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Abstract 

Abstract 

L Data AB is a small IT-company that offers complete IT-solutions 
sted to the needs of the customers. It is hard for the employees to bring all 
ssary papers, files and software when visiting a customer. They also have 
culties planning their daily work and to keep track of each other, because 
e lack of a shared calendar. 

 purpose of this report is to answer the following questions: 

 How do you develop a centralized information system for CML Dat
AB where it is possible for the employees to gain access to files, pla

 and where the customers can get access to re

a

CM
adju
nece
diffi
of th

The

a 
n 

their days levant 
information? 

  How do you develop an inform tion system that is easy to manage? 

 How do you make it easier for the employees at CML Data AB to 
update their h

We discussed the problems and tion system with the 
employees and were able to establish a t of needs and requirements which we 
then used as a foundation duri lopment. We used user 
centered system design during the whol nd focused a lot on usability 
and interaction design. 

The project resulted in a stylistically pure and user friendly portal. The portal 
can be used to access and upload files and plan the daily work. It can also be 

omepage? 

 the future informa
se

ng the software deve
e process a

used for administration of the homepage and the portal users.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

rsyr 

 
r, dokument och programvaror som krävs. 

Företaget saknar även en gemensam kalender där det dagliga arbetet kan 

För a
förändri  
att CML ed 
möjlighet att ladda upp och hämta filer, samt en kalender för att underlätta 
planeringen av det dagliga arbetet. Det 
hems

Exam

ata AB 

t och smidigt att administrera? 

Tillsammans med de anställda på företaget togs de krav och behov fram som 
fanns på informationssystemet. Utvecklingsarbetet skedde med stöd av 
användarcentrerad systemdesign och fokuserade mycket på användarvänlighet 
och interaktionsdesign. Innan programmeringen tog vid framställdes ett antal 
prototyper som de anställda fick ha synpunkter på. Ett par av dessa prototyper 
godkändes och låg som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.  

En accessdatabas ligger till grunden för informationssystemet som utvecklats i 
Visual Studio .NET med hjälp av programmeringsspråket Visual Basic .NET 
och serverspråket ASP .NET. 

CML Data AB är ett teknikintensivt och renodlat IT-företag som skrädda
helhetslösningar anpassade efter kundens behov. CML Data AB kan sägas 
fungera som en extern IT-avdelning för företag. Mycket av arbetet sköts ute 
hos kunder och man får ofta åka ut på uppdrag med kort varsel. Det är då svårt
att få med sig de nödvändiga file

planeras.  

tt få en bättre inblick i företagets verksamhet och för att få fram de 
ngsbehov som fanns gjordes en FA/SIMM-analys. Denna analys visade
 Data AB var i behov av ett centraliserat informationssystem m

kunde också konstateras att företagets 
ida behövde förnyas och göras lättare att uppdatera och förändra.  

ensarbetets frågeställningar fastställdes till följande: 

 Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CML D
där det går att planera sitt arbete, få åtkomst till filer och där kunder kan 
komma åt relevant information? 

  Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CML Data 
AB som är enkel

 Hur gör man det lättare och mindre tidskrävande för de anställda på 
CML Data AB att uppdatera hemsidan? 
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Sammanfattning 

Arbetet resulterade i en portal med ett stilrent och användarvänligt gränssnitt. 
Från portalen går det att häm år även att planera 
arbetsveckan och få inform efinner sig genom den 
gemensamma kalendern. Portalen har även en enkel och lättnavigerad 

ör 

ASP .NET 
He i

 

ta och ladda upp filer, det g
ation om vart de anställda b

administrationsdel där det går att uppdatera, ta bort och förändra den 
information som finns i portalen. Från administrationsdelen kan man också 
uppdatera och förändra den nydesignade hemsidan. Genom ett enkelt 
WYSIWYG-gränssnitt kan man lätt uppdatera och lägga till bilder och texter 
på hemsidan. Det finns också funktioner för att lägga till helt nya sidor och f
att lägga till nyheter på hemsidan.  

Nyckelord 

Portal 
Informationssystem 
Interaktionsdesign 
FA/SIMM 
Användarcentrerad systemdesign 
CMS 
Visual Basic .NET 

ms da 

3 



 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................... 7 

.....7 
.7 
.7 

 
 

.........................................................................................9 
ITION...........................................................................................................................9 

sk bakgrund ................................................................ 10 

FA/SIMM............................................................................................................................10 
lys ................................................................................................................10 
sanalys .........................................................................................................11 

.......................................................................................................................12 
L ....................................................................................................................................12 

.........................................................................................13 
ANVÄNDARCENTRERAD SYSTEMDESIGN ..............................................................................14 

hetsdesign i systemutvecklingen....................................................................16 
DESIGN..........................................................................................................19 

eraktionsdesignens huvudprinciper............................................................................19 
Design- och användbarhetsprinciper .............................................................................21 
Användarens behov och krav..........................................................................................24 

2.4.4 Tekniker för att samla in data.........................................................................................25 
2.4.5 Tolkning och analys av data ...........................................................................................26 
2.4.6 Prototyper och design.....................................................................................................27 
2.4.7 Den fysiska designen.......................................................................................................28 
2.4.8 Utvärdering ....................................................................................................................28 
2.4.9 Användare.......................................................................................................................30 

2.5 DATABAS .............................................................................................................................31 
2.5.1 Normalformer .................................................................................................................31 

2.6 SQL .....................................................................................................................................32 
2.7 PROGRAMMERING ................................................................................................................32 

2.7.1 Design.............................................................................................................................32 
2.7.2 ASP .NET Master Page...................................................................................................33 
2.7.3 ASP .NET Skins...............................................................................................................35 
2.7.4 FileUpload......................................................................................................................36 
2.7.5 FreeTextBox....................................................................................................................36 
2.7.6 AdRotator........................................................................................................................37 
2.7.7 DayPilot..........................................................................................................................37 

2.8 CMS-VERKTYG....................................................................................................................38 

3 Genomförande ........................................................................ 40 

3.1 METODVAL ..........................................................................................................................40 
3.1.1 OOS/UML.......................................................................................................................40 
3.1.2 FA/SIMM ........................................................................................................................40 
3.1.3 Användarcentrerad systemdesign ...................................................................................40 
3.1.4 Principer från interaktionsdesign...................................................................................40 

3.2 FÖRSTUDIE...........................................................................................................................41 
3.2.1 Kartläggning av nuvarande verksamhet.........................................................................42 
3.2.2 Behov och krav ...............................................................................................................43 

3.3 PROTOTYPFRAMSTÄLLNING OCH UTVÄRDERING..................................................................43 
3.3.1 Lågnivå prototyping – Första iterationen.......................................................................43 
3.3.2 Utvärdering – Första iterationen ...................................................................................44 

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................
1.1.1 Företagets bakgrund........................................................................................................
1.1.2 Vår bakgrund...................................................................................................................

1.2 PROBLEMFORMULERINGAR ....................................................................................................7
1.3 SYFTE OCH MÅL .....................................................................................................................8
1.4 AVGRÄNSNINGAR..........................
1.5 DISPOS

2 Teoreti
2.1 

2.1.1 Problemana
2.1.2 Verksamhet
2.1.3 Målanalys

2.2 UM
2.2.1 Diagramtyper i UML .............

2.3 
2.3.1 Användbar

2.4 INTERAKTIONS
2.4.1 Int
2.4.2 
2.4.3 

4 



Innehållsförteckning 

3.3.3 Lågnivå prototyping – Andra iterationen .......................................................................45 
3.3.4 Utvärdering – Andra iterationen ....................................................................................46 

3.4 UTVÄRDERING AV .........................................46 
3.5 DATABASMODELL .........................................47 

3.5.1 Val av databas ................................................................................................................47 

8.1 
8.2 
8.3 

8.6

9.2

9.4

4 

4.1 O

1.8 

 
 

4.2 E

6 

7 

8 

9 

CMS-VERKTYG .............................................
ERING .............................................................

3.5.2 Klassdiagram..................................................................................................................48 
3.5.3 Basrelationer ..................................................................................................................50 

3.6 ARBETSFÖRDELNING............................................................................................................51 
3.7 GR AFISKT GRÄNSSNITT ........................................................................................................51 

3.7.1 Framställning av den nya hemsidan...............................................................................51 
.7.2 Framställning av det grafiska gränssnittet i portalen ....................................................52 3

3.8 PROGRAMMERING ................................................................................................................52 
3. Val av programmeringsspråk .........................................................................................52 

Regler för3.  design av koden .............................................................................................53 
3. Utveckling av programkod..............................................................................................53 
3.8.4 Masterpage .....................................................................................................................53 

8.5 Trädstruktur i filarkivet ..................................................................................................543.  
3.  Uppladdning av filer.......................................................................................................55 
3.8.7 WYSIWYG HTML-editor ................................................................................................55 
3.8.8 Kalender - Dagsvy ..........................................................................................................55 
3.8.9 Databasklass...................................................................................................................57 

3.9 IMPLEMENTERING ................................................................................................................58 
3.9.1 Systemkrav......................................................................................................................58 

 Installera .NET Framework 2.0......................................................................................58 3.
3.9.3 Konfigurera IIS för portalen...........................................................................................58 

 Konfigurera IIS för hemsidan .........................................................................................62 3.
3.9.5 Installera portalen ..........................................................................................................62 

Resultat .................................................................................... 64 

 P RTAL ................................................................................................................................64 
4.1.1 Logga in..........................................................................................................................64 
4.1.2 Startsidan........................................................................................................................65 
4.1.3 Nyheter ...........................................................................................................................67 
4.1.4 Kalendern .......................................................................................................................68 

.1.5 Kunder ............................................................................................................................71 4
4.1.6 Filarkiv ...........................................................................................................................72 

.1.7 Användarinställningar....................................................................................................73 4
4. Länkar.............................................................................................................................74 
4.1.9 Administration – Portal ..................................................................................................74 
4.1.10 Administration – Hemsida .........................................................................................79 
4.1.11 Kundernas vy .............................................................................................................85 
 H MSIDA..............................................................................................................................86 
4.2.1 Startsida..........................................................................................................................86 
4.2.2 Nyheter ...........................................................................................................................87 
4.2.3 Leverantörer ...................................................................................................................88 

2.4 Lediga jobb .....................................................................................................................89 4.

5 Diskussion ................................................................................ 90 

Slutsats..................................................................................... 92 

Referenser................................................................................ 93 

Bildförteckning........................................................................ 95 

Sökord...................................................................................... 97 

5 



Innehållsförteckning 

10 Bilagor................................................................................... 98 

6 



Inledning 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagets bakgrund 

CML Data AB är ett teknikintensivt och renodlat IT-företag som skräddarsyr 
helhetslösningar anpassade efter kundens behov. Långsiktiga relationer är 
viktiga för företaget, dessa skapas genom lokal förankring och genom att 
erbjuda kunderna en hög servicenivå.  

CML Data AB ligger i centrala Jönköping vid Munksjöns östra strand. Idag har 
företaget fyra stycken anställda och de jobbar främst ute hos kunder där de 
fungerar som en extern IT-avdelning. Kundkretsen sträcker sig från småföretag 
till större börsnoterade företag, mestadels lokaliserade till Småland. 

Företaget fungerar som en extern IT-avdelning som konfigurerar och installerar 
datorer, servrar och nätverksutrustning. De genomför även service och 
underhåll samt tillhandahåller allt från stora servrar till PC, skrivare, 
lagringsenheter, nätverksartiklar och affärssystem.  

1.1.2 Vår bakgrund 

Vi är tre studenter som läser tredje året på programmet Datateknik med 
inriktning kommunikation och informationsteknik. Första kontakten med CML 
Data AB skedde genom en spontan förfrågan där vi frågade om det fanns något 
intresse att föra en diskussion och gemensamt komma fram till ett förslag på ett 
examensarbete som skulle vara givande för båda parter. 

1.2 Problemformuleringar 
CML Data AB har i dagsläget ett flertal olika system för att hantera sina 
dagliga arbetsuppgifter. Det finns ingen gemensam plats där information som 
är viktig för de anställda på företaget finns samlad. Detta gör att många dagliga 
rutiner tar onödigt lång tid att utföra samt att det blir svårare för de anställda på 
CML Data AB att få med sig och ta fram de programvaror, dokument och filer 
som de behöver när de är ute hos kund.   

Företaget saknar även en gemensam kalender, där de kan planera och 
strukturera upp sina arbetsdagar på ett bra sätt, samt se vilka uppdrag som de 
andra anställda befinner sig på. I nuläget planeras arbetet för varje vecka i ett 
excel-ark.  
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CM  Data AB har en st
tjänster och kontaktupp

L atisk hemsida med information om företaget, dess 
gifter. Arbetet med att uppdatera hemsidan är 

ständligt och kräver viss kunskap om HTML. Denna kunskap finns förvisso 
om företaget men det faktum att arbetet är tidskrävande leder till att 

sidan nedprioriteras. 

CML Data AB får i dagsläget ofta ta hand om små rutinärenden där kunder 
ringer o er frågor av allmän karaktär. Många av dessa 
ärenden s

gar 

 Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CML Data AB 

L Data AB 

 på 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är dels att framställa ett informationssystem åt 
CML Data AB och dels att förnya och utveckla deras befintliga hemsida. 

 Data 

Målet med examensarbetet är att skapa en portal som fungerar som ett 
en ska lätt kunna uppdateras med 
och anställda ska kunna logga in och 

ntern 

h få en modernare och proffsigare 
utformning. Hemsidan ska följa webbstandarder uppsatta av W3C. Sidans 

om
in
uppdateringar av hem

ch ber om hjälp och ställ
kulle kunderna lätt kunna klara av själva om de haft tillgång till 

hjälpdokument och andra filer. 

Med hänsyn till de problem som företaget har, så har följande frågeställnin
utformats 

där det går att planera sitt arbete, få åtkomst till filer och där kunder kan 
komma åt relevant information? 

 Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CM
som är enkelt och smidigt att administrera? 

 Hur gör man det lättare och mindre tidskrävande för de anställda
CML Data AB att uppdatera hemsidan? 

Informationssystemet ska bli en samlingspunkt där de anställda på CML
AB samt deras kunder ska kunna hämta och ta del av relevant information. De 
problem som informationssystemet ska lösa diskuteras under kapitel 1.2 
Problemformuleringar. 

centraliserat informationssystem. Portal
nyheter och annan information. Kunder 
komma åt filer som är specifika för dem. Anställda ska kunna komma åt i
information i sitt arbete ute hos kund. Portalen ska även innehålla en 
planeringskalender så att det blir lättare för de anställda att planera sina dagar 
och se vilka möten och aktiviteter som de andra har inplanerade. 

CML Data AB:s hemsida ska göras om oc

design ska styras av CSS-mallar.  
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1.4 Avgränsningar 
Under de första mötena med Roger och Mattias på CML Data AB diskuterades 
och resonerades det kring vilka funktioner som vore lämpliga att imple
i det framtida informationssystemet. Föruto

mentera 
m ett informationssystem så fanns 

på förslag att utveckla en webbshop. Det diskuterades även kring möjligheterna 

på grund av dess tekniska komplexitet.   

kusera mycket på delar som ingår i systemutvecklingsprocesser. Vi 
kommer att fokusera mycket på användarcentrerad systemutveckling, 
anv

1.5 D
De
exame

För p
kunska ionssystemet. Den teoretiska 
bakgrunden tar upp ämnen som, FA/SIMM, OOS/UML, Användarcentrerad 

design, databasteori samt programmering.  

örs 
 skärmdumpar och beskrivande texter.  

t har 
s.  

att integrera ekonomi- och tidsredovisningssystemet SPCS, webbmail och 
företagets helpdesksystem i informationssystemet. Det gick ganska snabbt att 
konstatera att dessa funktioner inte skulle gå att genomföra med tanke på 
examensarbetets tidsramar eller 

I den teoridel som vi kommer att presentera i denna rapport kommer vi att ta 
upp och fo

ändarvänlighet och interaktionsdesign.  

isposition 
nna rapport är uppbyggd enligt Ingenjörshögskolans mall för 

nsarbeten. 

st resenteras den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för den 
p som vi använt för att utveckla informat

systemdesign, Interaktions

Nästa del omfattar genomförandet och där beskrivs hur teorin har överförts till 
praktiskt arbete och hur vi har gått tillväga för att utveckla 
informationssystemet.  

Därefter följer resultatet där vi presenterar den färdiga produkten. Detta g
till stor del med hjälp av

I diskussionen resonerar vi kring alla de aspekter som utvecklingsarbete
innehållit. Vi diskuterar bland annat resultatet och de metoder som använt

Till sist drar vi de slutsatser som vi kommit fram till med hänsyn till de 
frågeställningar som legat till grund för examensarbetet. 

 

 



Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 

nde 

/SIMM metoden. FA/SIMM står 
för Förändringsanalys enligt SIMM-metoden (där SIMM står för ”Samverkan 

ch idéutveckling med stöd av metodik”).1

s 

Problemanalysen genomförs genom att intervjua personal och på så sätt få fram 
 

efter hur de beror på 
raf kan man sedan följa orsakskedjor.3

                                                

2.1 FA/SIMM 
Vid det inledande systemutvecklingsarbetet är det avgörande för den slutgiltiga 
produkten att fånga upp de problem och förändringsbehov som finns inom 
organisationen. Det som till en början ser ut att vara roten till de problem som 
finns i organisationen kan i själva verket vara konsekvensen av ett annat 
underliggande problem. Att då lösa det som är resultatet av det underligga
problemet leder till att de förändringar som utförs inte löser den bakomliggande 
orsaken. 

För att analysera nuläget och fastställa de förändringsbehov som en 
organisation har kan man använda sig av FA

genom ifrågasättande o

2.1.1 Problemanalys 

En problemanalys genomförs för att ta fram de största problemen som finn
inom organisationen. Detta görs för att kunna ringa in problemområdet och 
detaljstudera detta.2  

vilka problem som finns i verksamheten. De problem som hittas sammanställs i
en problemlista som i sin tur delas in i olika problemgrafer 
varandra. I en problemg

 
1 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001) OOS/UML – En objektorienterad systemutvecklingsmodell för 
processorienterad affärsutveckling, Studentlitteratur, Lund, s 83. 
2 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 84. 
3 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 84. 
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2-1 Problemgraf 

Figuren ovan visar en problemgraf gällande ett företags hemsida, man kan se 
att problem åtta och nio beror på problem fyra som i sin tur är en konsekvens 
av problem nummer fem. De anställda på företaget anser att det är svårt att 
uppdatera hemsidan. Detta leder till att det tar lång tid att uppdatera hemsidan, 
att det in kning till kunder/leverantörer och till att hemsidan 

ed 

2.1.2 Verksamhetsanalys 

För att få fullständig förståelse för hur företaget fungerar i nuläget och hur man 
vill att det ska fungera efter att de nödvändiga förändringarna har genomförts 
görs en verksamhetsanalys. Detta kan till exempel göras med en översiktsgraf. I 
en översiktsgraf ritar man upp de processer och flöden som finns i företaget. 
Med processer menas t ex ordermottagning, produktutveckling eller 
ekonomihantering. Det är alltså själva processen som avses och inte en fysisk 
avdelning, som ett kontor eller liknande.4 De flöden som ritas upp markerar 
informationsflöden och varuflöden inom organisationen. 

