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Sammanfattning
Denna rapport redovisar utvecklingen av en webbapplikation för att skapa moodboards. Sy!et 
med webbapplikationen var att skapa ett verktyg som gör det möjligt på ett enkelt sätt att spara 
bilder digitalt, samt samarbeta med andra i skapandet av moodboards. Rapporten beskriver hur 
vi arbetat med allt från konceptet till utveckling av själva applikationen. Resultatet blev en funge-
rande version av applikationen. Utvecklingen av applikationen skedde i programmeringsspråket 
Pyton, webbapplikationsramverket Django och presentationsdelen gjordes med HTML, CSS samt 
javascript. 
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1. Introduktion

Moodboards är ett designverktyg för att kommunicera och visualisera främst en design eller 
produkt. Detta sker o!ast i form av ett kollage av bilder som  samlats ihop på något vis, vare sig 
det är digitalt eller analogt. Den huvudsakliga användningen av moodboards är för att enbart 
förmedla de känslor en produkt eller design önskas förmedla. Begreppet moodboard används o!a 
slarvigt som en generell term för ett bildkollage med sy!e att förmedla något i en designprocess. 
Det är ett begrepp som blivit vanligt att använda för att beskriva ett bildkollage med ett sy!e. 
Moodboards och andra inspirations- och kommunikationskollage används "itigt av designers i de 
"esta discipliner och exakt hur de används eller ser ut beror helt på den som skapar dem och vad 
de har för ändamål. Ett regelrätt moodboard för att visualisera känslor brukar ha ett visst upplägg, 
dock är moodboard numera ett vedertaget begrepp att det ersatt alla de andra verktygen med 
board-su#x, och detta gör att det $nns svårigheter i att exakt de$niera hur ett moodboard skall se 
ut eller användas. Därför kommer den här rapporten fortsätta kalla de olika sorternas bildkollage 
för moodboards. Huvudsaken är att alla förlitar sig på bilder samt att dessa bilder måste hittas och 
samlas ihop för att senare kunna presenteras. 

Tidigare var papperstidningar och magasin en stor inspirationskälla för designers, vilket i sig 
betydde att moodboards också blev analoga och enkla att skapa genom att helt enkelt bara klippa 
ut en eller "era bilder och placera dem bredvid varandra. Väldigt många designers arbetar 
digitalt, något som betyder att deras inspirationskällor också blivit mer digitala. Det konsumeras 
allt mer media och kultur på internet. Från magasin och tidningar till nyare former av media som 
bloggar och communities. 

Insamlingen av inspirationsmaterial kan vara både aktiv och passiv, en designer kan aktivt vara på 
jakt e!er en bild som skall förmedla en viss känsla eller idé, men det kan även ske passivt, i den 
meningen att det inte letas e!er någon speciell bild utan enbart hittar en eller "era bilder som på 
något sätt inspirerar. Vare sig insamlingen är aktiv eller passiv och bilden behöver hamna i ett 
moodboard nu eller någon gång i framtiden behövs det ett verktyg för att hantera detta. O!a sker 
skapandet av ett moodboard i en applikation som exempelvis Illustrator. 

Det  saknas ett enkelt verktyg för att stödja det tvångsmässiga samlandet i den kontext samlandet 
faktiskt sker. Ett verktyg som kan rädda hårddiskarna från att översvämmas och samtidigt ge en 
bättre upplevelse jämfört med en lista i en mapp på en dator.
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1.1 Mål

Målet med detta examensarbete är att producera ett verktyg för att stödja samlandet av 
bildmaterial vid till exempel skapandet av moodboards, och till viss mån själva skapandet av 
dessa.

Det verktyg som produceras ska ha följande egenskaper och funktioner:

1.1.1 Egenskaper

• Systemet ska stödja de webbläsare som används av en majoritet av internetanvändare.
• Systemet ska ha en responstid under 100 millisekunder. 
• Systemet skall ha en enkel navigationsstruktur utan undermenyer för de enklare funktionerna. 
• Innehållet ska anpassas e!er skärmstorlek

1.1.2 Funktioner

• Logga in & Logga ut
• Lägga till bilder
• Ta bort bilder
• Kommentera bilder & läsa andra kommentarer
• Lägga bilder i moodboards
• Ladda upp en pro$lbild
• Dölja inaktiva moodboards från menyn
• Skapa nya moodboards
• Lägga till och ta bort användare till en moodboard.
• Länka till en moodboard.
• Använda bak- och framåt-knappen i webbläsaren
• Lägga till bilder från andra webbsidor
• Ladda upp bilder från sin dator
• Titta på en stor version av bilden.
• Exportera bilder/moodboards
• Ha en alternativ bildvisning
• Tagga bilder
• Lägga till annan typ av media
• Dela moodboards med icke deltagande part. 

1.2 Avgränsning

Målet är inte att skapa en färdig applikation, alla funktioner kommer inte att vara implementerade  
alternativt testade och bugg-fria. Applikationen kommer heller inte vara öppen för registrering 
för utomstående. Arbetet med gra$sk design kommer att göras till en viss utsträckning men 
kommer samtidigt ha väldigt låg prioritet och kommer endast att göras i mån av tid. Budgeten för 

Viktor Löfgren, Manne Sterner - “For your boards!”

 5 av 35



projektet är obe$ntlig vilket innebär att om något skulle kosta pengar kommer det inte att 
genomföras. 

Applikationen kommer primärt stödja webbläsaren Google Chrome på datorer med tangentbord 
och någon form av input och då inte vara anpassad för mobila enheter. 

1.3 Målgrupp

Målgruppen är designers eller grupper med designers som konsumerar mycket 
inspirationsmaterial och behöver ett verktyg för att stödja och förenkla det arbetet. Främst riktar 
vi även in oss på människor som inte samlar mycket fysiskt material och istället förlitar sig digitalt 
material från internet.

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Moodboards

Ett moodboard är ett verktyg för idéutveckling som gör det enkelt för en designer att 
kommunicera och dela med sig av idéer till kunder utifrån en designbrief. (Lucero, 2009)

Begreppet moodboard används även på svenska, om än något missvisande. Det används o!a som 
en övergripande term för ett kollage av bilder, men i en designprocess kan det sy!a till en speci$k 
del som har till uppgi! att förmedla en viss känsla som en design eller produkt skall återge 
(Eckert, 2000). Detta var åtminstone vad ett moodboard var till för i början, numera är 
moodboard ett mer allmänt begrepp för ett bildkollage som används för att kommunicera 
någonting i en designprocess. I en studie av Lucero (2009) uppger "era designers att skapandet av 
moodboards är en viktig aktivitet i deras process. 

I sin allra renaste form är ett moodboard ett kollage av olika objekt, o!ast grupperade ihop på en 
yta, exempelvis ett plakat. Objekten som bygger upp ett moodboard kan vara text eller bilder men 
även fysiska saker som tyger eller andra material. Sy!et kan skilja sig beroende på situation och 
vem som skapar den. En moodboard består o!a av bilder och o!a $nns det en huvudbild som är 
accentuerad eller större än alla andra bilder. O!a ges ingen direkt förklaring till bilderna utan de 
talar för sig själva. Hur än ett moodboard är designat har de gemensamt att det är ett "ertal bilder 
grupperade ihop som har till uppgi! att kommunicera något. 

