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Sammanfattning 

I denna rapport så redogör vi för vårt arbete med att ta fram en prototyp till bokföretaget Publit. Vi fick i 

uppgift av Publit att undersöka möjligheterna för dem att med hjälp av sina egna API:er och API:erna från 

två andra företag i samma bransch, Valobox och Jellybooks, ta fram en ny produkt eller tjänst. Vi redogör 

för de olika faserna som vi har gått igenom och de beslut vi tagit angående grafisk design, interaktion och 

kodning. Resultatet av projektet blev en fungerande prototyp som visar hur Publit med hjälp av Valobox 

kan skapa en ny funktion till sin widgetshop som gör så att användarna kan provläsa böcker innan de 

köper dem. 

Nyckelord 
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Abstract 

In this report we describe our work with producing a prototype for Publit, which is a book-company. Our 

assignment from Publit was to explore the possibilities when working with their API and the APIs from 

two other companies in the same line of business, Valobox and Jellybooks, and by doing this develop a 

new product or service. We present the phases which we encountered and which decisions we have made 

regarding graphical design, interaction and coding. The final result of the project is a working prototype 

which shows how Publit, with the help of Valobox, can create a new function for their widget shop. The 

function allows the users to sample read a book before they decide whether they want to buy it or not.  
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1 Inledning 
Här redogör vi för projektets bakgrund och vilken uppgift vi har fått. Vi ger också en kortare beskrivning 

av de olika företagen som vi jobbat med och går in på detalj i de delarna av företagen som vi har 

fokuserat på. Vi ger också en beskrivning av vad ett API är eftersom det har varit en stor del av projektet. 

Rapporten kommer dock inte att i första hand fokusera på API:er och vad man kan göra med dem eller 

hur de fungerar. Den kommer fokusera på att beskriva hur vi har resonerat och gått tillväga när vi har 

designat prototypen, både rent grafiskt men även hur vi har tänkt med koden för att prototypen ska 

fungera på bästa sätt utifrån vår uppdragsgivares krav.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Uppgiften 

Vi fick i uppgift från företaget Publit att som examensarbete undersöka möjligheterna för dem att 

kombinera deras egna API:er med API:erna från två andra företag, Valobox och Jellybooks, för att se om 

det på så sätt fanns möjlighet för dem att ta fram en ny produkt eller tjänst. 

1.1.2 Publit 

Publit är ett svenskt företag som har som affärsidé att göra publicering av böcker så pass enkelt att vem 

som helst kan publicera sin bok. Publit erbjuder en print on demand-tjänst (POD) som går ut på att böcker 

trycks först när de har beställts, alltså behövs inga stora lager med böcker som ligger och väntar på att bli 

sålda. Detta gör det möjligt för vem som helst som har skrivit en bok att själv publicera den genom Publit, 

både som print on demand-bok och som e-bok (ePub). Författaren har också möjlighet att själv sälja 

boken, både tryckt och som e-bok, genom en widgetshop som Publit har utvecklat. Denna widgetshop kan 

enkelt bäddas in på en webbsida eller blogg. Utöver detta så är Publit mycket intresserade av bokens 

framtid och dess utvecklingsmöjligheter. De höll till exempel nyligen i en stor konferens i Stockholm om 

bokens framtid där föreläsare från både övriga Europa och USA deltog. 

1.1.2.1 Publits API:er och widegetshop 

Publit har två API-dokumentationer som beskriver hur API:erna kan användas, Catalogue-API och Trade-

API. Dessa fick vi tillgång till genom Publit. När den här rapporten skrivs så är det inget som vem som 

helst kan få tag på. 
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Catalogue-API:et kan användas om man vill hämta ut information eller listor från Publits katalog. Man 

kan även skapa nya poster och hantera redan existerande poster i katalogen. (Publit Catalogue-API 

Documentation sid 3). 

 

Med Trade-API:et  kan man lista produkter och information om produkter som finns i Publits katalog. 

Man kan även lägga beställningar genom API:et. API:et ger också användaren möjlighet att lägga till 

tjänster på sin egen webbsida som helt eller delvis styrs från Publit. (Publit Trade-API Documentation sid 

5). 

 

Widgetshopen kan beskrivas som en personlig nätbokhandel för dem som laddat upp böcker på Publit. 

Den gör det möjligt för användaren att sälja sina böcker på sin egen webbsida, i sin blogg eller på 

Facebook. Efter att användaren genom några enkla steg på Publits webbsida har skapat sin widgetshop så 

behöver hen endast klistra in en kortare sträng kod i sin webbsidas HTML-kod för att visa widgetshopen. 