För att få en klar bild över hur man vill att verksamheten ska se ut och fungera 
efter förändringarna gjorts, skissar man också fram en översiktsgraf över hur 
detta bör se ut.5  

te finns någon län
inte är aktuell. Att hemsidan inte är aktuell har också lett till att det finns 
bristfällig kontaktinformation på hemsidan samt att den inte är kompatibel m
de största webbläsarna.  

När man har hittat de problem som finns inom organisationen och sett hur de är 
beroende av varandra blir det mycket lättare att bestämma vilka åtgärder som 
behöver vidtas och vilka områden som bör prioriteras. 

                                                 
4 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 80. 
5 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 81. 
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2.1.3 Målanalys 

För att fastställa de delmål och huvudmål som finns inom organisationen 
framställs en målgraf. Målen kopplas samman i målgrafen likt problemen i 
problemgrafen. Målen brukar till en början vara ganska generella men kan ofta 
preciseras över tiden då systemutvecklingsarbetet pågår.  

Den sista delen i en FA/SIMM-analys är att koppla samman problemen med 
målen och få fram de behov och förändringar som finns inom organisationen.6  

 

2.2 UML 
och grundläggande del i allt systemutvecklingsarbete. 

 

 

erade system och mjukvaruutveckling. UML är en 

 
a verkligheten ur ett 

visst perspektiv.

UML är det första modelleringsspråk som har en klar grammatik för grafisk 
beskrivning. Genom att beskriva utvecklingsarbetet med de figurer och 

                  

Modellering är en viktig 
Modellering inom systemutveckling fyller samma funktion som en planritning
gör vid byggandet av ett hus. Genom att modellera säkerställer man att den 
funktionalitet man vill uppnå finns med, att användarnas krav och behov har
fastställts och att andra intressenter kan få en överblick över det tänkta 
systemet.7  

UML är en förkortning för Unified Modeling Language och är ett notations- 
och modelleringsspråk, ett av de populäraste i dagsläget när det gäller att skapa 
modeller för objektorient
uppsättning av figurer och symboler som motsvarar ett visst ting i verkligheten. 
För att beskriva verkligheten med UML använder man sig främst av en mängd
olika diagram, dessa diagram har till uppgift att beskriv

8

symboler som ingår i UML gör man det lättare och smidigare för andra att sätta 
sig in i och förstå det utvecklingsarbete som pågår.9

                               
 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 98. 

7 Introduction to OMG’s Unified Modeling Language, (Updated: 2006-01-05) 
< http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm >, (2006-04-25)  
8 Nordqvist, C-J., (2003-10-21), UML – del 1 av 3, Internetworld,  

/artikel.asp?id=207 >, (2006-04-11) 

6

< http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub
9 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 62. 
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Med UM modellera applikationer som körs på vilken hårdvara, 
operativsystem, programmeringsspråk och nätverksteknik som helst. UML 

a 

 inte är 
objektorienterade som COBOL, Fortran eller Visual Basic.10   

perspektiv. Dessa tolv olika diagram är uppdelade i tre grupper. 

amtyper i UML 

ponentdiagram (component diagram)  

eskrivningsdiagram (use case diagram)  

 Tillståndsdiagram (state chart diagram)  

L kan man 

bygger på ett objektorienterat synsätt och är väl anpassat för att fungera 
tillsammans med objektorienterade programmeringsspråk som C++, C#, Jav
eller Visual Basic .NET. UML är dessutom såpass flexibelt att det går att 
använda tillsammans med äldre programmeringsspråk som

UML använder tolv olika diagram för att grafiskt visa verkligheten ur ett visst 

2.2.1 Diagr

Strukturella diagram:  

 Klassdiagram (class diagram)  

 Objektdiagram (object diagram)  

 Kom

 Grupperingsdiagram (deployment diagram)  

 

Beteende- och tillståndsdiagram: 

 Användarb

 Sekvensdiagram (sequence diagram)  

 Aktivitetsdiagram (activity diagram)  

 Samarbetsdiagram (collaboration diagram)  

                                                 
10 Introduction to OMG’s Unified Modeling Language, (Updated: 2006-01-05) 
< http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm >, (2006-04-25) 
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Styrningsdiagram:  

 Paket (packages)  

 Subsystem (subsystems)  

 Modeller (models)11  

Det är inte säkert att man använder alla tolv diagram i utvecklingsprocessen, 
vissa delar kan bara behöva ett diagram för att kunna beskrivas, medan andra 
delar kan behöva alla tolv diagramtyper. I detta arbete kommer bara 
klassdiagram att användas.12  

Klassdiagram 
 de saker och ting som systemet som 

utvecklingsprocessen ska mynna ut i ska hantera. De föremål som beskrivs i 
kla attribut och operationer, samt relationer 
mellan de olika klasserna som beskrivs. Klassdiagrammet visar samspel mellan 
obj

2.3
An

”en process som fokuserar på användare och användbarhet genom  
vidare genom hela livscykeln”15             

 De a gra av dessa är: 

An n
De ydlig uppfattning om 
ver retaget och hur de utför sina 
arbetsuppgifter. Detta för att fokusera på  är viktigt för användarna och 
inte å

                                                

Klassdiagrammet visar

ssdiagrammet är klass(objekt) med 

ekt ur olika klasser.13 14

 Användarcentrerad systemdesign 
vändarcentrerad systemdesign definieras som;  

hela utvecklingsprocessen och 

nn  process består av ett antal viktiga beståndsdelar, nå

vä darfokus 
 medverkande i projektet måste alla ha en t
ksamhetens mål, användarnas situation i fö

 vad som
 p  vad som är tekniskt möjligt.16  

 
11 Nordqvist, C-J., (2003-10-21), UML – del 1 av 3, Internetworld,  
< http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=207 >, (2006-04-11) 
12 Nordqvist, C-J., (2003-10-21), UML – del 1 av 3, Internetworld,  
< http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=207 >, (2006-04-11) 
13 Nordqvist, C-J., (2003-10-21), UML – del 1 av 3, Internetworld,  
< http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=207 >, (2006-04-11) 
14 Apelkrans, M., Åbom, C. (2001), s 65. 

r, Lund, s 110.  15 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002) Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratu
16 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 110. 
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Aktiv användarme
Personer som representerar användare sk

dverkan i utvecklingen 
a involveras i projektet från första 

bör  det bara är de som faktiskt ska använda 
systemet som kan ge bra återkoppling på framtagna förslag och idéer kring hur 
systemet ska se ut och fungera. Dessa personer ska dock inte vara involverade 
under hela utvecklingsprojektet utan medverkar i specifika aktiviteter. Är 
dom an dessa vara delaktiga under hela 

a 
 man ska 

möjligt.17

eckling 
ed användaren. 

asen. Den sista fasen innebär att man gör en 
 förslag på 

Det f l exempel 
papp örjan 
av utvec

 

 av 

ndarnas naturliga arbetsmiljö. 

jan, detta är viktigt eftersom

änexperter involverade k
utvecklingsprojektet.  

De användare som involveras måste vara representativa för användaren och sk
så långt som möjligt bemötas i sin naturliga arbetsmiljö. Detta för att
få så tillförlitliga resultat som 

Evolutionär utv
Utvecklingen av systemet bör ske iterativt i nära samarbeta m
En iteration innehåller flera viktiga faser. Första fasen består av en ordentlig 
analys av användarnas behov och krav för hur det framtida systemet bör se ut 
och fungera. Sedan följer en designfas där man tar fram ett förslag som baseras 
på resultatet av den första f
utvärdering av det framtagna förslaget och arbetar fram
förändringar.18   

Prototyping 
inns en mängd olika prototyper som man kan använda sig av, til
ersskisser eller enkla 3D-modeller. De prototyper som framställs i b

klingsprojektet bör vara av enklare slag, för att ju längre arbetet går 
förfinas och göras mer detaljrika.19  

En användarcentrerad attityd 
Det är viktigt att alla som är involverade i projektet verkligen förstår vikten
en användarcentrerad attityd. Alla som är involverade i projektet måste träffa 
användare, detta görs med fördel i anvä 20

                                                 
17 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 110. 
18 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 110. 
19 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 111. 
20 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 113. 
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2.3.1 Användbarhetsdesign i systemutvecklingen 

Processen för användbarhetsdesign delas in i tre faser, kravanalys, evolutionär 
utveckling – iterativ design och införande.  

 
2-2 Process för användbarhetsdesign. © Bengt Göransson, Enea Redina AB. 

 

Kravanalys 
Under kravanalysen undersöks och fastställs verksamhetsmål, 
användargrupper, användarnas mål, arbetsuppgifter och behov. Här fastställs 
även mål och kriterier för det fortsatta designarbetet. När ändringar berörande 
tidigare nämnda delar görs går man tillbaka till kravanalysen och reviderar 
kravanalysen så att den är anpassad till de nya förutsättningarna. Kravanalysen 
är alltså en iterativ fas.21

Evolutionär utveckling – iterativ design 
Den evolutionära utvecklingen är uppdelad i tre delar. Dessa delar är 
konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design. Under 
systemutvecklingstiden kommer man att arbete med och utveckla dessa delar 
under flera tillfällen, man arbetar alltså inte strikt sekventiellt utan man 
kommer att blanda dessa delar under tiden.22

                                                 
21 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 159. 
22 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 163. 
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De tänkbara designlösningar som tas fram ska diskuteras och gås igenom med 
använda t nya systemet och 
des funktionalitet, är det bra att innan man påbörjar detta arbeta ta fram 

m möjligt och för att 
man ska säkerställa att lösningarna tillhandahåller ett bra arbetssätt.23

Den konceptuella designen kan något förenklat sägas vara en modell på hög 
nivå av användargränssnittets utformning och struktur. En annan definition 
lyder: 

”a description of the proposed system in terms of a set of integrated 
 ideas and concepts about what it should do, behave and look like, 
 that will be understandable by the users in the manner intended.”24

När man skapar den konceptuella designen gäller det att föreställa sig hur 
systemet ska se ut och fungera baserat på de krav och behov som har 
identifierats hos användarna. Man måste bestämma hur användarna bäst kan 
utnyttja systemet och hur detta görs på bästa sätt.  

När man bestämt detta utformas olika lösningar för att konkretisera idéerna och 
för att användarna ska kunna testa systemet. Ett annat sätt att ta fram en 
konceptuell modell på är att använda sig av någon slags metafor. Ett exempel 
på en metafor som ofta används är datorns skrivbord. Den konceptuella 
designen skissas ofta upp på enkla pappersskisser och visas sedan för 

era gånger innan 
an hittat den design som helt möter användarnas krav och behov.25

s för den detaljerade designen ska mer konkreta detaljer 
matningsfält, 

 har framarbetats för tidigt.26 27

rna. För att underlätta för användarna att förstå de

användarscenarier som i textform beskriver specifika uppgifter som man ska 
kunna lösa med systemet. Dessa användarscenarier tas fram tillsammans med 
användarna, detta för att de ska vara så representativa so

användarna. Detta är en iterativ process som ofta upprepas fl
m

När det är dag
bestämmas för användargränssnittet, hur ska menyer, grafer, in
ikoner och annat se ut. 

Genom att arbeta iterativt och nära användarna kommer man säkerligen att få 
gå tillbaka något steg och ändra på detaljer vid ett flertal tillfällen. Det viktiga 
är att den konceptuella designen får utvecklas fritt utan att den stryps av bitar 
av detaljerad design som

                                                 
23 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 163. 
24 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002) Interaction design: beyond human-computer interaction, 
John Wiley & Sons, Inc., New York, s 40. 
25 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 40. 

64.  
26 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 166. 
27 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 2
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Alla delar innehåller en utvärderingsaktivitet, detta för att säkerställa att det 
som framställs leder till god användbarhet. En iteration inom den 
användarcentrerade systemdesignen måste innehålla:28

1. En analys av användarnas arbetssituation och behov. 

2. En utformningsaktivitet (till exempel en prototyp) tillsammans med 
användare. 

 
ska leda till förslag på förbättringar i nästa iteration.   

Geno la tiden 
ett kv ppnå och 
vad s

ske 

 

 
 som de 

 

n bit för bit passa in 
systemet i verksamheten och göra införandet mycket smidigt. 
Användbarhetsdesignen är inte slut i och med införandet av systemet, systemet 
kommer att behöva uppdateringar, underhåll och vidareutveckling.33

                                                

3. En dokumenterad utvärdering av användbarheten i prototypen, vilken
29

m att göra dessa utvärderingar och mäta dess resultat får man he
itto på vilka av användarnas krav och behov man har lyckats u
om måste förändras under nästkommande iteration. Att genomföra 

iterationer och utvärdera dessa med användare är till stor del vad 
användarcentrerad systemutveckling handlar om. Dessa utvärderingar kan 
på en mängd olika sätt, genom intervjuer, observationer, genom att låta 
användare utföra uppgifter eller genom att be dem fylla i frågeformulär.30

Hur man genomför dessa utvärderingar är inte det viktiga, det viktiga är att 
man verkligen utför dem och det med användare som inte redan är involverade 
i systemutvecklingsarbetet. Välj metod efter de resurser och den kunskap som 
finns inom projektets ramar, det är bättre att genomföra en enklare utvärdering
än att inte genomföra någon överhuvudtaget.31

Införande 
Införandet handlar föga förvånande om att implementera systemet i
verksamheten och sätta det i drift. Användarna ska nu få den utbildning
eventuellt behöver, handböcker och annan dokumentation ska finnas 
tillgänglig.32  

Införandet av det nya systemet måste planeras och är inget man genomför utan
särskilt mycket eftertanke. Ett bra sätt är att använda sig av inkrementella 
leveranser genom hela systemutvecklingstiden. Man levererar då delar av 
systemet kontinuerligt under systemutvecklingstiden. På det här sättet blir 
omställningen för användarna inte lika stor och man ka

 

 12. 

28 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 168. 
29 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 168. 
30 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s
31 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 168. 
32 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 169. 
33 Gulliksen, J., Göransson, B. (2002), s 170. 
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2.4 Interaktionsdesign 
För att ett system ska fungera så bra som möjligt är det mycket föru
tekniska bitarna som ska stämma. Systemet måste var

tom de 
a anpassat för de personer 

som h riktlinjer som 
finns uppställda inom

Att utveckla ett användarvänligt system 
del om öljande punkter är ett par exempel på faktorer 
ma

 

 Se till att involvera användarna i systemutvecklingsprocessen  

raktionsdesignens huvudprinciper 

ägar för 
iskor och att göra det så lätt som möjligt för dem att utföra de 

uppgifter de ska i ett system.35 Interaktionsdesignen baseras på fyra 

4. Utvärdera dessa alternativa designer.36  

 ska använda det och följa eller ta hänsyn till de ramar oc
 interaktionsdesignen.  

med hög användbarhet handlar till stor 
 att förstå användarna. F

n bör undersöka och fundera över: 

Vad är människor bra och dåliga på? 

 Vad kan vara till hjälp för användarna om man ser till hur de utför sina 
uppgifter i dagsläget? 

 Vad ger kvalitativ användarerfarenhet? 

 Vad vill användarna ha? 
34

Många av de principer och rekommendationer gällande användarvänlighet som 
kommer att presenteras i detta kapitel kan och bör användas i den 
användarcentrerade systemdesignen som presenterats i kapitel 2.3.  

2.4.1 Inte

Att bygga upp och utforma ett användarvänligt gränssnitt för ett datasystem 
kallas för interaktionsdesign. Interaktionsdesign handlar om att hitta v
att stödja männ

grundläggande basaktiviteter: 

1. Identifiera behov och fastställa krav. 

2. Framställa alternativa designer som möter dessa krav. 

3. Bygga interaktiva versioner av designen så att den blir lättare att förstå 
och ta till sig.  

                                                 
34 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 5. 

. 
2. 

35 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 6
36 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 1
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Dessa fyra basaktiviteter görs alltid i rätt nummerordning och itereras igenom 
tills dess att man nått upp till de behov och krav som fastställts under punkt 

 

amma behov och förutsättningar, de är i 
olika åldrar och har växt iljöer och kulturer. Precis 
som äller kläder och mat, så har de 
olik s

Föruto r som presenterades ovan finns det tre andra 
nyc l en. 

. lverade under hela utvecklingsprocessen. 

. met bör 

38   

Användbarhetsmål 
Använd t att lära sig och effektivt att 
använda. Användbarhetsmål handlar också om att optimera de interaktioner 

ändaren snabbt kommer igång med arbetet. 

en har lärt sig systemet måste det 

 

 fel som möjligt. Om 
 a  komma tillbaka till situationen 

innan felet uppstod.  

                                                

nummer ett. Det viktigaste steget som också till stor del är vad 
interaktionsdesign handlar om är att utvärdera de designförslag som tagits fram. 
Detta görs med ett användarcentrerat synsätt där användarna involveras genom
hela utvecklingsprocessen. 37

Genom att i så stor utsträckning som möjligt involvera användarna i 
systemutvecklingsprocessen får man en bättre förståelse för användarna och 
deras behov. Alla människor har inte s

upp i och formats i olika m
 olika människor har olika smak när det g
a mak när det gäller hur de vill navigera och interagera med ett system. 

m de fyra basaktivitete
ke aktiviteter som ingår i interaktionsdesign

1  Användare bör vara invo

2  Användbarhetsmål och mål för användarens upplevelse av syste
dokumenteras och kommas överens om i systemutvecklingens 
uppstartsfas. 

3.  Att iterera genom de fyra basaktiviteterna är ofrånkomligt.

barhetsmål handlar om att göra systemet lät

som användaren ska använda sig av i systemet för att kunna genomföra sina 
uppgifter på bästa vis.39  

För att vara mer specifik kan man bryta ner användbarhetsmålen till följande: 

 Lätt att lära: Så att anv

 Effektivt att använda: När användar
vara effektivt att arbeta med. 

 Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en
tids frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 Få fel: Användarna ska kunna göra så få
användaren ändå gör fel måste det gå tt

 
 
 

37 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 12.
38 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 13.
39 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 14. 
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 Subjektivt tilltalande: Det ska kännas ”angenämt” att använda 
systemet. Man ska känna att det är tilltalande att jobba med systemet, 
helt enkelt tycka om det.40  

2.4.2 Design- och användbarhetsprinciper 

Design- och användbarhetsprinciper bygger på kunskaper från forskn
erfarenhet och från sunt förnuft. Dessa principer kan användas som föreskrift
och förslag för hur ett användargränssnitt bör byggas upp och vad man bör 
tänka på. De principer som följer nedan är några av de mest välkända och är 
framtagna av Don Norman.

ing, från 
er 

ras 
n inte är helt synlig blir det 

svårare för användaren att hitta och förstå hur man använder funktionen.42  

Återkoppling: För att användaren ska kunna interagera med ett system på ett 
tillfr
Klickar t sätt, 
en användare ska aldrig behöva tveka om en handling har gett något resultat 
eller inte. Det finns många sätt att få åt n vara 
visu n on eller 

funktioner som ska ge vilken återkoppling är något som 
43

 

 g ra de alternativ som inte är möjliga att utföra i en viss 

t 
anv

                                                

41  

Synlighet: Man ska sträva efter att så många funktioner som möjligt i systemet 
är synliga. Då är det mer sannolikt att en användare förstår vad som ska gö
härnäst, för att genomföra en uppgift. Om en funktio

edställande sätt måste det hela tiden ges återkoppling från systemet. 
 man till exempel på en knapp måste detta visas på ett eller anna

erkoppling från ett system, den ka
ell, verbal, via ljud eller så kan det vara en kombination mellan åg

några av dessa. Vilka 
är väldigt viktigt för systemets slutliga användarvänlighet.   

