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Abstrakt 

Brooklyn Tigers ville ersätta deras nuvarande CMS system Joomla på grund av att 

det saknades viktiga funktioner. Brooklyn Tigers ville därmed ha ett egen utvecklat 

CMS som motsvarade deras krav. Funktionerna som de ville ha var att användare 

skulle kunna bli medlem på webbplatsen och få olika användarnivåer beroende på 

om de var medlem i föreningen eller inte. De ville dessutom ha ett 

administratörsgränssnitt där det skulle vara möjligt att lägga till nya artiklar, ändra 

befintliga artiklar. Lägga till nya resor, ändra resor och se bokningar på resorna, 

samt skicka ut e-post till de som är bokade. Resultatet blev ett enkelt CMS-system 

där det är möjligt att skapa och ändra artiklar samt skapa och ändra resor. 

Dessutom kan man se alla bokningar som är gjorda. 

Nyckelord: CMS, PHP, webbplats, artikelsystem, MySQL 
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1 Inledning 
Supporterklubben Brooklyn Tigers är en supporterklubb till Brynäs IF och som grundades år 1997. I 

dagsläget har Brooklyn Tigers ca 300 medlemmar. Hemsidan används främst till att marknadsföra 

sina resor och olika evenemang som Brooklyn Tigers anordnar.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta projekt har varit att utveckla Brooklyn Tigers hemsida. Projektet syftade även till att 

undersöka om det var möjligt att bygga ett smidigt och enkelt CMS vilket ger användare utan någon 

programmeringskunskap möjlighet att underhålla webbplatsen.  

1.2 Frågeställningar 
Är det möjligt att bygga ett eget CMS med ett administratörsgränssnitt där man kan skapa nya 

artiklar och ändra befintliga? 

1.3 Förkunskaper 
Projektet använder språken HTML, CSS, PHP samt databashanteraren MySQL. Alla språk samt MySQL 

har jag arbetat med i tidigare projekt samt under föregående kurser i programmet Internetteknologi.  

1.4 Resurser 
Programvara som jag har använt under projektets gång har varit Netbeans för programmering, 

Firefox för att se hur sidan ser ut, samt Microsoft Office för all dokumentation. Jag har även haft 

tillgång till Brooklyn Tigers nuvarande hemsida.  
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2 Begrepp 
HTML – Hyper Text Markup Language är ett standardspråk för beskrivning av dokument på 

internet. [1] 

CSS - Cascading Style Sheets är ett språk där man skapar en mall för hur en webbplats ska se ut 

i form, färg, text mm.[2] 

PHP - PHP: Hypertext Preprocessor är ett öppet skriptspråk som är anpassat för internet och 

som körs på server-sidan och som sedan genererar HTML-kod.[3]  

SQL - Structured Query Language är ett standard språk för databaser.[4] 

MySQL - MySQL är en databashanterare som är baserad på SQL.[5] 

Javascript – Javascript är ett språk som bland annat används på internet och som körs på 

klient-sidan. 

PDO - PHP Data Objects är ett gränssnitt för att komma åt databaser.[6] 

CAPTCHA – En captcha kod är ett test för att se om den som fyller i tex ett formulär är ett 

automatiskt datorprogram eller en människa. 

WYSIWYG - What You See Is What You Get är en open source text editor som används i en 

webbläsare.[8] 
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3 Förutsättningar och krav  
Under detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som gällde när projektet och kravspecifikationen 

(bilaga 1) presenteras. 

3.1 Allmänna krav 
Den färdiga sidan ska kunna skapa artiklar, ändra artiklar samt skapa nya resor och ändra befintliga 

resor. Det ska även gå att se bokningar på resorna, samt skicka ut e-post till de bokade. Den färdiga 

webbplats ska läggas upp på ett webbhotell som beställaren själv väljer. 