“For example, in the beginning of the process, designers can spend a  considerable amount of 
time looking for images. Designers prefer going through their large collections of magazines in a 
comfortable place where they can freely start creating ad-hoc piles of magazines and pictures” 
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(Lucero et al, 2008)

Att samla material till moodboards är en process i sig och kan vara väldigt tidskrävande. Många 
designers har redan samlingar med bilder i form av tidningar och utklipp vilket tyder på att de 
inte endast samlar material när en moodboards ska skapas utan att det sker kontinuerligt. De kan 
alltså samla på material de kan använda vi ett senare tillfälle.

Lucero (2009) beskriver sex olika skeenden i moodboardskapandet:

• Collecting
• Browsing
• Connecting
• Building
• Expanding
• Presenting 
       
Den första fasen kallas Collecting och går ut på att skaparen av moodboarden samlar in bilder 
från exempelvis tidningar eller internet. Den fasen pågår till dess att designern känner att denne 
har tillräckligt med material. Då tar nästa fas vid, som kallas Browsing, där designern ser över sin 
bildsamling och väljer ut de bilder som är mest relevanta för det aktuella projektet. Fasen e!er det 
kallas Connecting och där börjar designern sortera ut bilderna och kategoriserar dem per 
koncept. I Building-fasen arrangerar designern bilderna i olika layouter. I den fas som kallas för 
Expanding funderar designern över om det behövs något komplement till moodboardet när det 
presenteras, till exempel musik. Den sista fasen, Presentation, är den fas då designern presenterar 
och förklarar sitt moodboard för kunden.  

Ett moodboard kan ha två generella funktioner i en designprocess, både inspirera och 
kommunicera (Eckert, 2000).

2.1.1 Inspiration

“Almost all design proceeds by transforming, combining and adapting elements of previous 
designs, as well as elements and aspects of other objects, images and phenomena.” 

(Eckert, 2000)

Oavsett vilken typ av design en designer arbetar med kommer den att äga rum i någon form av 
kontext. Det logiskt att anta att det som designas inte är den första av sitt slag utan att det kommer 
vara en variation av något som redan existerar. Enligt Eckert (2000) $nns de tre typer av 
inspirationskällor: 

• “Comparable design” - Design som är jämförbar med den design som det för tillfället arbetas 
med.
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• “Other types of design” - Andra designade saker som inspirationskälla. 
• “Images and works art”  - Allt annat som kan skänka inspiration, med eller utan direkt relation 

till den aktuella designen, eller innehar en uppenbar design själv. 

2.1.2 Kommunikationshjälpedel

Med hjälp av bilder och moodboards kan en designer lätt kommunicera koncept och idéer till 
andra, speciellt till personer som står utanför själva designprocessen. Dessa personer har inte 
samma referensram som designern och kan inte relatera till enbart beskrivningar som andra 
personer i designteamet kan (Eckert, 2000).

Bilderna blir ett verktyg för designern att enkelt kommunicera och visualisera sina idéer med 
utomstående. Det blir också något mer konkret som en eventuell kund kan ta till sig och 
godkänna, detta speciellt inom modeindustrin där moodboards o!a kan vara fysiska och 
innehålla exempelvis materialprover och färger. Genom att referera till inspirationskällor i form 
av bilder kan även designern kommunicera med sig själv och skapa egna förhållningsregler för 
sitt designarbete.

2.2 Webbapplikation

En webbapplikation är en applikation som använder sig av en webbläsare som klient. En fördel 
med webbapplikationer jämfört med dedikerade desktop-applikationer är att de ger användaren 
åtkomst var som helst e!ersom det enda som krävs är en internetuppkoppling och en webbläsare. 
Denna "exibilitet gör en webbapplikation oberoende av ett ev. operativsystem och eliminerar då 
den faktorn vid utveckling, dock blir webbläsarkompabilitet ett annat problem att ta hänsyn till. 

3 Metod

Första steget i arbetet är att utveckla själva konceptet. Den primära metoden för att göra detta var 
med hjälp av brainstorming. Rent praktiskt gick det till så att vi skrev ner våra idéer på lappar och 
en whiteboard och sen gick igenom dem tillsammans. Det viktiga i detta stadie är att inte vara 
självkritisk och förkasta idéer (Löwgren el al., 2004). Denna metod skulle vi återkomma till.

När konceptet började ta form pausades brainstormandet och en förstudie påbörjades. För att 
bättre förstå vad en moodboard faktiskt är och hur den används läste vi olika vetenskapliga 
artiklar i ämnet. Dessa diskuterades och analyserades för att ta reda på hur den informationen 
eventuellt skulle komma att påverka konceptet och tillslut själva applikationen. 
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E!er förstudien tog vi det vi lärt oss om moodboards gick igenom ytterligare en vända av 
brainstorming för att ytterligare utveckla idéer. För varje iteration blev själva konceptet mer 
genomarbetat och för$nat. För att ytterligare göra konceptet mer konkret och sätta det i ett 
sammanhang gjorde vi en PACT-analys. Precis som e!er förstudien gicks det e!eråt igenom hur 
den nya informationen påverkar konceptet.

Nästa steg var att överföra konceptet till konkreta krav, detta i formatet av en kravspeci$kation. 
Denna delas upp i två kategorier, funktions- och egenskapskrav. Enligt Wiktorin (2009) är “En 
bra kravbild är bland de mest avgörande framgångsfaktorerna för ett systemutvecklingsprojekt.”. 
Normalt sett ska beställaren komma med krav och i vårt fall kommer vi att agera beställare åt oss 
själva. Kraven grundas i vad systemet har för mål och det går att säga att kraven är en form av 
förädling av målen. Det är också vanligt att det skiljs på två typer av krav, funktion- och 
egenskapskrav. Funktionskrav är o!a speci$ka funktionaliteter som exempelvis att det ska gå att 
skicka meddelande till varandra i systemet. Egenskapskrav åt andra sidan är kvalitativa krav som 
o!a är mer övergripande. Det kan exempelvis röra sig om design eller hastighet. Som 
komplement till kravlistan satte vi också upp ett antal ledord att hela tiden ha med sig i 
utvecklingen som något att sträva emot.

Utifrån kravlistan började vi att planera vad applikationen behöver för funktioner för att uppfylla 
kraven i kravlistan. Detta gjordes delvis i samband med att designskisser skapades. Tack vare 
snabba skisser går det att enkelt visualisera olika funktioner och designval. Nästa iteration av 
skisserna gjordes i form av wireframes. Ett enklare användartest genomfördes också med hjälp av 
utskri!er av wireframes. 

Med systemets alla funktioner planerat blev det dags att realisera dessa till en färdig produkt. Vi 
hade från början inte bestämt hur arbetet skulle fördelas och gjorde inte det heller. Arbetet utgick 
ifrån kravlistan och krav e!er krav markerades som färdigt vart e!ersom någon av oss utfört det. 
Metoden går säker att kategorisera som någon form av agil metod som SCRUM eller XP men inte 
något vi lagt någon större tanke eller stort arbete i att implemetera.