Restriktion: För att underlätta för användaren att jobba i ett system kan man
begränsa användarens möjligheter i en viss situation. Ett sätt som detta ofta 
görs på är att i menyer ö
situation inaktiverade. På detta sätt ser man till att användaren bara kan utföra 
de funktioner som faktiskt är möjliga just då och på så sätt minska risken för at

ändaren gör misstag.44  

 
40 Nielsen, J. (1993) Usability Engineering, Academic Press Inc., San Diego, s26 
41 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 21. 

ings, Basic Books, New York, s 9, 22, 23, 188 42 Norman, D. (1988) The Design of Everyday Th
43 Norman, D. (1988), s 27-33 
44 Norman, D. (1988), s 55-56, 216 
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Ko  så 
konsek ed 
placeringar av objekt, färger och liknande. Att vara konsekvent är precis lika 
viktigt när det gäller systemets funktioner och hur dessa genomförs. Man ska 
helt enk de information alltid 
presente rbeta med konsekvens när 

systemet. Knappar, länkar, ikoner och rullister är 
 är designade med igenkänningsbarhet i åtanke. Ännu 

nsekvens: När man utformar ett system ska man sträva efter att vara
vent som möjligt. Detta gäller när man utformar systemets utseende m

elt se till att liknande uppgifter och liknan
ras och utförs på samma sätt. Genom att a

man utformar ett system blir det lättare för en användare att lära sig systemet 
och hur olika uppgifter utförs.45

Igenkänningsbarhet: Att designa objekt i systemet på ett sådant sätt att de 
genom sin utformning avslöjar sin funktion är ett bra sätt att underlätta för 
användarna att interagera med 
exempel på objekt som
tydligare exempel går att finna i dagliga livet, till exempel så är många 
dörrhandtag designade så att det är lätt att förstå hur man ska bete sig för att 
öppna dörren. Andra dörrhandtag visar genom sitt utförande om man ska dra 
eller skjuta upp dörren.46 47

 
2-3 Hur dörrhandtag är designade för att man ska förstå hur dörren ska öppnas. ©Juan C. Dürsteler 

Metallplattan på den första dörren visar klart och tydligt att det är meningen att 
man ska trycka på dörren för att öppna den. Handtaget i mitten visar att man 
ska trycka ner det för att öppna dörren, men säger inget om vilket håll som 
dörren öppnas åt. Tredje dörren visar med sitt vertikala stag att man ska dra för 
att få upp dörren.   

                                                 
45 Norman, D. (1988), s200-203 
46 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 21-25 
47 Norman, D. (1988), s 9-11 
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Användbarhetsprinciper 
Användbarhetsprinciper har mycket gemensamt med de designprinciper som 
presenterades ovan men tenderar att mer vara beskrivna som föreskrifter. 
Förutom att användbarhetsprinciperna används vid utvecklandet av ett system 
och dess design samt funktionalitet, så används dessa ofta för att utvärd
befintliga system eller förslag som tagits fram för ett nytt system.

era 

s nedan är skapade av Jakob Nielsen, 
en av de mest inflytelserika användbarhetsexperterna: 

 i et: Det händer ofta att användaren gör fel och 
använder fel funktioner, när detta uppstår ska användaren lätt kunna avbryta 
och gå tillbaka till det tidigare läget. Man ska stödja ångra och gör om. 

Konsekvens och standarder: En användare ska inte behöva fundera över om 
olika ord, situationer och handlingar betyder samma sak.  

Motverka fel: Designa systemet så att antalet fel som går att göra minimeras.  

Igenkännande istället för återkallande: Minimera användarens 
minnesbelastning genom att göra handlingar, objekt och val synliga. 
Användaren ska inte behöva komma ihåg information mellan olika steg i 
utförandet av en specifik uppgift.  

Flexibelt och effektivt att använda: Erbjud genvägar för erfarna användare av 
systemet. På så sätt fungerar systemet bra både för nya och erfarna anvä dare.  

 

gar.  

Hjälp och dokumentation: Hjälp och dokumentation ska vara lättillgänglig 
och lätta att söka i. Man ska fokusera på användaruppgifter och lista konkreta 
steg för att utföra uppgifter.49

                                                

48  

De användbarhetsprinciper som presentera

Visa systemets status: Användaren ska hela tiden informeras om systemets 
status och det inom rimlig tid.  

Likhet mellan systemet och verkligheten: Systemet ska prata användarens 
språk, de ord, fraser och koncept som visas ska vara av sådan natur att 
användaren ska förstå dem.  

Användarkontroll och fr h

n

Estetisk och minimalistisk design: Bara den nödvändigaste informationen ska
presenteras för användaren, undvik irrelevant information och information som 
sällan används. 

Hjälp användaren att identifiera, diagnostisera och återhämta sig från fel: 
Felmeddelanden ska vara i lättförståelig text, de ska indikera vad som är fel och 
ge förslag på lösnin

 
. (2002), s 26 

euristic/heuristic_list.html >, (2006-04-17)  

48 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H
49 Nielsen, J. (2001) Ten Usability Heuristics,  
< http://www.useit.com/papers/h
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2.4.3 Användarens beh

Att fastställa användarens behov och krav är inget man bara gör i början a
systemutvecklingsarbete för att sedan gå vidare och ta fram en design för 
utvärdering, även om det kan se ut så när man ser till de fyra uppställda 
basaktiviteterna för interaktionsdesign som presenterades i kapitel 2.

ov och krav 

v ett 

4.1 

sedan för användaren. 

 en användare har räcker det inte att samla in 
 

 till att 
hov man redan fått fram stämmer och dessutom 

 

tilltalande. De krav som framställs ska vara så tydliga, välformulerade och 

e ut. 
temet och på systemutvecklingsarbetet. De 

olika kategorier av krav som finns kan delas upp i följande delar: 

vilka funktioner som ska finnas. 

gen: För att fastställa dessa krav måste man se till den 

å support i den miljö man befinner sig i?, måste 
systemet vara kompatibelt med andra system? Detta är bara ett fåtal exempel på 

I verkligheten samlar man in data, analyserar denna, får fram behov och krav 
och påbörjar skissandet av en design, detta presenteras 
Ny data samlas in och man kanske har ett par idéer som man vill kolla närmare 
på och som kräver att ytterligare ny data samlas in. För att vara säker på att 
täcka in alla behov och krav som
data genom en teknik utan man bör använda sig av flera. Detta eftersom olika
tekniker fungerar olika bra, beroende på vilken data det är man behöver få 
fram. Använder man sig då av flera tekniker för att få fram data ser man
säkerställa att de krav och be
kan man hitta nya behov och krav.50  

Krav 
Genom insamlandet och analyserandet av data får man fram de krav som
användaren har på systemet. Ett krav kan till exempel vara att systemet ska 
kunna skriva ut veckorapporter där tidsåtgången för varje arbetsuppgift 
preciseras, ett annat krav kan vara att systemet ska vara estetiskt tilltalande. I 
det sista exemplet gäller det att få fram vad som menas med estetiskt 

specificerade som möjligt.51

De krav som ställs på ett system gäller inte bara hur det ska fungera eller s
Lika viktigt är kraven på själva sys

Funktionella krav: Används för att fastställa hur systemet ska fungera och 

Datakrav: Fastställer hur data ska se ut, formas, lagras och hanteras.  

Krav på omgivnin
omgivning systemet ska fungera i. Man måste ta hänsyn till ljusförhållande, 
ljudnivå, fukt och damm. Andra aspekter som kan påverka kraven är, ska data 
delas?, hur lätt är det att f

krav på systemet som påverkas av den omgivning och organisation som 
systemet ska befinna sig i. 

                                                 
50 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 202-203 
51 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 204 
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Använd nvändare kommer systemet att 
behöva hantera? De användare som ska använda systemet kan ha olika 

der 

get, 

D tta ger ökade förutsättningar för att täcka 
områden som krävs för att få fram den relevanta och lämpliga data som 

 få 

r 
 

ut ett frågeformulär till en vidare grupp 

ändarens 

na arbetsuppgifter för att förtydliga 
sina resonemang. Att genomföra intervjun på användarens arbetsplats kan 

elser 
som denne inte dragit sig till minnes i en annan miljö. Intervjuer kan vara 

                                                

arnas krav: Vilka olika sorters a

utbildning och teknisk kunskap. Det kan också vara så att systemet ska 
användas av vissa grupper av användare dagligen, medan andra bara använ
systemet ibland.  

2.4.4 Tekniker för att samla in data 

Meningen med att samla in data är att få in så mycket relevant och lämplig data 
så att det sedan går att fastställa en rad säkra krav. Även om det redan i 
projektets inledning finns ett par krav fastställda måste dessa fastställas 
ytterligare och utökas genom att samla in data. För att kunna fastställa dessa 
krav är det nödvändigt att ta reda på vad användarna har för uppgifter i nulä
hur de löser dessa och vilka mål som finns associerade med dessa uppgifter.52   

Det finns ett antal olika tekniker för att samla in data, dessa är flexibla och kan 
kombineras på ett flertal olika sätt. e
in alla 
krävs för att kunna fastställa alla krav.53

Frågeformulär: Att samla in data genom ett frågeformulär är ett bra sätt att
många svar på en rad specifika frågor, speciellt då den grupp människor man 
vill få svar av är utspridda över ett större geografiskt område. Ett frågeformulä
används ofta tillsammans med någon annan metod för att samla in data. Till
exempel så kan slutsatser som man dragit efter att ha intervjuat användare 
fastställas ytterligare genom att skicka 
av människor.54

Intervjuer: Använder man sig av intervjuer för att samla in data bör dessa 
intervjuer ske i en för användaren naturlig miljö, företrädesvis anv
egen arbetsplats. Fördelen med detta är att den intervjuade känner sig mer 
bekväm och dessutom kan demonstrera si

också leda till att användaren kommer på och kan reflektera över förete

strukturerade, halvstrukturerade eller ostrukturerade beroende på hur noga 
intervjuaren håller sig till förutbestämda frågor. Intervjuer och då speciellt 
ostrukturerade eller halvstrukturerade sådana är bra att använda tidigt under 
projektet för att få igång ett bredare resonemang.55    

 
52 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 210 
53 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 210 
54 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 211 
55 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 211 
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Fokusgrupper och workshops: Fördelen med att sätta ihop en grupp av 
användare gentemot att intervjua dem en och en är att det är lättare att få
en diskussion med en grupp av användare. Intervjuaren kan ställa 
förutbestämde frågor som gruppen sedan får diskutera och resonera kring. Den 
som intervjuar kan

 igång 

 då ägna sig åt att lyssna och anteckna diskussionen. Dessa 
fokusgrupper eller workshops kan antingen vara ostrukturerade med väldigt fria 
samtalsä rerade och noga följa ett par uppsatta 
ämnen. an måste vara väldigt noga när man 
väljer ut de personer som ska ingå i grupperna. Det är lätt att en eller ett par 

 

arbete. Genom att följa en användare som genomför sina arbetsuppgifter kan 

dags 

et 

 att 

                                                

mnen eller så kan de vara struktu
Nackdelen med detta sätt är att m

personer dominerar diskussionerna beroende på social status, eller för att de har 
högre status inom organisationen.56  

Naturliga observationer: Även om den som intervjuar ställer många och bra
frågor under intervjun eller genomför en lyckad fokusgrupp/workshop är det 
ändå inte säkert att användarna lyckas förklara och täcka in alla aspekter av sitt 

man göra många nyttiga observationer som hjälper till att fastställa krav. Man 
får genom detta sätt en tydligare bild om hur användaren genomför sina 
arbetsuppgifter och i vilken miljö detta görs. Detta är dock ett tidsödande sätt 
och kräver mycket engagemang och tid.57

Studera dokumentation: Hur ett system fungerar och hur det ska användas 
finns ofta fastställt i manualer och teknisk dokumentation. Dessa är bra källor 
för att förstå hur olika aktiviteter utförs. Dock är det viktigt att påpeka att sådan 
dokumentation endast ska användas som komplement. Oftast används inte 
system precis som det är tänkt, då detta kanske inte fungerar tillfredsställande 
ute i verksamheten.58  

2.4.5 Tolkning och analys av data 

När data samlas in med någon av de metoder som beskrivits tidigare är det 
att tolka och analysera data. Detta bör ske så snart som möjligt efter att 
datainsamlingen avslutats, för då har man mycket information färskt i minn
och man kan dokumentera information som man annars lätt hade glömt bort. 
När man analyserar, tolkar och dokumenterar den insamlade data är det bra
anteckna vem som samlat in data och vilken eller vilka användare som den 
kommer ifrån. Detta underlättar om man vid ett senare tillfäller anser sig 
behöva komplettera eller få ett förtydligande på några data.59  

 

14 

21 

56 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 213 
57 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 213-2
58 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 215 
59 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 219-2
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2.4.6 Prototyper och design 

En prototyp är en modell av det tänkta systemet. En prototyp kan v
ett par skisser på ett papper till en komplex modell skapad i ett dataprogram. 
Prototyper används för att diskutera idéer och olika tänkbara lösningar med 
andra medlemmar av projektgruppen eller med användarna. Genom prototyper 
får användarna en idé om hur det nya systemet kan komma att fungera och se 
ut, och kan då komma med synpunkter och förslag. En prototyp är på intet sätt
en fastslagen idé utan bara en skiss av en tänkbar lösning.

ara allt från 

 

Dessa prototyper är enkla, billiga och snabba att producera och görs ofta av 

e få 

Skisser: Många lågnivåprototyper består av enkla skisser som visar delar av 
ga 

ndaren sitter här vid en dator och interagerar med 
mjukvara på det sätt som denne skulle göra med det färdiga systemet. Datorn 
som användaren sitter vid är kopplad till en annan dator där en person sitter och 
simulera

. 

ed 

                                                

60

Lågnivå prototyper 

papper eller kartong. Detta gör att dessa prototyper också är enkla, billiga och 
snabba att förändra, vilket gör det lättare att utforska och diskutera olika 
designförslag.61

Storyboard: En storyboard består av en serie sketcher som visar hur en 
användare interagerar med det tänka systemet. På så sätt kan en användar
en ungefärlig idé om hur det är tänkt att denne ska interagera med systemet.62

systemet och hur det är tänkt att användaren ska interagera med det. Det vikti
med en skiss är att symbolisera hur något är tänkt att fungera, det är inte 
meningen att skissen ska vara en detaljerad och snygg bild av systemet eller en 
funktion i systemet.63

”Wizard of Oz”: Anvä

r de händelser som bör ske.64

Högnivåprototyper 
Dessa prototyper är mycket mer avancerade än vad lågnivå prototyper är
Istället för att vara utvecklade i papper eller kartong är det utvecklade i till 
exempel Visual Studio .NET, Macromedia Flash eller Macromedia 
Dreamweaver. Högnivåprototyper erbjuder större möjligheter till integration 
och ger användaren möjlighet att till en högre nivå utforska och interagera m
det tänkta systemet.65

 
60 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 240-241 
61 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 243 
62 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 243 
63 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 244 
64 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 245 
65 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 245 
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2.4.7 

 

a 

Menydesign: För att göra menyer så lätta att använda som möjligt finns ett par 
n till. För rullgardinsmenyer eller pop-up menyer ska de 

å. Motsatta kommandon som ”spara” och ”avsluta” ska skiljas 
åt för att inte riskera att användaren råkar förlora sitt arbete istället för att spara 

 
ska klara av att illustrera ett kommando med hjälp av en liten bild. Något som 

s 

mest 

r på systemet. Genom att utvärdera de 
utvecklingsarbetet och dessutom jobba iterativt skapar 

69  

det 
ystemet. 

tåelse för olika designförslag och kan med tiden komma 
med bättre återkoppling, vilket ger utvecklarna möjlighet att ytterligare 
förbättra systemets funktionalitet och design.70

Den fysiska designen 

Systemets gränssnitt består av ett antal olika element, som dialogrutor, menyer, 
ikoner, verktygsfält med mera. Alla dessa element måste designas eller väljas
från ett förutbestämt antal element. Ibland sköts detta genom style guides. 
Dessa kan antingen vara kommersiella som Microsoft Style Guides eller 
interna som tagits fram just för ett visst företag. En style guide bestämmer vilk
element som ska användas, när de ska användas och hur dessa ska se ut.66

företeelser att ta hänsy
funktioner som kommer att användas mest ligga i toppen för att undvika 
rullningslister och att användaren ska behöva leta efter alternativet. Att 
gruppera objekt är ett bra sätt att göra menyer lättnavigerade och 
lättöversiktliga p

det. Namn på menyer ska vara korta och förklarande.67  

Ikondesign: Det är oftast svårt att designa en ikon, då dessa är små men ändå

är viktigt att tänka på när man designar en ikon är att saker och ting kan tolka
olika beroende på kulturella skillnader.68  

2.4.8 Utvärdering 

Som tidigare har nämnts så är utvärdering något av de allra viktigaste och 
centrala inom interaktionsdesignen. Utan att genomföra utvärderingar kan man 
aldrig vara säker på om det systemet man utvecklar är användbart eller möter 
de krav och behov som användaren ha
faser som ingår i system
man förutsättningar för att skapa ett system med hög användarvänlighet.

Genom att kontinuerligt genomföra utvärderingar ser man hela tiden till att 
arbete som utförs möter de behov och krav som användarna har på s
Genom att involvera användare i dessa utvärderingar får utvecklarna efter en 
tid en bättre förståelse för användarnas behov och krav. Användarna får i sin 
tur en klart bättre förs

                                                 
66 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 268 
67 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 268-269 

18 
68 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 270 
69 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 317-3
70 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 339 
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Utvärde olika sätt och med hjälp av ett flertal olika 
tekniker. De olika utvärderingssätt som finns kan delas in i fyra huvudgrupper: 

 

h 

 och 
e. Ett 

 fältstudier i en för 

 

ge förs kan data samlas in på ett 
flertal sätt, genom anteckningar, videoinspelningar, observationer med mera.72  

Förutsägande utvärdering: Vid denna typ av utvärdering använder experter 

ringar kan ske på många 

”Quick and dirty”: En snabb och informell utvärdering som används för att få 
återkoppling från användarna om man är på rätt spår. Här är man mer ute efter
att få en snabb återkoppling än att samla in dokumenterbar data.  