Användaren har möjlighet att bädda in samma widgetshop på flera olika ställen eller skapa flera olika 

widgetshopar med olika böcker i. Om användaren vill ändra innehållet i en widgetshop så behöver hen 

bara göra det på ett ställe så ändras det i alla de shoparna. Köparen kan välja att betala med antingen 

kontokort eller med faktura och allt det administrativa hanteras av Publit. De tryckta böckerna skickas till 

kunden och de elektroniska böckerna laddar kunden hem via en länk ett i mail. (Publit widgetshop, 2013). 

 

Bild 1 -  Exempel på hur widgetshopen kan se ut. 

 

1.1.3 Valobox 

Valobox är ett brittiskt företag som erbjuder sina kunder att köpa hela e-böcker eller endast enstaka 

kapitel ur e-böcker. Kunden kan sedan läsa det dem köpt direkt genom Valobox utan att behöva öppna det 

i ett nytt program. De erbjuder även författare att själva publicera sina böcker och sälja dem genom en 

shop som de kan bädda in på sin webbsida eller blogg. Författaren kan även välja att ge bort hela eller 

delar av boken gratis. De som köpt boken kan välja att dela med sig av en länk på sin webbsida, blogg 

eller genom sociala medier som leder direkt till shopen som boken kan köpas i. Om de gör det så kan de 
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som belöning få en viss förtjänst som de kan använda när de köper andra böcker på Valobox. (Valobox, 

2013). 

1.1.3.1 Valobox API:er 

Valobox har tre API-dokumentationer som vem som helst kan läsa på deras webbsida. Dock behöver man 

en API-nyckel för att kunna använda dem. Den kan man få om man hör av sig till dem. När denna rapport 

skrivs är inte hela API:et stabilt vilket betyder att olika funktioner kan ändras och därför sluta fungera. 

Under arbetet med deras API:er så har vi då och då haft kontakt med Valobox för att reda ut frågor vi har 

haft om API:et och dess funktioner. 

 

Reader-API:et är det API som vi har använt oss av i projektet, därför följer här en mer ingående 

beskrivning av det.  

 

Det är ett Javascript API som är kopplat till Valobox läswidget. Med detta kan webbsidor ta kontroll och 

ge svara på händelser som sker i Valobox läswidget (Valobox API, 2013). I API-dokumentationen 

beskrivs två användningssätt: ett grundläggande och ett avancerat. Med det grundläggande användandet 

av API:et så bäddar användaren in läswidgeten på sin webbsida med en iframe. Sen kan användaren välja 

vilken bok de vill visa genom bokens ID- eller ISBN-nummer. De kan också välja att ta med sitt 

anslutnings-ID för att få förtjänst på de böckerna som säljs. Det går också att ställa in vilket sidnummer 

som boken ska börja på. Det mer avancerad användandet går ut på att lägger till en API-länk som gör så 

att sidan som läswidgeten ligger på kan kontrollera widgeten. Detta är dock inte nödvändigt för att 

läswidgeten ska fungera. (Valobox reader-API, 2013). 

 

Metadata-API:et ger användaren möjlighet att lista och hämta böckers metadata, hämta inbäddade koder 

och länkar med användarens ID insatt och även bygga shopapplikationer. (Valobox metadata-API, 2013).  

 

Publishing-API:et ger publicister möjlighet att publicera och uppdatera böcker, se och redigera metadata 

och hämta råa analysdata. För att få använda API:et så måste man vara publicist och godkännas av 

Valobox. (Valobox publishing-API, 2013).                                         

1.1.4 Jellybooks 

Då det visade sig att Jellybooks inte hade några API:er tillgängliga, och vi därför bortsåg från dem under 

projektet, så följer här bara en kort beskrivning av företaget. Vi hade kunnat lämna dem utanför rapporten 

helt, men eftersom de ändå var en del av uppgiften som vi fick så vill vi i alla fall nämna dem. 

 

http://www.valobox.com/welcome/publishers%20hämtat%202013-05-01
http://www.valobox.com/welcome/publishers%20hämtat%202013-05-01
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Jellybooks är även det ett brittiskt företag. De erbjuder en tjänst där användaren har möjlighet att 

upptäcka böcker på ett lite annorlunda sätt. I stället för att söka på en bok som användaren vet att den vill 

ha så radar Jellybooks upp alla de titlar som de har i sin katalog i en lång lista där användaren bara ser 

omslaget, för att få mer information om boken måste de klicka på bilden av omslaget. (Om Jellybooks, 

2013). 

