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Sammanfattning
Extamensarbetet gjordes för en extern beställare, Snickars Records en skivaffär specialiserad på
vinylskivor med nisch på dansmusik. Affären är belägen på Heleneborgsgatan 5A på Södermalm,
Stockholm. Beställaren var i behov av en ny webbshop då den gamla var utdaterad och saknade mycket
funktionalitet. Projektet resulterade i en nästan färdig produkt som är redo att implementeras och byggd
efter de specifikationer som satts upp tillsammans med beställaren. Denna rapport beskriver
genomförandet från start till slut och hur vi gått tillväga i genomförandet av projektet.
Nyckelord: Interaktionsdesign, Webbshop, Design, Vinylskivor.

Abstract
This exam work has been done for an external client, Snickars Records a record shop specialized in
vinyl records with a niches in dance music. The shop is located at Heleneborgsgatan 5A södermalm,
Stockholm. The client was in a big need for a new webshop due to the old one was missing a lot of
functionality. The project resulted in an almost complete product that’s ready to be implemented and
was built after the specifications that was set together with our client. This report describes from start to
finish and how we have proceeded in the execution of the project.
Key words: Interaction Design, Web Shop, Design, Vinyl records.
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Bakgrund
Skivbutiken Snickars Records har funnits i Stockholm sen 1995. Den första affären öppnade i club Le
Garage på Herkulesgatan som var en techno-klubb på natten och där grundaren av butiken, Mika
Snickars brukade vara DJ. Senare så flyttade affären till Repslagargatan på Södermalm och 2007
flyttades den till Heleneborgsgatan 5A, också på Södermalm. Webbshoppen öppnade 2005.
Skivbutiken säljer begagnade vinylskivor med fokus på all dansmusik oavsett om det är inom genrerna
disco, house, italo, techno, soul och jazz. Ägaren Mika Snickars är musikexpert av hög rang och har en
av landets största vinylsamlingar.
Butikens kundsegment består främst av lokala discjockeys, och personer med ett stort intresse för musik
och vilket format som det är inspelat på. Butiken har även en stor kundkrets av turister och kunder
globalt då den har ett internationellt rykte om att ha bra priser och stort specialiserat sortiment. Men
majoriteten av försäljningen sker över nätet. Därför finns ett stort behov av en modern och funktionell
webbshop som lätt kan guida kunder i sortimentet av skivor för att underlätta köp.
Den existerande sidan har varit online sedan 2005 och fick en uppdatering 2006, så den befintiga
webbshoppen har funnits i cirka 6 år.

Målbeskrivning:
Projektet är knutet till företaget Snickars Records. Projektets mål är att leverera en fullt fungerande
webbshop byggd på existerande lagerdatabas, med en ny interaktion- och grafisk design. Webbshoppen
ska dessutom innehålla utökad funktionalitet för sorteringsmöjligheter av skivorna.

Syfte
Vi vill få en djupare förståelse för dynamiska webbplatser och hur dessa fungerar för e-handel. Vi vill
dessutom lära oss mer om samarbetet med en verklig beställare i ett skarpt projekt och hur man nyttjar
dess kundbas för att få en förståelse för en funktionell design som alla involverade parter är nöjda med.
Därför vill vi nyttja och utöka våra kunskaper inom interaktionsdesign och grafisk design, och bli bättre

5

på att skriva HTML, CSS, PHP och Javascript för att kunna implementera en funktionell design och
interaktivitet på en webbplats. Vi kommer även att nyttja våra kunskaper inom projektledning för att
hålla en tidsplan och strukturera arbetet på ett effektivt sätt samt fördela arbetet.

Förkunskap
Vi har kunskaper sedan tidigare inom programmeringsspråken html, css, php, javscript, jquery, mysql
samt kunskaper inom programmen i Adobes CS5.5 paket, omnigraffle.
Vi har dessutom med oss kunskaper från kurser inom programmering, interaktionsdesign,
projektledning, grafisk design och vetenskaplig forskning som vi kommer nyttja för att dels uppnå hög
kvalité ur ett användbarhetsperspektiv på slutprodukten men också för att säkerställa att
dokumentationen kring projektet når upp till krav för vetenskaplig akribi.

Begreppförklaring
Under den här rubriken förklaras begrepp och ord som används i denna rapport.

HTML-‐Hypertext	
  Markup	
  Language
Är ett programmeringsspråk för att strukturera och märka upp text, hypertext och media på webbplatser.

CSS-‐Cascading	
  Style	
  Sheets
Är ett programmeringsspråk som bestämmer presentationsstilen för en hemsida, man bestämmer
typsnitt, färg form och layout i HTML-dokumentet.

CMS-‐Content	
  Management	
  System
Är ett system för hantering och publicering av olika typer av information på webben. Används
synonymt med ordet Webbpubliceringsystem.

PHP
Är ett programmeringsspråk med brett användningsområde och är speciellt anpassat för
Webbutveckling. Php språket körs på server delen av en webbsida.
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Front-‐end
Är ”Framsidan” av till exempel en webbplats eller ett interaktivt system. Det presenteras med en
användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Back-‐end
Är ”Baksidan” av till exempel en webbplats eller ett interaktivt system. Det är den delen av webbplatsen
som slutanvändaren inte ser som genomför operationer kopplade till slutanvändarnas interaktion med
webbplatsen.

Javascript
Är ett scriptspråk för webb, det används för att läggatill funktionalitet på webbsidor så som att
tillexempel kontrollera formulär och kominucera med servrar och mycket mer.
http://www.w3schools.com/js/default.asp

Jquery
Är ett snabbt och koncist JavaScript bibliotek som förenklar HTML dokument traverserande, händelse
hantering, animering och Ajax interaktioner för snabb webbutveckling.

Ajax	
  -‐	
  Asynchronous	
  JavaScript	
  and	
  XML
Är ett sätt att använda existerande webbstandard genom att kommunicera med servern och uppdatera
delar av en webbsida utan att ladda om hela den befintliga webbsidan.