Användartester: Ett användartest genomförs i en kontrollerad miljö där 
användaren helt får koncentrera sig på att utföra ett par förutbestämda oc
mätbara uppgifter. När användaren genomför uppgifterna observeras denne 
noga. Oftast spelas det hela in på video och användarens interaktioner med 
systemet loggas. Den data som samlas in används för att beräkna till exempel 
tidsåtgången per uppgift, antalet fel, antalet knapptryckningar per uppgift
används även för att förklara varför användaren gjorde som denne gjord
användartest följs ofta av en intervju eller ett frågeformulär, detta för att fånga 
upp användarens tankar och upplevelser kring det testade systemet.71  

Fältstudier: Till skillnad mot användartester genomförs
användaren naturlig miljö. Genom detta vill man få en ökad förståelse för hur 
användaren agerar i sin naturliga miljö och hur denne tillämpar det system som
ska testas. Fältstudier kan användas för att fastställa krav och behov för ett nytt 
system, för att underlätta införandet av ett nytt system och för att utvärdera 
delar av ett nytt system. När fältstudier nom

inom interaktionsdesign sin mångåriga kunskap om användare för att 
genomföra en utvärdering. Genom att användare inte behöver vara närvarande 
går denna utvärderingsmetod snabbt att genomföra och brukar dessutom vara 
ganska så billig.73

                                                 
71 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 341 
72 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 343 
73 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 343 
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2.4.9 Användare 

Det är nödvändigt att involvera användare i utvecklingsarbetet. Utan 
användarmedverkan är det svårt för utvecklare och andra medlemmar av 
utvecklingsteamet att få tillräcklig kunskap om användarnas, behov, krav och 
mål. Genom att involvera användare i alla steg av utvecklingsarbetet får man 

n ser 
ch 
ka 
 

r 

 inte blir 
de 

 sig 

och kommentarer fullt ut och kommer att få en mycket bra 
uppfattning om det nya systemet. Nackdelen med detta är att om 
utvecklingsarbetet fortskrider över en längre period kan användaren förlora 
kontakt med sina vanliga arbetsuppgifter och de övriga av användargruppen. 
Detta gör att användarens synpunkter blir mindre värdefulla. Om användaren 
istället involveras på halvtid kommer denne att ha kvar kontakten med övriga 
användare och sina arbetsuppgifter. Det finns dock en risk att användaren 
känner detta som stressande, då denne måste lära sig mycket nytt som pågår i 
utvecklingsarbetet samtidigt som de vanliga arbetsuppgifterna ska skötas. En 
annan variant är att involvera olika användare under tidsbegränsade perioder. 76

                                                

inte bara förutsättningarna för att utveckla ett användarvänligt system, ma
också till att användarna förstår vad det nya systemet kommer att klara av o
hur det kommer att fungera. Då användarna inte har lika stor kunskap om vil
möjligheter som finns när det gäller utvecklingen av det nya systemet kan de
skapa för höga förhoppningar om vad det nya systemet ska klara av. Involvera
man då användare genom hela utvecklingsprocessen får dessa en klar 
uppfattning om det nya systemet och de förstår vilka fördelar som det nya 
systemet kommer att ha. Användarna får också en viss inblick i tekniken 
bakom systemet och förstår varför vissa saker fungerar som de gör. På detta 
sätt ser man till att användarna får en större förståelse för systemet och
besvikna när det tas i bruk. En till fördel är att användare som varit involvera
i utvecklingsprocessen känner att det varit delaktiga i utvecklingen och känner 
en sorts ”ägarskap” till det och då blir mer mottagliga för systemet när det ska 
börja användas.74

Användarmedverkan 
Användare ska som påpekats tidigare involveras genom hela 
utvecklingsprojektet. Hur användare involveras och till vilken utsträckning 
detta sker beror helt på hur utvecklingsprojektet ser ut. En användare kan 
involveras på heltid eller på halvtid, och denna medverkan kan sträcka
under en begränsad tid av projektet eller genom hela projektet.75  

När en användare involveras på heltid genom hela projektet kan denne bidra 
med synpunkter 

 
81 74 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 280-2

75 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 281 
76 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 281 
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Utvecklas ett system för en stor grupp användare är det inte möjligt att 
involvera stora delar av dessa i utvecklingsarbetet. Representanter från 

olveras 
a 

en 

nstabell då 

 

attribut.

                                                

användargruppen kan involveras på heltid medan andra användare inv
genom arbetsgrupper och utvärderingssessioner. Ett annat sätt att involver
många användare på är genom nyhetsbrev eller andra informationskanaler. 
Detta förutsatt att de får chansen att ge synpunkter och förslag som sedan 
framförs till utvecklingsgruppen.77

2.5 Databas 
Microsoft Access 2003 är en relationsdatabas för lagring av data i olika former. 
Access stödjer upp till 255 samtidiga användare vilket gör att den lämpar sig 
för mindre applikationer och ett begränsat antal användare. 78 79

2.5.1 Normalformer 

Relationer i en databas består av två typer av attribut, id-begrepp och egenskap. 
För att en relation ska vara giltig så måste den uppfylla någon av de tre 
normalformerna. Detta för att inte dubbellagring av information sker. 

Första normalformen 

Definition: 

”En relation är på 1NF om dess termer är odelbara och uppträder endast 
gång.” 80

Ett värde får endast förekomma en gång i varje kolumn i en relatio
repetitiva värden är förbjudna i 1NF.81

Andra normalformen  

Definition: 

”En relation är på 2NF om den är på 1NF och varje attribut (egenskap) beror
på hela nyckeln.” 82

För att en relation ska kunna vara på 2NF måste man först uppfylla 1NF. Ett 
attribut kan bestämmas av ett eller flera andra attribut. För att identifiera en 
relation används relationens primärnyckel som kan bestå av ett eller flera 

83

 
77 Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002), s 281 
78 Microsoft, < http://office.microsoft.com/sv-se/assistance/HP051868081053.aspx >, (2006-05-29) 
79 Microsoft, < http://office.microsoft.com/sv-se/assistance/HA010714971053.aspx >, (2006-05-29) 
80 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 280 
81 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 280-281 
82 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 282 
83 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 282 
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Tredje normalformen 

Definition: 

”En relation är på 3NF om den är på 2NF och ingen egenskap är transitivt 
beroende av nyckelbegreppet” 84

För att en relation ska vara på 3NF så försöker man undvika att den har ett 
användas som ett id-begrepp.85

lera information i 
databaser. Det finns flera olika versioner av SQL, men för att de ska kunna 
uppfylla I-standarden så måste de stödja vissa uttryck t.ex. 
SELECT , DELETE och WHERE. 86 87

2.7.1 Design 

ka komplexiteten i programkod finns riktlinjer i .NET som gör 
onsekvent och förutsägbar. Detta leder till att koden blir mer läsbar 

och l
utvecklare är beroende av att kunna tolka kod som skrivits av andra personer.

 tydligt så att man förstår vad de ska 
användas till. Använd inte förkortningar eftersom det minskar läsbarheten.89

                               

egenskapsattribut, vilket kan 

2.6 SQL 
SQL (Structured Query Language) är en ANSI-standard (American National 
Standards Institute) och används för att komma åt och manipu

 kraven för ANS
, UPDATE, INSERT

2.7 Programmering 

För att mins
koden mer k

ättare att underhålla. Vid större projekt är detta ännu viktigare då 
88

Allmänt om namngivning 
Variabler bör namnges konsekvent och

                  
84 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 284 
85 Apelkrans, M., Åblom, C., (2001), s 283-284 

ql_intro.asp >, (2006-05-29) 

 Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# 
ahsington, s 367 

ivning och deklarationer, < 
p?artid=398 >, (2006-05-14) 

86 W3Schools, < http://www.w3schools.com/sql/s
87 Karlsson, M., (2001-01-21), Structured Query Language, < 
http://pellesoft.se/area/articles/article.aspx?artid=722 >, (2006-05-29) 
88 Reynolds-Haertle, R. A. (2002) OOP with
.NET step by step, Microsoft Press, Redmond, W
89 Mats Hindhede, (2002), Lathund - Namng
http://dev.pellesoft.se/login/articles/article.as
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Användning av pascal notation och kamel notation 
Det finns två olika sätt att skriva namn som innehåller stora bokstäver och 

cal notation och kamel notation. Pascal notation innebär att första 
bokst ile. 
Med v, 
till ex l för när man ska välja vilken typ av 

s 
s med pascal 

ation 

h 

n 
programmerarens möjligheter att byta datatyp för variabler. Man riskerar även 

n ändras men prefixet behålls, vilket skapar 
vilseledande kod.

Komme
Alla procedurer och funktioner bör inledas med kommentarer. Man bör inleda 

eduren 

ala variabler som ändras bör också 

2.7.2 ASP .NET Master Page 

En ASP.NET master page är en mall med filändelsen .master som kan 
användas för alla sidor eller en grupp av sidor i en webbapplikation, samt styra 
deras utseende och standardfunktionalitet. En master page sida innehåller det 
statiska innehållet på en sida som till exempel en tabell som styr sidans design 
och navigering. 93

dessa är pas
aven i varje identifierare skrivs med stor bokstav, till exempel DeleteF
kamel notation skrivs alla identifierare utom den första med stor boksta
empel deleteFile. En tumrege

notation är att privata fält, funktionsparametrar och variabler som deklarera
inne i funktioner använder kamel notation och allt annat skriv
notation. För en mer detaljerad information se bilaga 6.90

Ungersk not
Ungersk notation är prefix som anger fälttyp och har länge varit standard vid 
programmering i Windows miljö. Riktlinjerna för .NET är dock att dessa prefix 
inte ska användas. I Microsoft Visual Studio .NET kan man på ett snabbt oc
smidigt sätt få reda på typinformation om fält och variabler genom att föra 
musen över fältnamnet. Genom att använda prefix begränsar ma

att få en situation där datatype
91

ntering 

med att kommentera vad koden gör men inte hur den gör det eftersom detta 
ofta ändras över tiden och resulterar i att mycket kraft måste läggas på att 
underhålla kommenteringen av koden. Parametrar som skickas till proc
eller funktionen bör förklaras om deras funktioner inte är uppenbara. Värden 
som returneras av funktioner och glob
beskrivas. Alla variabeldeklarationer som inte är självklara bör kommenteras 
för att klargöra deras syfte.92

                                                 
90 Reynolds-Haertle, R. A. (2002), s 368 
91 Reynolds-Haertle, R. A. (2002), s 370 
92 Microsoft, (2003-01-09), Microsoft Consulting Services Naming Conventions for Visual Basic, < 
http://support.microsoft.com/kb/q110264/ > (2006-05-13) 
93 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, < http://msdn2.m
us/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 

icrosoft.com/en-
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För att kunna styra var i mallen som det dynamiska inn
använder man sig av en eller flera content placeholders. Dessa definierar en
region i mallen där det dynamiska innehållet ska visas. Ett enkelt exempel på 
hur en master page kan se ut med två content placeholders med namnen ”Main” 
och ”Footer” visas i figuren nedan.

ehållet ska laddas in 
 

 

2

 

94

2

D
e
t
m

 

9

u
9

u
9

u
9

u

<% @ Master Language="VB" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML  

    1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 

<html  > 

<head runat="server" > 

    <title>Master page title</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <table> 

            <tr> 

                <td><asp:contentplaceholder id="Main" runat="server" /></td> 

                <td><asp:contentplaceholder id="Footer" runat="server" /></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </form> 

</body> 

</html> 
 

-4 Kodexempell för en enkel master page95

et dynamiska innehållet som ska laddas in i en content placeholder läggs i en 
xtern .aspx fil som kallas för en content page. Denna sida binder man sedan 
ill en master page. I exemplet i figuren nedan binds en content page till en 
aster page med namnet Master1.master:96
<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPages/Master1.master" 

Title="Content Page" %> 
34 

-5 Kodexempel för hur man binder en content page till en master page 97

                                                
4 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
s/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 

ges Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
 

5 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pa
s/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13)

6 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, http://msdn2.microsoft.com/en-
s/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 

7 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
s/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 
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För att styra i vilken placeholder man vill lägga in sitt innehåll i använder ma
sig av content kontroller. Om man har en master page som ser ut som i 
exemplet ovan med en content placeholder med namnet ”Main” och en med 
namnet ”Footer” så skulle content page kunna se ut som i exemplet nedan

n 

 
2 pel som visar hur man kopplar sitt dynamiska innehåll till sin master page99

2 T Skins 

S
webbapplikationer. Informationen sparas i en fil med filändelsen .skin. Man 
kan styra alla kontroller från en skin fil eller använda sig av separata filer för 
olika typer av kontroller. 100

Det finns två olika sorters skins, standard skins och namngivna skins. Standard 
ntroller av samma typ som finns angivna i 

skin filen. Namngivna skins gäller inte förrän man sätter det skinID till 

 
2-7 Exempel som visar hur man kan styra utseendet för en webapplikations knappar från en .skin fil. 102

 
2-8 Exempel som visar hur man kan styra utseendet för en webapplikations knappa med ett specifikt 
SkinId. 103

                                                

:
 

98

<% @ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Master.master" Title="Content Page 1" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Main" Runat="Server"> 

    Main content. 

</asp:Content> 

     

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Footer" Runat="Server" > 

    Footer content. 

</asp:content> 

-6 Kodexem

.7.3 ASP .NE

kins används för att styra utseendet på kontroller som används i 

skins gäller automatiskt för alla ko

kontrollen som är angivet i skin filen. Detta gör det möjligt att ha olika typer av 
utseende på kontroller av samma typ.101

 

<asp:button runat=”server” BackColor=”lightblue” ForeColor=”black” /> 

 

 

<asp:button runat=”server” SkinId=”btnYellow” BackColor=”lightYellow” 

ForeColor=”yellow” /> 

 

 
98 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 

/en-

om/en-

/en-

99 Microsoft, (2006), ASP.NET Master Pages Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/wtxbf3hh.aspx >, (2006-05-13) 
100 Microsoft, (2006), ASP.NET Themes and Skins Overview, < http://msdn2.microsoft.com
us/library/ykzx33wh.aspx > 
101 Microsoft, (2006), ASP.NET Themes and Skins Overview, < http://msdn2.microsoft.c
us/library/ykzx33wh.aspx > 
102 Microsoft, (2006), ASP.NET Themes and Skins Overview, < http://msdn2.microsoft.com
us/library/ykzx33wh.aspx > 



Teoretisk bakgrund 

36 

2.7.4 FileUpload 

De anställda på CML Data AB och företagets kunder har möjligheten att ladd
upp filer genom portalen. Detta görs med hjälp av kontrollen FileUpload. 

a 

ontrollen kan användas för att ladda upp alla typer av filer. FileUpload består 
a
När en användare har valt en fil och gj
s är filen laddats upp så fortsätter sidans kod att köras.104

N n och 
storlek undersökas innan den sparas. Det finns inga begränsningar för var filen 
får sparas men ASP.NET-processen måste ha rättigheter att skapa filer på den 

n ska 
sparas anges, detta på grund av säkerhetsskäl.105

K
v ett inmatningsfält och en Bläddra knapp som visar en filnavigeringsdialog. 

ort en postback så laddas filen upp till 
ervens minne. N

är filen är uppladdad i minnet så kan egenskaper för filen såsom nam

angivna platsen. Dessutom måste den absoluta sökvägen för var file

 
2-9 Figur som visar hur FileUpload kontrollen ser ut 

2.7.5 FreeTextBox 

FreeTextBox är en WYSIWYG (vad du ser är vad du får) HTML-editor för 
ASP.NET-applikationer. Den har stöd för webbläsare såsom Internet Explorer
5.5+, Mozilla Firefox, Netscape 7 och Opera. Med FreeTextBox kan man skapa 
en HTML-sida genom att arbeta i grafiskt läge eller i kodläge. När man arbetar 
grafiskt så har man en menylist med f

 

unktioner för att till exempel göra fetstil, 
kursivstil, centrera text, infoga punktlistor, infoga bilder, infoga tabeller med 
m ga från 
m nylisten efter vilka behov man har. 106

                                                                                 

era. Det går att kontrollera vilka alternativ som ska vara tillgängli
e

 

                                                           
/en-

(2006-05-20) 

(2006-05-20) 

.aspx >, (2006-05-20) 

103 Microsoft, (2006), ASP.NET Themes and Skins Overview, < http://msdn2.microsoft.com
us/library/ykzx33wh.aspx > 
104 Microsoft, FileUpload Web Server Control Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms227677.aspx >, 
105 Microsoft, FileUpload Web Server Control Overview, < http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms227677.aspx >, 
106 FreeTextBox, FreeTextBox The no. 1 free ASP.NET HTML Editor, < 
http://freetextbox.com/default
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2-10 Figur som visar hur FreeTextBox ser ut i kodläge respektive grafiskt läge. 

2.7.6 AdRotator 

AdRotator är en ASP.NET-kontroll som används för att slumpmässigt visa 
annonser i form av bilder. AdRotator använder sig av en XML-fil eller en 
databas med sökvägar till bilder, länkadresser och alternativa texter. Det finns 

lja flera inställningsmöjligheter för varje specifik annons, inställningar för att vä
under vilken datumperiod en specifik annons ska visas och hur ofta den ska 
slumpas fram. 107

 
2-11 Figur som visar AdRotator-kontrollen 

2.7.7 DayPilot 

DayPilot är en ASP .NET-kontroll som kan användas för att visa 
kalenderhändelser för en specifik dag. Händelser kan överlappa varandra och 
sträcka sig över mer än en dag. Utseendet liknar det som finns i välkända e-
postklienter med kalenderfunktioner såsom GroupWise och Microsoft Outlook. 
DayPilot har stöd för både Internet Explorer5+ och Firefox1+.108

                                                 
107 Microsoft, Introduction to the AdRotator Control, < 

AdRotatorControl.asp >, (2006-05-29) 
NET, < 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/mwdesign/html/mwconIntroductiontothe
108 Dan Letecky, DayPilot - Open-Source Outlook-Like Calendar for ASP.
http://www.daypilot.org/ >, (2006-05-21) 
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DayPilot känner av om användaren trycker på en tom tid i kalendern eller en 
uppbokad tid vilket gör att man till exempel kan skicka användaren till olika 
sidor beroende på vad denne klickar på.109

 
2-12 Figur som visar ett exempel på hur DayPilot kontrollen kan se ut. 110

 

2.8 CMS-verktyg 
CMS står för Content Management System, på svenska brukar det kallas för 
webbpubliceringssystem. I databranschen är dock CMS-verktyg det mest 
vedertagna namnet. Ett CMS-verktyg används som stöd för att skapa, 
underhålla, distribuera och publicera information för webben.111  

 webbplatser är idag uppbyggda med hjälp av 
CMS-verktyg. Även mindre organisationer och företag har börjat upptäcka 
fördelen rktyg och börjat använda dessa som grund för sina 
intranät eller webbsidor.  

t och det 

                                                

Många intranät, skolnät och större

 med CMS-ve

Vilka funktioner som ett CMS-verktyg har varierar väldigt mycke
finns idag hundratals olika system att välja mellan. De flesta CMS-verktyg 
innehåller dock ett par grundläggande funktioner som presenteras nedan.  

 
109 Dan Letecky, DayPilot - Open-Source Outlook-Like Calendar for ASP.NET, < 
http://www.daypilot.org/ >, (2006-05-21) 

 Calendar for ASP.NET, < 

146/Default.aspx > 

110  Dan Letecky, DayPilot - Open-Source Outlook-Like
http://www.daypilot.org/screenshots.html >, (2006-05-21) 
111 Robertson, J. What is a C.M.S? 
< http://www.atlanticwebfitters.ca/VendorNeutralWhitePapers/WhatisaCMS/tabid/
(2006-05-13) 
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För att lätt och smidigt kunna uppdatera eller lägga till mer text på webbsidor 
eller för att lägga till helt nya sidor finns ett Microsoft Words liknande 
gränssnitt där man kan göra allt detta utan att ha några kunskaper om HTML.112  

Ofta finns också möjligheten att strukturera och ändra om hur sidorna är 
länkade.  

Med ett CMS-verktyg finns möjligheten att styra utseendet på sidan, både 
gällande färgval och sidans hela layout.113

                                                 
112  Robertson, J. What is a C.M.S? 
< http://www.atlanticwebfitters.ca/VendorNeutralWhitePapers/WhatisaCMS/tabid/14
(2006-05-13) 

6/Default.aspx > 

113 Robertson, J. What is a C.M.S? 
< http://www.atlanticwebfitters.ca/VendorNeutralWhitePapers/WhatisaCMS/tabid/146/Default.aspx > 
(2006-05-13) 
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3 Genomförande 

3.1 Metodval 
 med de första möten hos CML Data AB började vi fundera över hur 

vi skulle gå till väga i utvecklingsarbetet och vilka metoder som kändes 

ndas utan i vilken utsträckning som 
en rad metoder skulle användas. De metoder vi tagit till oss under skoltiden är 
alla antingen stora välkända och väldokumenterade metoder eller lite nyare, 
mer spännande och fria metoder som mycket väl kan kombineras med ett bra 
resultat.  

