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Abstrakt 

Sandvik IT Services är i behov av en webbportal för hantering och skapande av 

användbarhetstester av olika programvaror och tjänster. Genom informella 

intervjuer angående webbportalens utformning samt en grundläggande studie i 

programspråket ASP.NET skaffades förståelse och kunskap kring problemet. Utifrån 

informationen skapades först en kravspecifikation där det togs upp skall- och 

börkrav för webbportalen. Därefter utvecklades en databasmodell och en sidstruktur 

som kontinuerligt under utvecklingen kontrollerades med utvecklare på Sandvik IT 

Services för att försäkra sig om att materialet skulle bli användbart. Med 

sidstrukturen medföljer även ett förslag på användargränssnitt för de olika sidorna. 

Resultatet blev en design bestående av en databasmodell, kravspecifikation samt en 

sidstruktur som utvecklare på Sandvik IT Services godkände. De ansåg att denna 

design skulle vara till god användning vid implementation av en webbportal för 

hantering och skapande av användbarhetstester av olika programvaror.  

 

Nyckelord: webbutveckling, design, databasstruktur, sidstruktur, 

användbarhet, ASP.NET 
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Förord 

Jag vill tacka:  

 Handledaren på SITS för alla goda råd samt för allt stöd under arbetstiden. 

 De personer jag har haft kontakt med utöver handledaren på SITS för er tid och engagemang. 

 Min sambo Emma för ett otroligt stöd under hela min utbildning, jag är dig evigt tacksam. 

 Min handledare på Högskolan i Gävle för alla goda råd. 

 

Till dig som läser rapporten 

Rapporten är av teknisk natur och det krävs grundläggande kunskaper inom datavetenskap för att 

fullständigt kunna ta till sig och förstå rapportens innehåll.  

 

Om du själv skall utföra ett examensarbete och vill ha tips och råd kontakta mig gärna via epost. 

 

Trevlig läsning! 
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1 Inledning 

Examensarbetet är utfört åt Sandvik IT Services (SITS) i Sandviken på Sandbacka Park under en 

period av åtta veckor. Arbetet har handlat om att ge SITS en design som skall stödja en eventuell 

implementering av en webbportal. Webbportalen skall hantera användbarhetstester av programvaror 

och tjänster.  

1.1 Bakgrund 

SITS är i behov av ett webbaserat system utvecklat i ASP.NET för att enkelt testa användbarheten hos 

ett datorprogram eller en tjänst. Utan att som administratör behöva observera en testare samtidigt som 

testaren utför ett interaktivt test. Att webbportalen skall utvecklas i ASP.NET beror på att SITS 

använder programspråket som plattform för utveckling av webbapplikationer.  

 

SITS behöver en tidsoberoende lösning då deras kunder finns på många olika platser och därmed i 

olika tidszoner. Testarna skall kunna utföra ett test när de vill inom en specificerad tidsram där 

sammanställningar av svaren skall ge information för att mäta användbarheten. Eventuella filmklipp 

av interaktionen med programmet eller tjänsten skapade av testaren skall vara möjliga att lägga upp 

via systemet och användas för vidare analys av användbarheten. 

1.2 Syftet 

Examensarbetet syftar till att utveckla en design som skall vara till stöd för en fullständig 

implementation av en webbportal för användbarhetstestning. Designen skall innehålla förslag på 

kravspecifikation, användargränssnitt, databasstruktur, sidstruktur och lösningar till svårigheter som 

eventuellt upptäckts vid implementering av en sådan lösning i ASP.NET. 

1.3 Företaget - Sandvik IT Services 

SITS är ett dotterbolag till Sandvik AB som har till uppgift att stötta de olika affärsområdena inom 

Sandvik AB med IT lösningar och support. Affärsområden som Sandvik har är Tooling, Mining and 

Construction samt Material Technology. SITS har ungefär 900 anställda varav 500 anställda i Sverige 

som har hand om cirka 300 applikationer och 30000 användare. 

 

SITS var tidigare två skilda bolag SSD (Sandvik System Development) och SIT (Sandvik Information 

Technology) som nyligen slagits ihop till SITS. 

2 Teknisk bakgrundsinformation 

Detta kapitel presenterar i korthet vad användbarhet är, hur ASP.NET fungerar, skillnaden mellan 

ASP.NET och vanlig applikationsutveckling samt vad ett CMS är. 
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2.1  Användbarhet 

Webbportalen skall utvecklas för att hantera användbarhetstester, detta innebär att man bör ha en 

förståelse för vad användbarhet är och vad ett användbarhetstest bör innehålla. Kapitlet beskriver i 

korthet grunderna. 

 

De huvudsakliga frågorna är enligt [1] om användbarhet:  

 

 Hur lätt är det att lära sig att använda programmets grundläggande funktioner då en användare 

för första gången skall använda det?  

 När en användare lärt sig gränssnittet hur snabbt kan han/hon utföra en uppgift i programmet?  

 Om användaren återkommer efter en tids uppehåll från programmet, hur lätt är det att återfå 

den effektivitet han/hon hade tidigare?  

 Hur många fel gör en användare, hur svåra är felen och hur lätt kan användaren komma 

tillbaka till det läge han/hon var innan felet gjordes? 

 Är användaren tillfredställd när han/hon använder programmet? 

 

Sammanfattningsvis så undersökts om programmets användargränssnitt har tillräckligt hög 

användbarhet: -att målet med att utföra uppgiften mer effektivt genom att skapa ett program eller tjänst 

för uppgiften uppnåddes. 

2.1.1 Användbarhetstestning 

Att testa användbarhet är ingen självklar process. Här framkommer några saker som är lämpliga att 

mäta vid test av programvaror eller tjänster enligt en webbartikel [2]:  

 

 Hur mycket tid och hur många steg behövdes för att utföra en uppgift av användaren?  

 Hur många fel gjordes av användaren? Kunde de felen rättas till med rätt information?  

 Hur mycket kommer användaren ihåg av användandet efter en period av inaktivitet?  

 Hur känner sig användaren efter utförandet av en uppgift, är personen stressad eller säker?  

 Skulle användaren rekommendera testobjektet till en annan? 

 

Dessa typer av frågor skall webbportalen ge svar på genom olika formulär och uppladdade filmklipp. 

Förutom att utforma testet med olika formulär och utseenden så finns det andra faktorer som kan 

påverka ett användbarhetstest för programvaror eller tjänster. Människor tenderar till att bemöta 

datorer som individer och inte som materiella ting enligt Clifford Nass och Youngme Moon [10]. 

Utifrån detta finns det risker att en testare svarar mer godhjärtat om testaren sitter vid en dator han/hon 
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har haft en god erfarenhet med. Det vill säga att datorn har fungerat som den ska och att testaren är 

nöjd med den.  

 

En testare är även generellt oftast mer engagerad under testet än om de skulle använda testobjektet i 

sin vanliga tjänst vilket också kan medföra mindre tillförlitliga testresultat. Testaren försöker mer och 

ger till exempel upp senare än vad de skulle göra vid normal användning. 

 

Genom ovanstående kan slutsatsen dras att ett användbarhetstest som ger ärliga och användbara 

testresultat inte enbart beror på hur själva testet ser ut, utan också på omgivningen kring testaren och 

vilket humör testaren är på. Till exempel i det här fallet hur bra användbarheten är på webbportalen.  

 

En intressant fråga är även hur många testare som bör delta i ett test för att hitta flest antal unika fel. 

Jakob Nielsens anser i en artikel [3] att ett test behöver fem testare för att ca 75 % av felen skall hittas. 

Om ett test utförs av fler än fem personer blir kostnaden mer än vad testägaren får tillbaka, det vill 

säga att testresultaten ger färre antal nya fel i förhållande till antalet testare. 

2.2 ASP.NET 

ASP.NET är Microsofts fria webbramverk för att skapa dynamiska webbapplikationer. ASP.NET gör 

det möjligt att bland annat skriva koden med programspråk som C-sharp(C#) eller Visual Basic(VB) 

för skapandet av sina applikationer. ASP.NET innehåller mängder av färdiga objekt, bibliotek och 

funktioner som en utvecklare kan använda sig av. ASP.NET är en del av Microsofts .NET ramverk 

[8]. 

2.2.1 Hur ASP.NET fungerar 

Under studien av ASP.NET användes en kurslitteratur [9] som är underlag för nedanstående 

information. Boken är till för att kunna lära sig ASP.NET på egen hand och innehåller bland annat 

steg för steg instruktioner, övningar och tips. 