.ASP	
  (Active	
  Server	
  Pages)
ASP är Microsoft första server baserade skript språk som är till för att generera dynamiska webbsidor.
Språket introducerades 1998 och finns i flera olika varianter.
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Teori
Projektet har sin utgångspunkt i slutanvändarnas användarupplevelse. Att användarupplevelsen ska bli
så positiv som möjligt för att underlätta för skivinköp online. Vi har också tagit fasta på att
webbshoppen ska förmedla känslan av vad företaget och den fysiska butiken förmedlar. Vi har bland
annat utgått från boken About Face 3 - The Essentials of Interaction Design där Alan Cooper, Robert
Reimann och David Cronin tar upp vikten av att fokusera på slutanvändarna av den digitala artefakten i
designprocessen. Användarupplevelsedesign innehåller tre överlappande fält som innefattar form,
innehåll och beteende. Interaktionsdesign fokuserar på designen av hur produkten ska bete sig men
också hur formen och innehållet relaterar till beteendet. På ett liknande sätt så fokuserar
informationsarkitektur på hur man strukturerar innehåll men också hur designen av beteende ger tillgång
till innehållet och hur det presenteras för slutanvändarna. Grafisk design syftar till hur formen av
produkten/tjänsten presenteras men också att formen stödjer användande vilket i sin tur involverar både
innehållet och beteendet av innehåll. (Cooper & Reimann & Croning, About Face 3, 2007, s. 34). Om
man uppnår en design av en digital artefakt så den stödjer slutanvändarnas/kundernas mål med
användandet så kommer det resultera i nöjda slutanvändare/kunder vilket i sin tur kan underlätta
försäljning samt att de rekommenderar tjänsten till fler användare. (Cooper & Reimann & Croning,
About Face 3, 2007, s. 42)
För att uppnå en funktionell och användbar design så måste man ta hänsyn till mer detaljerade
människo-datorinteraktions aktiviteter så som att:

•

Förstå slutanvändares önskemål, behov, motivation och kontext.

•

Förstå affärs, tekniska och domänmöjligheter samt krav och begränsningar.

•

Använda den här kunskapen som en bas för att skapa produkter vars form, innehåll och beteende
är användbart, uppnår nytta och önskvärt samt ekonomiskt lönsamt och tekniskt genomförbart
(Cooper & Reimann & Croning, About Face 3, 2007, s. 43)

Jenifer Tidwells bok Designing interface tar upp användaren och hur man förhåller sig till vad som
användaren efterfrågar och hur det på ett enkelt sätt struktureras upp med hjälp av enkla mönster för
interaktionsdesign och layout så att slutanvändaren får en bättre upplevelse.
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De mönster som hon tar upp i boken är anpassade för att svara på hur man kan lösa vanliga
designproblem eller anpassa dom till specifika situationer eftersom få situationer är exakt lika. Generellt
så strävar vi efter att ha en så enkel och tydlig interaktion som möjligt och så få steg som användaren
behöver gå genom. Eftersom de ofta kan upplevas som jobbiga och på så sätt får slutanvändaren att
känna problematik i interaktionen och det leder till att man tappar användare.
Man kan till exempel implementera dessa designmönster för att få en tydlig navigationsstruktur. Vi
valde att arbeta efter ett färdigbestämt rutmönster som vi använde för att placera ut och strukturera upp
innehåll på ett logiskt sätt som skapar en tydlig navigationsstruktur så att det känns naturligt och så
intuitivt som möjligt. (Tidwell, 2005, section 3.2)

Omvärldsanalys
Vi har analyserat olika online skivbutiker som tillhandahåller e-handel tillsammans med vår beställare.
Vi har därefter tagit fram för- och nackdelar på de olika webbplatserna för att ha en grund för vilka
funktioner vi själva vill och kan implementera samt olika designlösningar som skulle vara relevanta att
använda oss av.
Vi har också skickat ut en enkät till kunder genom butikens Facebook grupp. Där har vi fått svar från
både inhemska kunder och utländska kunder. Frågorna i enkäten har berört den funktionalitet som finns
på den befintliga sidan för att belysa vissa punkter som vi diskuterat med vår beställare. Vår beställare
har också varit med i processen och godkänt frågorna för att bedöma dess relevans.
Vi har i vår omvärldsanalys tittat på 3 internationella webbshoppar för skivor som främst fokuserar på
nyreleaser där två av sidorna var brittiska och en holländsk, till sist har vi också tittat på en svensk
webbshop som främst fokuserar på ett begagnat skivsortiment. Vår analys av motsvarande webbshoppar
med liknande målgrupp och nisch resulterade att vi hittade vissa på generella
interaktionsdesignproblem. Dessa innefattade oftast att webbshopparna hade en ologisk och
svårnavigerad struktur av innehållet vilket innebär många klick för användaren. Tanken med
interaktionsdesignen för Snickars Records är att det ska kräva så få steg mellan sidorna som möjligt. Att
ha en interaktion som kräver många steg mellan och hitta sidor eller specifika produkter i det här fallet
specifika skivor kostar i form av bortfall av användare. Eftersom det har svårt att hitta till de produkter
de söker så tappar man användare. Detta beskriver Jenifer Tidwell i sin bok Designing Interfaces och
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menar att det finns en kostnad associerad med att hoppa från sida till sida. Hon menar att lösningen på
detta är att ha enkla enstaka steg att gå mellan sidorna. (Tidwell, 2005, Section 3.2)
Ett tillägg för att hålla stegen nere är att använda sig av ”cardstack” metoden som hon kallar det. Det
menas med att packa in så mycket information som möjligt på en sida. Detta med riktlinjer för grafisk
design om visuell hierarki (Tidwell, 2005, Section 4.1). Många av dessa teorier kring interaktionsdesign
saknades vid analyser av motsvarande sidor, och detta ledde i sin tur kring hur interaktionsdesignen
skulle utformas på Snickars Records webbshop. Interaktionen som sådan bestämdes att ha en så ”platt”
navigation som möjligt och tydliga hierarkier i subkategorier, eftersom webbshoppen säljer endast en
produkt, vinylskivor så är alla katogorier uppstaplade direkt och nyttjar klara ”mönster” för vad som
förväntas av som interaktionsdesign, att menyn finns horisontellt centrerat på sidan eller vänsterställd i
marginalen. Vi valde det senare eftersom det finns så många kategorier i den fysiska butiken och i
webbshoppen.
För layouten när man navigerar bland skivor bestämde vi oss för att ha en sorteringsfunktion högst upp
ovanför listningen av skivor på sidan. Varje skiva listas löpande under sorteringsfunktionen i ett eget
box element. Detta var något som vi saknade på liknande webbshoppar. Informationen för varje skiva
valde vi att lägga i linje med omslagsbilden eftersom vissa skivor har mer information än andra så vi
bestämde även att den mest relevanta informationen om skivan initialt visas och om man vill ha mer
information så är den dold och visas när man klickar på knappen ”More Info”. Informationen animeras
då ut och visas under på ett sömmlöst sätt, och man lämnar aldrig den specifika sida som man är på, så
möjligheten att få mer information om flera skivor på samma gång finns. Jenifer Tidwell menar att dålig
navigationsstruktur kostar och att hoppa mellan sidor är tidsödande och att man tappar användare genom
att hoppa mellan sidor elimineras med denna lösning, eftersom all information visas på samma
vy.(Tidwell, 2005, section 3.2)
Samma tillvägagångssätt att behålla vyer och eleminera anledningen att flytta sig mellan sidor har vi
även implementerat på administrationsgränssnittet. Till exempel när man ska lägga in nya skivor och
sparar den aktuella posten så skrivs posten ut under formuläret för att visa admin hur den ser ut för
användaren som besöker sidan. Detta eliminerar behovet av att till exempel att ha två webbläsarfönster
uppe där det ena är administrationsgränssnittet och det andra hur posten presenteras för användaren.
Detta designmönster har vi även impementerat på andra sidor i administrationsgränssnittet, så som när
man ska uppdatera en post så skrivs all information om posten ut i formulärets textfält.
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Vi har valt denna metod för interaktionsdesignen baserad på David Benyon’s teorier om att alla
användare har olika behov och precis som att vi alla är unika individer så har vi även unika
tillvägagångssätt och bakgrund som för vårt kulturella och kognitiva tänkande. Därför har vi valt att
nytta ett sätt som endast visar relevant information för slutanvändaren och samma sak i
administrationsgränssnittet. (Benyon, 1993, s.13-14)

