om att användarnamnet är upptaget 
innan han har skrivit klart. Man bör därför inte ge återkoppling förrän användaren har lämnat 
fältet (Adams, 2005). Detta diskuteras också i kapitel 3.8.1. 

I några av lösningarna uppstod en viss tvekan innan användarna förstod hur de skulle gå 
vidare. Detta kan ses som negativt ur användbarhetssynpunkt, ett system ska vara lätt att lära sig 
(Molich, 2002). Dock förstod alla användare hur de skulle gå vidare när de hade bekantat sig med 
applikationen. När de väl hade förstått hur man gick tillväga tyckte alla användare att det var 
effektivt att använda. Därför skulle man kunna säga att användbarheten har förbättrats vad det 
gäller effektiviteten men att man skulle kunna förbättra inlärningströskeln. 



4. Resultat och diskussion 

4.1 Jämförelse av resultat mellan användartesten 
Efter testet på webbapplikationen identifierades en del problem och önskvärda arbetssätt (tabell 
1). Det första problemet var: ”När användarna fyllde i ett upptaget användarnamn uppstod en 
viss tvekan innan de såg vad som var fel.” I prototypen implementerades en lösning för detta 
problem genom att ge användaren en tydlig återkoppling så fort användaren har lämnat fältet. 
Denna lösning gav ett positivt resultat då samtliga användare korrigerade felet med en gång. Den 
tvekan som uppkom i webbapplikationen hade eliminerats. Under testets gång och under 
intervjuer uttryckte en del av användarna sina åsikter om lösningen. ” Intressant att man får 
feedback under tiden man fyller i formuläret” och ” bra feedback formuläret igenom”, var några 
av kommentarerna. 

Under användartestet av webbapplikationen uppkom önskemål om att kunna lägga till 
frågor och rubriker som i ett ordbehandlingsprogram. Detta implementerades så att 
användaren kunde lägga till rubriker och frågor likt listhantering i ett ordbehandlingsprogram. 
Alla användarna tyckte att det var lätt att lägga till frågor och rubriker när man hade kommit in 
i hur det fungerade. Eftersom funktionaliteten ej är identisk med den i webbapplikationen på 
denna punkt, är det emellertid svårt att göra en bra jämförelse mellan testresultaten här. Mer 
om detta i kapitel 4.2. 

I användartestet av webbapplikationen uppkom problem när användarna skulle ändra namn 
på enkäten. En del undrade vad ”ändra info” var för något och en av användarna såg inte att 
enkätnamnet hade blivit ändrat. Detta förbättrades med lösningen i prototypen (lösning nr.3, 
tabell 1). De flesta användarna ändrade enkätnamnet snabbt och enkelt. Det rådde heller inga 
tveksamheter om att enkätnamnet hade blivit ändrat när de hade gjort ändringen. I användartestet 
på webbapplikationen uppkom också önskemål om att kunna redigera frågor och rubriker genom 
att klicka på dem. Detta implementerades i prototypen och utfördes av de flesta användare, även 
om det inte var en uppgift i användartestet. 

Ett önskvärt arbetssätt var: ”En av användarna vill kunna klicka på e-postadressen för att 
kunna ändra den.” Detta implementerades i prototypen så att användaren kunde klicka på 
texten, göra en ändring och spara genom att lämna fältet eller trycka returtangenten. Samtliga 
användare tyckte att det var effektivt att redigera en post på detta sätt. ” Bra att man kan klicka 
direkt i texten” och ”det var snabbt och smidigt”, var några av kommentarerna som framfördes 
efter testet. 

4.2 Validitet 
Efter en jämförelse mellan de båda användartesten uppkom en indikation om en förbättrad 
användbarhet i prototypen. Alla användare har uttryckt en känsla av att uppgifterna gick snabbare 
och smidigare att utföra i prototypen. Undersökningen hade dock fått en högre validitet om flera 
testpersoner hade använts. Det är inte säkert att utfallet skulle bli likadant om flera testpersoner 
hade använts. Nielsen menar att man får fram bra resultat av att göra användartest på fem 
personer (2000). Därför hade resultatet fått en högre validitet om ytterligare en testperson hade 
deltagit i testet. Dock har inte målet varit att skapa ett fullständigt system utan istället att få en 
indikation om en förbättrad användbarhet. 