 

1.2 API 

API är förkortning av Application Programming Interface och fungerar som en regeluppsättning som 

bestämmer hur programvaror får kommunicera mellan varandra. Genom att få tillgång till ett programs 

API kan användaren med hjälp av ett eget program skicka anrop och få tillgång till det andra 

programmets funktioner. De funktioner som användaren får tillgång till brukar beskrivas som ett kontrakt. 

Kontraktet innehåller dokumentation om hur API:et används, detta för att användaren av API:et snabbt 

skall kunna sätta sig in i systemet. Kontraktet innehåller också den kod som skall användas för att göra 

dessa anrop som möjliggör åtkomst till API:et. (API, 2013) 

Ett API kan hanteras i olika kodspråk. De vanligaste att använda mot webben är jQuery, som är ett 

JavaScript-bibliotek. Man kan även få API:et i RSS-format, vilket är XML. Om man som användare 

väljer ett API med jQuery hämtar man API:et med hjälp av ett anrop och en API-nyckel. API-nyckeln får 

man när man efterfrågar API:et. Alla nycklar är unika. Detta för att företagen som lämnar ut API:erna 

skall kunna ha någon uppfattning om hur många och vilka som använder deras API. Om man istället 

väljer ett API via RSS/XML måste man själv ladda ned filen och applicera den i sin befintliga kod. 

Nackdelen med denna typ av användning är att koden inte uppdateras av sig själv, sker en uppdatering av 

API:et måste man som användare själv ladda ned den nya filen för att API:et skall fungera. Ett API 

kodstycke är oftast väldigt långt och tar upp en del plats i den befintliga koden om man använder sig av 

RSS API. 

Här följer ett praktiskt exempel på hur ett API kan användas: Någon har bestämt sig för att skapa en 

webbplats där man som användare av applikationen skall kunna se i vilka parker det kommer att regna i 

under sommaren. Först måste man använda sig av ett API som kan bestämma platser, till exempel har 

Google maps ett API. Sedan måste man få tillgång till ett API som hanterar vädersituationer, till exempel 

Yr.no. Kodaren kan nu slå ihop dessa API:er till en applikation och göra den tillgänglig för allmänheten. 

När regn är på väg kan användaren av applikationen bli notifierad. 
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En applikation som bygger på ett annat API som finns tillgängliga är Tågtavlan, där kan man se alla 

tågavgångar från SJ. Applikationen skapades inte av SJ, men SJ gjorde informationen om avgångar och 

störningsinfo tillgängligt för allmänheten och öppnade då möjligheten för någon att skapa denna app.  

1.3 Syfte/mål 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om Publit med hjälp av API:erna från Valobox och 

Jellybooks kan utveckla sin nuvarande tjänst eller ta fram en helt ny tjänst. 

Målet är att, utifrån vad vi kommer fram till, ta fram en prototyp som visar hur denna nya eller utvecklade 

tjänst skulle kunna se ut och fungera för Publit. Projektarbetet skall bestå av en fullskalig och fungerande 

prototyp som skall efterlikna en färdig produkt så mycket som möjligt. 

Syftet med denna rapport är att redogöra för processen med att ta fram en ny funktion för Publit och knyta 

våra olika teknik- och designval till tidigare forskning. 

1.4 Disposition 

Vi kommer i rapporten att beskriva projektets gång. En begreppsförklaring finns tillgänglig över svåra ord 

och begrepp som är relevanta för projektet. Vi tar upp teorier i tidigare forskning där vi knyter dessa 

teorier till vad vårt arbetssätt samt designval utgår ifrån. Utförandet av prototypen är uppdelad i tre faser, 

(1) research och konceptutveckling, (2) planering och design samt (3) prototypen tar form. Vi diskuterar 

och knyter ihop rapporten i slutsatser och diskussion. 

1.5  Avgränsningar 

I denna rapport ingår inte att göra undersökningar kring huruvida vår tjänst har bra navigering och 

formgivning utan vi kommer att utgå från tidigare forskning och diskutera kring vad vi anser är ett bra sätt 

att lösa uppgiften på med denna tidigare forskning i åtanke.   

Vi kommer inte utgå från API:er i rapporten eller gå in närmare på hur de fungerar och vilken tidigare 

forskning det finns kring dem. Rapporten kommer fokusera på framtagandet av prototypen som vi 

levererat till vår uppdragsgivare. 