För att kunna arbeta med själva utvecklingen vart det ett måste att använda någon form av 
verisionhantering och att vi måste använda separata utvecklingsmiljöer på våra egna datorer. Vi 
bestämde att använda oss av Subversion. Det går egentligen ut på att att all kod som skapas 
“checkas in” på Subversion och kan sedan “checkas ut”. I praktiken innebär det att en av oss 
exempelvis lägger till funktionen att ladda upp en pro$lbild checkas den koden på servern och 
den andra personen uppdaterar koden på sin dator automatiskt från servern och båda har nu 
samma version på varsin dator.

När vissa delar fungerade men inte var klara genomförde vi två mindre men mer avancerade 
användartester än tidigare. Dessa fokuserade mest på stora komponenter av applikationen och 
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hur interaktionen med dessa fungerade. Lärdomarna från testerna hjälpte oss att utforma dessa 
delar och helt enkelt göra dem bättre. 

4 Konceptutveckling 

Ursprungligen var vår idé att göra ett verktyg för skapandet av moodboards men det visade sig 
tidigt i vårt förarbete att det $nns olika typer av moodboards (eller egentligen samlingar med 
bilder) och olika designers kan använda sig av dem på olika sätt. Denna insikten gjorde att vi 
ändrade kurs något och istället göra ett mer generellt verktyg för själva arbetet med att samla 
ihop bilder till moodboards. E!er kortare samtal med några olika designers visade det sig att de 
arbetat med moodboards o!a gör det på sitt eget sätt. Den gemensamma nämnaren är dock alltid 
att ett antal bilder eller objekt samlas. 

E!er att vi gått igenom den litteratur vi hittat började vi utveckla vårt koncept och diskutera de 
egenskaper som vi tror är relevanta. Initialt skedde detta arbete i form av brainstorming i "era 
separata tillfällen. Både organiserat men även under andra tillfällen som exempelvis promenader. 
Detta var ett medvetet val att byta miljöer för att lättare se saker ur andra synvinklar. 

E!er några vändor med idéutvecklande hade vi våra större grundkoncept färdiga. Något som var 
helt klart är att e!ersom det verkar $nnas olika sätt att arbeta med moodboards vill vi göra något 
som tillåter användarna att använda verktyget på ett sådant sätt att de får stöd av den utan att det 
är i vägen. I och med att mer och mer publiceras på internet är det också ett perfekt medium att 
hitta exempelvis inspirationsbilder eller liknande, material helt enkelt. Vi vill alltså göra det 
möjligt att samla bilder från internet till olika moodboards, som sen skall kunna användas lite 
som helst. Användaren ska få ha vilka moodboards den vill helt enkel. Vill användaren samla på 
kattbilder med en kollega ska den kunna göra det. Systemet i sig skapar inte någon form av värde i 
bilderna utan det är helt upp till användaren och kontexten.

Vi vill också göra det möjligt att jämt samla bilder till applikationen utan att de ska tillhöra en viss 
moodboard. I och med att vi jämt och ständigt konsumerar olika typer av medier på internet kan 
vi inte veta när en bra inspirationsbild kommer att dyka upp. Vi vill därför göra det möjligt att 
enkelt lägga till en bild från olika ställen, utan att de ska tillhöra något speci$kt projekt. 

Det visade sig också att moodboards o!a används som någon form av kommunikationsverktyg, 
dels inom designteamet men även med utomstående intressenter. 

Konceptfasen resulterade i dessa 6 primära egenskaper för systemet: 

• Applikationen ska fungera som ett stöd i en designprocess.
• Ett sätt att samla och sortera bilder.
• Lägga till bilder till systemet. 
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• Sortera bilder i olika grupperingar. 
• Samarbeta med andra personer.
• Visa de bilder och de samlingar av bilder som $nns i applikationen.

Av de speci$ka delar i skapandeprocessen av moodboards som Lucero (2009) identi$erat 
kommer vi primärt att stödja collecting, connecting och browsing. Att vi inte stödjer de 
resterande tre faserna i Luceros skapandeprocess fullt ut beror till viss del på tidsramarna för 
projektet men även på att e!ersom skapandet av moodboards kan vara något väldigt individuellt i 
utförandet och presentation, valde vi att fokusera på de faser som krävs för att det åtminstone 
skall vara ett moodboard, det vill säga faserna fram tills dess att bilder är grupperade tillsammans. 

4.1 PACT

Nästa steg i processen var att vi gjorde en PACT-analys. PACT är en akronym som står för 
PEOPLE, ACTIVITIES, CONTEXT och TECHNOLOGIES. De är fyra begrepp som anses viktiga 
att faktorera in vid designandet av ett system (Benyon et al., 2005). People sy!ar till att identi$era 
målgruppen eller användarna för systemet/produkten. Activities sy!ar till de handlingar en 
användare kan tänkas vilja utföra i systemet. Context innebär att den plats eller miljö 
användningen är tänkt att ske tas i beaktning, e!ersom den till stor grad påverkar hur något 
används. Technologies sy!ar på de olika teknologier som är inblandade vid, och kan påverka 
användandet. En PACT-analys kan hjälpa till med att identi$era egenskaper hos ett system eller 
behov hos användare som behöver tas i beaktning. Att genomföra användartester med hjälp av 
prototyper är också ett sätt att identi$era en användares behov, men även också som en metod för 
att testa designval.

4.1.1 People

Det tilltänkta användarna för applikationen är människor som har någon form av roll inom ett 
designprojekt. Antagligen har användaren en roll som designer och kommer vara en aktiv part 
eller en mer passiv deltagare. Främst kommer designers eller i alla fall de som skapar moodboards 
och lägger till bilder i dem vara de mest aktiva användarna. Rollen som designer behöver inte 
betyda att användaren har några som helst förkunskaper inom ämnet dock har de o!a redan ett 
sätt att hitta inspirationsmaterial, bloggar, bildbanker eller dylikt. 
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4.1.2 Activities

Antalet aktiviteter kommer vara väldigt stort, dock kan det antas att tre aktiviteter kommer vara 
vanligast. Lägga till bilder till systemet, titta på bilder och lägga till bilder till olika moodboards. 
Hur pass bra dessa funktioner kommer att fungera kommer till stor del påverka användares 
upplevelse av applikationen. De är också aktiviviteter som kommer att repeteras väldigt o!a. 
Därför kan det vara acceptabelt att det är en mindre inlärnigströskel mot att aktiviteten går fort 
att utföra när den är inlärd. Med andra ord kommer vi inte behöva göra interaktionen anpassad 
för förstagångsanvändare. Att göra allt väldigt förenklat kan istället få en negativ e%ekt för de 
användare som o!a utför dessa aktiviteter. 

Det $nns inget givet "öde för hur aktiviterna skall utföras i systemet, en användare skall kunna 
lägga till bilder utan att direkt behöva koppla dem till en speci$k moodboard. Det är i sig två 
enskilda aktiviteter, men som tillsammans bildar tjänstens huvudaktivitet. 