I prototypens enkätskapande (lösning nr 2, tabell 2) skedde en avskalning så att inte hela 
lösningen blev implementerad som den var tänkt från början. Därför blir jämförelsen av 
enkätskapandet inte lika giltig som den hade varit om funktionaliteten hade varit identisk i de 
båda systemen. 

4.3 Reflektion 



Under arbetet med att ta fram en prototyp framkom en del tankar och funderingar. Nedan
följer några intressanta saker som uppdagades under uppsatsens gång. 

4.3.1 Konsekvent interaktionssätt 
En intressant sak som uppkom under användartestet av prototypen var att en användare ville 
fortsätta att utföra sina uppgifter som tidigare. Detta var när användaren först hade skapat en 
enkät där han använde returtangenten för att skapa frågor och rubriker och komma vidare i 
interaktionen. När användaren sedan skulle logga in som administratör möttes han av ett vanligt 
inloggningsformulär. Användaren matade då in användarnamn och tryckte på returtangenten. 
Formuläret postades och ett felmeddelande visades på skärmen. Användaren förstod inte var 
som var fel. Detta diskuterades med användaren och då visade det sig att han trodde att man 
skulle komma till nästa fält genom att trycka på returtangenten. Orsaken till detta var att han hade 
gjort så tidigare då han skapade en enkät. Därför kan det vara bra att tänka på att man skapar ett 
konsekvent interaktionssätt i det system man utvecklar. 

4.3.2 Ny interaktionsform på webben 
Eftersom Ajax-applikationer innebär en ny interaktionsform på webben bör man tänka på att alla 
användare inte är vana vid hur de fungerar (Dailey Paulson, 2005, s 17). Detta kan medföra att 
man behöver lägga till information om hur man utför vissa uppgifter, vilket skedde i prototypen 
för uppsatsen (se figur 9). Det kan vara en ganska tidskrävande process då man måste tänka 
igenom hur och var man ska utforma denna information så att den blir mottaglig för användaren. 
Då testanvändarna skulle redigera en post i administrationssystemet hade en text placerats 
ovanför alla poster. Denna information lästes av tre användare men uppmärksammades inte av 
en användare. Dock klarade användaren uppgiften utan denna information. I intervjuer med 
testanvändarna ansåg alla användare att den vägledningsinformation som angavs i applikationen 
var nödvändig. Utan denna trodde de inte att de skulle ha klarat uppgifterna lika bra eller inte alls. 
Istället för att skapa vägledningsinformation som i figur 9 skulle man istället kunna ge 
information om att innehållet är redigerbart då användaren för musmarkören över texten. På så 
sätt får användaren en bra återkoppling om att innehållet är redigerbart. Dock kan det bli 
problem om användaren är passiv och inte för markören över den information som är redigerbar. 
Därför kan det vara en god idé att kombinera vägledningsinformation intill innehållet och när 
användaren för musenmarkören över det som kan redigereras. 

Wroblewski (2005a) menar att man kan lära mycket från vanliga program när man utvecklar 
Ajax-applikationer. Den bästa lösningen hittas ofta genom att kombinera riktlinjer för program- 
och webbgränssnitt. Han menar också att man inte kan bortse från de webbkonventioner som 
finns när vi utvecklar webbapplikationer. Om man tar bort spara-knappar kanske användaren 
frågar sig om informationen blev sparad eller inte. Denna situation uppstod när några av 
användarna skapade enkäter. Här gavs information om hur man sparade men ingen återkoppling 
om att informationen hade blivit sparad. Det visade sig dock att två av användarna undrade om 
informationen hade blivit sparad eller inte. När testanvändarna redigerade en post i 
administrationssytemet gavs återkoppling om att informationen hade blivit sparad och där 
uppstod ingen tvekan om informationen hade blivit sparad eller inte. Således bör man tänka på 
att ge tydlig återkoppling när något har sparats. 