 

Vi kommer inte ta fram en fungerande produkt som Publit kan börja använda på en gång. I stället kommer 

vi ta fram en prototyp som visar hur Publit kan gå tillväga ifall de vill samarbeta med Valobox och 

använda deras provläsningsfunktion, både utifrån design och kodning.  
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1.6 Begreppsförklaring  

Här tar vi upp de begrepp och ord som vi tror att läsaren kan ha svårt för att förstå. Vissa ord kan 

möjligen ha en annan betydelse i ett annat sammanhang, men vi utgår ifrån vad vi menar i just den här 

rapporten. Vi försöker i största möjliga mån använda oss av svenska ord och begrepp men i vissa fall kan 

det ändå förekomma engelska eller ”svengelska” i texten eftersom det inte alltid finns en bra översättning. 

Print on demand (POD) - En tryckteknik där böcker trycks först när de beställs. Alltså, om en (1) bok 

beställs så trycks bara ett exemplar av en bok. (Print on demand, 2013). 

E-bok – En e-bok är som en vanlig bok fast digital vilket gör att den kan läsas på till exempel en dator, en 

läsplatta eller i en smartphone. (E-bok, 2013). 

ePub - Ett format för att publicera böcker på webben digitalt där man använder bland annat XHTML, 

CSS, SVG, bilder vilket publiceras i en enda epub-fil (Epub, 2013). I och med att dessa är kodade i 

webbspråk så är de inte statiska utan det fungerar att anpassa bland annat textstorlek i sin läsare, om 

läsaren möjliggör denna funktion.  

ISBN - Ett unikt nummer som identifierar böcker. (ISBN, 2013). 

Metadata - Information om data eller en fil. (Metadata, 2013). 

Iframe - Ett html-dokument som är inbäddat i ett annat html-dokument. (Iframe, 2013). 

HTML - Ett märkspråk (markup) för hypertext. (HTML, 2013). 

CSS - En stilmall som bestämmer utseendet för ett dokument. (CSS, 2013). 

Lightbox - En javascript-teknik för att visa material på webben. (Lightbox, 2013). 
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet tar vi upp tidigare forskning som gjorts på ämnet som vi tycker är relevant för den här 

rapporten. 

2.1 Navigation 

Att ha bra och tydlig navigation på en webbsida är mycket viktigt. Med det menas att användaren som 

besöker webbsidan inte ska behöva fundera på var hen ska klicka för att komma till den delen av 

webbsidan som hen söker. Användaren ska heller inte behöva fundera på var på sidan som hen kommer 

att hamna om hen klickar på en viss länk. Jennifer Tidwell skriver i boken Designing interfaces (2013) 

om något hon kallar wayfinding, som kan översättas ungefär med ”väghittning”. Det är vad användarna 

gör när de letar sig fram mot sitt mål. Även om ordet i sig är ganska självförklarande så är det desto 

svårare att faktiskt veta hur användarna tänker när de navigerar på en webbsida. Forskare från flera olika 

områden har lagt ner mycket tid på att studera detta. Tidwell tar upp två funktioner som hjälper 

användaren att hitta rätt: 

Bra skyltning – klart och tydligt märkta länkar så att användaren inte behöver fundera på var de leder. 

Länkarna bör finnas där användaren tror att de ska finnas och hen ska aldrig behöva stanna upp och 

fundera på var hen ska klicka. 

Ge ledtrådar – vissa saker har sina givna platser på en webbsida, logotypen uppe i vänstra hörnet till 

exempel. För att göra det enkelt för användaren att navigera på sidan är det bra att följa dessa 

konventioner. (Tidwell, sid 78). 

 

En annan anledning till varför det är viktigt att webbsidor är tydliga och lätta för användaren att förstå är 

för att varje gång användaren måste ta ett beslut så går det åt tankekraft. Det behöver inte vara mycket 

som går åt för varje klick, men det byggs hela tiden på och om det blir för många olika klick för 

användaren att hitta det hen söker så kan användaren tillslut tröttna och stänga ner sidan helt. En liknande 

sak man också bör tänka på är att laddningstiden för webbsidan inte får vara för lång. Även det kan göra 

att användaren tröttnar och väljer att inte gå in på webbsidan. Detta gäller även när användaren väl är inne 

på webbsidan, laddningstiden för varje undersida får inte heller vara för lång. (Tidwell, sid 79). 

 

Med tanke på förra stycket så kanske det känns självklart att man även bör hålla nere antalet undersidor 

som finns på webbsidan. Något som användaren gör ofta på en webbsida bör inte kräva mer än ett par 

klick för att slutföra. Tidwell menar att 80% av en webbsidas innehåll ska vara tillgängligt med bara ett 

klick.  Detta kan vara svårt att hålla med vissa stora verktyg på en sida, men Tidwell rekommenderar då 
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att försök minska ner det så mycket som möjligt eller lägg det på ett ställe på sidan där det inte stör. 