Avgränsning
Examensarbetet innefattar interaktionsdesign med tillhörande lo-fi användartester, flödesschema,
förstudie som involverar den existerande kundbasen, undersökning av den existerande webbshoppen och
databasen, design/formgivning av sida, back- och frontend programmering av webbshop med
tillhörande administrationsgränssnitt.
Examensarbetet innefattar ej att koppla webbshoppen till externa API:er utan utgå ifrån den befintliga
webbplatsens databas.

Arbetsmetod
Vi har valt att ha en iterativ arbetsprocess där vi konstant utvärderar vad som gjorts och om det ska
göras om. Detta leder till att mycket av designen revideras och görs om efter vad som kan tänkas
komma upp och krav som tillkommer och försvinner beroende på utvärderingen av vad som tidigare
gjorts. Dessa revideringar sker tillsammans med beställaren så att vi bibehåller samma spår och inte
missar de gemensamt uppställda kraven och målet med projektet.
Arbetet sker på plats i butiken så att vi kan bolla idéer med beställaren och snabbt ställa frågor som
behöver svar för att kunna jobba så effektivt som möjligt utan förhinder eller att det är fördröjningar för
att svara på e-mail. En ytterliggare fördel med att arbetet sker på plats är att eventuella missförsånd
kring funktionalitet och design enkelt kan klaras upp på plats.
De problem som identifierats med den befintliga webbshoppen är att den är svåröverskådlig och saknar
en tydlig hierarki i navigationsstrukturen. Den existerande webbshoppen fungerar bland annat som en
onlinekatalog för vad som finns i Snickars Records fysiska butik. Att sidan fungerar mycket som en
onlinekatalog har att göra med dess stora databas som kontinuerligt byggts upp under åren med nya
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skivor som kommit in till butiken. Denna databas innehåller i nuläget runt 28 000 skivor.

Kravlista
Vi har tagit fram en kravlista som grundade sig i de brister vi ansåg den befintliga sidan hade, samt vilka
funktioner man skulle kunna utöka på webbshoppen. Detta grundade sig i gemensamma diskussioner
med vår beställare där vi första diskuterade fram vad projektet skulle innefatta och vad vi fick fram för
behov under vår förstudie. Efter denna diskussionen tog vi fram en kravlista som vi sedan förankade hos
vår beställare så att vi var helt på det klara med vad som ingick och inte ingick i vårt projektarbete. De
tydliga målen som vi prioriterade högt var en ny design som grundade sig i Wireframes som
användartestades. Den andra stora delen var en utökad funktionalitet för slutanvändaren för sortering av
skivorna i databasen. Ett krav från beställaren Snickars Records har varit att den existerande databasen
inte ska göras om eftersom det tagit sådan lång tid att bygga upp den, utan att vi använder den för att
presentera innehållet på ett mer lukrativt sätt. Utöver att databasen ska behålla samma upplägg så finns
det utrymme för att uppdatera webbsidan helt och ge den en ny grafisk form, med andra ord en helt ny
sida med tillhörande skräddarsytt CMS. (Se Bilaga 1: Kravlista)

Ansvarsfördelning
Erik Stenbacka ansvarar för formgivningen av webbplatsen, interaktionsdesignen, flödesscheman och
css+html. Magnus Flyckt ansvarar för backend-programmering som innefattar kopplingen till databasen,
funktionaliteten för slutanvändare samt CMS för beställaren som gör det möjligt att bland annat lägga
till nya skivor och editera existerande skivor i databasen.
Båda har ansvar för projektledning, implementation av design, förstudier och användartester.