3.2 Krav på layouten 
Layouten på den publika delen har beställaren redan tagit fram och ska följas. Layouten på den 

interna delen finns inte men beställaren har några krav och de är att den interna delen ska vara 

stilren, tydlig, funktionell och vara strukturerad på ett bra sätt som gör att det är enkelt att jobba 

med den. 

3.3 Krav på funktioner 
Efter mötet med beställaren och efter en undersökning av de tekniska förutsättningarna så togs en 

kravspecifikation (bilaga 1) fram.  

Kravspecifikationen har till syfte att beskriva vilka funktioner som beställare vill ha på sin  

wepplats, samt visa vilka funktioner som ingår i överrenskommelsen mellan beställaren och 

projektledaren. Kravspecifikationen upprättades av beställaren och projektledaren. 

3.4 Kravspecifikation 

3.4.1 Krav på användargränssnittet 

Kraven som finns på gränssnittet är att det ska finnas en publik del som alla ska ha tillgång till och 

dels en interndel som bara administratörer ska ha tillgång till. 

3.4.2  Krav på funktioner 

Det finns två olika nivåer för funktionerna. Högprioritet och Lågprioritet. 

Högprioritet – Funktioner som ska finnas med i den färdiga versionen. 

Lågprioritet – Funktioner som ska finnas med i mån av tid.  

3.5 Funktioner av högprioritet 

3.5.1.1 Publika delen 

 Resor 

o Anmälningsformulär för bokning av resor. 

o Se vilka resor som är planerade. 

 Inloggning  

o Inloggning för medlemmar. 

o Registrering för medlemmar. 

3.5.1.2 Interna delen 

 Administration 

o Funktion för att lägga till nya resor. 
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o Funktion för att ändra resor. 

o Se vilka som är bokade på en viss resa. 

o Kunna skicka e-post till alla som är bokade på en viss resa. 

o Kunna lägga till artiklar/nyheter på ett enkelt sätt. 

o Kunna ändra artiklar/nyheter på ett enkelt sätt. 

 Inloggning  

o Inloggning för administratörer. 

 

3.6 Funktioner av lågprioritet 

3.6.1.1 Interna delen 

 Administration  

o Nyhetsbrev där e-postadresser hämtas från medlemsdatabasen 

o Medlemsdatabas. 

3.7 Systemspecifikationer 
Systemet är uppbyggt på PHP version 5.3 som använder en MySQL databas med version 5.5.8 
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4 Planering och genomförande 
Första stadiet av projektet bestod i att bestämma ett möte med beställaren och diskutera igenom 

vad för funktioner de ville ha på sin webbplats och därifrån skapades kravspecifikationen(bilaga 1) 

samt en projektplan (bilaga 2). Kravspecifikationen användes som grund till det fortsatta arbetet i 

projektet. 

Projektplanen innehåller en kort beskrivning av projektet och projektmål samt en fas och 

tidsplan.  

Nästa steg var att skapa en detaljplan som innehåller PERT diagram(bilaga 3) som  

visar hur de olika delarna i projektet förhåller sig till varandra samt ett GANTT schema(bilaga 4) som 

är ett flödesschema som visar hur mycket tid som varje olika delfaser i projektet har. 

Projektets tredje fas var att börja med CSS-mallen samt HTML koden som är grunden till hela 

webbplatsen, även sådant som text storlek, färg och annan form bestämdes i den här fasen. 

Dessutom skapades dropdown menyn som är gjort helt i CSS vilket gör att den inte är beroende av 

Javascript, vilket alla användare inte har påslaget. Detta skulle ha resulterat i att menyn blev 

oanvändbar. 

Fjärde fasen i projektet var att utforma MySQL-databasen samt att skapa densamma. När detta 

var färdigt så var det dags att börjar skapa loginfunktionerna för användare samt administratörer. 

Det första som gjordes var att skapa ett formulär där det går att bli medlem. För att kunna logga in så 

krävs det att användaren aktiverar sitt konto genom en länk som skickas till användarens e-

postadress. När den funktionen var klar var det dags att skapa loginfunktionen för vanliga användare 

som ger användare tillgång till olika funktioner som en icke medlem inte har tillgång till. 