Figur 9 – Vägledningsinformation till användaren 

4.3.3 Utveckling av Ajax-applikationer 
Arbetet med att ta fram prototypen gick ganska bra till en början. Principen som beskrivs i 
kapitel 3.8 kunde återanvändas i samtliga delar i prototypen och gjorde att arbetet med att skicka 
och ta emot data blev smidigt. Dock var några saker lite svårare att implementera. Detta 
handlade oftast om saker som skulle ske på klientsidan med hjälp av DHTML. Det var ibland 
svårt att hantera flera händelsehanterare för ett och samma element. 

Prototypen testkördes i Mozilla Firefox 1.0.6. Några mindre tester gjordes också i Internet 
Explorer 6 och Netscape 7 men där fungerade inte vissa saker. Det är också ett problem att hå i 
åtanke då man utvecklar AJAX-applikationer, JavaScriptimplementeringarna skiljer sig åt i de 
olika webbläsarna och gör att testkörningen kan bli tidskrävande (Dailey Paulson, 2005, s 17). 
Eftersom tekniken är ny saknas det också bra utvecklingsverktyg men många verktyg väntas 
komma inom kort. Detta tillsammans med bättre webbläsare och bättre nätverkskapacitet 
kommer att förbättra AJAX:s möjligheter i framtiden (Dailey Paulson, 2005, s 17). 

En annan sak som uppkom under utvecklingsarbetet var att det kan bli problem då 
användaren väntar på svar från servern. I den traditionella webbapplikationsmodellen får 
användaren respons om att kommunikation sker med servern i webbläsaren. Detta sker ofta i 
form av en animerad ikon längst upp till höger i webbläsarfönstret och även i statusfältet längst 
ned. Så är inte alltid fallet i AJAX-applikationer och användaren kan således bli förvirrad om 
svaret från servern skulle dröja. Det kan därför vara en god idé att ge information till 
användaren om att kommunikation sker med servern (Adams, 2005). 

4.3.4 Andra användningsområden 
Under arbetet har några tankar dykt upp angående andra användningsområden för AJAX.
Ett område där man bör kunna dra nytta utav denna teknik är webbtjänster inom 
mobiltelefonmarknaden (se också kapitel 2.4.2)  Här är man beroende av en snabb åtkomst från 
servern och genom att utnyttja AJAX kan man få en mer effektiv kommunikation med servern 
då bara den information som är nödvändig för stunden behöver skickas. Man kan också skicka 
och ta emot data i bakgrunden när användaren är passiv och detta borgar också för en mer 
effektiv kommunikation. 

Många företag kommer säkert också att utnyttja tekniken vid längre webbformulär. Här kan 
man verkligen göra felhanteringen mer effektiv genom att utnyttja AJAX. Istället för att få alert-
rutor som säger att man måste gå tillbaka till början av formuläret och ändra något (som man 
sedan kanske glömmer när man väl kommer dit), kan man istället kontrollera fältet direkt och ge 
användaren information om något är felaktigt precis efter han har fyllt i informationen. Detta 
ger en mer direkt återkoppling och bör kunna snabba upp webbformulärshanteringen för 
användaren. 



4.4 Slutsatser 
Vad måste jag som utvecklare tänka på när jag utvecklar system med denna teknik? Detta var en 
av frågeställningarna i denna uppsats. Under arbetet med uppsatsen har det visat sig att det finns 
en del att tänka på om man jämför med att utveckla system med den traditionella 
webbapplikationsmodellen. De viktigaste sakerna som uppkom under denna uppsats var:

• Återkoppling om att information har blivit sparad kan ibland vara nödvändig och måste 
då göras tydlig så att användaren uppmärksammar den. 

• Ge användaren information om hur man utför vissa saker då det är en ny 
interaktionsform på webben. 

• Använda sig utav ett konsekvent interaktionssätt applikationen igenom så att användaren 
känner igen sig. 