Förstudie
För att uppnå en funktionell design som går i linje med slutanvändarnas önskemål, kontext och behov så
har vi genomfört en förstudie för att få ökad försteålse för dessa faktorer. Förstudien grundade sig i de
brister och förändringar vi hade diskuterat fram med vår beställare baserat på vår omvärldsbevakning
kring konkurrerande webbshoppar med liknande innehåll. Målet med studien var att analysera
slutanvändarnas behov, mål och önskemål om hur den nya webbshoppen ska fungera och se ut samt vad
de tycker om den existerande webbshoppen.
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Vår förstudie hade som mål att undersöka vad som efterfrågas av slutanvändaren och hur detta skall
implementeras på sidan och bekräfta eller motbevisa de teorier som vi hade angående Snickars Records
existerande webbshop. Förstudien grundades i frågor som vi fått fram under vår analys av den
existerande sidan utfrån interaktionsdesign teorier och mönster som Jenifer Tidwell tar upp i boken
Designing Interfaces, och Alan Coopers About face three. Analysen av Snickars Records existerande
sida tydde på att många funktioner saknades, så som att kunna sortera skivorna utfrån format och eller
pris men även andra vitala delar. Med denna information så utformade vi frågor som ställdes mot
slutanvändarna i en enkät för att undersöka vad de efterfrågar för funktionalitet. Svaren från enkäten
som vi skickade ut stödjer de teorier som vi hade om att funktionalitet måste utvidgas och att den är
undermålig på den existerande webbshoppen. De huvudsakliga funktionerna som efterfrågades var de
funktioner som vi kollat på hos motsvarande webbshoppar, så som att kunna sortera på pris, format och
så vidare. Att enkäten skickades ut till Snickars Records Facebook grupp var därför att vi ville få svar
från de faktiska användarna och vända oss åt rätt målgrupp. Målgruppen som sådan är
musikintresserade, DJ’s och människor som är ute efter genre specifika skivor. Denna målgrupp har stor
vana att nyttja olika webbshoppar i sitt sökande efter skivor och nyttjar många olika skivaffärers
webbshoppar för att hitta vad de söker efter. Detta visade sig i form av utförliga svar i vår enkät där
kunderna gav förslag på förbättringar som skulle kunna genomföras för att lyfta fram skivor och
förenkla navigationen.
Vi utformade en enkät med frågor på både engelska och svenska för att fånga upp både inhemska så som
kunder utomlands. Vi fick totalt svar från 11 respondenter där majoriteten av respondenterna var
svenska kunder. Svaren visade på att respondenterna varken var nöjda eller missnöjda med
navigationstrukturen eller navigationen mellan kategorier. De flesta saknade en möjlighet att välja hur
man sorterade skivor och valmöjlighet för mängden information som visas för varje skiva. Det största
förbättringsområdet var designen som de flesta ansåg vara en aning förlegad och inte riktigt fångade
företagets profil. Svaren vi fick gav en bred bas av möjligheter för hur vi kunde förbättra sidan främst i
form av design och möjligheter när det gällde sorteringen av skivor. (Se Bilaga 6: Enkät)
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Genomförande
Användartester
Vi genomförde i tidigt skede användartester på våra framtagna lo-fi Wireframes. Användartesterna var
ett sätt att få fram vad som fungerade bra och dåligt med interaktionsdesignen. Vi genomförde
användartester på två klasskompisar i en hemmamiljö för att få fram aspekten av att webbshoppen med
stor sannolikhet besöks i en sådan kontext. Vi är medvetna om att dessa klasskompisar inte är de
genomsnittliga skivköparna på webbshoppen men samtidigt fanns det en fördel att använda dessa som
testpersoner för att de har en djupare förståelse för interaktionsdesign och designprinciper och kunde
peka ut de brister eller positiva aspekter av vår design.
Båda testpersonerna var män i 20-årsåldern. Den första testpersonen påpekade att menyerna och
navigationen är tydlig. Han påpekar vissa brister så som att priset är en aning otydligt vid
betalningsfunktionen och att fraktpriset inte anges. Han tycker också att produkter som inte är skivor så
som merchandise ska få en egen kategori. Han har vissa förslag på förbättringar så som att man skulle
kunna ha en översiktsmeny, att man skulle kunna spela ljudklipp direkt, sortering per årtal och så tycker
han att man skulle ha en någon form av startsida som man kommer till innan man hamnar direkt i
navigationen av skivor.
Vår andra tersperson tyckte allting med navigationen och själva strukturen av designen fungerade bra.
Han tyckte inte att det var någonting som saknades när det gällde interaktionen och de olika
navigationsstegen. Det enda förbättringsförslaget han hade var att om man använder drop down menyer
som expanderar vid klick så borde man visa tydligt att denna funktionen finns med exempelvis en pil.
Vi har tagit vissa saker i beaktning i vårt fortsatta arbete så som navigation med hjälp av pilar, att man
kan spela upp ljudklipp direkt. Startsidan var någonting som både vår beställare och vi själva varit inne
på att undvika då sortimentet består enbart av vinylskivor och att en förklarande startsida skulle vara en
aning irrelevant. En startsida skulle också innebära ett extra steg i navigationen för användaren. Men
istället för att hamna direkt i en navigationsstruktur av en viss kategori skivor så valde vi att göra ett
mellansteg som lyfter fram vissa specifika skivor så som nyinkomna i butiken eller vissa rariteter. Vid
detta steg så kan man även direkt även välja en specifik kategori skivor.
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Idéer
De idéer som vi har för sidan är att den ska få en “öppnare” känsla och bli mer lättöverskådlig samt
nyttja de bildmaterial som finns för skivor. För layouten på listningsvyer av på webbshoppen så kommer
vi bibehålla en liknande layout för att enkelt ge en översikt av skivorna, vilken artist, år producent och
så vidare.
Diskussioner med beställaren visade även på att det är viktigt att visa vem som är producent och
liknande eftersom många av köparna söker efter specifika och unika skivor vilket företaget är
specialiserat på. Eftersom databasen är så stor och det finns mycket information så är det viktigt att den
visas på ett så bra sätt som möjligt och är tydligt strukturerad för att användaren ska få största nytta av
den.