Efter att loginfunktionen blev färdig så skapades anmälningsformuläret för resorna, efter att  

man har anmält sig får man en bokningsbekräftelse till sin e-postadress. Resorna som man kan välja 

presenteras i en dropdown meny som hämtas från databasen. 

När anmälningsfunktionen var klar var det dags att skapa den största funktionen som hämtar  

artiklar från databasen och publicerar dem automatiskt på webbplats enmed titel och innehåll. Här 

ville beställaren ha att om id var en siffra så skulle den hämta den specifika artikeln från databasen 

om däremot id var bokstäver så skulle den inkludera den begärda filen från en speciell mapp på 

servern och om inget resultat hittades skulle detta skrivas ut det. 

När artikelfunktionen var klar så var det dags att skapa förstasidan som ska skriva ut de sju  

senaste nyheterna som administratören har valt att publicera på förstasidan, dessutom ska bara 

artiklar med rätt åtkomstnivå skrivas ut beroende på vilken åtkomstnivå användaren har. 

Åtkomstnivåerna som beställaren ville ha var. 

 Publik – alla ska kunna se en sådan artikel. 

 Medlem – bara medlemmar på webbplatsen ska kunna få tillgång till en sådan artikel. 

 Betalande medlem – bara medlemmar i själva föreningen ska ha tillgång till en sådan artikel. 

 Administratörer – bara administratörer eller folk i styrelsen ska få tillgång till en sådan artikel. 

Dessutom om artikeln var på mer än trehundra tecken ska en länk till hela artikeln skrivas ut. 

Samtidigt skapades en nyhetssida där alla artiklar som skapats hämtas från databasen och skrivs  

ut med datum och titel samt en länk så att man kan läsa nyheten. 

Nu var det dags att sätta igång med administratörsdelen där det ska vara möjligt att skapa  

artiklar, ändra en artikel, skapa en ny resa, ändra en resa samt se alla bokningar för en specifik resa. 

Den första funktionen som skapades i administratörsdelen var funktionen som skapar en ny sida. Den 
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skapades som ett formulär samt en WYSIWYG editor som underlättar skapande av artiklar. En 

liknande funktion skapades för ändring av redan existerande artiklar skillnaden är att alla fält i 

formuläret redan är i fyllda, dessutom känner den av om inga ändringa är gjorda. 

När funktionerna för att skapa och ändra en sida var klara var det dags att börja skapa  

funktionerna för resor. Den första funktionen var för att kunna skapa en resa. Det görs genom ett 

formulär där administratören får fylla i datum, lag, pris samt avgångstid.  

Sen skapades funktionen för att ändra en resa. Formuläret är likadant som för att skapa en resa,  

skillnaden är att alla uppgifter redan är ifyllda. 

Den sista funktionen som skapades var för att se vilka bokningar som existerar på en specifik  

resa. Först väljer man en resa som man vill se bokningar för via en dropdown meny som hämtas från 

databasen, därefter får man se alla anmälningar samtidigt som man kan göra avbokningar och skicka 

e-post till alla anmälda. 
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5 Implementering och test 

5.1 Design – Publikdel 
Designen för den publika delen hade beställaren redan tagit fram och skulle inte ändras. Men 

webbplatsen byggs runt loggan och med bra kontrast mellan bakgrund och text. Menyn är en 

såkallad dropdown meny och textfärgen ändras till gult när man för musen över länkarna i menyn. 

Webbplatsen är designad efter upplösningen 1280*1024 som är den vanligaste upplösningen bland 

beställarens besökare.  

 

5.2 Design – Administratörsdel  
Designen till administratörsdelen fanns inte, men beställaren hade några krav som skulle uppfyllas. 