 

 

1 2 

3 
4 
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Figur 1 Cykel för en aspx-sida:1. Ett anrop skickas till servern via http adressen, 2. Servern hämtar den 

motsvarande aspx-filen, 3. Servern exekverar aspx-filen och genererar en html fil som skickas till klientens 

webbläsare, 4. Sidan visas för användaren. 

 

ASP.NET-kod exekveras på webbservern till skillnad från html-kod som tolkas i webbläsaren hos 

klienten. När en ASP.NET-webbplats anropas av en klient exekverar webbservern ASP.NET-koden 

och genererar en html sida som webbläsaren kan tolka. Figur 1 visar hur detta flöde ser ut. 

 

En ASP.NET-sida består i huvudsak av två filer. Den ena filen är en källkodsfil oftast skriven i C# 

eller VB och innehåller kod för kommunikation till databaser eller funktioner för att generera data 

(kallas bland annat för code-behind filen). Källkodsfilen känns igen med filändelsen ”aspx.cs” eller 

”aspx.vb”. Den andra filen, aspx-filen, innehåller html-koden och webbkontrollernas syntax
1
. 

Webbkontrollerna är objekt som till exempel textfält eller knappar som visas på sidan, de kan sedan 

genom källkodsfilen modifieras för att skapa dynamiskt innehåll. 

 

 

Figur 2 Test.aspx som innehåller en webbkontroll av typ <asp:Label> med id = ”Label1”. Som genom sina 

attribut är ställd att exekveras på servern och har texten ”Detta är en dynamisk text”. Labeln kan sedan anropas 

och modifieras genom källkodsfilen. 

 

                                                   

1 Med webbkontrollernas syntax menas i korthet hur webbkontrollerna skrivs i kod. T.ex. så skapas en knapp på 

en aspx-sida genom att skriva ”<asp:Button ID="Button" runat="server" />”. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" 

Inherits="UsabilityPortal.Test" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title></title> 

</head> 

<body> 

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

    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Detta är en dynamisk 

text"></asp:Label> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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Figur 3 Test.aspx.cs innehåller C# kod. I metoden ”Page_Load”  modifieras ”Label1”s text med hjälp av dess 

id som är Label1. Filen är en ”partial klass” som beskriver att klassen (filen) är en del av Test.aspx. 

 

Figur 2 och Figur 3 visar med kod hur källkodsfilen arbetar ihop med aspx-filen. Aspx-filen har en 

“label” som kan visa text på sidan. Den har ett antal attribut som kan ange vilket id (”Label1”) och text 

den har (”Detta är en dynamisk text”) samt vart den skall exekveras (runat=”server”). 

Identifieringsnamnet är till för att från källkodsfilen få tag på “labeln” och påverka den. 

 

I källkodsfilen deklareras en "partial class" vilket innebär att klassen är en del av Test.aspx filen. 

”System.Web.UI.Page” berättar att klassen ärver ifrån Page gränssnittet och metoden "Page_Load" är 

den metod som körs varje gång sidan laddas. I den sätts texten på “label” från test.aspx filen till ”Ny 

Text” istället för ”Detta är en dynamisk text”. Alltså när en användare anropar Test.aspx exekverar 

servern först källkodsfilen med ”Page_Load” metoden och modifierar utifrån den aspx-filen som 

slutligen returneras till användarens webbläsare som tolkar html-koden i aspx-filen.  

 

ASP.NET är ett kraftfullt verktyg som har många funktioner och erbjuder en separering av logisk och 

visuell kod vid skapandet av dynamiska webbplatser. Som konkurrent har språket bland annat PHP.  

2.3 Skillnader mellan webb- och applikationsutveckling 

Utveckling av en hemsida med dynamiskt innehåll skiljer sig från utveckling av en vanlig 

objektorienterad applikation. En skillnad är att koden för till exempel en aspx-sida först går igenom 

servern som sedan exekverar koden och genererar en html-fil som klienten kan se och interagera med i 

sin webbläsare. En applikationskod till skillnad från en webb-applikationkod kompileras och körs 

sedan lokalt på användarens dator till dess att applikationen termineras. Detta kan medföra en del 

problem under utvecklingen om en god förståelse för hur ASP.NET-applikationer fungerar inte 

innehas. 

namespace UsabilityPortal 

{ 

    public partial class Test : System.Web.UI.Page 

    { 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Label1.Text = "Ny Text"; 

        } 

    } 

} 
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2.3.1 Händelsehantering 

En händelse är till exempel då en knapp trycks in med muspekaren eller då en tangent på 

tangentbordet trycks ner. Vid programmering i till exempel Java så anger man en komponents lyssnare 

till ett lyssnarobjekt som aktiveras då komponenten triggar lyssnaren och då körs lyssnarens metod för 

händelsen som blivit implementerad. 

 

Med ASP.NET skapas normalt en metod för en specifik händelse (t.ex. ett klick på en knapp) i 

källkodsfilen som sedan kopplas till knappen genom att ange till exempel ”onClick = klick_metoden” i 

aspx-filen. När en knapp trycks in vid körning av sidan anropas servern med ett ”postback” anrop och 

ett argument till samma sida. Argumentet anger att en specifik metod skall köras från källkodsfilen. 

Då exekveras sidan en gång till med enda skillnaden att ”klick_metoden()” också körs. Detta medför 

vissa problem då knappar läggs till under runtime, programmatiskt
2
. Då knappen endast existerar i 

källkodsfilen och det finns ingen möjlighet att knyta knappen till en metod på det normala sättet.  

2.3.2 Objekt 

ASP.NET stödjer objektorienterade språk för källkodsfilen. ASP.NET är dock inte helt 

objektorienterat i jämförelse med till exempel Java. Objekten lever enbart under tiden sidan är aktiv 

och initieras om vid en ”postback” och kan inte behandlas på samma sätt som i till exempel Java. I 

Java finns det möjlighet att ha ett antal referenser till samma objekt och påverka det objektet från olika 

delar av programmet under tiden som programmet är aktivt. När en ASP.NET-applikation laddas om 

sparas inte objekten utan initieras om, det vill säga att en modifiering på ett objekt inte lagras. Det 

finns dessutom inget sätt att få tag på objekt från andra sidor i applikationen. Till exempel om det 

finns en SkapaObjekt.aspx sida och en AnvändObjekt.aspx sida då får AnvändObject.aspx inte tag på 

de objekt som skapats i SkapaObjekt.aspx. Ett sätt att se på det är att varje enskild sida är en 

delapplikation, när en interaktiv händelse som skapar en ”postback” sker (en knapp trycks in) startas 

applikationen om med nya parametrar. För att kunna kommunicera mellan olika sidor i hela 

webbapplikationen använder ASP.NET sessionsobjekt. 

2.3.3 Sessionsobjekt 

Sessionsobjekt ”lever” på servern eller hos klienten och kan vara en cookie
3
. Den har oftast en 

begränsad livstid: -att en åtgärd måste utföras efter en tid på webbplatsen, som startar sessionsobjektet 

igen eller gör den aktiv. Ett exempel på en sådan åtgärd är oftast en inloggning som verifierar att en 

                                                   

2
 Med programmatisk så menas att en knapp skapas av källkodsfilen istället för av aspx-filen: -Att knappen 

tillkommer efter att sidan laddats första gången vilket händer då t.ex. en interagering som ett klick på en knapp 

skall skapa en ny knapp. 

3
 Cookie är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få lagrad i webbbesökarens dator. 
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användare med behörighet till webbplatsen är inloggad. Sessionsobjektet används oftast för att lagra 

data för en klients användning av en webbapplikation. Det som bland annat brukar lagras i 

sessionsobjektet är till exempel en användares senaste sökning eller autentiseringsuppgifter för att 

under sessionsobjektets livstid automatiskt verifiera användarens behörigheter på sidan [4]. 

2.4 CMS 

CMS står för ”Content Managment System” och finns för bland annat webbplatser (WCMS). Ett 

system där användarna av en webbplats genom webbgränssnittet kan lägga till ny eller modifiera 

information, ändra webbplatsens design genom såkallade ”templates” samt ändra behörigheter på 

andra användare på webbplatsen. Användarna kan i en CMS ha olika användartyper som har olika 

behörigheter på webbplatsen, det pratas då ofta om front-end-användare
4
 och back-end-användare

5
. 