Aktiviteterna i applikationen har två riskmoment, dels kan själva applikationen misslyckas med 
att göra något eller att  användaren gör fel. För att minimera eller i alla fall hantera den 
förstnämnda risken är att systemet meddelar när något inte lyckats. Då kommer användare i alla 
fall inte uppleva att saker på mystiska sätt inte händer. Det kan exempelvis handla om tilläggning 
av bilder från en annan webbsida. Går inte bilden att lägga till måste systemet tala om det. 

Vad gäller risken med att användare gör fel kan det göras skillnad på hur pass stora konsekvenser 
ett misstag har. Faktum är att egentligen $nns det inga kritiska aktiviteter som har allvarliga 
konsekvenser. Det vanligaste kommer antagligen vara att en användare lägger en bild till fel 
moodboard. Något som vi måste göra enkelt att reparera.

4.1.3 Context

Den kontext tjänsten främst är ämnad att användas i är en arbetsmiljlö som i stora drag ser 
likadan ut överallt, en kontorslokal där användarna o!a, men inte alltid be$nner sig i närheten 
utav varandra. Därför kommer inte det här verktyget fungera som ett rent 
kommunikationsverktyg e!ersom kommunikation mellan användarna redan sker.  

Enligt Benyon et al. (2005) går det att identi$era tre olika huvudkontexter, den fysiska, sociala och 
organisatoriska. E!ersom tjänsten är ämnad att vara en webbapplikation går det inte att bedöma 
den kontext den kommer användas i till 100%. Alla tre olika kontexter tjänsten används i kan 
komma att ändras "era gånger om användaren använder en bärbar dator exempelvis.
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4.1.4 Technology

I och med att det är en webbapplikation kommer webbläsarstödet vara en väsentlig aspekt. Här är 
målet helt klart att täcka in en stor andel användare samtidigt som vi inte vill ignorera vissa 
funktioner som inte kommer att fungera i vissa webbläsare. Genom att initalt sett rikta in sig på 
browsers med stöd för moderna webbtekniker. Dessa är Google Chrome, Safari och Mozilla 
Firefox. Dessa tre har sammanlagt ca 63% av alla användare på internet. En av de moderna 
webbteknikerna som kommer användas mest är drag and drop-funktionalitet för att lägga till 
eller ta bort bilder ur moodboards. 

Förutom de egenskaper i mjukvaran $nns det också vissa egenskaper som vi måste ta hänsyn till i 
hårdvaran. Innehållet ska anpassas e!er skärmstorleken och då utnyttja den ytan som $nns 
tillgänglig. En annan sak vi måste ta hänsyn till är typen av inmatningsenehet som används. 
Pekskärmar kommer inte att stödjas utan den primära inmatningen kommer att ske via någon 
form av pekdon som mus eller pekplatta. 

Tjänsten kommer vara helt beroende av internet för att fungera. Det betyder att olika användares 
bandbredd kan komma att påverka den upplevelse de får och vi kommer att behöva optimera 
innehållet för att inte använda mer bandbredd än nödvändigt. 

4.2 UX

Vi vill göra en bra applikation. Med en bra applikation menar vi att användarna ska vara nöjda 
med den som en helhet. En viktig del i detta är hur själva upplevelsen är. I och med att en 
användares upplevelse är högst subjektiv kan vi inte direkt påverka den. Det vi kan göra är att 
hjälpa användaren nå sina mål och i sin tur ska detta förhoppningsvis ge en positiv upplevelse av 
användandet. Förutom detta har vi också satt upp några mjuka mål eller ledord för att påverka 
våra design- och lösningsval.

För det första ska inte upplevas vara långsamt, målet är att saker i systemet sker direkt och 
manipulation av systemet sker direkt. Användaren ska uppleva att hen har kontroll. Förutom 
detta krav har vi satt upp en antal ledords för oss själva att tänka på under arbetet:

• Enkelt
• Snabbt
• Dynamiskt
• Kreativt
• Fokus på innehåll
• Tillgängligt
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4.3 Funktioner

Med PACT-analysen till vår hjälp började vi gå från koncept till dessa faktiska funktioner. Dessa 
samlades i en kravlista där de delades upp i funktions- och egenskapskrav. Alla dessa krav är 
måstekrav för att applikationen faktiskt ska fungera som tänkt. Utifrån denna kravlista utformade 
vi ett antal funktioner som gör att applikationen uppfyller den. De är följande:

• Home 
I och med att en designer ständigt samlar material behöver vi en plats i systemet som fungerar 
som någon form av inkorg. En plats där alla bilder användaren lägger till hamnar. Sidan är 
privat och användaren kan här ifrån placera bilder i olika moodboards. De kommer dock alltid 
$nnas kvar om användaren aktivt inte tar bort dem. Här ska bilderna också presenteras.

• Moodboards
En moodboard är en plats med samma utseende som Home. Moodboards fylls med bilder från 
en eller "era användares Home. Det är alltså möjligt att tillsammans med någon fylla en 
moodboard med bilder, men det är ej ett krav. Här ifrån går det också att "ytta bilder till andra 
moodboards. Den största poängen är just samarbetet med en eller "era användare. I och med 
moodboards kommunikativa aspekter är detta en väldigt viktig egenskap.

• Comments
När en bild ligger i en moodboard går det också att kommentera denna. Tanken med detta är 
att en moodboard som görs tillsammans med någon annan $nns det o!a en anledning till att en 
viss bild ligger där, att kommunicera detta kan vara praktiskt. Denna funktion går också att 
använda för egen det som en form av noteringar. Denna kommerntar kommer inte att tillhöra 
själva bilden utan mer exakt tillhör den bilden när den tillhör  en viss moodboard. Användaren 
kan se det som “varför bilden ligger just i denna moodboard”. En bild som ligger i två olika 
moodboards samtidigt kan alltså ha två uppsättningar kommentarer.

• Lägga till bilder
En tanke har hela tiden varit att det ska vara väldigt enkelt att lägga till bilder till applikationen. 
Därför är det viktigt att den är "exibel och erbjuder "era sätt att lägga till bilder. Lite beroende 
av den aktuella kontexten. Initalt har vi bestämt oss för två olika möjligheter:

Webbläsartillägg, Google Chrome
Eller egentligen en webbläsartillägg som borde $nnas till olika webbläsare. Men i mån av tid 
och det faktum att Chrome är en relativt vanlig webbläsare valde vi att börja med den. Den 
bakomliggande idén med själva funktionaliteten på denna är att om användaren ser en bild på 
en webbsida ska denne snabbt kunna spara den till applikationen (Home) och sen fortsätta med 
sitt surfande utan att behöva avbryta den aktivitet som utfördes innan bilden hittades. 

Ladda-upp bilder
Alla bilder kommer inte komma från internet, vissa av dem kommer att $nnas direkt på 
användarens dator. Det kan exempelvis röra sig om foton eller skisser. Dessa ska enkelt kunna 
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laddas upp till Home och sen placeras i olika moodboards.

• Lägga till bilder till moodboards
Uppgi!en att sortera bilder eller rättare sagt stoppa in bilder i olika moodboards får inte vara en 
jobbig uppgi!. Denna funktion är otroligt viktigt och kommer påverka användarens upplevelse 
väldigt negativt om den fungerar dåligt.