Kraven var att administratörsdelen ska vara stilren, tydlig, funktionell och vara strukturerad på ett 

bra sätt som gör att det är enkelt att jobba med den. I tabellerna har jag valt olika färger på raderna 

allt för att underlätta för användaren. Alla länkar förutom i menyn är understrukna för att tydlig göra 

att det handlar om en länk. 
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5.3 Webbhotell 
Inget webbhotell har valts på grund av omstrukturering av styrelsen hos beställaren. Men det 

kommer att väljas när den processen är klar. 

5.4 Användningstest 
När webbplatsen var klar så var det dags att genomföra ett användningstest(bilaga 5) som bestod 

utav nio olika uppgifter som varje testperson skulle utföra på bästa möjliga sätt, om någon uppgift 

var oklar eller för svår så fanns en observatör på plats som kunde svara på frågor. 

Testet genomfördes med tre olika testpersoner med varierande åldrar och datorkunskap. Genom att 

testpersonerna skiljer sig i ålder samt kunskap så fick jag en bra bild över användarvänligheten på 

webbplatsen. Under själva testet observerade jag och tog anteckningar om hur testet gick för dem 

olika testpersonerna.  

 Första uppgiften gick ut på att bli medlem på webbplatsen. Ingen av testpersonerna 

hade några större problem med uppgiften. Den andra uppgiften gick ut på att logga in på 

webbplatsen och för att kunna göra det så var testpersonen tvungen att aktivera sitt konto med en 

länk som blev skickad till testpersonens e-post adress, här uppstod det lite problem för två utav 

testpersonerna som inte mottog något sådant brev, men det visade sig att felet låg hos 

testpersonernas e-post tjänst. 

 Uppgift tre gick ut på att anmäla sig till en resa och testpersonen var tvungen att vara 

inloggad för att kunna komma åt den funktionen, ingen av testpersonen hade några problem med 

uppgiften. Uppgift fyra och fem löstes utan problem. Däremot under uppgift sex så fick alla tre 

testpersoner problem. Det berodde på att ingen av dem hittade vart man skulle klicka för att komma 

till sidan där man kunde ändra en artikel utan där fick alla ta hjälp av observatören. 

 Sjunde uppgiften hade ingen av testpersonerna problem med, uppgift åtta stötte 

återigen alla testpersoner på problem med och återigen var det svårigheter att hitta var man skulle 

klicka för att komma till sidan där man ändrar en resa, efter hjälp från observatören så löstes 

uppgiften.  Sista uppgiften gick utan problem. 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 
I projektets start så gjordes ett GANTT- och PERT-schema samt en projektplan och en 

kravspecifikation upprättades tillsammans med beställaren. Kravspecifikationen samt projektplanen 

har jag använt mig under projektets gång för att se vad som ska göras och vad som redan var 

avklarat. Men även GANTT-schemat har jag använt för att se om jag ligger i fas med min planering. 

Det är väldigt bra med en bra och utförlig planering för det har man igen senare under projektet. 

Källor som jag använt mig av för att lösa problem som jag har stött på har till mesta del bestått utav 

PHP officiella manual. 

6.2 Förutsättningar och krav 
Projektets förutsättningar har varit bra med tanke på kunskaperna som jag sedan tidigare fått från 

programmet. Kraven som sattes upp mellan mig och beställaren har känts uppnåeliga och rimliga. 

Dessutom har jag satt upp egna mål som att leverera ett fungerande system på utsatt datum. 

6.3 Resultat 
Personligen är jag nöjd med resultatet som jag har uppnått och jag känner själv att jag har uppnått de 

högprioriterade målen som jag och beställaren hade kommit överens om. Dessutom har jag uppnått 

mina egna mål om att leverera en fungerande hemsida till beställaren. Men det ska nämnas att det 

alltid finns saker att utveckla och förbättras på webbplatsen, en sådan sak är de lågprioriterade 

målen som inte klarades av på grund av tidsbrist. 