Där både front-end och back-end kan innehålla olika lager av användartyper (flera nivåer av 

behöriget). En användartyp författare har till exempel inte samma behörighet som en administratör 

men båda är av typen back-end. Några exempel på CMS:er är Joomla [5] och Drupal [6]. 

3 Genomförande 

Detta kapitel beskriver vad som har utförts under examensarbetet på ett grundläggande plan med vissa 

mer detaljerade beskrivningar. 

 

Arbetet har gått ut på att skapa en design åt SITS som skall stödja en eventuell utveckling av en 

webbportal för användbarhetstester för programvaror och tjänster. För att skapa en design behövdes en 

del informella intervjuer utföras för att få en tydlig bild av vad webbportalen skulle utföra. En 

grundläggande studie i hur ASP.NET fungerar genomfördes då det är SITS programspråk för 

utveckling av webbapplikationer. Utifrån den informationen påbörjades utvecklingen av en design 

som skulle komma att innehålla en kravspecifikation, en databasstruktur, ett förslag på gränssnitt och 

en sidstruktur som beskriver vilka aspx-sidor som skulle kunna behövas. 

3.1 Analys av problemet 

För att analysera problemet gjordes några informella intervjuer med människor som på ett eller annat 

sätt kunde ge värdefull information som skulle vara till nytta för utveckling av designen.  

                                                   

4 Front-end-användaren har behörighet att läsa innehåll på sidan, inte att modifera eller lägga till. Har oftast 

möjlighet att t.ex. skriva kommentarer till innehåll eller posta inlägg i ett forum. 

5 Back-end-användaren har förutom front-end användare behörigheter möjlighet att modifiera och lägga till nytt 

innehåll. 
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3.1.1 Informella intervjuer 

Bland annat intervjuades handledaren [12] för examensarbetet på SITS, för att få en bild på vad 

användbarhet är och vad ett användbarhetstest bör ge för typ av resultat. Diskussioner med 

handledaren har under hela arbetets gång varit en central del för att säkerhetsställa att idéer legat i 

riktning med SITS behov. 

 

En användbarhetsansvarig [13] på SITS intervjuades för att ta reda på mer om vilka förväntningar som 

finns på en sådan webbportal och vad den skall kunna utföra. Personen gav även god återkoppling 

angående portalens krav på användbarhet vilket var till stor nytta för arbetet. 

 

Vid ett antal tillfällen fördes dialoger med utvecklarna [14][15] samt med [12][13] för att kontrollera 

att de tillhörande dokumenten till designen innehöll information som var relevant och skulle vara till 

hjälp vid en implementation. 

3.1.2 Kravspecifikation 

Utifrån den information som hämtades in från intervjuerna skapades en kravspecifikation (se 

Appendix A).  

 

Skall- och börkrav delades in i olika kategorier angående webbportalens funktioner och innehåll. De 

mest grundläggande funktionerna fastställdes och kravspecifikationen skickades även ut för kontroll 

till handledaren [12] och användbarhetsansvarig [13] för att säkerhetsställa att den innehöll de krav de 

tyckte var viktiga. Det var viktigt att kravspecifikationen skulle ge en tydlig bild av vad webbportalen 

skulle utföra. 

 

Det som sammanfattningsvis beskrivs i kravspecifikation är vad systemet i sin helhet skall kunna 

utföra och vilka riktlinjer som skall följas. Vilka krav som ställs på användarmiljön och vad de tre 

olika användartyperna bör kunna genomföra i systemet. Krav på testernas utformning och 

komponenterna beskrivs i sin helhet samt allmänna krav om säkerheten kring webbportalen. 

Kravspecifikationen har under arbetet varit ett aktivt dokument som har ändrats utifrån nya upptäckter 

av krav och prioriteringar. 

3.1.3 Viktiga krav 

Här presenteras några av de viktigaste kraven på webbportalen. Webbportalen måste bland annat ha ett 

användargränssnitt som har god användbarhet för att den skall vara effektiv för användbarhetstest. Om 

webbportalen inte lyckas ha god användbarhet så kan resultaten från testerna påverkas utav att testaren 

upplever webbportalen krånglig. 



 14 

3.1.3.1 Funktioner 

Webbportalen behöver ett antal funktioner som måste finnas för att webbportalen skall uppfylla sitt 

syfte. 

 

 

Figur 4 Viktiga användningsfall för testare och administratörer 

 

De sex användningsfall som beskrivs i Figur 4 är de som utgör grunden i systemet. Utan dessa fyller 

inte webbportalen den funktion den är tänkt att göra det vill säga att kunna testa användbarhet 

oberoende på vilken plats och tidszon testaren befinner sig i. Utifrån denna analys av användningsfall 

togs det fram vilka olika typer av komponenter som är nödvändiga i systemet. 

3.1.3.2 Nödvändiga komponenter 

En komponent på webbportalen är en eller flera sammansatta knappar, textfält, radioknappar m.m. på 

webbportalen. Webbportalen behöver uppfylla en del krav för att kunna skapa och utföra tester. För att 

göra det måste ett test kunna innehålla ett antal olika komponenter, dels för att ha möjlighet att 

beskriva uppgifter på ett varierat sätt och för att kunna utföra uppgifter. 

 

Administratörer Testare 

WEBB 

PORTALEN 

Se tillgängliga test och 

dess deadline. 

Genomföra tester. 

Pausa ett pågående test 

och återuppta det vid ett 

senare tillfälle. 

Skapa & redigera tester. 

Distribuera test till 

testarna. 

Se sammanställningar av 

sina testresultat. 
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Figur 5 Visar test-hierarkin. Ett test kan innehålla flera uppgifter och varje uppgift kan innehålla en eller flera 

komponenter så som frågor, bilder eller textfält. 

 

Figur 5 visar att ett test innehåller en eller flera uppgifter och att en uppgift i sin tur kan innehålla en 

mängd frågor, bilder eller ren text. 

 

 

Figur 6 Visar fyra olika typer av frågor som täcker alla behov av olika möjligheter att ställa frågor på. 

 

Komponenterna som är frågor finns i fyra olika typer som visas i Figur 6, de fyra täcker in alla behov 

av frågor som behövs för att kunna skapa ett test. 

 

För att kunna skapa varierande testutseenden bör varje enskild fråga kunna ändra sin layout för att 

ytterliggare öka antalet sätt att utforma en uppgift då detta kan ha inflyttande på hur en testare svarar 

på frågor. Till exempel skulle en flervalsfråga kunna ha två layouter där det går att välja mellan 

horisontell eller vertikal visning av radioknapparna. 

3.1.4 Systemets användartyper 

Systemet har tre stycken användartyper: testare, administratörer samt superadministratörer. 

 

 En testare skall som namnet antyder utföra tester.  

 Administratören skall kunna redigera och skapa tester, ge testare behörighet till tester och se 

testresultat.  

Fråga 

Flervalsfråga 

Ja/nej fråga 

Fritext fråga 

Uppladdning av fil 

fråga 

Kan vara av typ 

Test Uppgift 

Uppgift 

Uppgift 

Frågor 

Bilder 

Textte

xttextt

exttext 

Textfält 
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 Superadministratören skall hantera behörigheter till systemet (inte till tester) och sköta 

inläggningen av nya användare i systemet. Superadministratören är tänkt att skapa säkerhet då 

bara har en liten grupp har möjlighet att ge behörighet till systemet. 

 

3.2 Databasstruktur 

När komponenterna var identifierade och en känsla för systemets syfte och krav hade blivit etablerad 

skapades databasstrukturen. Det är mycket viktigt att databasstrukturen är väl utformad då den agerar 

navet för hela webbportalen med all datalagring av bland annat tester och testresultat. Fokus under 

utvecklingen av databasstrukturen var att utveckla en lösning som är effektiv och logisk att jobba med. 

Databasstrukturen försöker även minimera antalet sökningar som skulle behövas för att hitta olika data 

i databasen speciellt för svar på frågor och komponenter, mer om det under Databasstruktur 4.2. 

3.3 Sidstruktur 

Utifrån databasstrukturen påbörjades utvecklingen av en sidstruktur. En sidstruktur visar vilka sidor 

som en webbplats skall innehålla och vad de har för syfte. I sidstrukturen implementerades även ett 

förslag på användargränssnitt för webbportalen (för mer information om sidstrukturen se Appendix B). 