Planeringsfas
Det första steget i processen var att diskutera tillsammans med vår beställare Mika Snickars som äger
skivbutiken Snickars Records vad det färdiga projektet skulle mynna ut i. Vi började med att gå igenom
hans befintliga webbshop. Det gick i grunden ut på att han tog upp de delar i funktionalitet och designen
som han var nöjd och missnöjd med i nuläget och vi tog upp de idéer vi hade om vad som kunde
förbättras. De punkter vi fokuserade på var främst hur man skulle kunna förbättra interaktionen och
funktionaliteten för slutanvändarna. Funktionaliteten bestod i hur man på olika sätt kunde lista de
produkter som finns på skivan och vilka olika val man kan göra som användare för att lista produkterna
på olika sätt. Mika kände att han var nöjd med designen som den var på den befintliga sidan. Vi kom
överens om att behålla en minimalistisk design även om vi skulle uppdatera den så den känns modern
och förankrad i dagens webbstandard. (Se bilaga 1: Kravlista)
Utifrån samtalet så tog vi fram en preliminär tidsplan samt tog fram ett första utkast av vårt PM som vi
skulle presentera nästa vecka under ett seminarium för att presentera vad vårt examensarbete skulle gå
ut på. (Se bilaga 2: Tidsplanering Gantt schema)
Därefter genomförde vi en omvärldsanalys där vi gick igenom andra webbshoppar för skivor för att ta
fram positiva och negativa aspekter både gällande design och funktionalitet. De webbshoppar vi
analyserade var Juno, Phonica, Recordmania och Flexx. Juno och Phonica är två brittiska webbshoppar,
Recordmania är en Svensk webbshop och Flexx en Holländsk webbshop. Vi valde dessa för att de hade
varierande navigation, design och storlek på lager.
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Vi kunde ta fram vissa punkter när det gällde alla sidor vilka navigationsfunktioner som fungerade bra
samt hur de listade skivor på olika sätt som var anpassningsbart för vår egen sida. Vi kollade också på
hur de hade anpassat designen efter produkterna och funktionaliteten för att lista produkter. Baserat på
detta så tog vi fram en lista med positiva och negativa lösningar. Detta använde vi för att själva göra en
kravspecifikationslista (Se Bilaga 1: Kravlista). Dessa krav var både grundade i vår omvärldsanalys
samt efter de punkter vi diskuterat med vår beställare. Alla dessa krav rangordnade vi efter vad som
garanterat skall vara med i slutprodukten, det som bör vara med i slutprodukten, det som är bra om det
är med i slutprodukten samt det som är låg prioriterat att få med i slutprodukten. Vi stämde även av detta
med vår beställare för att han skulle vara medveten om vad han kan förvänta sig av projektet.
Vi skickade även ut en kundenkät där frågorna var riktade kring funktionaliteten och designen på sidan
som var baserat på de diskussioner vi hade haft med vår beställare. Vi använde Facebook gruppen som
finns för butiken för att komma i kontakt med kunderna. Vi fick totalt 11 svar varav två var utländska
och nio var svenska.
Vi har i planeringsstadiet tagit fram en kravspecifikation i samråd med vår beställare. Den innefattar
både krav på funktionalitet och design. Kravspecifikationen har legat till grund för vår tidsplanering.
Tidsplaneringen innefattar också de delmål som krävs för att säkerställa att dokumentation kring
projektet uppfylls.(Se bilaga 2: Tidsplanering Gantt schema)
Planeringsfasen har också innefattat research kring hur den befintliga sajten och databasen är uppbyggd
och hur kopplingen mellan dessa har sett ut (Se bilaga 3: ER-Modell). Vi har också tagit fram tidiga
skisser som vi användartestat och dessa skisser har grundat sig på kravspecifikationen.

Grafisk	
  profil
Den grafiska profilen för webbshoppen är en uppdatering av den existerande och anpassas mer för
screen än den som nyttjas idag i tryckt form så som på påsar och i butiken t.ex. fack för skivor. Snickars
Records använder sig utav en blå färg som primärfärg och utöver det är vitt och svart de enda färgerna
som används. Den redan existerande webbshoppen har en header och footer i denna färg och texten på
den är vit.
För att uppdatera den grafiska profilen så har vi valt att lägga till två komplementfärger i profilen, en
ljusare blå och en lite blå turkos. Snickars Records har en existerande logotype som fått lite toningar för
att ge ett djup när man ser den på skärm och ge lite dynamik i sidan.
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För text på sidan kommer vi att använda oss av typsnittet Futura rounded och som fallback är det
Helvetica samt Arial som är inskrivet i CSS:en för webbshoppen. Designen på sidan ser bra ut i alla tre
fonter. Valet av just Futura Rounded är därför att den används i butiken och finns på utsidan av affären,
men den förmedlar även ett avslappnat och tydlig känsla vilket är den andan som är i den fysiska
butiken, denna känsla vill vi få med i den nya webbshoppen.
Att välja en så geometrisk font som Futura Rounded är kanske inte ett “optimalt” val för en webbshop
då Futura kan bli svårläst i små storlekar/vikter enligt Jenifer Tidwell i sin bok Designing Interfaces
(Tidwel, 2005, Section 9.4).
Men denna åsikt är inte aktuell längre, då boken publicerades i November 2005 och utvecklingen av
skärmar har kommit en lång väg sedan dess, tillexempel Apples iPhone 4(s) och iPad har displayer som
har en upplösning över 300ppi (pixlar per inch) vilket är mer än vad som används i tryck. Valet av just
Futura Rounded handlar också om att det inte är långa text stycken på sidan som användaren komer att
behöva läsa utan det fungerar mer som grafiska element och ger karaktär på sidan och håller samman
den grafiska profilen.
En till anledning varför vi valt fonten Futura Rounded är att det är en såkallad OpenType-font, de vill
säga att den renderas som Bézier-kurvor, med andra ord en matematisk formel som beskriver hur fonten
ska skrivas ut, detta betyder att den kan bli extremt stor, eller liten utan kvalitetsbortfall vilket det skulle
ha blivit om det var en bitmap-font som består av pixlar.
(Johansson, K & Lundberg, P & Ryberg, R & Wolk, S, 2008, s. 204)
De generella ledorden som vi förhållit oss till för sidan är att den ska vara enkel, tydlig och inbjudande.
För att få den känslan så har vi valt att nyttja de färger som finns i profilen på ett sparsmakat sätt och
inte göra saker komplicerade eller speciellt “flashiga”. För att tanken med webbshoppen är att den ska
vara aktuell så länge som möjligt och inte kännas utdaterad om ett år. Tanken bakom detta förhållnings
sätt att det ska vara lång livslängd på formgivningen grundar sig i att vi inte vet nästa gång som sidan
kommer få ett “ansiktslyft”. (se bilaga 5: Hi-Fi skiss)
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Databasen	
  och	
  den	
  befintliga	
  sajten
Vi fick också tillgång till webbhotellet där den existerande sidan ligger. Vi kunde konstatera att den var
uppbyggd i Microsoft ASP.Net med en tillhörande databas i MS Access Server. Här fanns det två
möjligheter hur vi kunde gå vidare i utvecklingen. Antingen använda den existerande sidan och
implementera vårt användargränssnitt eller bygga om sidan totalt i en annan kodlösning men fortfarande
använda den existerande databasen. Vi valde att göra det sistnämnda. Vilket gjorde att den gamla
databasen konverterades från MS Access Server till MySQL med hjälp av en gratis mjukvara.
Webbhotellet som den existerande sidan låg på hade dock inget stöd för PHP eller MySQL så vi
använde ett eget webbhotell för att testa funktionaliteten samt kom överens med vår beställare om att ett
byte av webbhotell är nödvändigt för sidans framtida implementation. (Se bilaga 3: ER-Modell)