Ibland kan det dock finnas anledning att lägga funktioner på ställen som det tar mer än ett klick att 

komma till, de resterande 20% till exempel, eller om det är viktigare hur sidan presenteras än att 

användaren slipper klicka en eller två gånger extra. (Tidwell sid 79-80). 

2.2 Hur användarna tänker på webben 

I boken Don´t make me think (2013) skriver Steve Krug att besökare på webbsidor inte lägger ner så 

mycket tid på att gå igenom och läsa allt som står på sidan som designern av sidan tror att de ska göra. I 

stället för att läsa allt som står på sidan så kastar besökaren bara en snabb blick på den och klickar på den 

första länken som fångar deras intresse eller som påminner om det som de letar efter. Stora delar av sidan 

bryr de sig inte ens om, enligt Krug. Men han lägger även till att detta inte än en absolut sanning. Det 

finns förstås olika faktorer som spelar in på hur länge en besökare stannar på en webbsida, till exempel 

vilken sorts sida det är eller om besökaren har bråttom eller inte. (Krug, sid 21-22). 

 

Besökarna på en webbsida lägger inte heller ner tid på att hitta det alternativet som bäst verkar stämma in 

på det som hen söker. I ställer väljer de det alternativet som först stämmer in någorlunda bra på det de 

söker och klickar på det. Det finns enligt Krug ett antal anledningar till varför besökarna inte väljer det 

bästa utan det första alternativet de hittar. En anledning är att besökaren ofta har bråttom, så istället för att 

noga överväga olika alternativ, vilket tar tid, så klickar de på det första alternativet som verkar stämma 

med det de söker. Även om användaren väljer fel alternativ så förlorar de för det mesta inte så mycket tid 

på att chansa, det går ändå fortare för dem att bara backa ett steg eller två och försöka igen än att sitta och 

fundera på vilket alternativ som verkar bäst för dem. (Krug, sid 24-25). 

 

Besökare som är nya på en webbsida som ställs inför ett problem som de inte stött på tidigare lägger 

sällan ner någon tid på att läsa sig till hur de ska lösa problemet. I stället krånglar de sig på egen hand 

fram till en lösning som kanske inte alls är den ”rätta” men som fungerar för dem. Detta gör de flesta 

användarna för att det helt enkelt inte känns viktigt för dem att göra på ”rätt” sätt. Så länge det fungerar 

för dem så är de nöjda och råkar de stöta på ett bättre sätt att göra det på så byter de till det, men de letar 

sällan efter ett. Detta betyder dock inte att man som designer kan strunta i om folk använder sidan på 

”rätt” sätt eller inte, det tar ändå en del kraft och energi av användaren att komma på egna lösningar på 

problem. Om användaren istället förstår hur de ska göra på en gång så är chansen större att de hittar det de 

söker på webbsidan och förstår vad hela sidan har att erbjuda, inte bara den delen som de råkade hitta, 

vilket ökar chanserna för att de besöker den igen. En krånglig webbsida kommer endast få besökare så 

länge som det inte finns en enklare sida som erbjuder samma sak. (Krug, sid 26-29). 
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2.3 Läsning på skärm 

Lee och Smith-Jackson (2004) tar i sin artikel Effects of screen orientation and margin on reading with a 

handheld computer upp att den optimala mängden tecken per rad är 55 stycken och att 25 stycken är den 

kritiska gränsen där läsbarheten signifikant påverkas. Deras resultat pekade på att trots 55 tecken per rad 

är det optimala värdet så fanns ingen föredragen skärmorientering utan det var fördelat med 50 % som 

föredrog stående orientering och 50 % som föredrog liggande orientering. Utifrån sin studie så uppfattade 

de att respondenterna gillade att man kunde ha sin enhet rörlig och bestämma hur nära de ville ha enheten 

när de läste. De kom fram till när man utvecklar läsning på mindre skärmar är att användaren själv ska 

kunna välja vad som passar bäst, med inställningar såsom textstorlek. (Lee & Smith-Jackson, 2004). 

2.4 jQuery 

I dagsläget så handlar det inte längre om huruvida det är viktigt att kunna JavaScript när man utvecklar 

för webben, det handlar snarare om vilket JavaScript-bibliotek man bör använda och arbeta med. Lerner 

(2009) visar hur smidigt det är att visa ett element på en webbsida genom den enkla funktionen ”show” 

som är uppbyggd på följande sätt:  

$(‘element’).show();  

 

Genom liknande funktioner så kan man exempelvis få till den navigationen som man vill ha på en sida 

med bara några få rader kod. Lerner nämner att javascript programmering med jQuery är lätt och låter oss 

göra många saker väldigt smidigt och elegant (2009). I dagsläget är jQuery det mest använda JavaScript-

biblioteket (W3tech jQuery statistik, 2013).  