6.4 Problem och lösningar 
Problemen har kommit och gått under projektets gång, det första problemet var med z-index. När 

man använder den funktionen så försvinner alla länkar vilket påverkade menyn, det löstes med hjälp 

att placera texten i en egen box. Ett annat problem var PDO som var helt nytt för mig där man 

förbereder SQL frågorna vilket tar bort risken med SQL-injection. SQL-injection innebär att 

användaren skickar SQL kommandon via webbplatsen istället för att webbservern själv generera SQL-

koden. Det innebär att användare kan komma runt till exempel inloggningsfunktioner, eller i värsta 

fall komma åt hela databasen alternativt radera databasen [7]. Men det löste sig efter läsande i PHP 

manualen. Ett annat problem med PDO var när jag skulle binda värden och det visade sig att jag gav 

för många argument till funktionen. Problem med åtkomstnivåerna uppstod också speciellt på 

administratörssidorna där jag upptäckte att om man surfade till mappen som filerna låg i så kom man 

åt dem. Det löste jag genom att kolla användarenivå i varje fil istället för bara i index filen.  

Under användartesterna framkom två designfel, det var svårigheter att hitta var man skulle  

klicka för att komma till sidan där man ändrar en artikel respektive en resa. Problemet löstes genom 

att lägga till en ”ändra-länk” under rubriklänken sidor respektive resor vilket gör det mycket tydligare 

var användaren ska klicka för att kunna ändra en artikel eller resa. 
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7 Slutsatser 

7.1 Är det möjligt att bygga ett funktionellt CMS? 
Svaret på frågan är ett JA. Fördelen med ett eget CMS är att du får kontroll över alla funktioner och 

att man slipper onödiga funktioner som inte används. Dessutom riskerar man inte att stå med 

funktioner som inte finns med från början i ett av de stora CMS-en och som då måste lösas genom 

olika tilläggsmoduler, som dels kan kosta pengar och dels inte säkert att de fungerar på det sätt som 

man har tänkt sig. 
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9  Bilagor 

10 Bilaga 1 Kravspecifikation 

10.1 Krav på användargränssnittet 
Kraven som finns på gränssnittet är att det ska finnas en publik del som alla ska ha tillgång till och 

dels en interndel som bara administratörer ska ha tillgång till. 

10.2 Krav på funktioner 
Det finns två olika nivåer för funktionerna Högprioritet och Lågprioritet. 

Högprioritet – Funktioner som ska finnas med i den färdiga versionen. 

Lågprioritet – Funktioner som ska finnas med i mån av tid.  

10.3 Funktioner av högprioritet 

10.3.1.1 Publika delen 

 Resor 

o Anmälningsformulär för bokning av resor 

o Se vilka resor som är planerade 

 Inloggning  

o Inloggning för medlemmar 

o Sida för att bli medlem 

10.3.1.2 Interna delen 

 Administration 

o Funktion för att lägga till nya resor. 

o Funktion för att ändra resor. 

o Se vilka som är bokade på en viss resa. 

o Kunna skicka e-post till alla som är bokade på en viss resa. 

o Kunna lägga till artiklar/nyheter på ett enkelt sätt 

o Kunna ändra artiklar/nyheter på ett enkelt sätt. 

 Inloggning  

o Inloggning för administratörer. 

10.4 Funktioner av lågprioritet 

10.4.1.1 Interna delen 

 Administration  

o Nyhetsbrev där e-postadresser hämtas från medlemsdatabasen 

o Medlemsdatabas. 
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11 Bilaga 2 Projektplan 

11.1.1 Bakgrund 

Supporterklubben Brooklyn Tigers är en supporterklubb till Brynäs IF som har funnits sedan 1997, 

Brooklyn Tigers har ca 350 medlemmar och 8 st i styrelsen. Nuvarande hemsida är byggd på CMS 

systemet Joomla vilket de hemsidesansvariga inte är nöjda med.  

11.1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att skapa ett system som är flexibelt, snabbt och enklare än det 

nuvarande systemet som Brooklyn Tigers använder. 