Interaktionsdesign	
  Wireframes
Vi tog även fram tidiga lo-fi Wireframes för att visa på hur navigationsstruktur och interaktionsdesign
skulle fungera i en färdig version. Vi fortsatte under andra veckan med att ta fram färdiga Wireframes.
Dessa testades senare under veckan på två klasskamrater vid separata tillfällen. Vi är medvetna om att
det optimala skulle vara att testa på faktiska kunder men det skulle varit svårt tidsmässigt att hitta
kunder som skulle vara villiga att användartesta. Det finns också en fördel att testa det på klasskamrater
eftersom dessa redan är införstådda med vad vi behöver feedback på då de har läst samma kurser som
oss själva. Efter vår feedback så togs hi-fi skisser fram som sedan skulle användas som mallar för
implementeringen av designen på webbshoppen. Vi gjorde även Hi-Fi skisser som visades upp för vår
beställare för att stämma av att det var i linje med det som ursprungligen kommit fram till. När dessa
godkändes så började koden implementerade skarpt med html och css.

Programmering	
  och	
  Listningsfunktion
När hela databasen vad flyttad till MySQL och PHPMyAdmin så började vi testa enklare funktionalitet
så som att lista ett antal skivor efter vissa kriterier samt att få till en viss interaktivitet med en
sliderfunktion som visade albumomslag scrollandes.
Sedan påbörjades arbetet med listningsfunktionen av de olika skivorna. Tanken var att få till funktioner
för att lista skivor efter olika kriterier så som om de finns i lager, när de är tillagda i databasen, sortering
per pris, sortering per skivbolag och sortering efter artist i bokstavsordning samt antal skivor kunden
önskar att visa per listningsvy. Arbetet inleddes med att hitta färdiga kodlösningar för hur sidan kan
generera listningsvyer utifrån vissa ställda kriterier så som vilken kategori man väljer eller hur många
skivor man väljer ska visas per vy. Dessa kriterier avgör hur frågan ställs mot databasen och detta i sin
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tur genererar hur många skivor man får träffar på i databasen. Tanken var att kunna hitta ett system där
databasfrågorna skulle vara villkorade efter vilken information som kunden hade angett indirekt med sin
navigering. Exempelvis om kunden väljer kategorin för musikstilen House så ska frågan ställas mot
databasen att den listar skivor enbart inom den kategorin. I slutet av veckan så kunde vi hitta en kod som
var tillämplig för att generera sidor utifrån antal poster frågan kunde hitta i databasen. Dock kunde
koden enbart generera sidor efter ett fast antal poster eller i det här fallet skivor per sida. Vi var därför
tvungna att modifiera koden så att det också gick att välja hur många skivor som skall listas per sida
samt olika valmöjligheter för i vilken ordning dessa skivor listas.
Vi kunde modifiera koden för listningsfunktionen så att användaren hade möjligheten att välja antal
skivor som listades per sida. Den här koden var en blandning av javascript biblioteket jquery, php och
vanlig html. Detta gjorde att vi kunde få till funktioner som gjorde det möjligt att bara ladda om en viss
del av webbsidan och få fram information istället för att ladda om hela webbsidan. Detta för att minska
laddningstid för kunden samt att öka känslan av interaktivitet för kunden. Databasfrågorna blev
utformade så de inte hämtar all information på en gång utan frågorna är begränsade efter just antalet
skivor som ska listas per sida vilket också minskar laddningstiden.
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Resultat
Den nya webbshoppen har en helt ny design och interaktionsstruktur tillskillnad från den tidigare
webbshoppen. Det enda som finns kvar är databasen, precis som specificerat. Den utökade
interaktionsdesignen och funktionalitet som finns gör det lättare att inte bara navigera i den nya
webbshoppen, men till skillnad från den tidigare, lättare finna det som man söker. Detta är ett stort lyft
från hur det såg ut när vi började. När vi blickar tillbaka på hur den gamla webbshoppen ser ut och dess
funktionalitet så konstaterar vi vilket lyft det är när man navigerar i den nya webbshoppen. Detta är ett
välbehövt lyft för Snickars Records onlineprofilering. Även hur den gamla grafiska profilen ser ut så är
det en stor uppdatering som skett vilket vi är nöjda över. Återkoppling till teori Den nya designen på
sidan har en klart enklare struktur och är överskådligare än tidigare. Att nyttja Jenifer Tidwells mönster
för en “platt” hierarki i navigationen har gett tydliga resultat och förenklat arbetet kring layouten av
sidan. Att sedan behålla all information på sidan för att hålla antalet steg mellan sidorna till ett minimum
och lägga in så mycket information på samma sida på ett strukturerat och överskådligt sätt har även
bidragit till en tydlig struktur och interaktion i den nya webbshoppen. Att göra en omvärldsanalys och se
vad målgruppen efterfrågar som Alan Cooper tar upp i About Face three har även lett till en tydligare
webbshop som överensstämmer med slutanvändarens önskemål och behov. För att särskilja Snickars
Records webbshop gentemot konkurrenter har vi implementerat en startsida för att lyfta fram unika
skivor för butiken som administratören kan styra.