• Pro!lbild
I och med att användaren har en egen identitet i systemet och kan lämna kommentarer på olika 
bilder samt att det $nns en plats på sidan som tillhör en själv kan en pro$lbild tydligt 
kommunicera vilken användare som skrivit vilken kommentar på ett enkelt sätt. Pro$lbilden 
kommer kunna användas som en representation av användare på olika ställen.  

• Bildvisning
Att visa bilder är måste för applikationen. När det också handlar om grupper av bilder eller 
ibland väldigt stora mängder kan det vara en bra idé att nyttja bildskämens yta till en stor grad. 
En funktion blir därför att visa bilderna utan att det blir tomma utrymmen överallt. 
Bildvisningen ska också ge en känsla av att bilderna är mer ihopsamlade.

4.3.1 Framtida funktioner

I kravlistan $nns det vissa funktioner vi valt att inte börja implementera. Anledningen till detta är 
tidsramen för projektet. Dessa funktioner är viktiga men av diverse anledningar har vi valt att inte 
göra dem i detta stadie. Det kan exempelvis vara en stor funktion som tekniskt är enkel att 
implementera vid ett senare tillfälle men är tidskrävande.

• Exportering
Faktumet är att hur någon använder sig av moodboards skiljer sig mellan personer. Att ge 
användaren möjligheten att enkelt hämta bilderna från systemet är därför ett måste vid ett 
senare skede. 

• Alternativ till bildvisning
Placering av individuella bilder kan vara en del av processen utöver att samla bilder, det kan 
därför vara en bra idé att låta användaren själv styra över hur bilderna visas.

• Taggning
I och med att Home i applikationen kommer fungera som inkorg för en användares 
inspirationsmaterial kommer det med tiden $nnas en stor mängd bilder där. Med hjälp av 
taggning blir det möjligt för en användare att tillföra olika attribut till bilderna för att senare 
kunna sortera eller enklare hitta dem.

• Annan media
Det är inte bara bilder som kan fungera som inspiration. Ljud och bild kan också vara väldigt 
e%ektivt. I och med att det laddas upp ca 60 timmar med video på Youtube varje minut 
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(youtube.com, 2012) går det att anta att i alla fall en liten del av det materialet kommer vara 
inspirerande för någon. 

• Dela till icke deltagande part
En viktig funktion som olika moodboards har är att fungera som ett kommunikationshjälpme-
del. Alla parter inom ett projekt kommer inte att vara aktiva deltagare i den meningen att de 
inte kommer att lägga till bilder i en moodboard. Det kan därför vara nyttigt att kunna dela en 
moodboard med dessa personer, utan att de behöver ett konto med möjlighet att lägga till utan 
ett enkelt sätt att se innehållet i moodboarden.

4.4 Designskisser

När ett första utkast på funktioner var sammanställt översattes de till pappersskisser för att agera 
som en språngbräda för designen av tjänsten.

!g. 1. Tidiga designskisser
4.4.1 Menyn

Menyn och navigeringen av denna och de andra funktionerna hade huvudfokus. Detta på grund 
av att vi ville att fokus skulle ligga på innehållet, det vill säga bilderna och inget annat. Den stora 
utmaningen var således att skapa en navigationsstruktur som premierade innehållet utan att 
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skapa en krånglig navigering för nödvändiga funktioner. Det låg till grund för beslutet att grovt 
sett ha två olika menyer, en där systemkritiska funktioner huserade samt en mer central för att 
sköta systemets huvuduppgi!, nämligen att sortera in bilder i moodboards och visa moodboards 
på ett enkelt sätt. Denna grund$loso$ om att hela tiden hålla gränssnittet enkelt och premiera 
innehållet har genomsyrat hela designarbetet av tjänsten. Huvudmenyn för att visa moodboards 
och sortera in bilder i moodboards behöver alltid vara åtkomlig och måste därför på ett eller 
annat sätt var nåbar när användaren scrollar på sidan. 

Tanken var först att ha de båda menyerna-delarna längst upp på sidan för att sedan låta dem vara 
positionerade i relation till webbläsarförstret och följa med när sidan scrollar. Den första 
iterationen av menyn bestod utav fyra separata komponenter som var placerade i grupp. En drop-
down-meny för att visa och hantera moodboards och där varje enskilt moodboard-objekt hade en 
knapp/ikon för att ändra inställningar för just den moodboarden, en pro$lbild för att dels visa 
användarens pro$lbild samt fungera som en hem-knapp när användaren var inne i en 
moodboard. Utöver dessa två fanns det även två mindre ikoner som fungerade som de mer 
administrativa funktionerna, en för att logga ut och en för användarinställningar (se $g. 1 och 2) 
som var placerade i anslutning till användarens pro$lbild. Detta stred dock mot de ideér om att 
hålla gränssnittet rent och enkelt som var uttalat viktigt för oss. Nästa iteration av menyn spann 
vidare på konceptet av den första, men med en för$ning och separation av de två 
huvudfunktioner de kunde delas in i. Huvudtanken var att det skulle vara två separata 
menyobjekt, den ena för inställningar och dylikt, medan den andra hanterade sorteringen av 
bilder till moodboards samt visning av moodboards. För att behålla fokusen på innehållet och 
minimera eventuella störande objekt valde vi att placera de båda menyerna längst upp på sidan, 
den ena över den andra, för att sedan låta enbart menyn med moodboards följa med på sidan när 
den scrollas. Även inställnings-knappen för respektive moodboard försvann ur den menyn och 
fasades in med användarinställningar till en enda funktion i den andra, fasta menyn, för att då 
hålla moodboard-menyn enkel.  Den fasta menyn $ck innehålla funktionerna för att skapa en ny 
moodboard, ladda upp en bild, inställningar samt logga ut. Att placera användarinställningar och 
moodboardinställningar i ett och samma objekt gjordes för att det kändes mer logiskt och mindre 
förvirrande att enbart ha ett menyval med inställningar. 
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!g. 2  Tidig skiss av menyn

4.4.2 Griden

Hur bilderna visas på sidan var en annan viktig del, dels för att det skulle påverka senare hur 
mycket arbete rent tekniskt som skulle behöva göras men även för att hur de visades skulle 
påverka upplevelsen användaren får utav tjänsten. Vi valde att inte visa alla bilder i en symmetrisk 
grid där alla bilder var lika stora, utan valde en bildvy där bilderna $ck vara olika stora och 
placerade dynamiskt beroende just på sin och de andra bildernas storlek. Även om detta skulle 
resultera i mer arbete i ett senare skede ansåg vi att det skulle påverka användarupplevelsen 
positivt genom att e!erlikna hur ett faktiskt moodboard kan se ut, alltså inte symmetriskt och 
olika storlekar på bilder till exempel. Tanken med denna typ av lösning är att hela applikationen 
ska kännas mer levande och dynamisk. Men det designvalet är lika mycket ett resultat av vår egen 
uppfattning om vad som är estetiskt tilltalande och passande för applikationens helhetsintryck. 