2.5 Mer om webbdesign 

Pedro Costa skriver i artikel Evaluating web site design (2008) att en webbsidas estetik är en av 

faktorerna som påverkar hur användarna upplever den. Eftersom Internet är en väldigt konkurensbetonad 

marknad så är webbsidors utseende viktigt. Det finns ett antal principer som skulle kunna kallas estetiska 

inom webbdesign, några av dessa är enkelhet, konsistens och tydlighet i designen. Dessa är de tre 

grundstenarna inom bra layout, enligt Costa (2008, sid 1). 

I artikeln Designing for web site usability (2008) skriver Cynthia M. Calongne att metaforer från 

verkligheten kan användas på webbsidor för att minimera behovet av detaljerade instruktioner, dock 

måste dessa metaforer vara bekanta för användarna. Alla användare har kanske inte samma uppfattning 

om olika metaforer som designern av webbsidan har, därför krävs det av hen att hen noga tänker igenom 

vilka metaforer som används på webbsidan. (Calongne, sid 41-42). 
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3 Genomförande 

Det kommer att vara en explorativ studie där vi undersöker vad som kan fungera i detta sammanhang när 

vi utgår från Publits widgetshop och använder Valobox API och ser vilka funktioner som kan vara 

intressanta för användarna. 

3.1 Utförandefaser 

Här redogör vi för vad som hände i de olika faserna som projektet gick igenom. Man kan tydligt urskilja 

tre olika faser. Fas ett ägnade vi åt att göra research för att se vad som var möjligt att göra utifrån de 

förutsättningarna som vi hade. I fas två utvecklade vi den idén som vi fick i fas ett. I fas tre tog vi fram en 

prototyp av idén. 

3.1.1 Fas 1 - Research och konceptutveckling 

Projektet inleddes med att vi fick i uppgift från Publit att undersöka möjligheterna till att slå ihop något av 

deras API:er med API:erna från två andra förtag i samma bransch, nämligen Valobox och Jellybooks. En 

av cheferna på Publit hade sett dessa två företag på en konferens om bokens framtid och tyckt att det de 

gjorde var mycket intressant. Han hade inte några närmare instruktioner för vad det var han ville att vi 

skulle leverera när projektet var klart, allt ifrån rena skisser till en färdig, fullt fungerande produkt skulle 

accepteras, så vi hade väldigt fira händer. Tanken från vår uppdragsgivares sida var att när projektet var 

klart så skulle Publit kunna presentera ett sätt på vilket de skulle kunna inleda ett samarbete med något, 

eller båda, av de två företagen. 

 

Eftersom vi inte visste så mycket om Valobox eller Jellybooks så började vi med att göra research om 

dessa två för att se vad deras verksamheter gick ut på. Vi hade visserligen varit på samma konferens som 

nämndes här ovan, men det var ytterligare 13 föreläsare där då så vi kände att vi behövde friska upp 

minnet lite och se mer exakt vad de erbjöd för tjänster. 

 

Det visade sig dock att Jellybooks inte hade några API:er tillgängliga så de bortsåg vi från resten av 

projektet. Efter att vi satt oss in i vad Valobox och Publits API:er erbjöd och hur de fungerade så började 

vi fundera på hur man på något sätt skulle kunna koppla ihop dem för att på så sätt skapa en ny tjänst eller 

produkt. Ett problem var att många av de funktionerna som Valobox API erbjöd redan fanns hos Publit. 

Detta gjorde att vi började se om vi kunde hitta något annat API som vi kunde använda oss av och på så 

sätt skapa en koppling mellan Publit och Valobox. Den idén som vi slutligen presenterade för Publit gick 

ut på att Publits användare skulle kunna erbjuda sina kunder att provläsa delar av de böcker som de 
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publicerat via Publit. Detta skulle gå att göra genom att använda sig av Valobox provläsningswidget som 

man kan hämta med deras Reader-API och lägga ihop den med Publits widgetshop. Vi presenterade detta 

med skisser och ett flödesschema över hur vi tänkt att det skulle kunna se ut. Den idén uppfyllde inte de 

kraven som Publit hade haft från början, att ett API från dem själva skulle kombineras med ett eller flera 

API:er från Valobox eller Jellybooks. De tyckte dock ändå att detta var en bra idé och vi fick grönt ljus att 

gå vidare med den. 