3.1.1 OOS/UML 

Att vi valde att delvis inkludera OOS/UML i vårt utvecklingsarbete var ett 
ganska enkelt val. UML är en världsomspännande metod som med framgång 
används inom många områden, detta faktum bevisar att det är en flexibel metod 
där det går att välja ut vissa delar att använda.  

3.1.2 FA/SIMM 

FA/SIMM kändes som ett självklart val för att få en överblick över CML Data 
AB:s verksamhet och de förändringsbehov som fanns inom företaget. Även 
FA/SIMM är en flexibel metod där vissa delar kan väljas ut och genomföras på 
ett bra sätt. FA/SIMM är även en metod som är lätt att sätta sig in i och som ger 
tillförlitliga resultat på ett snabbt sätt.  

3.1.3 Användarcentrerad systemdesign 

Användarcentrerad systemdesign är den övergripande metod vi använder 
genom hela examensarbetet. Det kändes viktigt att hitta en metod att stödja sig 
mot och som kunde erbjuda den helhetssyn som är så viktig i ett 
systemutvecklingsarbete. Användarcentrerad systemdesign är en flexibel metod 
som ställer upp en mängd riktlinjer för hur ett systemutvecklingsarbete bör 
fortskrida och hur användare bör involveras i denna process. 

3.1.4 Principer från interaktionsdesign 

e vi mer och djupare kunskaper om 

I samband

relevanta att använda sig av. Egentligen handlade diskussionerna inte så 
mycket om vilka metoder som skulle anvä

För att ytterligare knyta an till användarvänlighet och de principer som ingår i 
användarcentrerad systemdesign behövd
detta ämne. Vi valde därför att komplettera de ovanstående metoderna med 
principer och rekommendationer från interaktionsdesignen.  
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3.2 Förstudie 
sta mötet med CML Data AB i mitten av januari samlades 

ten. 
med 

  

re 

 växa och nyss anställt två nya medarbetare. Tidigare när företaget var 
mindre och bara hade två anställda var det lättare för dessa att hålla koll på 
informationsflödet inom företaget. Det var då också lättare att hålla koll på 
filer, do gramvaror och liknande som företaget förfogar över. Då 
CML Data AB kan sägas fungera som en extern IT-avdelning för företag är de 

 

Vid det första mötet med Roger och Mattias fick vi en tydligare idé om vad 
CML Data AB är i behov av och vad som förväntas av oss. Innan mötet hade 
Roger tagit fram en kravspecifikation114 där deras krav och önskemål fanns 

 

 En dynamisk portal ska skapas som är enkel att administrera. Denna 
portal ska innehålla följande: 

o Funktioner för att lägga till nyheter 

 åt 

 

Efter mötet sammanställde vi den information vi fått och började diskutera 

Innan vi hade det för
vi i gruppen för att diskutera examensarbetet. Vi resonerade kring den portal 
och den hemsida som skulle framställas och hur vi hade uppfattat uppgif
Det resonerande och diskuterande som följde mynnade ut i ett dokument 
en mängd frågor och funderingar som vi ville få svar på under det första mötet.

Under vårt första möte med CML Data AB pratade vi både med vår handleda
Roger Nordström och med företagets ägare, Mattias Lindgren. CML Data AB 
har börjat

kument, pro

till stor del ute hos kunder och jobbar. De behöver då ha tillgång till ett stort
antal filer, dokument och programvaror. Dessa finns i bärbara datorer och på 
externa hårddiskar och det kan då vara svårt att få med sig allt som behövs vid 
ett kundbesök.  

tydligt uppställda. Denna kravspecifikation innehöll i korthet följande punkter. 

 CML Data AB:s statiska hemsida ska fräschas upp och göras lättare att 
underhålla. 

o Filuppladdning 

o En kalender 

 Portalen ska kunna kommas åt av kunder där dessa ska kunna komma
relevant information som rör det egna företaget. 

vilka olika tekniker som skulle kunna användas och vilka möjligheter som 
fanns vid utvecklingen av hemsidan och portalen. 
                                                 
114 För den fullständiga kravspecifikationen se bilaga 1. 
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Veckan efter hade vi ett andra möte med Roger, Mattias och en tredje anställd, 
Johan Nygren. Vid detta tillfälle ställde vi en rad kompletterande frågor som 

d tanke på den information vi fått under det första mötet.  

de anställda på CML Data AB ansåg sig ha. För att säkerställa dessa 

å 

tkomst och det är krångligt att uppdatera hemsidan. Dessa tre 

må   
i en m  
koll på ns mål och vad man försöker uppnå. Dock skadar det aldrig 
att n k i 
ver a

Förändrin n FA/SIMM-analys blev i 
det här fallet mycket enkel. Den förändri d plats för 
information och uppdateringar och detta åtgärdar man genom att införa ett 
informationssystem som fungerar som en samlad plats för information och där 
man dessu öra uppdateringar på hemsidan och för 
informationssystemet.  

                                                

hade uppkommit me

3.2.1 Kartläggning av nuvarande verksamhet 

Vi hade nu fått en grundläggande uppfattning om den hemsida och den portal 
som skulle framställas. Vi hade också fått klart för oss vilka förändringsbehov 

förändringsbehov och för att kunna följa orsakskedjor gjordes en analys enligt 
FA/SIMM-metoden115. I samband med denna analys gjordes också en 
verksamhetsbeskrivning för att få en klar överblick över processer och 
informationsflöden inom företaget. 

Dessa analyser gjordes med hjälp av den information vi samlat in under de tv
tidigare mötena. De presenterades sedan för företaget och i samråd med Roger 
gjordes ett par mindre justeringar i analyserna. Den problemgraf som 
framställdes i FA/SIMM-analysen visade att det främst fanns tre delproblem 
inom verksamheten. Man har inte tillgång till en gemensam kalender, det finns 
ingen central filå
delproblem kan alla sammanställas under huvudproblemet, att det inte finns 
någon samlad plats för information och uppdateringar. Vi kunde nu följa en 
komplett orsakskedja och se vilka problem som orsakades av vad och fick nu 
verkligen klart för oss att CML Data AB var i stort behov av ett centraliserat 
informationssystem. Tillsammans med de anställda gjordes en målanalys där 

len för verksamheten fastställdes. Denna analys känns inte riktigt lika viktig
indre organisation som i en större. Är man bara fyra anställda har alla bra
 verksamhete

få er detta på papper, speciellt då för vår del, då vi inte har samma inblic
ks mheten som de anställda.  

gsbehovet och åtgärdslistan som ingår i e
ng som behövs är en samla

tom kan genomf

 
115 FA/SIMM-analysen i sin helhet visas i bilaga 2.  
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3.2.2 Behov och krav 

Något av det viktigaste att göra under ett utvecklingsarbete är att fastställa de 
behov och krav som användarna har på systemet. Detta diskuterades under de 
första m förde en rad 
halvstru sonerade kring vad de ville 

d 

 anställda, som också godkände detaljerna 

 

h 

Det första vi gjorde var att påbörja ett parallellt arbete med att framställa 

kas 
 

 dessa skulle 

                                                

ötena vi hade med CML Data AB. Vi genom
kturerade intervjuer och workshops där vi re

ha och vad som vi ansåg vara tekniskt möjligt. Genom FA/SIMM-analysen och 
den verksamhetsbeskrivning som gjorts tidigare hade vi nu också en större 
förståelse för vad de anställda på CML Data AB var i behov av och hur de 
jobbade. För att ytterligare förstå hur de jobbade bad vi Roger att mer i detalj 
beskriva sina arbetsuppgifter och demonstrera för oss när han utförde dem. 
Hela denna process resulterade i en reviderad, utökad och mer detaljera
kravspecifikation116. Kravspecifikationen godkändes av vår handledare Roger 
som också visade denna för de andra
i denna. 

De behov och krav som framkommit under våra intervjuer/workshops och som 
fastställts i kravspecifikationen är dock inte de slutgiltiga behov och krav som
kommer att finnas på informationssystemet. Under de iterationer och 
prototypframställningar som sker under ett sådant här utvecklingsarbete 
kommer en del behov och krav att ändras och andra kommer att tillkomma. 

3.3 Prototypframställning och utvärdering 
Efter att ha fått ihop de behov och krav som fanns på systemet och hemsidan 
var det dags att påbörjade det iterativa arbetet med att framställa prototyper oc
utvärdera dessa.  

3.3.1 Lågnivå prototyping – Första iterationen 

prototyper för hemsidan och för portalen. De prototyper som framställdes för 
hemsidan gjordes i Adobe Photoshop, detta för att de anställda på CML Data 
AB skulle få en klar bild över hur designen på den nya hemsidan kunde tän
se ut. För portalen producerade vi ett antal prototyper i Visual Studio .NET som
i detalj visade vilka funktioner som skulle finnas i portalen och hur
kunna fungera.  

 
.  116 För den slutgiltiga kravspecifikationen se bilaga 3
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Att vi v yperna för hemsidan i Adobe Photoshop har ett 
flertal orsaker. Det är ett bra verktyg som vi alla har bra kunskaper i och det är 

 
 visa alla 

 

n 

årt 

r för sig och de 
 Sedan jämfördes 

pslag att arbeta med.  

Prototyperna för portalen visade vi upp en och en och förklarade hur de var 
tänkta a s med i prototyperna. Här 
var samtalen mer strukturerade och vi koncentrerade oss på att försöka fånga 

s 
 

                                                

alde att göra protot

lätt att snabbt framställa snygga prototyper med de rätta färgerna. Då CML 
Data AB:s hemsida endast skulle fräschas upp och uppdateras kände vi inte att
det fanns något behov av att framställa en navigerbar prototyp och
undersidor. En generell struktur för hemsidan skissades först upp med papper 
och penna, sedan försökte vi få in de färger och de formspråk som matchar 
CML Data AB och dess bransch. Utifrån dessa skisser skapade vi sedan två
prototyper som vi tog med till nästa möte med CML Data AB.  

För prototyperna till portalen använde vi oss av en annan inriktning. Här 
koncentrerade vi oss i första hand på att skissa på hur funktionerna i portale
skulle fungera och se ut. Till vår hjälp använde vi oss av de design- och 
användbarhetsprinciper som Donald A. Norman och Jacob Nielsen tagit 
fram.117  

3.3.2 Utvärdering – Första iterationen 

Prototyperna vi framställt visades för de anställda på CML Data AB vid v
nästa möte. Vi skrev ut de två prototyperna för hemsidan i färg och 
prototyperna för portalen i svart-vitt. Under mötet visade vi upp prototyperna. 
De två olika designförslagen för hemsidan visades först upp va
närvarande fick fritt diskutera kring design, färgval och annat.
de båda förslagen mot varandra och även här fördes en fri diskussion kring 
fördelar och nackdelar med de olika förslagen. Allt detta antecknades och vi 
fick många nya up

tt fungera i de fall där alla funktioner inte fann

upp de funderingar och kommentarer som de anställda hade kring portalen
funktioner och hur dessa skulle utföras. Anledningen till att diskussionen kring
portalen var mer strukturerad var att de funktioner som ska finnas där kommer 
att vara viktiga för de anställda i det dagliga arbetet. Det är då av yttersta vikt 
att dessa funktioner fungerar så bra som möjligt och att sättet de utförs på är 
tydligt och lätthanterligt.  

 
4. 117 Prototyperna för den första iterationen visas i bilaga 
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3.3.3 Lågnivå prototyping – Andra iterationen 

Prototyperna för portalen fick vi såpass bra respons på att vi inte tyckte att d
var nödvändigt att genomföra en ny iteration med dess funktioner. Det var bara 
ett par enkla små justeringar som behövdes göras på ett fåtal av dessa 
funktioner. Vi koncentrerade oss därför på att framställa en design för den 
övergripande navigationsstrukturen och hur portalen skulle kunna komma at
ut designmässigt. Dessa prototyper gjordes i Adobe Photoshop och skrevs 
sedan ut med färgskrivare.  

et 

t se 

 
g 

ML 
ern 

rna till portalen och webbmail. På prototyp 2 gillade man den 
tydligare grupperingen och nyhetsrutan. Detta var synpunkter som vi var 
mycket  skapade ett tredje designförslag. 
Förutom er var vi återigen noggranna med 

e 

k skapades, 

 
3-1 I prototyp 3 är hemsidan uppdelad i tre huvudblock för att tydliggöra grupperingen. 

                                                

För hemsidan fanns det lite mer att jobba med. Här fick vi mycket och bra
feedback på förra mötet. Man var inte helt nöjd med någon av de designförsla
vi fått fram, men det fanns delar i båda designerna som de anställda på C
Data AB tyckte var bra. På prototyp 1 gillade man formerna, reklambann
och länka

noggranna med att ha i åtanke när vi
 att ha ta hänsyn till dessa synpunkt

att även ha Nielsens och Normans design- och användbarhetsprinciper i åtank
när vi skapade den tredje prototypen. Vi granskade även själva de två 
prototyperna som framställts under iteration 1 och kom fram till att 
grupperingen av innehållet var det som vi själva var mest kritiska till för båda 
dessa designförslag. Att få fram en bättre och tydligare gruppering blev därför 
något av ett huvudmål för prototyp 3.  

Grupperingen av innehållet på hemsidan löste vi i prototyp 3 med att skapa 
olika block där informationen presenterades. Tre stycken huvudbloc
ett för slogan och menyn, ett andra block för huvudinnehållet på sidan och ett 
tredje block för nyheterna. På detta sätt blir hela hemsidan tydligt strukturerad 
och informationen grupperad på ett snyggt och överskådligt sätt.118  

Slogan och meny 

Hemsidans huvudinnehåll Nyhets
-spalt 

 
118 Prototyperna för den andra iterationen visas i bilaga 5. 
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3.3.4 

 noga 
e vi 

p godkändes och det fastslogs att det var dessa 
prototyper som hemsidan och portalen skulle byggas efter. 

 

 

fikation och annan insamlad 

 Det ska finnas möjlighet till filöverföring 

 Möjlighet att dela in användarna i olika användargrupper med olika 
rättigheter.  

Vi hittade två sidor som var till stor hjälp i vårt sökande 

http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix

Utvärdering – Andra iterationen 

Ett nytt möte med CML Data AB planerades in och vid detta möte visade vi 
upp prototyperna för portalen och den tredje prototypen för hemsidan. Dessa 
visades upp en och en och vi lät de närvarande vid mötet studera dessa
och sedan ge kommentarer och ställa eventuella frågor. Efter detta berättad
hur vi hade tänkt och varför vi valt vissa lösningar.  

Prototyperna som visades up

3.4 Utvärdering av CMS-verktyg 
Vi hade nu fått en bra förståelse för den portal och den hemsida som skulle 
byggas. Genom de prototyper som framställs hade vi nu också en god idé om
hur det hela skulle fungera och se ut.  

Det var nu dags att bestämma om vi skulle satsa på ett utveckla ett helt eget 
system eller om grunden till portal och hemsida skulle vara uppbyggd av ett 
CMS-verktyg.  

Vi pratade om detta med de anställda på CML Data AB och de hade som krav 
att CMS-verktyget skulle vara gratis då de flesta betalversioner är mycket dyra
i inköp. Vi började undersöka vad det fanns för opensource lösningar för CMS-
verktyg och med hjälp av vår kravspeci
information ställde vi upp ett antal krav som CMS-verktyget var tvunget att 
möta, dessa följer nedan: 

 Den ska vara gratis 

 Den ska ha en kalender 

 

En sida som har samlat en mängd CMS-verktyg och gjort det lätt att jämföra 
dessa mot varandra. Med denna sidas hjälp kunde vi jämföra ungefär 200 olika 
CMS-verktyg med varandra och plocka ut de som verkade intressanta. Vi 
plockade ut tio stycken CMS-verktyg som vi trodde skulle kunna möta de krav 

http://www.opensourcecms.com/

som fanns fastställda.   
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Här finn source CMS-verktyg, vilket hjälpte 
oss att testa ett flertal av de CMS-verktyg som vi ville utvärdera. En del av de 

a 

 på hade alla de 
funktioner vi var ute efter. Dock fanns det ibland tillägg till CMS-verktygen 

sa fungerade så som vi ville. 
De CMS-verktyg som innehöll mycket av den funktionalitet vi var ute efter var 

e 
n själva. 

modellering 

akt med 
 

De i skulle klara var att bl.a. lagra kundinformation, 
information om sidor, nyheter och kalenderhändelser för både anställda och 
kunder. Då systemet inte skulle användas av mer än 50 användare och det 
skulle utve yller databasen 
Mi s de även tidigare erfarenheter 
och  i 
exa

s en mängd demoversioner av open

CMS-verktyg vi ville utvärdera fanns dock inte på denna sida, så vi fick själv
installera och prova dessa. Ett par stycken gick lätt och smidigt att installera 
medan några andra var mycket krångliga att få grepp om. Ett CMS-verktyg 
klarade vi inte ens av att installera.  

Efter att ha utvärderat de tio CMS-verktyg som vi tyckte verkade intressanta 
kunde vi konstatera att ingen av dessa mötte de uppställda krav som vi ställt 
upp inför utvärderingen. Inget av de CMS-verktyg vi tittade

med de saknade funktionerna, men ingen av des

också mycket stora och innehöll en massa funktioner som vi inte ansåg vara 
önskvärda och som skulle ha gjort vår portal alldeles för komplex. Detta gjord
att vi beslutade oss för utveckla portale

 

3.5 Databas

3.5.1 Val av databas 

I samband med att vi undersökte olika CMS-verktyg så kom vi i kont
olika programmeringsspråk och även databaserna Microsoft Access, MsSQL
och MySQL.  

 kr terier som databasen 

cklas med ASP .NET och Visual Basic .NET så uppf
cro oft Access kraven för detta ändamål. Vi ha
 kunskaper av Microsoft Access vilket ger oss mer tid till andra moment
mensarbetet.
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3.5.2 Klassdiagram 

Vid framställningen av databasen u ab rn ppbyg r
tydligare översikt delades klassdiag a or n o  för h

Portal 

tformades klassdiagra
rammen upp i två del

m för hur t
r, en för p

elle
tale

a är u
ch en

gda och relaterar till varand
emsidan. 

a. För att ge en 

 
3-2 Klassdiagram övertabeller som berör portale  n i databasen
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Hemsida 

 
3-3Klassdiagram över tabeller som berör hemsidan i databasen
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3.5.3 Basrelationer 

I samband med framställningen av klassdiagram upprättades basrelationerna 
för tabellerna. 