3.3.1 Användargränssnitt 

Ett förslag på användargränssnittet utvecklades för att kunna ge en bra bild över hur webbportalen 

skulle fungera samt kunna vara inspirationskälla vid en implementation. Användargränssnittet 

presenterades även för intresserade som gav synpunkter på förbättringar. 

 

Vid utvecklingen av användargränssnittet eftersträvades det att visa så lite information som möjligt i 

användargränssnittet. Detta för att sidan inte skall kännas tung eller svåranvänd vid första anblicken. 

Webbportalen har en specifik uppgift att utföra och då skall utvecklingen fokusera på den, inte visa 

information enbart för att den finns tillgänglig. 

3.4 Experimentell implementering av en testredigerare 

Under tre veckor ägnades tid åt att studera ASP.NET genom att implementera en testredigerare. Under 

denna period framkom en del problem med att implementera webbportalens programmatiska laddning 

av komponenter. 

 

Efter att ett test skapats på TestEditor.aspx sidan skall komponenterna och dess webbkontroller laddas 

in i Tester.aspx för att en testare skall kunna utföra testet. Problemet kommer då kontrollerna i 

komponenterna skall användas. Det finns ingen relation till kontrollen och det går inte att få reda på 

vilken kontroll som orsakat en ”postback” på sidan, det går därmed inte att knyta en metod till 

kontrollens händelse. Detta medför att det inte går att få reda på till exempel vilken radioknapp som 
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har blivit intryckt i en komponent som är en flervalsfråga och kan då inte lagra ett svar som en testare 

angett. 

3.4.1.1 Försök till lösning 

Ett försök gjordes att lägga skapandet av komponenterna tidigare i aspx-cykeln. I initieringsstadiet av 

en aspx-sida skrevs koden för inladdningen av kontroller för att se om det på något sätt var möjligt att 

få tag på kontrollerna på detta sätt. I försöket användes enbart knappar som genom en loop-sats 

genererade nio knappar. En “label” som skrev ut knappens tillhörande text implementerades för att 

påvisa att det gick att få tag på knapparna. Försöket lyckades men hann av tidsenliga skäl inte vidare 

implementeras för att undersöka om det kunde användas för den dynamiska laddningen.  

3.5 Inspelningsprogram 

Under början av examensarbetet fanns ett inspelningsprogram som spelade in vad användaren utförde 

på skärmen, kallat screen2exe som var en direkt körbar fil. Dock har den programvaran uppdaterats 

och nu krävs en installation för att kunna köra den nya versionen av programmet. I och med detta 

undersöktes i slutet av examensarbetet andra alternativ då SITS helst vill undvika installation på grund 

av att de anställda på Sandvik inte alltid har behörighet att installera programvara på klienterna 

(datorer, telefoner och så vidare). 

3.6 Slutfasen 

Under slutfasen av examensarbetet kontrollerades designen igen. All information som hämtats och 

formulerats i rapporten kontrollerades mot de personer som informellt intervjuats eller haft kompetens 

inom områden som det producerats designdokument för. 
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4 Resultat 

Detta arbete resulterade i en design som består av ett antal olika dokument som skall vara till stöd vid 

en implementering av webbportalen. 

4.1 Designen 

De dokument som ingår i designen för en vidareutveckling av webbportalen är följande: 

 

 En databasmodell som ger ett förslag på hur en databas skall struktureras skapad i Microsoft 

Visio (se Appendix C) 

 En kravspecifikation som listar de skall- och börkrav som framkommit under arbetet (se 

Appendix A). 

 En sidstruktur med förslag på gränssnitt och beskrivning för varje sida (se Appendix B). 

 

4.2 Databasstruktur 

De objekt som bör finnas i databasen för att kunna skapa tester och uppgifter är enligt den analys som 

gjorts följande: 

 

 Objekt för ett test 

 Objekt för en uppgift 

 Objekt för frågor 

 Objekt för bild- och textkomponenter 

 

Dessa objekt är grunden i systemet och är de objekt som systemet skall utvecklas runt. Utöver dessa 

grundobjekt tillkommer objekt för användare, rättigheter, relationsobjekt mellan test och användare, 

relationsobjekt mellan användare, svar på frågor och andra objekt som tillför något till ovanstående 

objekt. 

4.2.1 Databasmodell 

Databasmodellen som visas i Appendix C har designats för att vara en så dynamisk lösning som 

möjligt. Det vill säga att det till exempel skall vara enkelt att lägga till en ny komponent i databasen. 

Databasmodellen har under arbetet reviderats ett antal gånger då brister har upptäckts eller att nya 

problem har behövt lösas. Normaliseringsform till minimum nivå tre har eftersträvats vid 

utvecklandet. 
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4.2.2 Relation mellan ”Test” och ”User” 

En användare kan ha många test att tillgå och samtidigt kan ett test ha många användare att tillgå. 

Därför finns relationsobjektet ”UserTest” som binder samman ett test och en användare. Varje relation 

mellan ett test och en användare har en ”TestPermission” som berättar vilka behörigheter användaren 

har om användaren till exempel är administratör eller testare. I denna relation visas 

sammanfattningsvis vilka användare som har tillgång till ett test och vad de har för behörighet. 

4.2.2.1 Relationer mellan ”Test”, ”Task” och ”TaskComponent” 

Denna relation är ganska enkel och redan beskriven (i kapitel 3). Ett test kan ha flera uppgifter och en 

uppgift kan ha flera komponenter. Varje enskilt objekt har sina specifika data. 

4.2.2.2 Relationer mellan ”Questions” ,”Components” och ”TaskComponent”,” 

Den här relationen är till för att vid ett senare skede undgå att söka igenom varje enskild tabell för de 

specifika komponenterna, då en sökning för att hitta alla komponenter till en uppgift skall genomföras. 

Detta görs genom att en sökning i första hand enbart genomförs i ”TaskComponent” tabellen för att 

hitta alla komponenter till en uppgift och deras GUID
6
. Sedan hämtas komponenternas data direkt från 

rätt tabell och primär-nyckel. Tabellen ”TaskComponent” har samma GUID som de specifika 

komponenterna. De specifika komponenterna ärver av ”TaskComponent”. 

 

I sammanhanget kan särskilt ”TaskComponent” beskrivas mer noggrant. Tabellen innehåller 4 stycken 

kolumner, ett unikt GUID, vilket test den tillhör, vilken typ den är av och vad den har för position i 

uppgiften. Information som i en tidigare version av databasen behövde lagras för varje särskild 

komponent. 

4.2.2.3 Relationen mellan ”User”, ”Answer” och ”Answers” 

Relationen bygger på samma idé som för komponenter. För att hitta alla svar till en uppgift så 

genomförs en sökning enbart i tabellen ”Answer” istället för att behöva söka i alla fyra olika tabeller 

efter svar. För att sedan direkt hämta data från rätt tabell med rätt primärnyckel. 

 

Tabellen ”Answer” innehåller 3 stycken kolumner, ett unikt GUID, vilken användare svaret tillhör och 

vilken typ den är av. För att bestämma typ används ”ComponentType” objektet då den redan 

innehåller typer för alla frågor. 

                                                   

6 GUID står för Global Unique Identifier. Det totala antalet unika nycklar är 2128 så möjligheten att två lika 

nycklar skulle genereras är mycket liten.
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4.2.2.4 Typobjekt 

Det finns tre olika typobjekt ”UserType”, ”ComponentType” och ”TestPermission”. Dessa används 

för att kunna kategorisera: komponenter, användarnas behörighet i systemet och användarnas 

behörighet till tester. 

4.3 Sidstruktur 

Sidstrukturen beskriver vilka sidor som bör finnas och vad deras funktioner bör vara på webbportalen. 

Det har insetts att många sidor kan integreras till en och samma genom ASP.NET-kodning. Men för 

att få en övergripande vy över systemet ägnades det inte något mer arbete på att undersöka 

möjligheterna för detta. Fokus hamnade på att skapa en lättförståelig översikt över webbportalens 

olika delar. 

 

 

Figur 7 Sidstrukturskartan visar samtliga sidor på webbportalen och hur användare kan navigera mellan 

sidorna. 
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4.3.1 Sidornas huvudfunktioner 

För aspx-sidorna som visas i Figur 7 beskrivs det vad i huvudsak sidorna skall visa för typ av 

information för att skapa en grundläggande förståelse för sidornas syfte i webbportalen. Nedan 

beskriver en punktlista kort de olika sidornas huvudfunktioner: 

 

 Authentication 

Har till uppgift att autentisera användare då de anländer till webbportalen för 

användbarhetstest. Både genom Windows autentiseringsuppgifter mot SITS egna konton för 

användare och manuell inmatning av användarnamn och lösenord. 