11.1.3 Organisation 

11.1.3.1 Projektorganisation 

Namn Roll e-post 

Kim Lundgren Projektledare, examensarbetets författare eep08kln@student.hig.se  

Carina Pettersson Examinator cpn@hig.se 

Ann-Sofie Östberg Handledare aog@student.hig.se 

Dennis Åkerlind Uppdragsgivare, Brooklyn Tigers  dennis@brooklyntigers.se  

11.1.3.2 Arbetsupplägg 

Arbetet i projektet utförs av Kim Lundgren där han har Dennis Åkerlind som uppdragsgivare. Möten 

sker kontinuerligt med uppdragsgivaren. Möten med handledare kommer att ske kontinuerligt. 

11.1.4 Projektmål 

Jag har satt upp följande mål med mitt examensarbete 

 Utveckla mina kunskaper i PHP 

 Utveckla mina kunskaper i MySQL 

 Leverera ett fungerande system till uppdragsgivaren 

11.1.5 Fas och Tidsplan 

11.1.5.1 Definitionsfasen 

2011-04-12  Milstolpe 1 – Projektplan klar och Godkänd  

2011-04-12  Milstolpe 2 – Kravspecifikation klar och Godkänd 

11.1.5.2 Planeringsfasen 

2011-04-12  Milstolpe 3 – PERT och GANTT schema klara  

11.1.5.3 Utförandefasen 

2011-04-14  Milstolpe 4 – Databas klar 

2011-04-18  Milstolpe 5 – HTML och CSS klart 

mailto:eep08kln@student.hig.se
mailto:cpn@hig.se
mailto:aog@student.hig.se
mailto:dennis@brooklyntigers.se
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2011-05-11  Milstolpe 6 – PHP klart 

2011-05-25  Milstolpe 7 - Användningstest 

11.1.5.4 Utvärderingsfasen 

2011-06-01  Milstolpe 8 – Rapport klar 

2011-06-01  Milstolpe 9 – Opponentseminarium, byte av examensarbete 

2011-06-10  Milstolpe 10 - Postseminarium, redovisning och opponering 

11.1.6 Intressenter 

Brooklyn Tigers – Uppdragsgivarens förslag och idéer  

Medlemmar – Medlemmarna använder den publika delen av sidan. 

Dennis Åkerlind – Uppdragsgivare, åsikter och idéer 

Ann-Sofie Östberg - Handledare 

Carina Pettersson – Examinator 

 

11.1.7 Riskanalys 

R1: Dålig kommunikation med uppdragsgivare eller handledare 

R2: Sjukdom  

R3: Datorhaveri  

R4: Uppgiften för svår/kunskapsbrist  

R5: Uppgiften för stor  

R6: Tidsbrist  

R7: Ändrat leveransdatum 

 

11.1.8  11.1.9  11.1.10  
 

11.1.11  

11.1.12  
11.1.13  11.1.14  

 11.1.15  

11.1.16  11.1.17  
R2, R5 R4 

11.1.18  

11.1.19  
11.1.20  

11.1.21  
R1, R6 R3, R7 

 

11.1.22 Förändringsplan 

Förändring ska ske senast den 2 maj och förändringar kan endast föreslås av projektledaren och 

uppdragsgivaren. Förändringar sker endast i samråd mellan projektledaren och uppdragsgivaren, det 

är även de som godkänner en ev. förändring. 

  

Liten påverkan Hög påverkan 

Låg sannolikhet 

Hög sannolikhet 
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11.1.23 Dokumentplan 

Dokumenten som ska tas fram i det här projektet är  

 Projektplan – Dokument som visar och beskriver en plan för projektet. 

 Kravspecifikation – Dokument som bestämmer vad som ska åstadkommas i projektet. 

 Detaljplan – PERT och GANTT schema 

 Användningstest – Dokument med ett antal frågor till användare som ska testa systemet 

 Projektrapport – Hela projektet beskrivs och sammanfattas i detta dokument. 