Portal 

Users UserID, Username, UserPassword, FirstName, LastName, Adress, 
ZipCode, City, Email, Telephone, CellPhone, Fax, Other, 
UserEnable, LastAccess, ↑UserGroup

Group groupID, groupName, Employee, Address, ZipCode, City, Email, 
Telephone, CellPhone, Fax, Other 

Calendar calID, calSubject, calDescription, calLocation, calStartTime, 
calEndTime, calCreatedBy, AttachedFiles, calLastModified 

calReciever ↑calID, ↑userName

Menu menuID, menuItem, menuType, Employee, Customer, navigateURL, 
imageURL, SortOrder 

MenuAdmin menuID, menuType, menuItem, navigateURL, SortOrder 

links linkID, linkName, linkUrl, ↑linkCategory

linkCategory categoryName

News newsID, newsHeadline, newsIntro, newsDate, newsDescription, 
newsCreatedBy 

localSettings variable, var_value 

 

Hemsida 

HomepagePages pageID, pageTitle, pageContent 

HomepageMenu menuID, menuText, menuShow, ↑navigateURL, SortOrder 

HomepageNews newsID, newsHeadline, newsIntro, newsDate, newsDescription 

HomepageSuppliers supplierID, supplierName, navigateUrl, imgUrl 

HomepageJobs jobID, jobHeadline, jobDescription, jobTimespan, jobSalary, 
jobQuantity, jobContact, jobPublishDate, jobShow 

HomepageTopLinks var, var_value, imgUrl 

 

50 



Genomförande  

3.6 Arbetsfördelning 
Efter den a n av prototypframställning och utvärdering 

e 

rogramkoden. Arbetet delades in i tre olika delar för att vi 
unna jobba så effektivt som möjligt. De tre delarna var: 

Framställning

 Framställning av det grafiska gränssnittet i portalen 

Utveckling av

satta utvec  delar 
att de i denna rappor

 arbete h gt möten med CML Data AB där vi 

å dessa möten
dykt upp under arbetets gång. Detta enligt vad som tidigare diskuterats i 

nder kap

Grafiskt gränssnitt 

Framställn

jligheten att på ett snabbt och enkelt 
pdatera utade vi oss för att lagra dess textinnehåll 

en accessdatabas. Genom att göra på det sättet så kan man enkelt ladda in 
sidans innehåll i redigerbara formulär i portalen. 

När arbetet med att framställa hemsidan skulle påbörjas diskuterade vi hur 
gas up ed att vi skulle använda 

-klass 
 annan

som hemsidan är uppbyggd av blir mycket renare, då man separerar HTML-
ttrib

n av he n 
att se likadan ut i både Internet Explorer6+ och Mozilla Firefox1+.  

Kodmässigt är hemsidan uppbyggd enligt XHTML 1.1 standard och den är 
npassad för upplösningar ner till 800 x 600 bildpunkter.  

ndra iteratione
påbörjades arbetet med att ta fram det grafiska gränssnittet som vi fått fram i d
tidigare stegen i systemutvecklingsprocessen, samt att utveckla den 
underliggande p
skulle k

  av den nya hemsidan 

  programkod 

Detta fort klingsarbete bedrevs parallellt men är så pass skilda
t kommer att redogöras för under olika rubriker.  

Under detta ade vi kontinuerli
stämde av våra framsteg för att faststäl
sätt. P

la att systemet utvecklades på ett bra 
 fick vi också chans att räta ut eventuella frågetecken som 

teoridelen u itlet Användarcentrerad systemdesign. 

3.7 

3.7.1 ing av den nya hemsidan 

Eftersom CML Data AB efterfrågade mö
sätt kunna up  hemsidan så besl
i 

denna skulle byg p. Vi var redan på det klara m
oss av en extern CSS-mall 
attribut i en CSS

för att styra sidans utseende. Genom att ändra ett 
kan man till exempel ändra textstorleken på all brödtext 

på hemsidan. En  fördel med en extern CSS-mall är att HTML-koden 

taggarna från dess a ut.  

Vid utvecklinge msidan så har mycket kraft lagts ner på att få designe

a
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3.7.2 Framställning av det grafiska gränssnittet i portalen 

ande design 
menas att man inte bestämmer absoluta positioner för allt innehållet på sidan 
uta å darens upplösning och 
fön r a fullt ut, portalens 
me erade medan 
portalens övriga innehåll är flytande och växer/minskar med upplösningen och 
fönsterbredden.  

 
 

Valet av programmeringsspråk var en diskussion som påbörjades efter att vi 

de bra i 
Microsoft-miljö. Eftersom vi tidigare arbetat i Visual Studio .NET med 

så 
ll sig därför 

naturligt att välja en utvecklingsmiljö och ett programmeringsspråk som vi var 
väl förtrogna med och ville fördjupa oss i. 

Portalens design har utvecklats i en masterpage för att man smidigt ska kunna 
styra portalens utseende från en fil. Portalen är precis som hemsidan utvecklad 
för att se likadan ut i både Internet Explorer6+ och Mozilla Firefox1+.  

Portalen byggdes upp med en så kallad flytande design. Med flyt

n l ter innehållet anpassa sig efter använ
ste bredd. För portalen var inte detta möjligt att applicer
ny till vänster och nyhetsspalten till höger är fast position

Informationsfält 

Meny Nyhets- 
spalt 

Portalens huvudinnehåll 

3-4 Mellan menyn och nyhetsspalten är designen helt flytande och innehållet fyller ut det tillgängliga
utrymmet. 

3.8 Programmering 

3.8.1 Val av programmeringsspråk 

kommit fram till att utveckla systemet själva istället för att använda oss av ett 
färdigt CMS-verktyg. CML Data AB ville ha ett system som fungera

programmeringsspråket Visual Basic .NET och ASP .NET som serverspråk 
visste vi att det skulle fungera bra för vårat ändamål. Det fö
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3.8.2 

ligt 
sätt. Detta eftersom man ska kunna sätta sig in de olika delarna och lättare 

 återanvändas i flera delar i systemet. Dessa delar var till 
exempel funktioner för att hämta ut namnet på en dag från ett datum, hämta ut 
veckonummer från ett datum, räkna ut filstorleken på filer i KB eller MB 
(beroende på filstorlek), sk sen och sköta 
valideringen av data i inmatningsfält. 

När r var förde uppgifterna. 
Anledningen till att vi skapade klasser för dessa uppgifter var att spara tid vid 
utvecklingen av programkoden, minska risken för fel och att göra det lättare 
underhålla och rätta koden. 

Vi påbörjade även sökandet efter färdiga komponenter som skulle kunna tänkas 
lämpliga för projektet som till exempel FreeTextBox och DayPilot. Vi har bara 
använt oss av färdiga komponenter som vi känner uppfyller kraven vi ställt upp 
under tidigare skeden i systemutvecklingsprocessen, både när det gäller 
funktion och utseende. I de fall då vi inte hittat lämpliga komponenter har vi 
istället utvecklat dem själva. 

3.8.4 Masterpage 

 design har utvecklats i en masterpage120. Fördelarna med att använda 
Designen styrs från en mall vilket gör att man 
hela portalen från en fil. Man kan även placera 

navigeringen för portalen i sin masterpage . En annan fördel är att man kan 
lägga ko n i sin masterpage. Till exempel så 
kan man lägga in kod som kontrollerar att man är en giltig användare av 

ar 

Regler för design av koden 

När vi beslutat oss för att använda oss av Visual Basic .NET tillsammans med 
ASP .NET så satte vi ihop ett dokument119 med regler för hur programkoden 
skulle designas. Det är viktigt att koden skrivs på ett konsekvent och tyd

kunna felsöka och underhålla koden.  

3.8.3 Utveckling av programkod 

Inledningsvis i utvecklingen av programkoden så identifierades programkod 
som skulle kunna

öta kopplingen mot databa

 dessa dela identifierade så skrev vi klasser som ut

Portalens
sig av en masterpage är flera. 
enkelt kan ändra designen för 

d som är generell för hela portale

systemet. På detta sätt så får man automatiskt en kontroll som man inte risker
att glömma bort på någon av sidorna i portalen. 

                                                 
119 Se bilaga 6. 
120 Se teoridelen under kapitlet Programmering. 
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3.8.5 

ör 

om anställda på CML Data AB ska 
kunna lägga till, ta bort och flytta mappar och filer så kan man inte ”hårdkoda” 
vilka mappar som finns och var de finns. Därför måste noderna läggas till i 
realtid. 

h 

er till 
ed den 

dtag i trädstrukturen. På så sätt kommer 

 
 som visar hur man kan fylla en TreeView med en trädstuktur. 

Trädstruktur i filarkivet 

I portalens filarkiv ville vi ha en trädstruktur som liknar den i utforskaren. För 
att åstadkomma detta så har vi valt att använda oss av kontrollen TreeView. F
att bygga upp en trädstruktur så kan man lägga till noder som motsvarar de 
mappar på servern som man vill visa. Antingen kan man lägga till noder 
grafiskt eller via koden i realtid. Efters

Vi löste uppgiften genom att skapa en subrutin som tar emot en vald mapp oc
handtaget till den mappen i trädstrukturen. Handtaget till mappens 
motsvarighet i trädstrukturen behövs för att kunna placera ut nästa nod på rätt 
ställe. Subrutinen hämtar alla undermappar till den valda mappen och lägg
dessa till trädstrukturen. Dessutom så anropar funktionen sig själv m
aktuella hittade mappen samt dess han
subrutinen anropas tills det att alla mappar är hittade och trädstrukturen blivit 
fullständig. 

 

Private Sub LoadTreeDirectory(ByVal selDir As String, ByVal nodeParent As TreeNode) 

      'Syfte Lägg till noder till TreeView enligt mappar som hittas i 

                   ”selDir”. Dessa läggs till en nivå under ”nodeParent”. 

           Anropar sig själv för att hitta mappar under ”selDir”. 

    

      'Skapa en ny instans av DirectoryIndfo för att kunna hämta information 

      'om den valda mappen ”selDir” 

      Dim curDir As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(selDir) 

 

      'DirArray håller reda på undermappar till “selDir” 

      Dim dirArray As DirectoryInfo() 

      dirArray = curDir.GetDirectories() 

 

      '  mapp i ”DirArray” Upprepa för varje

      For Each curdirInfo As DirectoryInfo In dirArray 

 

 'Skapa en ny node 

 Dim newDirNode As TreeNode = New TreeNode() 

 'Sätt nodens text till aktuellt mappnamn 

 newDirNode.Text = curdirInfo.Name 

 'Sätt värdet för noden till mappens sökväg (t ex c:\mapp) 

 newDirNode.Value = curdirInfo.FullName 

 

 'Lägg till noden under ”nodeParent” 

 nodeParent.ChildNodes.Add(newDirNode) 

 'Anropa subrutinen igen för att leta efter fler mappar i aktuell mapp 

 LoadTreeDirectory(curdirInfo.FullName, newDirNode) 

 

      Next 

End Sub 

3-5 Kodexempel
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3.8.6 

 

s 
et att 

 

 
3-

3.8.7 WYSIWYG 

E ätta för anställda på CML Data AB att 
u på det problemet 
v Textinnehållet på 
hemsidan sparas i databasen vilket gör att den lätt kan hämtas ut till 
F eTextB  när användaren klickar på 
e spara k ra databasen med ändringarna. 

3.8.8 

I m till exempel planerade 
k svy, veckovy 
och månadsvy, för att man ska kunna få så bra överblick som möjligt. Dagsvyn 
ä  en kontroll som heter DayPilot123. 

                                                

Uppladdning av filer 

Både de anställda på CML Data AB och deras kunder har möjligheten att ladda
upp filer till servern via portalen. Detta görs med kontrollen FileUpload.121 När 
användaren har valt en fil och gjort en postback så laddas filen upp i servern
minne. När det är avklarat så körs koden på sidan och man har då möjligh
till exempel kontrollera vilken filtyp som filen har innan man sparar den på
servern. 

 

Protected Sub upload_Click(ByVal sender As Object, _ 

      ByVal e As System.EventArgs) Handles upload.Click 

 

      'Plats där filen ska sparas 

      Dim fileLocation As String = ”c:\windows\” 

 

      'Är en fil vald? 

      If not FileUpload.FileName = “” Then 

            'Ja, spara filen på platsen “fileLocation” 

            FileUpload.PostedFile.SaveAs(fileLocation & _ 

  Path.GetFileName(FileUpload.PostedFile.FileName)) 

      Else 

            'Nej, skriv ut felmeddelande 

            noFileSelected.Text = "Ingen fil vald" 

      End If 
 

End Sub  

6 Exempel som visar hur man sparar en fil med kontrollen FileUpload. 

HTML-editor 

tt av målen med portalen var att underl
ppdatera hemsidan. Vi kom fram till att en smidig lösning 
ar att använda sig av en kontrollen FreeTextBox122. 

re ox kontrollen. Sedan är det lika enkelt att
n napp hämta HTML-koden och uppdate

Kalender - Dagsvy 

 portalen finns möjligheten att registrera händelser so
undbesök i en kalender. Kalendern kan visas i tre olika vyer, dag

r skapad av

 
121

123 Se teoridelen under kapitlet Programmering. 

 Se teoridelen under kapitlet Programmering. 
122 Se teoridelen under kapitlet Programmering. 
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Eftersom de anställda vill ha en översikt över var de befinner sig så har vi valt 
att samla allas händelser i samma vy. I dagsvyn har varje person sin egen 

 

 

 
 

kalender med sitt namn ovanför. I realtid hämtas användarna från databasen 
och sedan skapas en DayPilot för varje användare. 

 

Private Sub CreateCal(ByVal calId as String, calContainer as Panel, dtDayCal as DataTable) 

      'Syfte Skapar kalender med namnet ”calName” i behållaren ”calContainer” 

                   ' 

 

      'Ny instans av DayPilotCalendar 

      Dim calDay As New DayPilotCalendar 

 

      'Bind dtTabellen ”dtDayCal” till ”calDay” 

      calDay.DataSource = dtDayCal 

      calDay.DataBind() 

       

      'Sätt vilket fält från ”dtDayCal” som är ID för kalender 

      calDay.PkColumnName.calID = calId 

 

      'Lägg till kalender till behållaren ”calContainer” 

      calContainer.Controls.Add(calDay) 

 

      'Registrera händelserna ”EventClick” och ”FreeTimeClick” för kalender 

      AddHandler calDay.EventClick, AddressOf calDay_EventClick 

      AddHandler calDay.FreeTimeClick, AddressOf calDay_FreeTimeClick 

 

 

End Sub 

 
Protected Sub calDay_EventClick(ByVal pk As String) Handles calDay.EventClick 

      'pK är calId och kan användas för att hämta händelsen från databasen 

 

End Sub 

 

Protect yVal start As DateTime) Handles calDay.FreeTimeClick ed Sub calDay_FreeTimeClick(B

      'start innehåller datum och tid som valts i kalendern och kan till exempel 

      'användas för att skicka användaren till en sida där man får mata in en händelse 

      'för den valda tiden. 

 

End Sub 

3-7 Förenklat exempel som visar hur man lägger till en kalender i realtid. 
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Genomförande  

3.8.9 Databasklass 

Eftersom vi snabbt insåg att systemet på ett flertal ställen behöver 
kommunicera mot databasen för att uppdatera, lägga till, och ta bort data 
bestämde vi oss för att skriva en klass för att hantera kopplingen mot 
databasen. Fördelarna med att använda sig av en klass för detta ändamål är 
f

 Det blir lättare att felsöka koden eftersom det är lätt att kontrollera att 
r som den ska, vilket gör att man kan 

avgränsa fel som uppstår i systemet till delar utanför databasklassen. 

oden blir mindre eftersom man skriver färre 

stemet eftersom man slipper det 
repetitiva arbetet med att skriva kod för att sköta kopplingen mot 

lart 

 Om man skulle vilja byta databas för systemet så räcker det att redigera 
den i databasklassen. 

D
används för att hämta en hel tabell med data
data, och en publik funktion, GetValue, som används för att hämta enstaka 
värden.  

 

3-8 Kodexempel som visar hur databasklassen kan användas för att hämta ett värde med hjälp av 
funktionen GetValue. 

lera:  

koden i databasklassen fungera

 Risken att det ska bli fel i k
kodrader. 

 Det går snabbare att utveckla sy

databasen. 

 Kopplingen till databasen stängs automatiskt när programmet är k
med sin hämtning/uppdatering av data. 

ko

atabasklassen har två publika subrutiner, GetData och UpdateData, som 
 samt redigera och ta bort befintlig 

 

Private Function GetUserID(ByVal userName as string) As Int32 

 

      'Syfte Hämtar userID för person med användarnamn ”username” 

      'Returnerar Heltalet userId för person med användarnamn ”userName” 

 

      'Application(”conString”)) innehåller kopplingssträng mot databasen 

      Dim cml As New CML(Application(“conString”)) 

      Dim sql As String = “SELECT userID FROM User WHERE userName=’” & userName & “’” 

 

      Return cml.GetValue(sql) 

 

End Function 
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Genomförande  

3.9 Implementering 
urera 

3.9

Micros

IIS

Microsoft .NET Framework 2.0 

3.9.2 

Då r ar 
vi t n

Vi 
http m

Implementationen av portalen och hemsidan görs genom att konfig
webbservern så att den får de rätta inställningarna för att kunna hantera 
systemet och köra en installationsguide där administratören kan ställa in 
specifika inställningar för informationssystemet. 

.1 Systemkrav 

oft Windows 2003 Server 

 – Internet Information Services 6.0 

Installera .NET Framework 2.0 

 po talsystemet och hemsidan är uppbyggt kring .NET Framework 2.0 så v
vu gna att installera den. 

laddade ner .NET Framework 2.0 från 
:// sdn.microsoft.com/netframework/. 

Startade installationen och följde anvisningarna. 

3.9.3 Konfigurera IIS för portalen 

Vi kopierade filerna för portalsystemet till vald plats. I det här fallet till: 
”D:\www\CML”. 
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Genomförande  

 
3-9 Internet Information Services (IIS) Manager. 

artade vi Internet Information 
Services (IIS) Manager och valde att skapa en ny webbsida. 
För att kunna administrera webbserver så st

 
3-10 Web Site Creation Wizard. Beskrivning av webbsidan. 

Skrev en beskrivning för webbsidan. 
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Genomförande  

 
3-11 Web Site Creation Wizard. IP- och portinställningar. 

Fyllde i webbadressen till portalen i ”Host header” (portal.cmldata.se) så att 
webbserver ska kunna veta vilken sida som besökaren sedan vill gå till, då 
webbservern hanterar ett flertal domäner. 

 
3-12 Web Site Creation Wizard. Webbsidans hemkatalog. 

Valde sökväg till portalen (D:\www\CML). 
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Genomförande  

 
3-13 Web Site Creation Wizard. Sidrättigheter. 

Kryssade i ”Read” och ”Run scripts (such as ASP)” för att tillåta läsning och 
exekvering av portalen och dess bakomliggande kod. 

Sedan var det dags att konfigurera webbservern till att använda .NET 
Framework 2.0 för den skapade webbsidan. 

 
3-14 Internet Information Services (IIS) Manager 

Högerklickade på den nyss skapade webbsidan och valde ”Properties” 
(Egenskaper). 
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Genomförande  

 
3-15 Egenskaper för webbsida. 

Gick till fliken ”ASP.NET” och valde ASP.NET version 2.0.xxxxx. 

Upprepade samma steg som för portalen men ändrade ”Description”, ”Host 
an. 

3.9.5 Installera portalen 

Startade webbläsaren och gick till http://portal.cmldata.se/install/. 

Fyllde i de inställningar som kom upp på skärmen. 