4.4.3 Wireframes

Wireframes är en designmetod tillika verktyg inom interaktionsdesign som framförallt används 
till att skapa information, navigation och gränssnittsdesigner. (Benyon et al., 2005). Wireframes är 
en enkel vy över hur en digital tjänst kan se ut, utan någon som helst färg och form. Fokus ligger 
på den funktionalitet och innehåll en tjänst kan tänkas ha eller behöva. En wireframe är o!a en 
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vidareutveckling av en sitemap och används sedan som en ritning och leder till en mer utarbetad 
visuell design (Brown, 2010). 

En wireframe kan vara av låg- eller högnivå, och vara gjord för att likna t.ex en webbsida eller 
enbart vara rektanglar som symboliserar innehåll. Deras gemensamma nämnare oavsett vilken 
nivå det är på wireframesen är att det saknas färger, speci$ka typsnitt eller andra gra$ska element. 
Detta är för att inte lägga något värde i dessa aspekter i den här o!a, tidiga fasen av ett projekt och 
enbart kunna fokusera på strukturen av innehåll och funktionalitet. Wireframes kan användas till 
"era olika saker i ett designprojekt, dels kan de användas som snabba skisser för att kommunicera 
ett koncept eller en navigationsstruktur, men även vara mer detaljerade och då till exempel ligga 
till grund för low-$ användartester. E!ersom wireframes saknar estetik möjliggör det för en 
kommunikation inom designteamet på grundläggande saker som i slutändan kommer påverka 
hur produkten beter sig, den önskade funktionaliteten eller hur information skall visas. (Brown, 
2010).  

För att konkretisera konceptet vidare skapades även wireframes, det var ett sätt att snabbt 
visualisera de funktioner och eventuella användnings"öden som skulle kunna tänkas ske, men 
även för att skapa en överblick över antalet sidor/vyer som systemet skulle behöva för att faktiskt 
fungera. Dessa wireframes skapades digitalt och gjordes parallellt med de andra designskisserna 
och ändrades även däre!er. Wireframsen gjordes även för att ha något mer genomarbetat och 
med konsekvent utseende att använda för användartester. 

!g. 3 Utskurna wireframes för användartester
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4.5 Användartester

Vi gjorde ett antal olika tester med användare i olika stadier i projektet. Ibland för att utvärdera en 
speci$k del i gränssnittet och ibland för att testa själva helheten. 

Användartester, eller användbarhetstester som det ibland kallas sy!ar till att med hjälp av 
potentiella användare testa och mäta interaktionen med en produkt. Ett vanligt mål med 
användartester är att se hur väl användaren kan utföra vissa handlingar i systemet och vilka 
eventuella problem denne stöter på i processen. För att kunna testa en produkt krävs en 
tillräckligt utarbetad design, vare sig det rör sig om en low-$ pappersprototyp eller en mer 
avancerad interaktiv prototyp. Det är rimligt att utföra användartester sent i designprocessen när 
det väl $nns ett utarbetat koncept och design att testa, e!ersom hela målet med testerna är att 
validera designen.

Enligt Cooper (2007) är användar/användbarhetstester bra för att ta reda på följande:

• Namngivning - Huruvida namngivning av knappar och funktioner fungerar eller om vissa ord 
fungerar bättre än andra

• Struktur - Hur innehållet är strukturerat, om det ligger på rätt plats. 
• Förstagångs-användande och upptäckningsbarhet - Hur enkelt en användare kan förstå vad 

denne kan och ska göra för att hitta och använda de vanligaste funktionerna. 
• E%ektivitet - Hur en e%ektivt en användare kan utföra uppgi!er i systemet. 

Användbarhetstester fokuserar främst på förstagångs-användande e!ersom det o!a är väldgt 
svårt att mäta en lösnings e%ektivitet på något som använts väldigt o!a av någon. En förstagångs-
användare har o!a helt andra behov än en erfaren användare, och detta kan vara en svårighet när 
det designas för en bredare publik. (Cooper, 2007)

4.5.1 Test 1, Pappersprototyp

Person

Man, 25 år

Testet

Vi gjorde ett väldigt begränsat test väldigt tidigt med en av våra pappersprototyper. Sy!et med 
detta test var att utvärdera hur menyn verkade fungera. I och med att prototypen bara fanns i 
pappersform var det svårt att exempelvis testa dra och släpp funktionaliteten. 
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Testet genomfördes genom att vi presenterade en person för en utskri! av våra skisser och 
förklarade att det var en webbapplikation, vad den hade för sy!e och vad moodboards var för 
något. De gavs sen uppgi!en att navigera till en annan moodboard än de befann sig på. Det gick 
som väntat och de ville klicka på menyn. Vi bytte då pappret till en skiss med menyn öppnad och 
de valde den ett alternativ i meny-listan.

Resultat

Det vi egentligen lärde oss här var att menyn verkade fungera som vi trodde att den skulle göra. 
Mycket för att funktionaliteten i den inte är ovanlig utan är helt enkelt en enkel “drop-down” 
meny som är väldigt vanlig.

4.5.2 Test 2, 

Person

Test 1 : Man, 24 år

Test 2 : Man, 26 år

Testet

Detta test genomfördes på i en relativt tidig men samtidigt någorlunda funktionell version av 
applikationen. De $ck en kort introduktion till vad systemet var för något och vad det har för 
sy!e utan att faktiskt förklara hur det fungerar och hur de skulle göra för att använda det.

Testpersonerna $ck sedan uppgi!en att göra dessa saker i följande ordning:

1. Gå till moodboarden som heter “Lumberjack”
2. Ta sig tillbaka till “Home”
3. Lägga till valfri bild till moodboarden “Lumberjack”
4. Skapa en ny moodboard
5. Lägg till en bild till moodboardet som nyss skapats

Under testet var tanken att ingen hjälp skulle ges, något som vi desvärre var tvugna att bryta 
emot. Problemet låg i drag och släpp funktionaliteten. Båda testpersonerna förstod inte att det 
gick att dra bilderna. Det visade sig e!eråt att ingen av dem ens tänkte att det skulle kunna dra 
bilder på en webbsida. Vi var alltså tvugna att ge dem ledtråden att börja dra i en bild. När en bild 
börjar att dras öppnas menyn och de förstod resten av "ödet själv. En av personerna försökte 
också vid "era tillfällen att klicka bredvid menyn för att stänga den, en funktion som saknas.
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Resultat

Vi kom fram till några saker att implementera. Det första var att lösa att det går att stänga menyn 
genom att klicka bredvid den. Sen att försöka designa menyn på ett sätt att den blir lite tydligare. 
Detta kan göra med en pil pekande neråt som indikerar att det $nns något som kommer att 
komma fram där, denna fanns på skissen men vi hade missat att implemetera den. Sen hade vi 
inte gjort att muspekaren ändras från en pil till en hand vilket är standarden för saker som är 
klickbara. 

Sedan kommer problemet med drag och släpp. E!ersom det inte är en vanlig funktionalitet i 
vanliga webbsidor att det går att dra och släppa saker måste vi på något sätt kommunicera det till 
användaren. Problemet var inte heller att funktionen i sig inte fungerade bra utan att 
testpersonerna inte vet eller förstår att den $nns. En lämplig lösning på detta problem är att för 
nya användare helt enkelt tala om hur det fungerar.