• Återkoppling om att kommunikation med servern pågår, kan vara nödvändig i vissa fall 

Uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka om traditionella webbapplikationer kan bli mer 
användbara genom att utnyttja AJAX. Därav frågeställningen: kan man göra webbapplikationer 
mer användbara genom denna teknik? I denna undersökning har en indikation uppkommit om 
att användbarheten har blivit förbättrad i prototypen. Framförallt är det effektiviteten som har 
förbättrats. I samtliga lösningar (se tabell 2) uppkom en antydan om att en bättre effektivitet hade 
implementerats. Detta beror till största del på att antalet knapptryckningar och musklick kunde 
reduceras m h a AJAX. Man hade också stor fördel av att kunna skapa och redigera text utan att 
behöva ladda om hela webbsidan. Det kan dock vara en utmaning att få applikationen 
lättförståelig och uppfylla användbarhetspunkten ”lätt att lära sig” (se kapitel 2.4). Detta för att 
AJAX är en ny interaktionsform på webben som inte alla användare är vana vid. Därför behöver 
vi diskutera, testa och experimentera med tekniken så att vi kan få fram bra konventioner för 
även denna teknik. 
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Bilaga 1 - Analys av funktioner 
Detta är en beskrivning av de funktioner som man planerade att implementera i prototypen. 

Framtagning av en enkät 
När man skapar en ny enkät kan man kontrollera att enkätnamnet inte redan är upptaget. Detta 
görs på samma sätt som beskrivs under rubriken ”Registrering till systemet”. Man skulle kunna 
göra om enkätskapandet så att det liknar ett ordbehandlingsprogram. Användaren kan då fritt 
skriva rubriker och frågor så som han önskar. Om användaren skriver in en fråga och trycker på 
retur så kan ett fönster komma upp där han får välja hur frågan ska besvaras. Användaren skulle 
också kunna byta ordning på frågor och rubriker på samma sätt som beskrivs under ”Redigering 
av frågor”. På detta sätt användaren kan användaren skapa, redigera och få en översikt för 
enkäten på en och samma gång. Denna modell bygger på att man gör om den befintliga 
modellen och då behövs inte det som beskrivs under ”Redigering av frågor”. 

Administrationssystemet - Redigera användare 
I det befintliga systemet finns det ett litet administrationssystem där det går att redigera en 
användare av systemet. Om man vill ändra några uppgifter kan man klicka på namnet för 
användaren och då kommer man till en ny sida med ett formulär. Här kan man ändra namn, e-
post, användarnamn och lösenord för användaren. När man har gjort önskade ändringar trycker 
man på uppdatera för att få ändringarna sparade. Denna procedur skulle man kunna göra 
snabbare och mer intuitiv genom att låta administratören redigera informationen på samma sida. 
Administratören skulle kunna klicka på en ”redigera-symbol” eller på namnet för att göra fälten 
redigerbara. Informationen kan sparas när administratören lämnar fälten med musmarkören eller 
genom att trycka på en ”uppdatera-knapp”. 

Redigering av enkäter 
På startsidan i det befintliga systemet kan användaren ta bort enkäter från systemet. När 
användaren trycker på ”Ta bort” får användaren upp en ”alert-ruta” som meddelar att enkäten 
kommer att tas bort från systemet. Men det ges ingen information om vilken enkät som kommer 
att tas bort (användaren kan ha valt fel enkät av misstag), därför skulle användaren kunna ta bort 
fel enkät från systemet. Ett sätt att lösa detta på är att markera vilken enkät som kommer tas 
bort genom att markera den med en färg och skriva ut namnet på enkäten i en dialogruta. I 
denna dialogruta får användaren också välja om han vill gå vidare eller avbryta. 

Användaren bör även kunna ändra namn på enkäten här. Det kan göras på liknande sätt som 
beskrivs under ”Administrationssystemet - Redigera användare”. En kontroll av att användaren 
inte matar in ett redan befintligt namn bör ske. Detta kan göras på samma sätt som beskrivs 
under rubriken ”Registrering till systemet”. 