3.9.4 Konfigurera IIS för hemsidan 

header” och ”Path” (sökvägen till sidan) så att det skulle passa hemsid

 
3-16 Installation av portal. 
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Genomförande  

Efter en lyckad installation tog vi sedan bort mappen ”install” i portalens 
hemkatalog för att förhindra att någon obehörig skulle kunna ändra 
inställningarna för portalen och komma åt skyddad information. 
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Resultat  

4 Resultat 
 

4.1 Portal 

4.1.1 Logga in 

 
4-1 Bild av inloggningsrutan 

För att logga in på portalen krävs det användarnamn och lösenord. Glömmer 
man fylla i något av dessa eller om man stavar fel på lösenord eller 
användarnamn får man tydlig feedback om detta.  

 
4-2 Formulär för att återfå sitt lösenord 

Har man glömt sitt lösenord fyller man i sitt användarnamn i inmatningsrutan 
och man får då ett e-postmeddelande till den e-postadress som man har 
registrerad i portalen. 
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4.1.  Startsidan 2

 
4-3 Portalens startsida. 

est centrala delarna i portalen så därför används denna 
som startsida. Vi har jobbat mycket med tydliga grupperingar för att underlätta 

t får man 
underlättar för användaren.  

Portalen har en mycket enkel och stilren design med mörkgröna inslag precis 
som i CML Data AB:s logotyp. Portalens uppgift är att vara ett stöd för de 
anställda och underlätta deras arbete. En enkel och stilren design hjälper till att 
lyfta fram portalens funktioner och innebär en ökad användarvänlighet.  

Överst på portalen ligger ett informationsfält som visar dagens datum och vem 
som är inloggad. Datumet är länkat till dagsvyn i kalendern, vilket gör att man 

rt ett klick. 

Kalendern är en av de m

navigeringen och förståelsen för portalen. De fält som ligger till höger och 
vänster är fasta medan allt innehåll laddas in i mittendelen. På så sät
ett liknande utseende på alla sidor i portalen vilket 

hela tiden kan nå denna med enba
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4-4 Översikt över portalens meny med administrationsdelen hopfälld respektive utfälld. 

 

Menyn är som resten av portalen stilren och texterna är kompletterade med 
ikoner som är standard för de funktioner de döljer. Menyn är dessutom logiskt 

 menyn är klickbar och vilket 
menyalternativ man för tillfället har fokus på.  

 Att vi har valt att visa alla alternativ på den vanliga menyn medan 
administrationsmenyn är hopfälld beror på ett flertal anledningar. Dels är det 
den vanliga menyn som kommer att användas i det dagliga arbetet, därför bör 
denna alltid vara utfälld för att hålla fokus på just den menyn. Vid lägre 
upplösningar skulle man få en scroll om administrationsmenyn hela tiden var 
utfälld. Man minskar dessutom risken för att användaren ska klicka på fel 
alternativ om administrationsmenyn är hopfälld, då det finns liknande 
benämningar i de båda menyerna.   

uppbyggd med start som första alternativ och logga ut som sista alternativ. 
Dessutom använder vi en effekt som gör att bakgrundsfärgen för menyvalet 
man pekar på ändrar färg, detta för att visa att
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4-5 I nyhetsspalten visas nyheter och dagens händelser. 

 

Förutom kalenderfunktionen så är nyheter en viktig del i portalen, här 
presenteras interna nyheter och eftersom dessa ligger i det högra blocket på 
sidan så följer de med överallt. För nyheterna visas en rubrik och en ingress på 
maximalt 350 tecken. Klickar men på läs mer för en nyhet får man upp den 
fullständiga nyheten i ett pop-up fönster.  

Under rubriken dagens händelser presenteras de aktiviteter som för dagen finns 
rallt och 

n på 
yheter i en tabell efter publiceringsdatum. 

Man får också information om vem som skapat nyheten. Klickar man på 
nyhetens rubrik får man upp hela nyheten i ett pop-up fönster.  

inplanerade i kalendern. Genom att dagens händelser följer med öve
alltid finns väl synligt kan man snabbt få en överblick över dagen och vilka 
aktiviteter som finns inplanerade för de anställda.  

4.1.3 Nyheter 

Vill man se äldre nyheter än de fyra som visas i högerspalten går man i
avdelningen nyheter, här listas alla n
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4.1.4 Kalendern 

Kalendern är tillsammans med filarkivet den viktigaste delen av portalen, 
därför har mycket tid lagts ner på att få denna att fungera och se ut på ett bra 
sätt utan att tappa den stilrenhet och enkelhet som vi hela tiden strävar efter.  

Alla de funktioner som ska finnas med i alla vyer är standardiserade och både 
ser ut och är placerade på samma ställe i alla vyer. På detta sätt ökar man 
igenkänningsfaktorn i systemet och portalen blir lättare att använda.  

 
4-6 Kalenderns dagsvy 

Kalendern är uppbyggd av komponenten DayPilot som är designad för att 
efterlikna Microsoft Outlook. Då de anställda på CML Data AB alla jobbar i 
windowsmiljö och dessutom använder Outlook som e-post klient är detta en 
stor fördel. Genom detta bekanta utseende får de en bra uppfattning om vad 

 som är möjligt att göra i kalendern och hur kalendern fungerar. I dagsvyn ser
man inte bara sin egen kalender utan man har också god uppsikt över de andra 
anställdas kalendrar. Att lägga in en ny händelse i kalendern görs antingen 
genom att klicka direkt på en ledig tid i kalendern eller genom att välja Ny 
händelse i kalendernavigeringen som ligger över kalendern i alla vyer.  
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Vill man titta på en händelse är det bara att klicka på denna i kalendern och har 
man själv skapat händelsen kan man sedan också redigera den aktuella 

p 

gå till.  

händelsen. För att bläddra mellan dagarna är det bara att välja alternativet nästa 
eller föregående, man kan också klicka på knappen välj datum, man får då up
en minikalender i månadsformat där man enkelt kan välja det datum man vill 

 
4-7 Kalenderns veckovy inlagda aktiviteter.  

Kalenderns veckovy använder sig av samma färgschema som de andra vyerna 
och här kan de anställda få en klar överblick över de händelser som finns 
inlagda för den aktuella veckan. För en händelse visas klockslaget det gäller, 
för vem händelsen gäller och händelsens rubrik. Vill man sedan få mer 
information klickar man på händelsens rubrik och man får upp all information 
om den aktuella händelsen.  

 
4-8 Visning av kalenderhändelse 
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4-9 Kalenderns månadsvy med översikt över alla månadens aktiviteter 

 

Kalenderns månadsvy har samma färgschema och navigeringsstruktur som 
veckovyn men här presenteras en hel månad istället.  

Precis som för resten av portalen har det jobbats mycket med synlighet och 
konsekvens i kalenderdelen. De funktioner som finns ska hela tiden vara 
synliga och likartade uppgifter och information presenteras och utförs alltid på 
samma sätt.  
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4-10 Lägg till kalenderaktivitet 

Klickar man på Ny händelse i kalendernavigeringen, eller om man klickar på en
tivitet. Här kan man 

lägga till nya händelser. Man väljer vilka anställda händelsen gäller och väljer 
 det 

ndarnas 

vilka personer som händelsen gäller och under vilken tidsperiod 
en ska omfatta så måste man ge händelsen en rubrik. Det finns även möjlighet 

att skriva en beskrivning och bifoga filer för händelsen. Att alla händelser 
måste ha en rubrik beror på att det är rubriken tillsammans med tidsperioden 
som visas i samtliga kalendervyer.  

4.1.5 Kunder 

 
ledig tid i dagsvyn kommer man till lägg till kalenderak

sedan start- och sluttid för händelsen. Har man klickat på en tid i dagsvyn är
denna starttid som är förvald, detta för att minska anvä
minnesbelastning. Man kan också välja att lägga in en händelse för en annan 
dag genom att klicka på kalendersymbolen precis till vänster om start- och 
sluttidsväljaren.  

När man valt 
d

 
4-11 Visar de kunder som finns inlagda i portalen. 

71 



Resultat  

I portalen finns möjligheten för CML Data AB att lägga in sina kunder. Här 
kan de få en snabb översikt över kundernas adressuppgifter, e-post och 
telefonnummer.   
 

 
4-12 Detaljerad visning av en specifik kund. 

Det finns också möjlighet att visa mer detaljerad information om en kund och 
då få upp ett övrigt fält där ytterligare information om företaget kan visas.  

4.1.6 Filarkiv 

 
4-13 Filarkivet med ett utseende som påminner om utforskaren i Windows. 

 

Filarkivets olika delar är tydligt avgränsade med linjer och som över allt annars 
i portalen ligger verktygsfältet längst upp till vänster.  

Navigeringen i filarkivet kan ske på två olika sätt, antingen genom 
trädstrukturen till vänster eller genom att klicka i tabellen till höger.  

Filarkivet är uppbyggt för att delvis efterlikna utforskaren i Microsoft 
Windows. Till vänster visas filarkivets hela trädstruktur och innehållet i 
mapparna visas till höger. Genom detta filarkiv kan de anställda förvara alla 
filer på en central plats och de har dessutom möjlighet att komma åt dessa när
de är ute hos kunder.  
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Verktygsfältet används bland annat för att skapa en ny mapp, för att flytta ell
ta bort mappar och för att uppdatera filarkivet. Man kan även ladda upp 
filer genom att anv

er 
nya 

ända sig av alternativet Ladda upp fil i verktygsfältet, de 
iler som man laddar upp lägger sig i den mappen som man står i för tillfället. f

 
4-14 Uppladdning av fil i filarkivet. 

När man klickar på Ladda upp fil dyker det upp ett formulär där man har 
möjlighet att välja vilken fil man vill ladda upp. Genom att dölja denna 
funktion till dess att användaren behöver den minskar man användarnas 
möjligheter att göra fel i systemet. 

4.1.7 Användarinställningar 

 
4-15 I portalen finns det möjlighet att ändra sina personliga inställningar. 

Under menyvalet inställningar är det möjligt för användarna i portalen att ändra 
lket 

 samma 
utseende som de formulär man hittar på många väletablerade webbplatser, 
vilket ökar igenkänningsbarheten.  

sina person- och adressuppgifter. Inmatningsfälten är grupperade vi
underlättare både läsandet och ifyllandet av uppgifter. Formuläret har
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De enda inmatningsfälten som är obligatoriska och som måste fyllas i är 
användarnamn och e-post. Detta eftersom vi inte vill tvinga användarna att 
fylla i information de själva inte anser vara nödvändig.   

4.1.8 Länkar 

 
4-16 Länkarkiv 

Avdelningen med länkar visar länkar till hemsidor som lagts in i portalen,
är grupperade efter vilken kategori de tillhör för att det ska vara lättare oc
snabbare att hitta den länk man söker. 

 dessa 
h 

4.1.9  

Företag 

Administration – Portal

 
4-17 Visar de företag som finns i portalen. 

Ett företag fungerar på samma sätt som en användargrupp. En eller flera 
användare kan tillhöra ett företag, på så sätt kan alla användarna för ett 
specifikt företag få tillgång till samma filer, tjänster och dokument. 
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4-18 Lägg till/redigera företag 

Denna sida används för att lägga till eller redigera ett företag som ska ha 
tillgång till portalen. Här fyller man i den företagsinformation som man vill ska 
presenteras i portalen.  

Användare 

 
4-19 Visar de användare som finns i portalen 

I administrering av användare har de anställda på CML Data AB möjlig
lägga till, redigera och även inaktivera användarkonton. För att få en

het att 
 tydlig 

överblick över vilket företag användarna tillhör så visas detta först i tabellen. 
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4-20 Lägg till/redigera användare 

I Lägg till/redigera användare kan man lägga till en ny eller redigera en 
n skapar eller redigerar en användare 

 välja ett företag som användaren ska tillhöra. Detta för att 
användaren ska få tillgång till de filer och dokument som är specifika för just 
det företaget. 

Portalinställningar 

befintlig användare. I samband med att ma
så måste man

 
4-21 Portalinställningar 
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Portalinställningar tillåter användarna att konfigurera specifika inställningar för 
portalen så som sökväg för lagring av filer och inställningar för e-postserver. 
Inställningarna för e-post används för att portalsystemet automatiskt ska kunna 
skicka användarens lösenord till dennes e-postadress om han/hon glömt det. De 
olika delarna är tydligt grupperade, spara och avbryt knapparna är placerade på 
samma sätt som på alla andra sidor i portalen. Inmatningsfälten är 
kompletterade med en förklarande text, detta för att motverka att användaren 
gör fel och för att systemet ska prata användarnas språk. 

Länkar 

 
4-22 Administrera länkarkiv 

Sidan för att administrera länkar ser precis likadan ut som sidan för att visa 
länkar med det undantaget att det här går att redigera eller ta bort de länk
redan finns inlagda. Man har givetvis också möjligheten att lägga till en ny 
länk. 

ar som 

 
4-23 Lägg till/redigera länk 

När man vill lägga till en ny länk i länkarkivet kan man välja en kategori från 
rullistan Välj kategori, finns inte den kategori man eftersöker, har man 
möjlighet att skapa en ny kategori. Alternativet Skapa ny kategori är från 
början inaktiverad, detta för att se till att användaren bara ska kunna utföra de 
funktioner som för tillfället är möjliga och för att minska risken för att 
användaren ska göra misstag. 
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Nyheter 

 
4-24 Administrera nyheter i portalen 

I portalen ges möjligheten att lägga till och administrera interna nyheter. 
Nyheterna sorteras efter datum, med den senaste nyheten överst. Man kan 
också ta bort nyheter.  

 
4-25 Lägg till/redigera nyhet 

En nyhet består av tre delar, rubrik, ingress och det fullständiga meddelandet. 
Användaren kan välja att skapa nyhetens ingress automatiskt. Då skapas det en 
ingress av de 350 första tecknen i meddelandet. Detta är ett sätta att underlätta 

heter.  administrationen av ny
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4.1.10 Administration – Hemsida 

Meny 

 
4-26 Administrera meny för hemsida 

I administrationen för hemsidans meny listas alla sidor som finns tillgängliga 
och även vilka sidor som ska visas som menyalternativ i hemsidans meny. Man 
kan alltså här se vilka undersidor som visas på hemsidan och förändra vilken 
ordning de ska visas i. 

Sidor 

 
4-27 Administrera sidor för hemsida 

edigera en sida kommer man till en annan vy 
med en WYSIWYG-editor där man kan redigera innehållet på sidan.  

Under administrera sidor kan man redigera eller ta bort de sidor som finns på 
hemsidan, man kan även lägga till nya sidor genom alternativet Lägg till sida i 
verktygsfältet. Väljer man att r
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WYSIWYG 

 
4-28 Redigera sida i designläge med bildgalleri till höger. 

 
4-29 Redigera sida i HTML-läge med bildgalleri till höger. 
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WYSIWYG-e
och innehåll p

ditorn erbjuder ett enkelt användargränssnitt för att redigera text 
å en sida med hjälp av ett verktygsfält med de vanligaste 

funktionerna, men erbjuder även HTML-läge för den som vill designa 
innehållet med HTML-kod.  

Genom denna administration för att lägga till, visa och redigera sidor är det 
mycket enkelt att uppdatera hemsidan. Man behöver inte någon kunskap om 
HTML och all administration sköts från portalen. Man behöver inte gå in i 
någon kod för att göra ändringar. Möjlighet att infoga bilder direkt till sidan 
finns genom bildgalleriet till höger. Det går även att välja en specifik 
toppbanner för varje sida som visas ovanför menyn på hemsidan. 

Nyheter 

 
4-30 Administrera nyheter för hemsida 

ch redigeras i portalen. Denna 
sida har exakt samma funktioner som den sida där man sköter de interna 
nyheterna för portalen.  

De nyheter som visas på hemsidan läggs till o

 
4-31 Lägg till/redigera nyhet 

Även sidan för att lägga till och redigera nyheter för hemsidan ser ut och 
fungerar som dess motsvarighet för de interna nyheterna i portalen.  
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Lediga jobb 

 
4-32 Administrera lediga jobb för hemsida 

Administrera lediga jobb möjliggör att på ett enkelt sätt publicera ledi
på hemsidan med beskrivning och kontaktuppgifter. Det går även 

ga jobb 
att se 

 och om de visas på hemsidan. publiceringsdatum

 
4-33 Lägg till/redigera lediga jobb 

Man lägger till ett ledigt jobb genom att fylla i ovanstående formulär. All den 
information som vanligtvis finns med i en platsannons går att fylla i.  
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Reklambanner 

 
4-34 Administrera reklambanner på hemsidan 

På hemsidan finns det möjlighet att visa slumpmässigt utvalda reklambanners. 
Man laddar upp de bilder som man vill ska visas. 
 

Leverantörer 

 
4-35 Administrera leverantörer för hemsida 

På hemsidan finns en sida med länkar till de leverantörer som CML Data AB 
har avtal med. Denna sida kan redigeras från portalen, det går även att ta 
bort/redigera och lägga till leverantörer.   
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4-36 Lägg till/redigera leverantör 

Sidan som visar leverantörer innehåller ingen text utan visar bara leverantörens 
logotyp. Logotypen är länkad till leverantörens hemsida. För att lägga in en 
leverantör skriver man in leverantörens namn, länken till deras hemsida och 
laddar sedan upp en bild. Bilden går att förhandsgranska innan man sparar allt, 
detta för att användarna ska kunna se att rätt bild har laddats in och att den ser 
bra ut, utan att behöva gå in på hemsidan.  

Inställningar 

 
4-37 Inställningar för hemsidan 

 
4-38 Topplänkarna på hemsidan 

Under inställningar för hemsidan så har man möjlighet att ändra företagets 
logotyp, kontaktuppgifter och redigera topplänkarna på hemsidan. 
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4.1.11 Kundernas vy 

 
4-39 Kundens filarkiv 

När en kund loggar in på portalen kommer denne direkt till filarkivet, detta 
eftersom filarkivet är det centrala i portalen för kunder. Kundernas portal består
av filarkivet, inställningar, hjälp och en ny avdelning kallad kontakt. De tre 
förstnämnda fungerar på samma sätt som de

 

 gör för de anställda.  

Kontakt 
 

 
4-40 Kontaktinformation 

För att kunderna inte ska behöva gå tillbaka till hemsidan för att få fram 
kontaktuppgifter gällande CML Data AB finns det en avdelning med denna 
information i portalen.  
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4.2 H

4.2.1 Startsida 

emsida 

 
4-41 Hemsidans startsida 

Startsidan ger besökaren en bra överblick av den information som hemsidan 
erbjuder. 
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4.2.2 Nyheter 

 
4-42 Nyhetsarkiv och nyhetsspalt. 

På nyhetssidan kan man se alla nyheter som har publicerats. Nyheterna sorteras 
efter publiceringsdatum och visas här i sin helhet.  
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4.2.3 Leverantörer 

 
4-43 Leverantörer. 

På denna sida kan man få en överblick över de leverantörer som CML Data AB 
licka på en logotyp dirigeras man vidare till har avtal med. Genom att k

leverantörens hemsida.  
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4.2.4 Lediga jobb 

 
4-44 Lediga jobb. 

ter som 
ons. 

De lediga jobb som finns på CML Data AB har fått en egen sida, här får man 
all den information man behöver om man är intresserad av tjänsten. Skulle man 
vilja ha mer information är det bara att använda sig av de kontaktuppgif
följer med varje jobbann
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5 Diskussion 
Detta examensarbete har varit en stor utmaning, det har varit väldigt 
utvecklande och intressant att få utnyttja sina teoretiska kunskaper och 
applicera dessa i ett större sammanhang än vad vi fått chansen att göra tidigare 
under utbildningen.  