 AdminHome 

Adminhome skall visa vilka test som är aktiva/inaktiva samt se vilka test som blivit slutförda 

för administratören. Skall även tillhandahålla länkar för att redigera tester och ändra 

behörigheter till tester. 

 TesterHome 

Sidan visar en lista över de test som testaren har kvar att utföra, vilka som är under test och 

vilka som är slutförda. Den skall även visa knappar som utför anrop som kan öppna ett test. 

 SuperAdminHome 

Sidan visar vilka användare som har tillgång till systemet och vilken behörighet de har. Samt 

att sidan tillhandahåller knappar för att ändra behörigheterna. 

 Tester 

Sidan skall visa en uppgift från det test som är under test. Uppgiften kan vara den uppgift där 

testaren senast pausade testet. Tester skall visa knappar för navigering mellan uppgifterna 

samt möjligheten att pausa ett test. 

 TestResult 

Sidan visar ett testresultat och sammanställningar av resultaten. 

 TestPermission 

Skall visa vilka behörigheter användare har till de tester en administratör administrerar. 

 TestEditor 

TestEditor har till uppgift att redigera innehållet i ett test, lägg till/ta bort uppgifter och för en 

uppgift lägga till/ta bort komponenter. 

 Redigeringssidor 

Redigeringssidorna skall visa ett formulär för att skapa eller redigera en specifik komponent. 

Exempel på en sådan är BinaryQueryComponentEditor.aspx 
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4.4 Experimentell implementering 

Från den experimentella implementeringen skapades en testredigeringssida som kan skapa och 

redigera textkomponenter och flervalsfrågor, skapa nya uppgifter till ett test och spara detta till 

databasen för att sedan kunna ladda in uppgifterna igen med dess komponenter. Den databasmodell 

som användes är i stora drag den som ingår i designen. 

 

 

Figur 8 Visar testredigeraren som har två listor där alla uppgifter till testet visas och komponenterna till 

uppgiften. Nedanför listorna visas en förhandsgranskning av uppgiften som redigerats. 

 

Det Figur 8 visar är testredigeraren som skapades under implementationen. Den har en lista med de 

tillhörande uppgifterna. När en uppgift markeras och ett klick på ”load” utförs laddas komponenterna 

in i listan till höger samt att komponenterna visas nedanför listorna. Varje komponent har en position 

som visas med en inramning. Det är med hjälp av denna positionering det är möjligt att senare ändra 

position genom att markera en komponent och klicka på ”modify”. Då dirigeras administratören till 

komponentens redigeringssida som visas i ett modifieringssläge. 
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Figur 9 Bilden till vänster visar redigeraren i skapaläget och bilden till höger visar textkomponentredigeraren i 

modifieringsläget. 

 

Figur 9 visar skillnaderna mellan skapaläget (t.v.) och modifieringsläget (t.h.). När komponenten 

skapas kan administratören ange dess exakta position i en lista medans modifiering endast tillåter att 

positionen ökas eller minskas. 

 

 

Figur 10 Visar AdminHome.aspx. 

 

Flödet på sidan simulerades med att skapa AdminHome.aspx som visas i Figur 10. Genom att markera 

testet och klicka på ”edit” dirigeras administratören till TestEditor.aspx. 

4.5 Undersökning av alternativ för inspelning av skärmen 

Under sista delen av examensarbetet genomfördes en kortare undersökning om vilka alternativ det 

finns istället för screen2exe. De alternativ som hittades under undersökningen är: 
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 ScreenToaster 

En webbaserad applikation för inspelning av en användares händelser på skärmen. Rent 

säkerhetsmässigt är en direkt användning av ScreenToaster [7] inte att föredra då SITS 

riskerar att exponera känslig data på en webbplats utanför Sandviks IT system. ScreenToaster 

bevisar dock att det är möjligt att via en webbsida spela in det en användare gör på skärmen 

via en java-applet. Detta öppnar en möjlighet att köpa programkoden från ScreenToaster och 

göra en egen version av tjänsten för en användning inom Sandviks intranät. Det finns även 

andra alternativ än ScreenToaster som erbjuder i princip samma typ av tjänst. ScreenToaster 

verkar dock inte ha en funktion som registrerar musklickningar under inspelning vilket är av 

värde för webbportalen. 

 Java-applikation 

Ett annat alternativ är att utveckla en egen java-applikation som kan spela in det en testare gör 

på skärmen och registrera knapptryckningar. Java kan användas till detta då en installation inte 

behövs utan jar-filen kan direkt köras (förutsatt att java-runtime är installerat på datorn). 

 Tillägg i Sandviks programportfölj 

Ytterliggare ett alternativ är att lägga in programmet screen2exe i Sandviks programportfölj 

men då programmet inte kommer att användas av merparten av Sandviks personal är det 

kanske inte en bra lösning. 

 Använd den äldre versionen av screen2exe 

Ett av de lämpligaste och billigaste alternativen är att använda den äldre versionen av 

screen2exe förutsatt att den fortfarande går att få tag på. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet ventileras personliga åsikter och synpunkter från examensarbetaren. Där viktiga 

aspekter vid ett examensarbete och vid utveckling av en design för ett system poängteras. Han 

presenterar även förslag på förbättring på den godkända designen. 

5.1 Viktigt med flexibilitet 

Det är ett måste att i ett sådant här projekt vara flexibel och inse sina begränsningar. Från början var 

det tänkt att en implementering skulle ha ägt rum och gett en fungerande prototyp av en webbportal 

för användbarhetstest. Jag insåg efter någon vecka att en prototyp som SITS skulle ha möjlighet att 

utveckla vidare på krävde mer tid än vad som fanns att tillgå. Utifrån detta valde jag att istället skapa 

en design av en webbportal för användbarhetstest som genom kontakt med utvecklare skulle bli 

användbar vid en implementering. Detta gjordes i samråd med handledaren på SITS [12] och 

handledaren på Högskolan i Gävle [11]. Jag kunde genom det jag lärt mig om ASP.NET under 

implementeringen (nu mer experimentell implementering) skapa en design som skulle vara till stöd för 

utvecklarna av en eventuell implementation. 

5.2 Fallgropar med att utveckla en design 

Under de informella intervjuer som ägde rum med utvecklarna [14] och [15] på SITS lades ett 

önskelmål fram. Önskelmålet handlar om att i designen inte ange allt för detaljerad information då 

utvecklaren tenderar att låsa fast sig vid designens lösning istället för att förädla den eller hämta 

inspiration från den. Detta kan leda till en webbportal som lider av allvarliga buggar och dålig 

användbarhet.  

 

Designen skall efterstäva att försöka ha så många dörrar som möjligt öppna men dock bestämma i 

vilken riktning de öppnas. Detta anses gälla under det förhållandet att designen skapas i syfte att vid 

ett senare tillfälle tillhandlahållas. Då en projektgrupp som under hela utvecklingen skall arbeta 

tillsammans skapar en design så är en mer detaljerad nivå på informationen lämplig. 

5.3 Förslag för vidareutveckling av webbportalen 

Designen behöver inga större förändringar i grunden då de utvecklare som granskat designen anser att 

den är bra och ger den information som behövs. Det går ändå naturligvis att förbättra designen genom 

att styrka dess relevans och trovärdighet ännu mer samt att granska specifika delar. Ett förslag för att 

förbättra designen är att tillsammans med utvecklare och tänkta användare av webbportalen sitta och 

diskutera den redan befintliga designen och då noga dokumentera vad som sägs under ett kortare 

seminarium. För att eventuellt utesluta eller tillägga aspekter som under utvecklingen missats då det 
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enbart varit en person som med hjälp av några fåtal skapat sig en bild av problemet och utvecklat 

designen. 

 

Några detaljer som i efterhand hittats som går att förbättra: 

 

 Autentisering 

Inloggningens tillvägagångsätt är inte optimalt då det finns ett redan etablerat sätt att utföra 

autentiseringen på (Om SITS nu inte vill ha ett helt fristående system som inte skall vara 

kopplat till Sandviks konton för användare). Samt att det rent säkerhetsmässigt inte är bra att 

lagra lösenordet i ytterligare en databas och utsätta det för andra typer av säkerhetsrisker. En 

alternativ lösning är att användare enbart autentiseras med hjälp av användarnamnet dock med 

risk för sabotage eller olyckor på webbportalen. 