5 Implementering

Med mycket av funktionaliteten planerad går det att planera systemets arkitektur. Detta gjordes 
parallellt med skapandet av wireframes. En uppdelning som kan göras är att separera systemet i 
två delar, front- och backend. Frontenden kan ses som presentationslagret medans backendet mer 
innefattar själva logiken. Till detta projekt valde vi att i prinicp göra ett gränssnitt i javascript/
html som kan köras i webbläsaren. Många webbaplikationer fungerar annars på ett sådant sätt att 
själva appliaktionen genererar färdiga html-sidor som sen skickas till kliententen. Detta innebär 
att varje gång en användere går in på en sida måste server hämta data från databasen och sen 
genera sidan och tillslut skicka den till klienten. Genom att istället lägga mycket av 
presentationslogiken direkt i webbläsaren blir backend-applikationen mindre belastad.

5.1 Den tekniska lösningen

5.1.1 Begrepp

Server - Hänvisar till en datormjukvara som hanterar förfrågningar från andra datorer (klienter)

Applikation - Program som körs på en dator. I detta fall hänvisar detta till just vår appikation.

Databasserver - Mjukvara som hanterar mängder med data på ett organiserat sätt. Dessutom 
hanterar den förfrågningar från kienter och svarar med den begärda datan.

Request - I detta fall hänvisar vi till HTTP-request vilket är en förfrågning till en server från en 
klient som följer HTTP-standarden.
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API - Application Programming Interface

5.2 Backend

För att konstruera applikationens backend valde vi att basera systemet på webbaplikations-
ramverket Django som innhåller en del färdiga funktioner som hantering av sessioner, databas-
api och annat. En stor fördel med att använda ett ramverk är dels att utveckingstiden kan bli 
kortare samtidigt som det i slutändan blir ett mer robust system. Resultatet blir en 
applikationsserver som hanterar alla requests.

!g 4, Schematisk modell för backend

5.2.1 Datamodell

Utifrån de planerade funktionerna skapades en datamodell som beskriver hur databases struktur 
kommer att se ut. Genom att planera denna väl i början blir det också mycket lättare att sedan 
mer praktiskt genomföra själva utvecklingen. 

5.2.2 Celery

En av funktionerna är att servern själv ska gå och ladda ner en bild åt användarens vägnar. När 
användaren hittat en bild som hen vill spara och använder sig av pluginen skickas endast bildens 
URL och lite annan information till applikationen. För att servern inte ska haka upp sig på bilder 
som är långsamma att hämta kan går det att använda en “Asyncronous task queue”. Det innebär 
att uppgi!en för att hämta bilden läggs i en kö (som en task) som sedan genomförs av en worker 
som utför själva hämtningen och sedan lägger in den i databasen. Den stora styrkan är att det går 
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att ha ett "ertal arbetare vilket möjliggör simultan hämtning av bilder. En annan fördel är också 
att  vid behov går det att köra Celery på en separat maskin för att öka prestandan.

5.2.3 Green Unicorn (Gunicorn) och Nginx

För att köra själva applikationen på en server kommer två olika webbserver-mjukvaror att 
användas. Gunicorn kör själva applikationen vi skapat och sköter all logik och liknande. 
Samtidigt måste det statiska innehållet också levereras till klienterna. Detta är något som 
gunicorn kan göra men för att öka prestandan kan Nginx användas istället för att göra detta. 
Sättet vi kommer göra detta på är att låta Nginx hantera alla requests som kommer från klienter. 
Om det bara är en bild eller annat statiskt innehåll som ska skickas tillbaka kommer Nginx helt 
enkelt svara med att skicka det begärda innehållet. I fallet då dynamiskt innehåll förfrågas 
kommer istället requsten skickas vidare till Gunicorn som gör det den ska och sedan besvarar 
klienten med den begärda informationen. Det tekniska termen för detta är att använda Nginx 
som “reverse-proxy” mot Gunicorn. 

5.2.4 JSON - JavaScript Object Notation

JSON är ett textbaserat, lättviktsformat för att utbyta data. O!a används JSON för att skicka data 
mellan en server och en webbapplikation. Det är inte beroende av något speciellt 
programmeringsspråk men förlitar sig på samma konventioner som de större 
programeringsspråken. Det resulterar i att det blir lätt för människor att koda samt lätt för 
maskiner att tolka(parse) och generera. Applikationen kommer att omvandla data från databasen 
för att sedan formatera det till JSON och tillslut skicka datat som svar.

Exempel på JSON data från applikationen:

{
   "thumb_x":460,
   "thumb_y":256,
   "image_y":279,
   "image_x":500,
   "image_url":"/media/images/2012/05/14/tumblr_m3zx6yOa201qbz6vbo2_500.png",
   "thumb_url":"/media/thumbs/2012/05/14/tumblr_m3zx6yOa201qbz6vbo2_500.png",
   "id":120
}

5.3 Frontend

Delen som användaren interagerar med och den sköter själva presentations-lagret. Denna del är 
skapad  med Javascript och HTML. I princip fungerar det på det viset att användaren först laddar 
en ganska tom sida som mest är ett skal som också innehåller ett javascript och en del CSS. När 
sidan är färdigladdad körs Javascriptet och börjar hämta information från servern, då som JSON. 
Olika moodboards $nns på i backenden speci$cerade URLer som exempelvis:
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/json/boards_images/1/0/

Detta innebär att användaren endast laddar själva sidan en gång och när denna sedan väljer att 
titta på en ny moodboard behöver sidan inte laddas om utan den hämtar helt enkelt de begärda 
bilderna och visar dem för användaren. 

5.3.1 XHR

För att hämta data från servern använder vi oss av XHR  eller XMLHttpRequest som det korrekta 
namnet är. Kort förklarat går det att säga att det är ett API som används för att göra HTTP-
requests till en webbserver och sen ta emot svaret från dem. Det är detta som gör det möjligt för 
oss att hämta JSON-data från serveren och sen presentera det.

5.3.2 Drag and Drop

För att ge applikationen funktionaliteten att dra och släppa bilder för att lägga dem i moodboards 
behöver i ett sätt att göra det möjligt. En del i HTML5 standarden är just Drag and Drop vilket är 
ett API för att hantera olika händelser i drag och släpp. Det kan till exempel vara “ondragstart” 
som kallas på när användaren börjar dra på en bild. För att använda den behövs det talas om för 
systemet vilka objekt som i vårt fall är bilderna som går att dra och "ytta. En annan händelse är 
när en bild släpps på ett annat objekt, i vårt fall menyn.

5.3.3 Hash,  #

I och med att det är javascriptet som ansvarar för att hämta bilder och den hanterar alla URLer 
gör det att för användaren ser det ut som att den är på samma url hela tiden (vilket den också är). 
Nackdelen med det är att det inte går att exempelvis göra ett bokmärke av en moodboard 
e!erssom URLen inte innehåller information om vilken moodboard användaren är inne på. För 
att lösa detta använvänder vi oss av hashen. Detta är egentligen tecknet # följt av text. Denna text 
skickas ej till servern utan $nns att tillgå i för javascriptet. Till exempel:

http://www.example.com/#board1

Detta innebär att webbläsaren endast hämtar sidan www.example.com utan att skicka med 
#board1. Det är sen hashen som talar om för javascriptet vilken url som bilderna sak hämtas ifrån 
och detta gör det möjligt att exempelvis spara en moodboard till sina bokmärken.