Redigering av frågor 
Ett önskemål som kom upp efter implementeringen av det befintliga systemet var att man skulle 
kunna redigera frågor på ett bättre sätt. I skrivande stund går det endast att ta bort en fråga och 
sedan lägga till en ny (hamnar då längst ner i enkäten). Med hjälp av AJAX skulle man kunna 
implementera detta på ett bra sätt. Genom att klicka på en fråga i enkätöversikten kan man 
redigera den på ett enkelt sätt. Man skulle då kunna omformulera frågan, ändra typ av fråga och 
ändra på kommentarer. Detta skulle kunna göras i en ”divbox” som kommer upp intill frågan 
upp då man klickar på den. Ett annat önskemål var att det skulle gå att ändra ordning/byta plats 
på frågorna på ett enkelt sätt. Genom att implementera en ”drag and drop-metod” i AJAX 
skulle man kunna tillgodose detta önskemål. Användaren skulle då kunna flytta frågorna till 
önskad plats utan att behöva trycka på en ”spara-knapp”. Man bör dock göra själva 



funktionaliteten väldigt tydlig så att användaren förstår att det går att byta ordning på frågorna 
genom att ta tag i dem och släppa dem på önskad plats. 

Registrering till systemet 
Man kan kontrollera, utan att behöva ladda om sidan, att användarnamnet inte är upptaget. Om 
det skulle vara upptaget kan man ge användaren information om det på ett bra sätt. Man kan t ex 
markera fältet med en bakgrundsfärg och skriva ut vad som är fel intill fältet. Användaren kan då 
ändra användarnamnet och få återkoppling om det är ledigt. (Man skulle också kunna ge förslag 
på andra, lediga, användarnamn). På så sätt kan användaren spara tid och bli mer effektiv. Man 
bör dock ge användaren feedback om att användarnamnet verifieras så att inte användaren går 
vidare och får information om att användarnamnet är upptaget när han fyller i ett annat fält. 
Detta kan uppfattas som ett störande moment för användaren (Cameron, 2005). En lämplig 
feedback skulle kunna vara en textruta (ev. med en animering) som visar att kommunikation sker 
med servern. 

Övriga fält bör också kontrolleras så att korrekt data finns i dem. Detta bör dock göras på 
klientsidan för att inte skicka data mellan klienten och servern i onödan. I det befintliga systemet 
sker detta med JavaScript och användaren får återkoppling i form av ”alert-rutor”. Denna 
feedback kommer att göras om så att användaren får återkoppling på samma sätt som vid 
kontroll av användarnamn. Detta görs av två anledningar:

1. Det kan bli förvirrande för användaren om han får återkoppling på två olika sätt. 
2. Användaren får ingen bestående återkoppling genom ”alert-rutor” (Cameron, 2005)

Genom att markera fält och ge användaren ett meddelande intill respektive fält blir 
återkopplingen också tydligare. 
 

 



Bilaga 2 - Användartest av webbapplikation 

1. Registrering till systemet 
a) Ange användarnamnet ”aaa” när du registrerar dig. 
b) Registrera dig som vanligt och ange vilka värden du vill 
c) Logga in 

2. Ta fram en liten enkät med två stycken rubriker och en eller flera frågor per rubrik. Du kan 
skapa egna rubriker och frågor som du själv tycker eller ta fram en enkät enligt mallen nedan: 

Föreläsningarna

Föreläsarna hade goda kunskaper om ämnet 

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 

Ge ett betyg på föreläsningarna 

1
2
3
4
5

Laborationerna 

Labbarna var intressanta 

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 

När du är klar gör du en förhandsgranskning av enkäten 

3. Gå till start. 
a) Ta fram din enkät som du nyss skapade och ändra namn på den
b) Ta bort enkäten från systemet 
c) Logga ut 

4. Du ska nu logga in som administratör. Logga in med ”testadmin” som både användarnamn 
och lösenord. 
a) Ändra Lisas e-postadress till följande: ”lisa@vxu.se”. 
b) Ta bort Lisa från systemet. 
c) Logga ut 

 Testet är klart! 