 Användargränssnitt 

Användargränssnittet skulle kunna förbättras med tydligare anvisningar helst med bilder. Det 

är dock svårt att hitta bilder som beskriver ett syfte exakt. Bilderna måste vara noga utvalda så 

att de tydligt beskriver vad de utför. En mer utvecklad prototyp av användargränssnittet skulle 

kunna implementeras där alla funktioner fungerar som det är tänkt, för att kunna göra ett 

grundligare användbarhetstest på gränssnittet. 

 Inspelning av händelser på skärmen 

Det finns ett antal alternativ som bör ses över närmare vad gäller vilken metod som skall 

användas för inspelning. Genom att bilda sig en bättre uppfattning om hur det på bästa sätt kan 

spelas in händelser på testarens skärm utan att utsätta Sandvik ABs IT-system för 

säkerhetsrisker eller testarna för en webbportal med dålig användbarhet. 

 

Det bör även undersökas om tillgänglig bandbredd för filmfilerna som skall laddas upp kan bli 

ett problem för användbarheten av webbportalen. Om webbportalen på grund av för stora 

filmklipp blir långsam vid uppladdningsmomentet kan användare blir irriterade och utföra ett 

opålitligare test. 

 Förslag på lösning till det programmatiska problemet. 

Vid den experimentella implementationen upptäcktes ett antal problem som med den kunskap 

och tid jag hade inte kunde lösas. Utifrån den implementationen samt en diskussion med en 

utvecklare [15] anser jag att en implementation med JavaScript eller något annat scriptspråk 

skulle kunna lösa det programmatiska problemet bättre än med ASP.NET grundbibliotek. 
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6 Slutsatser 

SITS kan använda resultaten och kommer få en snabbare uppstart av ett projekt som skall utveckla en 

webbportal för användbarhetstest om den föreslagna designen används. Utifrån designen kan SITS ta 

ställning till hur systemet slutligen skall implementeras, då vissa delar eventuellt kan komma att 

förbättras och effektiviseras. De olika delarna som ingår i designen skall användas på lite olika sätt.  

 

Den föreslagna kravspecifikationen är det dokument som på ett konkret sätt listar upp de krav som 

finns på webbportalen. Förslagsvis sätter sig utvecklingsgruppen ner och går igenom 

kravspecifikationen för att alla skall få samma idé om vad webbportalen skall användas till. 

 

Den föreslagna databasstrukturen skall förslagsvis användas för att från början ha en databas att 

provköra mot som uppfyller kraven för lagring åt en webbportal för användbarhetstester.  

 

Sidstrukturen som föreslås ger ett förslag på hur webbportalen skulle kunna se ut som i första hand 

skall användas som insperationskälla, som förslagsvis presenteras i ett inledande skede för att skapa en 

typ av grundläggande målbild. 

 

Den design som utvecklats kommer vara en bra grund för utvecklingen av en webbportal för hantering 

av användbarhetstester. Där tid kommer sparas och en säkerhet infinna sig i projektet då det direkt ges 

en klar och tydlig bild över vad som skall göras. Samt att det alltid finns dokument att falla tillbaka på 

vid eventuella problem för att snabbt kunna fortsätta utvecklandet. 
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8 Appendix A – Kravspecifikation 

8.1 Inledning 

SITS är i behov av ett effektivare sätt att utföra användbarhetstester på. En webbportal där man kan 

skapa och utföra tester samt se sammanställningar på testresultaten skulle vara en sådan lösning. Ett 

antal krav ställs på en sådan webbportal för att den skall kunna uppnå så tillförlitliga resultat som 

möjligt. 

8.1.1 Syfte 

Syftet är att utföra tester för program och kunna sammanställa resultaten för att förbättra ett programs 

användbarhet för att slutligen leverera en mer kvalitativ produkt till kunden.  

8.2 Systembeskrivning 

8.2.1 Befintligt system 

Idag testar man programvaror genom att låta kollegor provköra ett program eller att genom en 

programvara se vad en testare gör vid utförandet av olika uppgifter. Båda tillvägagångssätten medför 

att man är beroende av att en testare och observerare måste vara aktiva samtidigt. Då Sandvik AB är 

etablerat över en mängd länder så är detta inte en hållbar lösning. 

8.2.2 Planerat system 

Det planerade systemet skulle kunna vara en CMS Lite för hantering av användbarhetstester för 

programvaror eller tjänster. Ett system med ett administratörsgränssnitt och ett testgränssnitt, där varje 

gränssnitt har specifika behörigheter. Man skall i systemet kunna skapa test som ska kunna innehålla 

enkäter, uppgifter eller rena frågor som testaren skall svara på. 

 

En administratör har till uppgift att skapa och hantera tester, ge befogenheter till användare att utföra 

tester samt se testernas förlopp och data. En testare har till uppgift att utföra de tester en administratör 

tillgivit dem, svara på frågor och ladda upp de filer som krävs för att utföra testerna. 

8.2.3 Säkerhetsaspekter 

Enbart Sandviks personal skall ha tillgång till portalen. Den testinformation som lagras skall behandlas 

säkert och risker för förluster minimeras. Webbportalen skall implementeras enligt Sandviks stadgar 

för distribuering av webbplatser inom Sandviks intranät. 



 31 

8.3 Skall- och börkrav 

8.3.1 Prioritering 

En prioritering markeras med (nr) efter ett krav, där nummer 1 är högsta prioritet och 5 lägsta prioritet. 

 

Det som i huvudsak prioriteras är grunden till systemet, alltså att webbportalen uppfyller syftet. 

8.3.2 Generella krav 

Beskriver ett antal användningsfall och funktioner som skall eller bör vara med i programmet. 

8.3.2.1 Systemet 

 Skall presentera datum enligt Sandvik standarden. Dag – månad – år, t.ex. 09 april 2010. (4) 

 Skall kunna plocka fram sammanställningar av svaren på ett test. Genom dem skall man som 

administratör kunna dra slutsatser om det testade programmet. (2) 

 Skall i första hand vara skrivet på amerikansk engelska. (2) 

 

 Bör inte behöva någon installation av någon programvara. (3) 

 Bör tillhandahålla ett mindre PM system för kommunikation mellan administratörer och 

testare. Främst för att testaren skall kunna ställa frågor, få hjälp vid oklara uppgifter eller 

frågor i ett test och för att administratören skall kunna påminna testarna om slutdatum eller 
dyl. (4) 

 Bör kunna ha olika språkalternativ. (5) 

 Bör ha stöd för importering av ett annat testprojekt in till ett nytt testprojekt. (3) 

8.3.2.2 Användarmiljön 

 Användaren skall kunna använda både mus och tangentbord för att använda portalen. (1) 

 Skall vara godkänd och testad av tänkta användare för att uppfylla kravet på logisk, snabb och 

enkel användarmiljö. (1) 

 Skall kunna ha möjlighet att förändra logotyper, teckensnitt, färgpalett m.m. För att kunna 

skapa olika utseenden. (3) 

 

 Hela layouten bör på ett eller annat sätt kunna ändras för att testarna skall känna att 

användargränssnittet inte liknar det program de just testat. Detta då det visat sig att det spelar 

roll om testaren sitter på sin dator eller på en annan dator då den genomför ett test. Genom att 
kunna ändra utseendet så hoppas man på en liknande effekt. (5) 

8.3.2.3 Användarna 

Sandvik IT Services använder sig av något som heter "Active Directorys" för hantering av användare 

och dess behörigheter. Tanken är att använda dessa konton och knyta rättigheter till dem i en separat 

tabell som ligger inom webbportalens databaser. 

 

 Skall kunna ha flera olika rättigheter i webbportalen. En administratör skall kunna vara en 

testare och vice versa. (2) 
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Superadministratör 

 Skall kunna lägga till administratörs & superadministratörs rättigheter i systemet. (1) 

 Skall kunna ta bort administratörs-rättigheter. (1) 

 Skall kunna ge en administratör behörighet till andra administratörers testprojekt. Främst i 

händelse av att en administratör slutat på sin tjänst men testprojektet är fortfarande brukbart. 