Återkoppling	
  till	
  teori
Den nya designen på sidan har en klart enklare struktur och är överskådligare än tidigare. Att nyttja
Jenifer Tidwells mönster för en “platt” hierarki i navigationen har gett tydliga resultat och förenklat
arbetet kring layouten av sidan. Att sedan behålla all information på sidan för att hålla antalet steg
mellan sidorna till ett minimum och lägga in så mycket information på samma sida på ett strukturerat
och överskådligt sätt har även bidragit till en tydlig struktur och interaktion i den nya webbshoppen. Att
göra en omvärldsanalys och se vad målgruppen efterfrågar som Alan Cooper tar upp i About Face three
har även lett till en tydligare webbshop som överensstämmer med slutanvändarens önskemål och behov.
För att särskilja Snickars Records webbshop gentemot konkurrenter har vi implementerat en startsida för
att lyfta fram unika skivor för butiken som administratören kan styra.
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Diskussion
Projektet resulterade tyvärr inte i en helt komplett produkt som är färdig att implementeras. Detta på
grund av tidsbrist och oförutsedda komplikationer som drog ut på tiden. Detta är tyvärr beklagligt men
realitet. Det hade troligen kunnat undvikas i uppstarten av projektet när vi började analysera hur den
befintliga webbshoppen såg ut. En anledning varför tiden inte räckte till var helt enkelt att vi var för få
personer som var involverade i själva projektet. Om vi hade varit en person till som helt och hållet höll i
projektledning och dokumentation hade det med största sannolikhet blivit klart på utsatt tid. Detta
konstaterades först mer än halvvägs in i projektet då vi insåg hur omfattande det egentligen var. Att dela
projektledandet på två personer gav stundtals viss förvirring men var inte heller ett stort problem då
varje punkt som hade eventuella oklarheter snabbt kunde diskuteras. Vi hade kunnat strukturera upp
arbetet tydligare med en person som var ansvarig för dokumentation och projektledning. Men detta är
också en tydlig punkt som man lär sig genom att praktiskt genomföra ett arbete med en beställare som
efterfrågar en produkt som ska uppfylla specifika krav. Men alla mål för projektet är uppfyllda bortsett
från att webbshoppen saknar funktionen för sök. Vi har till exempel skapat en ny grafisk profil och
interaktionsdesign samt en ny listningsfunktion. Men så långt som vi har kommit är mer än en god bit på
vägen.

Slutsatser
De slutsatser som vi kan dra från detta projekt är hur viktigt det är att inte vara underbemannade i ett
projekt. Vilket i sin tur ledde till att alla de mål som sattes upp aldrig hann klart. Detta är en realitet som
man tyvärr lätt upptäcker och får uppleva en bit in i projektet. Men man kan undvika det vid starten av
ett projekt genom att analysera grundligt hur tidsomfattande projektet kan tänkas bli. Men det missade vi
och var lite väl tidsoptimistiska när det gällde hur mycket vi skulle hinna att göra. Men vi lyckades med
att genomföra större delen av projektet och de återstående delarna får vi göra klart efter att denna kurs är
slut. Men det ser inte vi som ett problem eller ett misslyckande då det viktiga och centrala för oss har
hela tiden varit att leverera en ny webbshop som är så optimal som möjligt på alla sätt. Därav har vi
prioriterat att ibland välja lösningar som tar längre tid att ta fram men som resulterar i en bättre
slutprodukt. När det kommer till interaktionsdesignen, grafiska designen och koden är vi nöjda med
slutprodukten. Utöver att vi lärt oss extremt mycket så ser vi det som en stor framgång att vi genomfört
projektet till så stor del vi har.
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Bilaga 1: Kravlista
Design av sida
Wireframes
Flödesschema
Användartester
Skiss/Grafik

Låg prio

Sortering/listning
Sortering av skivor -förfinad
nedåt gående Navigation
Huvudkategori +Subkategori
Out of stock

Låg prio

Bra

Bör

Skall
1
1
1
1

Bra

Bör

Skall

1
2

Funktionalitet Sortering/Listning
-Pris
-Format
-Label
-Land
-Information/ Full/halv info
Avancerad funktionalitet
Genererad sök hjälp
Inlogg av användare
Paypal betalningsalternativ
Flashspelare för musikklipp
Youtubespelare/ Embed

1
Låg prio

Bra

Bör

Skall
2

3
3
4
4
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Bilaga 2: Tidsplanering GANTT Schema

VECKA
AKTIVITET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dokumentation
Förstudie
Målgruppsanalys
Wireframes
Användartester Lofi
Grafisk Profil/ Design
Användartester Hifi
Design Vs2
Backend
Frontend
Testande av sida
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ID
CategoryName
HeaderImage
UrlName
NoImage

Code
Ratio

Bilaga 3: ER-Modell

tCurrencies

tCategories

1

OrderID
RecordID

N

tRecords

1

1

tOrderRows

?
N

N

tWantlists

ID
CategoryID
…….
1

tOrderHeaders
RecordID
Email
OrderID
OrderDate
Email
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Bilaga 4: Lo-Fi Skisser

Header
Varukorgen är tom
Check out

Drum & Bass

Search

Electro

Skiva A

Skiva B

Skiva C

Skiva D

Skiva E

Skiva F

Social FB

House
Jazz
Techno
Soul/ Funk & Disco

Social Youtube

Reggae
Rap/ Hip Hop
Misc
Rock & Pop

Skiva G

Skiva H

Skiva I

SoundClound

Skiva G

Drum & Bass
Electro
Freestyle
House
Jazz

Skiva H

Techno
Electro Techno
Electronica/
Ambient

Rap/ Hip Hop
DJ Tools
Modern Beats

Actions on Ebay

Reggae
Dub
Ska
Etno/World

Misc
Soundtracks
Children/ Comedy/
Spoken
Easy/ Exotic

Discogs

Rap/ Hip Hop
DJ Tools
Modern Beats

Rock & Pop
Synth/ New wave

Skiva I

Heleneborgsgatan XX
Phone: +46 666 666
Mail to snickars@snickarsrecords.com
Open:
Tursday - Friday
XX- XX
Saturday
XX -XX