Bilaga 3 - Analys av användartest på webbapplikation 

Problem 

Registrering 
● När användarna fyllde i ett upptaget användarnamn uppstod en viss tvekan innan de 

såg vad som var fel. 

Skapa en enkät 
● En del av användarna undrade vad de olika svarsalternativen är för något 
● En av användarna tycker det är dumt att data går förlorad om går från steg 3 till 
      steg 2 i enkätskapandet. 
● Frågor bör grupperas bättre så att man ser vilka frågor som tillhör vilka rubriker. 
● En användare tycker det saknas information om vilka begränsningar och 

            möjligheter man har. 
● En av användarna såg inte ”spara fråga-knappen” vilket ledde till förvirring. Vad ska jag 

göra nu? Hittade dock knappen efter en stund. 
● Det bör vara konsekventa namn på knapparna (nästa steg kontra spara fråga) för att inte 

förvirra användaren. En användare börjar skriva en fråga i fältet för information om 
den som ska besvara enkäten. 

● Dålig feedback för användarna om att det inte går att skapa en fråga först 
Det vanligaste alternativet bör vara förvalt när man väljer svarsalternativ 
Ser inte alternativen för rubrik/fråga 
En användare undrar vart hennes svarsalternativ har tagit vägen. (Syns ej i 
enkätöversikten, dock i förhandsgranskningen). 

Redigera och ta bort en enkät 
● En av användarna får inte fram enkäten efter att användaren har gått tillbaka till start. 
● Att ändra namn på enkäten var inte helt självklart för alla användare. 
● En del undrade vad ”ändra info” vad för något och en av användarna såg inte att 

enkätnamnet hade blivit ändrat.
● En av användarna vill ta bort enkäten från själva enkäthanteringen
● En av användarna vet inte om enkäten finns kvar eller inte - loggar ut och loggar in igen 

och ser då att den finns kvar. 
Redigera och ta bort en användare 

● Flera av användarna tyckte det var svårt att se att länkarna ledde till redigering av 
användaren 

● Flera av användarna blir något förvirrade eftersom redigeringen görs på två olika sätt - 
klicka på länken för att ändra information om användaren och klicka i kryssrutan för 
att sedan klicka på ”ta bort” för att ta bort användaren. 

● En av användarna saknar en tillbaka-knapp i formuläret för att uppdatera. 



Arbetssätt 

Skapa en enkät 
● Flera av användarna vill  lägga in rubrik för rubrik eller fråga för fråga vilket inte är 

möjligt i det befintliga systemet 
● En av användarna vill  kunna välja  hur frågorna ska besvaras  efter  att  man har 

skrivit in sina frågor. 
● Flera av användarna vill kunna klicka på frågorna som de har skapat för att redigera dem 
● Två av användarna vill också kunna ändra ordning på frågorna vilket inte går

Redigera och ta bort en användare 

● En av användarna vill kunna klicka på e-postadressen för att kunna ändra den 



Bilaga 4 -Användartest av prototyp 

1. Registrering till systemet 

a) Ange användarnamnet ”aaa” när du registrerar dig
b) Ange därefter ett valfritt användarnamn
c) Prova att göra ett medvetet fel i formuläret, t ex att ange en felaktig mailadress
d) Korrigera felet och slutför registreringen
e) Logga in 

2. Skapa en enkel enkät

a) Ta fram en liten enkät med två stycken rubriker och en eller flera frågor per rubrik. Du kan 
skapa egna rubriker och frågor som du själv tycker eller ta fram en enkät enligt mallen nedan: 

Utvärdering av MEA100

b) Ändra namn på enkäten till t ex Eriks enkät  

c)  När du är klar går du klickar du på ”Start” i menyn till vänster. Ta bort din enkät genom att 
klicka på ”Ta bort”. 
 

3. Du ska nu logga in som administratör. Logga in med ”testadmin” som både användarnamn 
och lösenord. Klicka på ”Ändra/ta bort användare” i menyn till vänster. 

a) Ändra Lisas e-postadress till följande: ”lisa@vxu.se”. 
b) Logga ut 

 Testet är klart! 