(2) 

 Skall kunna ta bort tester som är obrukbara och inte längre aktuella. (4) 

 

Administratören 

 Skall kunna skapa nya testprojekt. (1) 

 Skall kunna skapa uppgifter till ett testprojekt. (1) 

 Skall kunna distribuera testerna till de användare som ska ha tillgång till testerna. (1) 

 Skall kunna redigera och ändra tester. (1) 

 Skall kunna skapa och ändra uppgifter. (1) 

 Skall kunna ta fram sammanställningar av användarnas svar för ett specifikt test. (1) 

 Skall kunna testköra tester. (2) 

 Skall kunna inaktivera eller aktivera testerna (distribuera). (3) 

 Skall kunna gå in och titta på förloppet av en användares test. Ser hur långt denne har kommit 

och se information från de tester användaren utfört. (3) 

 

 Bör kunna kontakta användaren för ett visst test via webbportalen. För att t.ex. informera om 

en ändring i en tidigare ställd fråga eller tydligare beskrivning av en fråga. (3) 

 Bör kunna bjuda in andra administratörer till testprojektet. (3) 

 Bör kunna ta bort tester som inte längre är brukbara. (4) 

 

Testaren 

 Skall kunna öppna ett test. (1) 

 Skall kunna pausa och återuppta ett test när som helst. (1) 

 Skall kunna ladda upp skärminspelnings-filer. (1) 

 Skall kunna se en lista över nya tester, pågående tester. (1) 

 

 Bör kunna ta kontakt med administratören för testet vid eventuella frågor som inte kan 

besvaras med hjälpdokumentationen. (3) 

8.3.2.4 Uppgift 

 Skall kunna innehålla beskrivande text. (1) 

 Skall kunna innehålla förklarande bilder. (1) 

 Skall kunna innehålla flervalsfrågor. (1) 

 Skall kunna innehålla ja/nej frågor. (1) 

 Skall kunna innehålla fritextfrågor. (1) 

 Skall kunna innehålla formulär för uppladdning av filer. (1) 

 Skall ha datumstämpel på när uppgiften startades och när den slutfördes. (1) 

 Skall kunna refereras till en specifik skärminspelnings-fil för just den uppgiften. (3) 

 Skall kunna vara en hel enkät med flera frågor/uppgifter. Ett dynamiskt dokument där man 

beroende på vilket test det är antingen kan skapa många uppgifter eller skapa en uppgift med 
en lagom mängd frågor/uppgifter. (2) 
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 Bör ha en tidstämpel på när uppgiften startades och när den slutfördes för att få en uppfattning 

om personen var trött/pigg vid utförandet samt uppgiftens längd. (2) 

 Bör kunna innehålla ljudfiler för uppspelning av instruktionsröst. (4) 

8.3.3 Test 

 Skall innehålla ett antal frågor/uppgifter. (1) 

 Skall vara bundet till minst en administratör. (1) 

 Skall ha ett start- och slutdatum. (1)  

 

 Bör kunna vara bundet till flera administratörer. (3) 

8.3.3.1 Säkerhet 

Sekretess 

 Enbart de med behörighet skall komma åt ett testprojekt och dess filer. (1) 

 Minst två superadministratörer bör finnas för att säkerhetsställa att nya administratörer kan 

skapas och ges tillgång till webbportalen. (1) 

Integritet 

 Data som lagras i databasen skall inte kunna ändras av obehöriga då sammanställningar och 

hela test kan bli obrukbara. (1) 

Tillgänglighet 

 Användarna skall dygnet runt kunna använda webbportalen. (1) 

 Användarna skall kunna logga in på systemet genom ett inloggningsformulär. (1) 

 Användarna bör ha som möjlighet att inte behöva skriva in lösenord och användarnamn, då 

detta helst skall skötas automatiskt med deras Windows inloggning (AD-konton). Det kan 
finnas en färdig modul för detta ändamål. (2) 

8.3.4 Tekniskmiljö 

 Systemet skall använda ASP.NET. (1) 

 Webbportalen skall hålla sig till de stadgar Sandvik AB har inom intranätet. (3) 
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9 Appendix B – Sidstruktur 

9.1 Övergripande mall 

På varje sida bör ett visst innehåll alltid finnas. En informations-ruta om användaren som är inloggad, 

navigering till ”home” sidor som användaren har behörighet till samt Usability Portal rubrik med 

Sandviks Logotyp. 

9.2 Authentication.aspx 

 

9.2.1 Huvudfunktion 

Att autentisera användare då de anländer till webbportalen: -antigen genom Windows-autentiseringens 

uppgifter mot SITS(AD) konton eller manuell inmatning av användarnamn och lösenord. 

9.2.2 Beskrivning av funktioner 

Användaren bör inledningsvis mötas av tre val. Valen bör vara ”Logga in med annat användarnamn 

och lösenord”, ”Logga in med Windows autentisering” eller ”Verifiera konto”. 

 

När användaren klickar på login så verifieras autentiseringsuppgifterna och därefter dirigeras 

användaren till respektive ”home” sida. Om användaren har två usertypes det vill säga att användaren 

är både administratör och testare så dirigeras administratören till den sida som han/hon senast var 

inloggad på, alternativt att man får ett val. 
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9.2.2.1 Verifiera konto 

När man för första gången skall använda Usability Portal så kan användaren antingen logga in med 

sina användaruppgifter som användaren blivit tilldelad av en superadministratör eller verifiera sitt 

Windows konto. Om man väljer att verifiera sitt Windows konto måste en superadministratör ha lagt 

till en användare med samma användarnamn men med blankt lösenord. Det verifieringen gör är att den 

kontrollerar att användarnamnet finns i databasen och laddar sedan in lösenordet för Windows kontot i 

databasen för portalen. Det är tänkt att detta skall förenkla inläggningen av nya användare för 

superadministratören.  

 

Efter att en användare verifierat kontot så kan de logga in genom att använda sitt Windows konto. 

 

Anledningen till att det inte bara är Windows autentisering som används är att ute på arbetsplatserna så 

är det ofta så att användarna bara har en dator och använder i regel bara ett allmänt användarnamn för 

inloggning i Windows. Med andra ord måste det finnas ett sätt att manuellt skriva in sitt 

användarnamn och lösenord. 

9.3 AdminHome.aspx 

 

9.3.1 Huvudfunktion 

Att visa vilka test som är aktiva/inaktiva samt se vilka test som blivit slutförda för administratören. 
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9.3.2 Beskrivning av funktioner 

Inledningsvis så presenteras administratörens aktiva, inaktiva och slutförda tester i tre stycken listor 

med rullningslist. 

 

Administratören kan därefter välja mellan olika val listade nedan: 

 

 Ta bort inaktivt test 

 Redigera inaktivt test 

 Se ett aktivt tests status 

 Se ett resultat för aktiva test och slutförda test 

 Redigera behörigheter 

 

9.3.2.1 Ta bort 

När en användare markerar ett test i den listan med inaktiva tester och klickar på en ”remove” så tas 

ett test bort från databasen. Användaren bör varnas angående de konsekvenser som borttagningen har 

på systemet innan exekvering av borttagningen sker. 

9.3.2.2 Redigera inaktivt test 

Användaren markerar ett inaktivt test i den listan och klickar på ”edit” knappen. Knappen dirigerar 

användaren till TestEditor.aspx och kan där utföra olika redigeringsalternativ på testet. 

9.3.2.3 Se Status 

Användaren markerar ett aktivt test och klickar sedan på ”view status” knappen. Då visas hur många 

procent av testet som är kvar att utföra för testarna, vilken användare som har mest kvar att göra och 

hur många dagar det är kvar innan testet nått sin deadline. 

9.3.2.4 Se resultat för aktiva och slutförda test. 

Användaren markerar ett aktivt/slutfört test och klickar sedan på listornas respektive ”see results” 

knapp. Då dirigeras användaren till TestResults.aspx. 

9.3.2.5 Redigera behörigheter  

Användaren markerar ett inaktivt test och klickar sedan på en redigera behörigheter knapp. Då 

dirigeras användaren till TestPermissions.aspx. 
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9.4 TesterHome.aspx 

 

9.4.1 Huvudfunktion 

Visa en lista över de test som är påbörjade och vilka som användaren har kvar att göra. 

9.4.2 Beskrivning av funktioner 

Inledningsvis så presenteras testarens test som inte är startade, test som är under testning och slutförda 

test. 