Footer
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Header

Varukorgen är tom
Check out

Drum & Bass

Search

Electro

Reggae

House

Sorterings funktioner:
Pris - Format: LP 12" 10" 7" - Årtal Bolag - Skick - Artist - Titel

Jazz
Techno

Artist

New Grooves

Title

Label

Nu Grooves

Country

USA

Soul/ Funk & Disco

Year

1991

Format

12"

Producer

Sylvester Slick

Condition

Vg

Reggae

Vol II

Price

45 SEK

Add to basket

More Info

Dub
Ska
Etno/World

Rap/ Hip Hop
Misc
Rock & Pop

Artist

New Grooves

Title

Vol II

Label

Nu Grooves

Country

USA
12"

Year

1991

Format

Producer

Sylvester Slick

Condition

Category

House

Tracklist

Comment

Additional production
and remix by Youth

Vg
A Hot Lemonade

Sub-Category

Deep House

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Lorem Ipsum

Ipsum Lorem

Price

45 SEK

Email me when in
stock

Less Info

Artist

New Grooves

Title

Label

Nu Grooves

Country

Vol II
USA

Year

1991

Format

12"

Producer

Sylvester Slick

Condition

Vg

More Info

Price

45 SEK

VG
Record has lot of surface marks
and plays with occasional
Add to basket
background noise but
still enjoyable.

Info om skiva

Add to basket

0-9 A B C D E

Drum & Bass
Electro
Freestyle
House
Jazz

F G H

I

J

Techno
Electro Techno
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Heleneborgsgatan XX
Phone: +46 666 666
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Open:
Tursday - Friday
XX- XX
Saturday
XX -XX

Footer
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Header
Drum & Bass

Search

Electro

Checkout

House

Personal information

Jazz

First Name:

Area/State:

Techno

Last Name:

Country:

Adress:

Phone:

Postal Code:

E-mail:

City:

Payment:

Soul/ Funk & Disco
Reggae
Dub

Credit Card

Pay Pal

Message:

Ska
Etno/World

Rap/ Hip Hop
Misc

Continue

Rock & Pop
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Rap/ Hip Hop
DJ Tools
Modern Beats

Actions on Ebay

Reggae
Dub
Ska
Etno/World

Misc
Soundtracks
Children/ Comedy/
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Personal information

Jazz
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Techno
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Country:
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Phone:
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E-mail:

City:

Payment:

Soul/ Funk & Disco
Reggae
Dub

Credit Card

Pay Pal

Message:

Ska
Etno/World

Rap/ Hip Hop
Misc

Continue

Rock & Pop
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Header
Drum & Bass

Search

Electro

Checkout

House

Record Bag
Cat. DJ's
(The
The
12"
AJ's
no
Beat
024402
Hot
Master)
(Jam Clay
In The
D Box)

300 SEK

Jazz

Cat. DJ's
(The
The
12"
AJ's
no
Beat
024402
Hot
Master)
(Jam Clay
In The
D Box)

300 SEK

Techno

Note: Price don't include Postage & Packaging
Sub Total:

600 SEK

Soul/ Funk & Disco
Personal information

Reggae

First Name:

Sam

Area/State:

Last Name:

NoName

Country:

Sweden

Adress:

No Street 123

Phone:

+46 666 666

Postal Code:

123 45

E-mail:

Nomail@Mail.com

City:

No Stockholmo

Payment:

Credit Card

Message:

No message for you

Dub
Ska
Etno/World

Rap/ Hip Hop
Misc

Pay Pal

Rock & Pop
Place Order!
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Thank you!

House

Your Order has been received, and an confirmation has been sent to your e-mail
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Bilaga 5: Hi-Fi Skiss
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Bilaga 6: Enkätsvar
2012-‐‑05-‐‑24

Edit form -‐‑ [ Enkät för Snickars Records Webbplats ] -‐‑ Google Docs

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AiYVACPsNqLDdDVrRk45ak1KN1VLcW9tZ2xz…

1/3
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2012-‐‑05-‐‑24

Edit form -‐‑ [ Enkät för Snickars Records Webbplats ] -‐‑ Google Docs

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AiYVACPsNqLDdDVrRk45ak1KN1VLcW9tZ2xz…

2/3

35

2012-‐‑05-‐‑24

Edit form -‐‑ [ Enkät för Snickars Records Webbplats ] -‐‑ Google Docs

https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AiYVACPsNqLDdDVrRk45ak1KN1VLcW9tZ2xz…

3/3
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Bilaga 7 Omvärldsanalys av andra webbshoppar:
Omvärldsanalys
Juno:
Bra
Listning för in stock
Val av format
Direkt sortering av pris/datum osv
relaterade skivor på specifika items
breadcrums
items per page
switcha inne i navigationen mellan genre osv
sortera specifika artister/labels i listning
Dåligt
Drop down
Mycket information pressat
Pop up på specifika skivor
koppling till facebook, twitter med likes på specifika items
Phonica:
Bra
Bra highlight med hover osv
Lagom mycket information
Flashspelar soundclips
Dåligt
Drop down med för mycket information
Listning för stora bilder av specifika items
Recordmania
Bra
Listning av bilder på omslag
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Bra listning på specifik genre
Sorteringsfunktioner på listning med pris artist format
Sortering av out of stock separat
Cart känner av om det finns skivor i
Dåligt
Ingen information om artist osv på bildomslagslistning
Scroll när det är för mycket information
Soundclips i popup
Går ej att ångra skivinköp till cart
Flexx
Bra
Clean layout
Ljudklippsfunktion bra
Highlightning snyggt
Hoverinfo
Dålig
Mindre bra sök
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Bilaga 8: Grafiskt styrdokument
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