Föreläsningarna
Föreläsarna hade goda kunskaper om ämnet
Vad tyckte du om Eriks föreläsningar? 

Laborationerna
Labbarna var intressanta
Hur mycket tid la du ner på labbarna? 



Bilaga 5 - Analys av användartest på prototyp 

Lösning nr. 1 
Resultat – positivt 

● Får feedback när hon fyller i fel användarnamn och korrigerar det direkt.
● Ser feedbacken direkt och rättar till felet, fungerar bra. 
● Bra feedback formuläret igenom. 
● Intressant att man får feedback under tiden man fyller i formuläret

Resultat – negativt 
● Skulle kunna ha feedback efter en viss tid så att man befinner sig i samma fält (finns en 

del problem med det också). 
● Man kanske skulle kunna ge någon information om att användarnamnet är ledigt. Annars 

får man bra och tydlig feedback 

Lösning nr. 2 
Resultat – positivt 

● Väntar en stund, skummar. Fyller sedan i ny rubrik. Skapar sedan rubriker och frågor 
ganska snabbt. 

● En användare tycker att det är skönt med A4-gränssnittet, det ger en bra bild av det han 
skapar. 

● Alla användare tycker att det går snabbt att skapa rubriker och frågor när man har 
kommit på hur man gör. 

Resultat – negativt 

● Tvekar ett tag, för musmarkören över orden. 
● Hittar inte backtangenten, hon förstår inte vilken tangent som avses. 
● När hon kommer på hur hon ska göra går det bra, skriver in frågor utan problem. 
● Hittar inte backtangenten, hon förstår inte vilken tangent som avses. 
● Väntar en stund, skummar. Fyller sedan i ny rubrik. Skapar tre nya frågor, går snabbare 

nu. Ev en spara-knapp för att veta att informationen verkligen sparas, även om det inte 
fyller någon funktion. 

Lösning nr. 3 
Resultat – positivt 

● Tycker det är bra, effektivt! 

Resultat – negativt
● Såg inte enkätnamnet först, användaren tycker att det bör markeras på något vis. 
● Ändra namn på enkät – hur ändrar jag? Går bra efter några sekunder. 
● Tvekar en stund, sen går det bra. Användaren förstår sedan att allt sparas direkt (när 

hon har gått tillbaka till start och klickat på sin enkät och sett att enkäten är sparad). 

Lösning nr 4
Resultat – positivt 



● Tittar och läser. Ändrar Lisas e-postadress och sparar. 
● Bra att man kan klicka direkt i texten. 
● Loggar in och läser informationen, väntar 10 sekunder. Därefter klickar hon i namnfältet 

för Lisa och ser att hon endast kan ändra hennes namn där. Klickar sedan i fältet för e-
postadress och sparar ändringen genom att trycka ENTER. Hon tycker det går snabbt 
och smidigt. 

Resultat – negativt 
● Skulle vilja ha spara-knapp. När man klickar på en post så kanske hela raden skulle 

markeras som i Mac OS X? Annars var det tillräcklig feedback när informationen 
sparades. 

● Läser informationen när hon har loggat in och tvekar en lång stund. Skulle vilja ha så att 
alla fält blir redigerbara för den post man har klickat på. Om jag ändrar, sparas allt då, 
eller bara det jag skriver in? Förstår sedan hur det går till. 



Bilaga 6 – Intervjufrågor efter användartest på prototyp 

● Vad tyckte du om systemet? 
o Vad var bra? 
o Vad var mindre bra? 

● Vad var bra/mindre bra jämfört med förra systemet?
● Vad tyckte du om uppgifterna? Var de lätta att utföra?
● Vad tyckte du om effektiviteten i systemet?
● Var det lätt att förstå hur du skulle göra för att utföra dina uppgifter?
● Var det något som var annorlunda jämfört med förra systemet/andra 
● webbapplikationer? 
● Fick du tillräcklig feedback från systemet?
● Tror du att det skulle vara lika lätt att utföra uppgifterna om ingen vägledning hade 

angivits? 
● Övrigt som du vill tillägga 
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