 

Testaren kan därefter välja mellan olika val listade nedan. 

 Återuppta ett test. 

 Påbörja ett nytt test. 

 

Testaren behöver nödvändigtvis inte kunna se resultaten för ett slutfört test. 

9.4.2.1 Återuppta test 

Testaren dirigeras till Tester.aspx och hamnar på den uppgift som testaren senast avslutade. 

9.4.2.2 Påbörja ett test 

Testaren dirigeras till Tester.aspx. 
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9.5 SuperAdminHome.aspx 

 

9.5.1 Huvudfunktion 

Att visa vilka användare som har tillgång till systemet och vilken behörighet de har. 

9.5.2 Beskrivning av funktioner 

Användaren får inledningsvis se 4 listor över systemets tillgängliga användare, testare, administratörer 

och superadministratörer. För att sedan ha möjlighet att ta bort användarna från listorna och lägga till 

användarna till listorna.  

 

”Available users” visar samtliga användare i systemet, man bör kunna navigera genom att trycka på en 

bokstav på tangentbordet och då komma till dem med förnamn/efternamn som börjar på den 

bokstaven. 

 

En funktion för att göra användare inaktiva det vill säga att de inte längre syns i "available users" 

listan. Tanken med denna funktion är att kunna ha en städad lista med tillgängliga användare. Men 

samtidigt inte behöva registrera om användare som blivit inaktiva. 

9.5.2.1 Ändra behörigheten 

Användaren markerar den användaren från ”available users” listan och klickar sedan på den knapp 

med den behörighet man vill lägga till användaren. 
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För att ta bort en behörighet från en användare så markerar man användarens namn ifrån den 

behörighetslista som berörs. 

9.5.2.2 Inaktivera användare 

Användaren markerar den användaren som skall inaktiveras och klickar på ”make inactive”. Då görs 

användaren inaktiv och alla behörigheter tas bort från användaren. Med knappen ”inactive users” så 

får man se en lista med de inaktiva användarna för att genom det användargränssnittet kunna aktivera 

användare igen. 

 

9.5.2.3 Lägg till användare 

Användaren klickar på ”create user” och ett formulär visas på sidan där man får ange användarnamn 

och behörighet. Den nya användaren bör sedan genom Authentication.aspx klicka på ”verify account” 

och då registreras deras lösenord via Windows autentiseringen. Det är viktigt att användarnamnet 

stämmer överens med det som användaren har annars skall användaren nekas registrering. Man bör 

även ha möjlighet att lägga till en användare med både användarnamn och lösenord då denne inte har 

möjlighet att använda Windows-autentiseringen. 

9.6 Tester.aspx 
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9.6.1 Huvudfunktion 

Bör visa en uppgift från det test som användaren utför. Om testet återupptas efter en paus så bör den 

uppgiften som användaren pausade på visas. Sidan bör kunna se olika ut beroende på de inställningar 

som görs i testredigeraren. 

9.6.2 Beskrivning av funktioner 

Testaren får inledningsvis se den uppgift som testaren är på. Testaren kan sedan bläddra fram och 

tillbaka mellan uppgifterna och svara på de frågor som ställts i testet. Man bör genom testredigeraren 

kunna lägga in spärrar för vissa uppgifter som man inte vill ha ändrings-möjligheter i efterhand på. 

9.6.2.1 Svara på frågor 

Svar på frågor kommer vara att antingen klicka i en radioknapp, klicka i en boxruta, skriva fri text 

eller ladda upp en fil. De frågor som besvarats lagras i databasen när användaren klickar på ”save” 

alternativt att en lagring till databasen utförs ”automatiskt” varje gång testaren svarar på en fråga. 

9.7 TestEditor.aspx 

 

9.7.1 Huvudfunktion 

Att redigera innehållet i ett test, lägga till/ta bort uppgifter och för en uppgift lägga till/ta bort 

komponenter. 
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9.7.2 Beskrivning av funktioner 

Inledningsvis så visas ett formulär där testets namn, release-datum och slutdatum kan modifieras. En 

lista med alla uppgifter visas och därefter vid markering och klick på ”edit” så visas en lista med alla 

komponenter och dess position för uppgiften som redigeras. 

 

Slutligen kan användaren lägga till komponenter till uppgifter och spara hela testet ner till databasen 

genom att klicka på en save knapp. 

9.7.2.1 Lägg till komponenter 

Administratörer klickar på den komponent man vill lägga till i ”components” menyn. Beroende på 

vilken komponent som valts så dirigeras administratören till respektive komponents redigeringssida 

t.ex. TextComponentEditor.aspx eller MultipleChoiseComponentEditor.aspx. 

9.7.2.2 Ta bort komponenter/uppgifter 

Administratörer markerar den komponent/uppgift som skall tas bort och klickar på den ta bort knapp 

som tillhör respektive lista. 

9.7.2.3 Redigera komponenter 

Administratören markerar den komponent man vill redigera och klickar på ”edit”. Administratören 

dirigeras sedan till den komponentens redigeringssida för den typen av komponent. 

9.7.2.4 Spara uppgiften 

När användaren klickar på ”save” så bör uppgiften och testet sparas i databasen. Save knappen bör 

sedan försvinna för att indikera att det är svarat och dyka upp när ändringar görs. 

 

9.8 Redigeringssidor 

9.8.1 Huvudfunktion 

Redigeringssidorna bör visa ett formulär för att skapa eller redigera en specifik komponent. 

9.8.2 Beskrivning av funktioner 

Man bör för varje komponent ha möjlighet att redigera alla attribut som inte rör identifiering. 

9.8.2.1 Ändring av position för komponent. 

Vid redigering av en redan befintlig komponent så bör administratören kunna ändra dess position i 

uppgiften genom att antingen visa positionen och använda sig av en öka/minska knapp eller att man 

explicit får ange vilken ny position man vill ha. 

9.8.2.2 Verkställ 

Om det är en ny komponent som skall sparas så läggs den till i uppgiftens lista av komponenter annars 

så modifierar man enbart den komponent som ändringen gäller. 
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9.8.3 ImagesComponentEditor.aspx 

En redigeringssida för skapandet av en bildkomponent. 

9.8.4 TextComponentEditor.aspx 

En redigeringssida för skapandet av en textkomponent. 

9.8.5 MultipleQueryComponentEditor.aspx 

 

En redigeringssida för skapandet av en flervalsfråga där det bör vara möjligt att modifiera antalet 

radioknappar och dess värde samt texten för frågan och positionen för komponenten. 

9.8.6 TextQueryComponentEditor.aspx 

 

En redigeringssida för skapandet av en fritextfråga. Där det bör vara möjligt att redigera frågan och 

man bör även kunna ändra hur långt svaret får vara. 

9.8.7 BinaryQueryComponentEditor.aspx 

 

En redigeringssida för skapandet av en ja/nej fråga, som bör kunna redigera frågan och boxarnas 

värde. 

9.8.8 FileUploadQueryComponentEditor.aspx 

 

En redigeringssida för skapandet av en "ladda upp fil" fråga där man bör kunna modifiera frågan. 
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9.9 TestPermission.aspx 

 

9.9.1 Huvudfunktion 

Att visa vilka behörigheter användare har till de tester en administratör administrerar. 

9.9.2 Beskrivning av funktioner 

Inledningsvis så visas en rulllista med de tester som administratören äger, vilka testare och 

administratörer som finns tillgängliga i systemet, samt vilka användare som redan har behörighet till 

testet. 

9.9.2.1 Ge behörighet till en användare 

Administratören markerar en användare från antingen tester-listan eller administratörslistan och 

klickar på ”give permission”. Om man klickar på ”give permission” i administratörslistan så får den 

användaren en administratörs behörighet till testet. 

9.9.2.2 Ta bort behörighet från en användare 

Markera den användaren som skall bli av med sin behörighet och klicka på ”remove permission” 
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9.10 TestResults.aspx 

 

9.10.1 Huvudfunktion 

Visa ett tests svarsresultat och sammanställningar på dessa. 

9.10.2 Beskrivning av funktioner 

Visar alla uppgifters svarsresultat i en lång lista. De svar som det är möjligt att göra 

sammanställningar på presenteras som sammanställningar medan svar som har fritext presenteras 

testare för testare. Alternativt att man kan bläddra mellan uppgifterna via navigerings-knappar och får 

då en mindre lista att jobba med. 
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10 Appendix C – Databasmodell 

 