Det faktum att vi började med examensarbetet tidigt under året och samlades 
för att diskutera igenom det hela var en mycket bra idé. Vi kunde då samla ihop 
våra tankar och redan på ett tidigt stadium fundera över hur vi skulle gå till 
väga och vilka metoder vi skulle använda. Givetvis förändrades 
förutsättningarna under arbetets gång, då vi fick en ökad förståelse för det som 
skulle göras, men det var en trygghet att ha en grund att förlita sig på genom 
hela examensarbetet. 

Ägaren av CML Data AB ville ha ett webbaserat system för att kunder och 
anställda skulle kunna komma åt information utan att vara bundna till kontoret. 
För att få fram de förändringsbehov som fanns på CML Data AB gjordes en 
analys enligt FA/SIMM-metoden. Även om många av förändringsbehoven var 
tydliga redan från början så gav FA/SIMM-analysen oss en klarare bild av de 
behov som fanns. Med hjälp av de dokument som framställdes var det lättare 

ssa behov tillsammans med de anställda. 

 

r från interaktionsdesignen och genomfört 
fler strukturerade intervjuer/workshops och kanske också observerat de 
anställda i arbete. Detta var dock svårt, dels hade vi just påbörjat arbetet med 
att studera teori och var därför inte helt uppdaterade angående 
interaktionsdesignen. Dessutom har de anställda såpass varierande 
arbetsuppgifter under dagarna och spenderar dessutom mycket tid ute hos kund, 
att det därför hade blivit svårt för oss att observera dem i deras arbete. Vi skulle 
ha behövt mer och tydligare teori om datainsamling och analys av densamma, 
speciellt gällande det inledande arbetet av en systemutvecklingsprocess.     

Byggandet av prototyperna fungerade bra, här kände vi att vi hade goda 
kunskaper om de program vi använde. Vi fick fram ett flertal prototyper som 
såg bra ut och gav en god idé om hur den nya hemsidan och portalen kunde se 
ut. Utvärderingarna av prototyperna kändes också lyckade, de anställda fick 
resonera fritt kring dessa och vi uppmanade dem att säga precis vad de tyckte 
och tänkte. Här kände vi att vi fick ett bra stöd från teorin och tidigare kurser. 

att diskutera de

Till en början var det lite svårt att få grepp om den portal och den hemsida som
vi skulle framställa. De anställda på CML Data AB svarade på alla våra frågor, 
förklarade hur de arbetade och vad de själva ansåg sig behöva. Men det var 
ändå svårt att ta till sig all information och få en klar överblick över situationen. 
Vi skulle här ha utnyttjat fler teorie
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Programmeringen var den
examensarbete. De kurser

 största och mest komplexa delen av vårt 
 och projekt vi haft innan gjorde att vi hade lärt oss 

. Ett 

 vi 
att fokusera på 

hur man programmerar strukturerat och hur man ska lägga upp 
programmeringen för att det ska bli lättare att felsöka och ändra i koden
exempel på detta är de klasser vi skapade i början av programmeringsfasen, 
dessa underlättade mycket under arbetets gång.   

Ett av de största misstagen vi gjorde under detta examensarbete var att inte 
begränsa oss mer. Vi hade aldrig utvecklat ett sådant här stort och komplext 
system innan och de 20 veckor som vi haft på oss kändes oändligt långa i 
början av året. Nu har vi ändå uppnått ett bra resultat, men det känns som att
fått avvika lite från principer och metoder, då det inte funnits tid 
dessa i den grad som skulle ha varit önskvärt. 
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6 Slutsats 
I det inledande skedet på examensarbetet kom vi fram till tre övergripande 
frågeställningar med utgångspunkt från de önskemål och idéer som de anstäl
på CML Data AB hade. 

lda 

 AB 
n 

 Hur gör man det lättare och mindre tidskrävande för de anställda på 
CML Data AB att uppdatera hemsidan? 

Vi anser att, genom utvecklingen av systemet så har vi besvarat våra 
övergripande frågeställningar på ett tillfredställande sätt. De krav som fanns på 
systemet och som dokumenterades i kravspecifikationen har vi uppfyllt. 

För att uppfylla de behov och krav som fanns på systemet utvecklade vi ett 
webbaserat system. Med hjälp av systemet kan anställda på CML Data AB 
planera sitt arbete med en gemensam kalender. Kunder och anställda kan 
komma åt relevant information i form av dokument och andra typer av filer. 
CML Data AB:s hemsida kan snabbt och enkelt uppdateras från en 
WYSIWYG-editor utan krav på kunskaper om HTML. Portalen är utvecklad 
med fokus på att uppgifterna i systemet ska gå att lösa på ett snabbt och enkelt 
sätt. 

De metoder vi valde att använda visade sig fungera utmärkt vid utvecklingen 
av portalen och hemsidan. FA/SIMM-metoden gav oss en klarare bild av vilka 
förändringsbehov som fanns på företaget. Med användarcentrerad 
systemdesign fick vi en stabil grund att stå på genom hela utvecklingsarbetet. 
Detta tillsammans med principer och riktlinjer från interaktionsdesignen gjorde 
att vi hela tiden arbetade med användarna i fokus. 

 Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CML Data
där det går att planera sitt arbete, få åtkomst till filer och där kunder ka
komma åt relevant information? 

 Hur utvecklar man ett centraliserat informationssystem åt CML Data AB 
som är enkelt och smidigt att administrera? 
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1 Bakgrund 
CML Data AB är ett teknikintensivt och renodlat IT-företag som skräddarsyr 
helhetslösningar anpassade efter kundens behov. Långsiktiga relationer är 
viktiga för oss vilket vi bl.a. skapar genom lokal förankring och genom att ge 
våra kunder en hög servicenivå. CML Datas framgångar är beroende av vår 
förmåga att anpassa oss efter marknadens behov och önskemål. 

Vi är inriktade på att leverera funktions- och behovsanpassade lösningar med 
kvalitetsprodukter och där tillhörande tjänster med högsta servicenivå. Vi 
jobbar med välkända och seriösa leverantörer som Teachdata, Ingram, Scribona 
och Brightpoint, för att nämna de viktigaste. 

Vi är idag fyra anställda som har en bred kunskapsbas och har till uppgift att 
finna den bästa lösningen för dig. Ingen uppgift är för liten och nästan ingen 
uppgift för stor för oss inom området data, nätverk/säkerhet och affärssystem. 
Vi hjälper dig igenom hela processen från idé och förstudie till implementation 
och daglig drift.  Vi har kompetens inom följande områden: 
 

 Windows plattformen (9X/NT/2000/XP/2003) 

 Säkerhet 

 Kommunikation och EDI 

 Nätverk och routing 

 Webb 

 Lotus Domino 

 Affärssystem



 

 
 

2 Projektbeskrivning 

2.1.1 Handledare: 

Roger Nordström 

2.1.2 Studenter från DK03: 

Simon Fischer, Anders Nordin, Oskar Wenneling 

 

CML DATA AB har idag en statisk webbsida som är gjord bara för att finnas 
till på Internet. Den ska underhållas och fräschas upp så att det blir en portal 
både för anställda och företaget kunder. Studenterna har till uppgift att ordna en 
dynamisk webbportal som är enkel att administrera. Funktioner för att lägga in 
nyheter, ladda upp filer, planera in tider och uppdrag ska finnas med. Eventuell 
bygga en webbutik för att kunderna ska kunna se sina egna priser så vi slipper 
en del offertarbete.  
 

2.2 Kravspecifikation: 
 

 Portalen ska lätt kunna uppdateras med nyheter och information.  

 Kunder ska kunna logga in för att komma åt material och filer som är 
specifika för dem. 

 Anställda ska komma åt intern information i vårt arbete ute hos kund. 

 En planeringskalender ska finnas där vi kan lägga in våra uppdrag 

 Den ska vara proffsig reklam för CML Data med våra färger och spegla 
vår branch 

 Den ska vara uppbyggd enligt webbstandarder  

 Den ska använda CSS-mallar 

 Den ska vara väldokumenterad 
 



 

2.2.1 Tidsplanering 

Projektarbetet innebär 10p per elev och går vårterminen 2006 vilket gör att vi 
kan starta i januari och avsluta i maj.  
 

2.2.2 Övrigt 

Handledaren finns på plats 1grr/veckan för projektavstämning. I slutet av 
februari kan rum ordnas på företaget till studenterna om de vill sitta här och 
arbeta. En testserver kommer att finnas att göra projektet på. Om det är någon 
övrig hårdvara som behövs så ordnar CML DATA AB detta. 
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1 Processgraf 

 

 3 



 

 

2 Problemanalys 
 

2.1 Problemlista 
1. Ingen gemensam kalender, vilket gör det svårt att planera.  

2. Ingen central filåtkomst. 

3. Fel versioner kan installeras. 

4. Hemsidan är inte aktuell. 

5. Svårt att uppdatera hemsidan. 

6. Tidsödande att uppdatera hemsidan. 

7. Ingen länkning till kunder/leverantör. 

8. Hemsidan är inte kompatibel med de största webbläsarna. 

9. Bristfällig kundinformation.  

10. Tidsödande vid support av små fel. 

11. Svårt för kunder att komma åt relaterade dokument.  

12. Flera olika inloggningar 

13. Svårt att komma åt filer från kund. 

14. Svårt att veta var alla befinner sig.  

15. Svårt att veckoplanera. 

16. Ingen åtkomst till SPCS 

17. Svårt att planera uppdrag 

18. Inga interna nyheter.  

19. Inga interna länkar till leverantörernas shoppar. 

20. Ingen samlad plats för information och uppdateringar.  

 4 



 

2.2 Problemgraf 
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3 Målanalys 
 

3.1 Mållista 
 

1. God lönsamhet. 

2. Bra arbetsrutiner. 

3. Samlad plats för information och uppdateringar. 

4. Jobba effektivare. 

5. Erbjuda bättre service till stora kunder. 

6. Ge kunderna lättillgänglig information. 

7. Mer och bättre reklam för sig själva och sina tjänster. 

 

3.2 Målgraf 
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4 Förändringar och åtgärder 
 

4.1 Förändringsbehov 
 Problem Mål 

B1. Samlad plats för information och uppdateringar. P1-P20 M1-M6 

 

4.2 Åtgärdslista 
 Berör 

Å1. Införa ett informationssystem som fungerar  B1 
som en samlad plats för information. 
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1 Kravspecifikation 
CML Data AB har idag en statisk webbsida som är gjord bara för att finnas till 
på Internet. Den ska underhållas och fräschas upp så att det blir en portal både 
för anställda och företagets kunder. 

Studenterna har till uppgift att ordna en dynamisk webbportal som är enkel att 
administrera. Funktioner för att lägga in nyheter, ladda upp filer, planera in 
tider och uppdrag ska finnas med. Portalen ska lätt kunna uppdateras med 
nyheter och information. 
 

 Kunder ska kunna logga in för att komma åt material och filer som är 
specifika för dem. 

 De anställda ska komma åt intern information i vårt arbete ute hos kund. 

 En planeringskalender ska finnas där vi kan lägga in våra uppdrag. 

 Den ska vara proffsig reklam för CML Data med våra färger och spegla 
vår bransch. 

 Den ska vara uppbyggd enligt webbstandarder. 

 Den ska använda CSS-mallar. 

 Den ska vara väldokumenterad. 

 

1.1 Detaljerad kravspecifikation 
Hemsidan ska bestå av en förstasida där man ska kunna logga in för att komma 
till sidor beroende på om man är kund eller anställd. På varje sida/fot ska ligga 
kontaktuppgifter. 

Sidorna ska hänga ihop grafiskt i färg och form. Färgerna som ska användas 
bör utgå från loggan, mörkgrön, vitt och svart.



 

 

1.2 Första sidan ska innehålla: 
 En del med nyheter 

o Ingress av de 5 senaste nyheterna med möjlighet att se alla 

 En del om företaget i korta drag 

 Login och lösenord 

o Inloggningsruta -> Intranät 

 Logo 

o Ska finnas på hemsidan 

 Länkar till undersidor enligt nedan 

 

1.3 Om företaget 
 Historik 

 Kundreferenser 

 Leverantörer 

 Kontaktinfo, karta och bilder på medarbetare etc 

 

1.4 Våra tjänster 
 Serviceavtal 

 Drift och support av företags nätverk 

 Inköp och underhåll av mjuk- och hårdvara 

 Konfigurering av LAN/WAN, bredband, VPN klienter 

 PC installationer/reparationer 

 Webbhotell och hemsidor 



 

 

1.5 Kundsida 
 Kundnamn/kunduppgifter 

 Avtal 

o PDF/DOC 

 Licenser 

o Excel/PDF 

 Nätverksdokumentation 

o Skisser gjorda i Visio/PDF 

 Helpdesk/Mina ärenden i helpdesk 

o Länk/Integration i portal (undersök vilka möjligheter som finns) 

 Webmail för de kunder som ligger hos oss 

o Länk 

 

1.6 CML Data användarsida 
 Planeringskalender 

 
o ”Veckoplanering” 
 
o Lägga till/editera/ta bort egna kommentarer 

 
o Admin som har fullständiga rättigheter 

 Mina ärenden i helpdesk 

o Om möjligt integrerad i portalen annars länk med automatisk 
inloggning 

 FTP/Webbmappar med kunduppgifter/program etc 

o Gemensamma dokument 

 Avtal 

 Programvaror 



 

 Offert 

 Dokumentation 

o Utseende liknande utforskaren 

 Interna nyheter 

 (E-post) 

o Undersök möjligheten till att kunna presentera information om 
nya e-postmeddelanden. 

 Länkar till leverantörernas webbshoppar 

 Administration av hela webbplatsen (CMS) 

 Länk till SPCS (tidrapporterings- och faktureringssystem). 

o Kontrollera möjligheter till integrering. 

 

1.7 Säkerhet 
Inloggning med användarnamn och lösenord som är lagrade i en databas för 
åtkomst till interna sidor. Använda SSL för säkrare inloggning och 
filöverföring. 

1.8 Programvaror 
SPSC för tid och fakturering 
Microsoft Office 2003 Pro 
Microsoft Visio för nätverksdokumentation 
Macromedia Dreamweaver 8 / Microsoft Frontpage 

1.9 Tidsplanering 
Projektarbetet innebär 10p per elev och går vårterminen 2006 vilket ger att vi 
kan starta i januari och avsluta i maj. Server kommer v4 att finnas tillgänglig 
för studenterna att använda för projektet. 

1.10 Övrigt 
Handledaren finns på plats 1ggr/veckan för projektavstämning. I slutet av 
februari kan rum ordnas på företaget till studenterna om de vill sitta här och 
arbeta. En testserver kommer att finnas att göra projektet på. Om det är någon 
övrig hårdvara som behövs så ordnar CML Data AB detta. 
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2.3 Företag/Användare 
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2.4 Företagspartner 
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2.5 Lediga tjänster 
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1 Användning av gemener och versaler för 
programkod 
Pascal Case1

Första bokstaven i identifieraren (tex. Delete) samt versal bokstav för varje nytt ord I 
identifieraren (tex. DeleteFile) 
 
Camel Case 
Första bokstaven I identifieraren är gemen (liten, tex. back) samt för varje nytt ord I 
identifieraren görs versalt (stort, tex. backColor) 
 

Identifierare Case  Exempel 

Variabler deklarerade (lokala) inom 
procedur eller funktion 

Camel 
Dim backColor as Color 
Dim listAlternativ As Array 

Variabel deklarerad på modulnivå 
eller ”klassnivå” (synlig inom hela 
klassen eller modulen) dvs. 
medlemsvariabel (klass)  

Camel 
Private mBackColor 
Private m_BackColor 

Procedur (Sub) Pascal DeleteFile 

Funktion (Function) Pascal FileExists 

Parameter till Procedur (Sub) Camel 
Sub DeleteFile(byval filNamn As String) 
 
End Sub 

Parameter till Funktion (Function) Camel Function FileExists(byval filNamn As String) 

Egenskap (Property) Pascal 

BackColor 
ForeColor 
DesktopLocation 
TabIndex 

Class Pascal Public Class FontFamily 

Enum typ (Days) Pascal 

Public Enum Days 
        Saturday=1 
        Sunday=2 
        Monday=3 
        Tuesday=4 
        Wednesday=5 
        Thursday=6 
        Friday=7 
  End Enum 
 

Enum värden (FatalError, 
CriticalError) 

Pascal 

Public Enum Errors 
        FatalError=1 
        CriticalError=2 
End Enum 

Event (händelse) Pascal TextChanged 

                                                 
1 Microsoft, < http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpgenref/html/cpconcapitalizationstyles.asp > (2006-05-13) 
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Exception Class (för felhantering, 
slutar alltid med Exception) 

Pascal 

FileNotFoundException 
DirectoryNotFoundException 
OleDbException 
NullReferenceException 
 
Try 
 
Catch ex As NullReferenceException 
 
End Try 

Read-only statiskt fält Pascal 
Public Shared RedValue As New Color(&HFF) 
 

Interface Pascal IFormattable 

 

2 Allmänt om namngivning 
Variabler bör namnges så att man förstår vad de ska användas till. Undvik att namnge 
variabler, procedurer, funktioner etc. så att de ”heter” likadant som nedanstående 
reserverade nyckelord.2
 
AddHandler AddressOf Alias And Ansi 

As Assembly Auto Base Boolean 

ByRef Byte ByVal Call Case 

Catch CBool CByte CChar Cdate 

CDec CDbl Char CInt Class 

CLng CObj Const CShort CSng 

CStr CType Date Decimal Declare 

Default Delegate Dim Do Double 

Each Else ElseIf End Enum 

Erase Error Event Exit ExternalSource 

False Finalize Finally Float For 

Friend Function Get GetType Goto 

Handles If Implements Imports In 

Inherits Integer Interface Is Let 

Lib Like Long Loop Me 

Mod Module MustInherit MustOverride MyBase 

MyClass Namespace New Next Not 

Nothing NotInheritable NotOverridable Object On 

Option Optional Or Overloads Overridable 

Overrides ParamArray Preserve Private Property 

Protected Public RaiseEvent ReadOnly ReDim 

Region REM RemoveHandler Resume Return 

Select Set Shadows Shared Short 

Single Static Step Stop String 

Structure Sub SyncLock Then Throw 

To True Try TypeOf Unicode 

Until Volatile When While With 

WithEvents WriteOnly Xor eval Extends 

                                                 
2 Microsoft, < http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpgenref/html/cpconwordchoice.asp >, 
(2006-05-13) 
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instanceof package var   

 

3 Kommentering av kod 
Kommentarer bör skrivas (sparsamt) så att koden förtydligas och dokumenteras på ett bra 
och enkelt sätt. Kommentarer bör skrivas ovanför ”kodraden”. Alla procedurer och 
funktioner bör inledas med kommentarer. Man bör inleda med att kommentera vad koden 
gör men inte hur den gör det eftersom detta ofta ändras över tiden och resulterar i att mycket 
kraft måste läggas på att underhålla kommenteringen av koden. Parametrar som skickas till 
proceduren eller funktionen bör förklaras om deras funktioner inte är uppenbara. Värden 
som retuneras av funktioner och globala variabler som ändras bör också beskrivas. Alla 
variabeldeklarationer som inte är självklara bör kommenteras för att klargöra deras syfte.3

 
 
 

                                                 
3 Microsoft, (2003-01-09), Microsoft Consulting Services Naming Conventions for Visual Basic, < 
http://support.microsoft.com/kb/q110264/ > (2006-05-13) 