 
Bild 2 - Flödesschemat som vi presenterade. De röda delarna är de vi jobbat med. 

 

3.1.2 Fas 2 - Planering och design 

Under projektets gång har vi haft kontinuerliga möten med Publit för avstämning kring hur långt vi hunnit 

med arbetet av prototypen samt ventilering av idéer. Vi har på dessa möten, som ägt rum varje vecka, 

även diskuterat funktionalitet, design och utförande kring projektet. 

 

När vi startade projektet fanns ingen tydlig bild av hur prototypen skulle se ut, inte heller målet var helt 

uppenbart. Vi började med att utforska möjligheterna med Valobox API för att se vilka funktioner vi 

skulle kunna ha nytta av. Det fanns olika funktioner som Valobox erbjöd, dock behövde vi all 

funktionalitet kring provläsningsfunktionen. Vi stötte här på ett problem, deras API var under 

konstruktion och inte helt fungerande. Vi startade mailkorrespondens med Valobox för att undersöka när 

API:et skulle kunna bli tillgängligt för oss. Det underströks också att vi var praktikanter på Publit och att 

vi inte skulle behöva den fullt fungerande versionen, utan en fungerande provläsningsfunktion som vi 

kunde experimentera med. Vi fick till svar att deras API snart skulle vara klart för användning, dock 
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kunde vi få tillgång till provläsningsfunktionen direkt, den som var den viktigaste delen för oss. 

 

För att testa deras provläsningsfunktion var vi först tvungna att registrera ett konto hos Valobox för att vi 

skulle ha möjlighet att ladda upp böcker till deras portal för att i sin tur få tillgång till 

provläsningsfunktionen. Vi fick två testböcker från Publit som vi kunde använda för att ladda upp på 

Valobox. Dessa testböcker skulle även fungera tillsammans med prototypen. Böckerna vi fick var i 

formatet ePub, vilket är ett format där metadata har packats in i filen. Exempel på metadata som böckerna 

innehöll var ISBN, titel, författare, bokomslag och sidantal.   

 

Uppladdningen av böckerna hos Valobox fungerade till en början väldigt smidigt. Det var en enkel 

procedur med tydliga steg över hur man som ny användare skulle gå tillväga för uppladdning av sina 

böcker. Som användare av deras uppladdningstjänst behövde vi inte fylla i någon information om boken i 

och med att Valobox uppladdningstjänst kunde läsa av metadatan i e-pub-filen. De kategorier som 

behövdes fyllas i var pris på boken, pris per sida samt antal gratissidor som skulle vara tillgänglig för 

läsaren. Efter att boken var uppladdad och klar var det tid att utforska provläsningsfunktionen. 

 

 Bild 3 - Valobox ”Reader”. 

Vi utförde även skisser, digitala och papperskisser på hur flödet samt designen skulle kunna fungera när 

man som användare interagerar med shopen. De analoga skisserna fungerade främst som ett verktyg för 
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oss själva. Det gick mycket snabbare att skissa ett flöde analogt än digitalt. När vi sedan var nöjda med 

skissen utförde vi en digital variant av skissen. Vi tog med våra digitala skisser till de möten vi hade på 

Publit och presenterade dessa för dem. Vi diskuterade dessa skisser och itererade. Vi presenterade även 

skisser och idéer via mail för att snabbt och smidigt visa Publit nya skisser och idéer vi jobbade med och 

kunna få feedback. 

 

Bild 4 - Pappersskiss widgetshop. 

 

Bild 5 - Skiss över tidig version av widgetshopens position i sin begränsade yta. 

 

Bild 6 - Skiss över widgetshopens position och nedtoning av bakgrund. 
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Bild 7 - Skiss över förstoringsmöjligheten i provläsningsfunktionen. 

 

Vi kom även fram till att en lightboxfunktion skulle passa till vår prototyp. Provläsningsfunktionen 

kommer att integreras i lightboxen. Genom att använda en lightbox tonas bakgrunden och den övriga 

webbsidan ned som i sin tur ger en behaglig läsning för användaren. Vi valde även att inte öppna 

provläsningen i en ny flik eller nytt fönster för att användaren inte skulle frångå widgetshopen. 

Lightboxen kan enkelt stängas med en knapp och användaren återgår till widgetshopen. 

 

När vi hade kommit överrens med Publit om hur prototypens grafiska layout och navigation skulle se ut 

började vi att fokusera på att koda prototypen efter den skiss som blev godkänd.  