6 Resultat och diskussion

En stor skillnad i resultatet jämfört med vad vi ifrån början hade tänkt oss att göra är att 
användaren skapar moodboards med systemet, inte endast speci$kt moodboards. Detta innebär 
att systemet plats i designprocessen förändras något. Applikationens uppgi! blir mer att stödja 
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insamlandet och sorterandet av bilder. Att sedan presentera en moodboard blir mer en bisyssla 
som applikationen gör men antagligen inte på ett sådant sätt att den stödjer den delen av 
designprocessen. Anledningen till detta är helt enkelt att designers gör detta på olika sätt, det är 
därför svårt att generalisera denna funktion för att den ska fungera till olika typer av moodboards 
och designers.

Vi stödjer insamling, sortering och viss presentation av moodboards!

6.1 Applikationen

Resultatet blev en alpha-verision av applikationen som $ck namnet Mutante. Först består den av 
en login-sida med tjänstens logotyp samt input-fält där användaren får logga in på tjänsten. 
Däre!er får användaren tillgång till sitt konto och startsidan med sin “inbox” där alla 
användarens bilder visas i en grid. Ifrån huvudvyn sker all navigation samt större delen av 
interaktionen med tjänsten. Grovt sett består startsidan av tre huvudelement, två menyer samt 
bildgriden. 

Den översta menyn innehåller de funktioner som det anses att de behövs mer sällan. Den menyn 
låter användaren snabbt skapa en ny moodboard, ladda upp en bild lokalt, logga ut  eller komma 
åt inställningarna.

!g. 5. Skrärmdump av applikationen under dragande av bild
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6.1.1 Skapa en ny moodboard

Användaren kan skapa och döpa sin nya moodboard samt välja vilka användare som skall 
inkluderas i den. 

6.1.2 Ladda upp bilder från användarens dator.

Användaren kan ladda upp bilder från sin dator genom att dra dem till browserfönstret och 
släppa dem i angivet fält. Bilderna laddas då upp till servern och hamnar i användarens home-
grid.

6.1.3 Inställningar

Inställningsvyn låter användaren ladda upp en pro$lbild samt $ltrera moodboards för att 
antingen visas eller döljas i moodboard-menyn samt hantera andra användares åtkomst till sina 
moodboards. 

6.1.4 Moodboard-menyn

Den andra menyn har en mer central roll i huvudanvändandet av tjänsten. Det är en drop-
downmeny med enbart alla användarens moodboards, och genom den kan användaren växla 
mellan olika moodboards, och då visa olika bilder i griden. moodboard-menyn är positionerad i 
förhållande till browserfönstret och är alltid åtkomstbar, även om användaren har många bilder 
och scrollat ner i browserfönstret.

6.1.5 Griden

Bild-griden är applikationens huvudfunktion för att visa bilder. Användaren kan även sortera in 
bilder från inboxen till moodboards eller från en moodboard till en annan genom att dra bilden 
och släppa den på aktuell moodboard i menyn som då visas när en bild börjar dras. Användaren 
kan även ta bort en bild genom att dra bilden till en papperskorg som också visas när en bild 
börjar dras. Om användaren har många bilder i en moodboard eller inbox laddas de bilder in när 
användaren scrollar nedåt på sidan. 

6.1.6 Webbläsartillägg, Google Chrome

Till huvudapplikationen $nns även ett tillägg för Google Chrome som låter användaren att lägga 
till bilder till tjänsten från webbsidor genom att enbart högerklicka på dem och välja “lägg till”. 
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6.2 Diskussion

Detta arbete har sy!at till att ta fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt skapa digitala 
inspirations- och kommunikationsdokument. Att verktyget då inte är analogt kan ses som något 
negativt då traditionella inspirationsdokument för designers erbjuder en annan "exibilitet och en 
möjlighet att påverka mer, vilket kan ses som en begränsning. Detta har vi dock tagit i beaktning 
och valt att istället fokusera på att stödja insamlingsprocessen av materialet än själva 
presentationen. 

I stort sett gick arbetet som vi hade tänkt oss med det största undantaget att vi inte kunde lägga 
mer tid på den gra$ska utformningen av applikationen. Andra saker som att skriva rapporten var 
tvunget att prioriteras. Som vanligt i denna typ av projekt hade det kunnat genomföras "er 
användartester, något som o!a blir lidande i projekt med liten tidsram. Samma sak gäller också 
konceptarbetet. Mer om vi ska vara mer självkritiska borde vi eventuellt genomföra ordentliga 
och mer planerade intervjuer än de korta samtal vi genomfört. 

Om vi skulle fortsätta utvecklingen hade det naturliga steget att först genomföra ett antal 
användartester och sen e!er en del förändringar börja testa applikationen på ett antal beta-testare 
för att se vad som faktiskt fungerar i praktiken. Har vi vi faktiskt lyckats med att stödja någon 
form av designprocess? Det ända sättet att faktiskt ta reda på detta är att lämna över det vi gjort 
till riktiga användare för att faktiskt se om vi lyckats.

Faktum är att det är svårt att förutsäga vad som kommer att fungera bra respektive mindre bra. 
Den helt klart bästa metoden är som sagt att testa på faktiska användare. Det kan faktiskt visa sig 
att exempelvis kommentarsfunktionen inte behövs. Det naturliga steget skulle då vara att till nästa 
version av applikationen ta bort den. 
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Bilagor

Bilaga 1 Kravlista

Egenskaper

• Systemet ska stödja de webbläsare som används av en majoritet av internetanvändare.
• Systemet ska ha en responstid under 100 millisekunder. 
• Systemet skall ha en enkel navigationsstruktur utan undermenyer för de enklare funktionerna. 
• Innehållet ska anpassas e!er skärmstorlek

Funktioner

• Logga in & Logga ut
• Lägga till bilder
• Ta bort bilder
• Kommentera bilder & läsa andra kommentarer
• Lägga bilder i moodboards
• Ladda upp en pro$lbild
• Dölja inaktiva moodboards från menyn
• Skapa nya moodboards
• Lägga till och ta bort användare till en moodboard.
• Länka till en moodboard.
• Använda bak- och framåtknappen i webbläsaren
• Lägga till bilder från andra webbsidor
• Ladda upp bilder från sin dator
• Titta på en stor version av bilden.
• Exportera bilder/moodboards
• Ha en alternativ bildvisning
• Tagga bilder
• Lägga till annan typ av media
• Dela moodboards med icke deltagande part.
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Bilaga 2 Datamodell
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Bilaga 3 Bilder
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Bild 1, Inloggningsskärm

Bild 2, Uppladdning av bilder
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Bild 3, Tidig version av design

Bild 4, Nuvarande version av design
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Bild 5, Sida för att skapa ny moodboard

Bild 6, Nuvarande meny, detalj



Bilaga 4, Testkonto

Det $nns ett test-konto att logga in med på sidan:

Address: http://mutante.se

Användare: test_sh
Lösenord: test666
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Bild 7, Inställningar