 

 

  

Dokument Skapas/godkänns av Delas ut till 

Projektplan Projektledare Examinator 

Kravspecifikation Projektledare/Uppdragsgivare Examinator/Uppdragsgivare 

Detaljplan Projektledare Examinator 

Användningstest Projektledare Examinator 

Projektrapport Projektledare, Opponent och 

Examinator 

Examinator, Opponent och 

Uppdragsgivare 
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12 Bilaga 3 PERT-schema 
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13 Bilaga 4 GANTT-schema 
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14 Bilaga 5 Användningstest 

14.1 Välkommen till användningstestet för Brooklyn Tigers hemsida 
Du är inbjuden till att testa Brooklyn Tigers hemsida. 

14.2 Varför webbplats testas? 
Testet genomförs i syfte av att få en överblick om hur användarvänlig webbplatsen samt 

administratörsgränssnittet är. Samt att få en överblick över eventuella brister och fel. 

14.3 Så här går testet till. 
Du kommer med hjälp av en observatör att testa Brooklyn Tigers hemsida samt 

administratörsgränssnittet. Observatören kommer att hjälpa till om det skulle behövas och 

observatören kommer dessutom ställa några frågor om hur du uppfattar webbplats. 

Observatören kommer att föra anteckningar under testets gång. 

Med vänlig hälsning: Kim Lundgren 

14.4 Uppgift användningstest 
1. Bli medlem på Brooklyn Tigers hemsida. 

2. Logga in på webbplats. 

3. Anmäl dig på en resa. 

4. Logga in på administratörsgränssnittet. 

5. Skapa en ny sida/artikel. 

6. Ändra en sida/artikel. 

7. Skapa en ny resa. 

8. Ändra en resa. 

9. Se alla bokningar till Timrå. 
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15 Bilaga 6 Resultat användningstest 
1. Bli medlem på Brooklyn Tigers hemsida. 

Resultat Person 1 

Inga problem att med uppgiften. 

Resultat Person 2 

Lite problem att hitta vart man skulle bli medlem samt problem med CAPTCHA koden. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 

 

2. Logga in på webbplats. 

Resultat Person 1 

Problem med att få aktiverings mailet, men det problemet låg hos testpersonens e-post 

tjänst. 

Resultat Person 2 

Problem med att få aktiverings mailet, men det problemet låg hos testpersonens e-post 

tjänst. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 

 

3. Anmäl dig på resan till Timrå. 

Resultat Person 1 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 2 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 

 

4. Logga in på administratörsgränssnittet. 

Resultat Person 1 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 2 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 

 

5. Skapa en ny sida/artikel. 

Resultat Person 1 

Efter lite letande så löstes uppgiften. 

Resultat Person 2 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 
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6. Ändra en sida/artikel. 

Resultat Person 1 

Problem med uppgiften, hittade inte vart man ändrade en sida utan fick ta hjälp av 

observatören. 

Resultat Person 2 

Det samma gäller testperson 2 som också fick ta hjälp utav observatören. 

Resultat Person 3 

Även testperson 3 fick ta hjälp utav observatören. 

 

7. Skapa en ny resa. 

Resultat Person 1 

Inga problem att lösa uppgiften. 

Resultat Person 2 

Inga problem med att lösa uppgiften. 

Resultat Person 3 

Och inte heller testperson 3 hade några problem med uppgiften. 

 

8. Ändra en resa. 

Resultat Person 1 

Problem med uppgiften fram gick inte hur man ändrar en resa, fick ta hjälp av observatören. 

Resultat Person 2 

Samma problem som för testperson 1. 

Resultat Person 3 

Även testperson 3 fick ta hjälp av observatören. 

 

9. Se alla bokningar till Timrå. 

Resultat Person 1 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 2 

Inga problem med uppgiften. 

Resultat Person 3 

Inga problem med uppgiften. 
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16 Bilaga 7 Databasmodell 

 

 

 

 

 