3.1.3 Fas 3 - Prototypen tar form 

I denna fas utgick vi från våra skisser och började utföra själva arbetet med att skapa de nödvändiga 

delarna för att genomföra projektet. För att demonstrera hur det skulle fungera att lägga in 

läsningsfunktionen på en redan existerande hemsida så skapade vi en väldigt enkel exempelsida för att 

visa hur det skulle fungera. Vi ansåg att en rubrik samt ett textstycke skulle vara tillräckligt mycket 

innehåll då fokus under själva utförandet ska ligga på själva läsningsfunktionen och allt viktigt kring detta 

område.  

 

En annan del som vi också var tvungna att utföra var att skapa en grafisk widgetshop då våra handledare 

på Publit ansåg att det skulle vara för mycket arbete att arbeta med den riktiga koden för widgetshoppen. 

Så denna började vi arbeta på grafiskt samt kodmässigt för att kunna presentera hur vi tycker att 

interaktionen ska ske för att kunna använda läsningsfunktionen tillsammans med widgetshopen. 



19 
 

 I dagsläget fungerar Publits widgetshop endast på den del av webbsidan som webbsidans skapare har 

upplåtit till den. Det vill säga att om widgetshopen existerar inom en ruta på sidan som är 300x400 pixlar 

stor så är det endast inom den rutan som Publit kan påverka vad som händer. Alltså skulle en 

provläsningsfunktion enbart finnas inom denna rutan och vi skulle alltså inte kunna påverka dess storlek. 

 

Bild 8 - Hur Publits nuvarande version av widgetshopen fungerar. Själva “bokrutan” kan endast ligga 

ovanpå widgetshopen. 

 

Publit ville att vi skulle undersöka om det fanns någon lösning så att även widgetshopen kunde existera 

utanför dess, av webbsidans designer, givna ramar. Därför valde vi att arbeta med jQuery för att kunna ta 

del av dess funktioner. Mer specifikt använde vi append-funktionen vilket gav oss möjlighet att lägga till 

HTML- och/eller CSS-kod i slutet av en webbsida som vi i övrigt inte kan modifiera. Detta gav oss 

möjlighet att placera en specifik del av widgetshoppen samt provläsningsfunktionen på en redan 

existerande hemsida dynamiskt utan att behöva göra några ändringar på hemsidan. Vi använde även 

funktionerna hide och show för att bestämma vilka olika element som ska visas när för att exempelvis 

kunna dölja provläsningsfunktionen när vi inte vill att den ska synas. 
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 I och med att läsningsfunktionen ska fungera i framtiden samt vara dynamisk så var vi tvungna att tänka 

på hur vi laddade in denna läsningsfunktion. En funktion som enligt Valobox API-dokumentation ska 

fungera är att ladda in böcker genom att skriva in deras ISBN vilket är det viktiga som måste fungera när 

man utvecklar slutprodukten (Valobox reader-api, 2013). Just nu fungerar detta dock inte som det ska, 

men API:er är fortfarande under konstruktion så istället använder vi det ID som Valobox system har satt 

på de böcker som vi har med i vår prototyp. Detta samt att den ska gå att bädda in på vilken hemsida som 

helst har gjort att vi måste använda javascript och jQuery för att kunna åstadkomma det vi vill med detta 

projekt.  

 

 Det absolut viktigaste kravet på själva widgetshopen är att det ska finnas en knapp som leder användaren 

vidare till läsningsfunktionen. Denna knapp ska också ge variabeln ”ISBN” ett värde. Denna ska 

självklart ha bokens ISBN som värde och med denna variabel ska man kunna specificera vilken bok som 

ska hämtas med Valobox läsningsfunktion. Som sagt så fungerar inte ISBN i dagsläget men detta ska det 

dock göra framöver. Nu ställer denna variabel istället in Valobox egna bok-ID. Genom att arbeta på detta 

sätt med variabler så låter man ISBN-variabeln bestämma vilken bok som sedan ska laddas in.  

 

Bild 9 - Kodexempel ISBN variabel. 

 

Vi funderade i den tidigare fasen mycket kring vilken storlek som passade för själva läsfunktionen och 

kom fram till att detta kan vara olika preferenser för olika användare med väldigt många aspekter som kan 

spela in, såsom typ av utrustning som det ska läsas på men också andra saker såsom omgivning. Därför 

kom vi fram till användaren skulle kunna ändra storlek på läsfunktionen själv. Detta fick vi börja söka 

mer information kring hur man gjorde kodmässigt så att vi kunde ha med detta i vår prototyp. 

 

Samtidigt som vi kodade så var vi även tvungna att tänka på hur vi tyckte att navigationen och interaktion 

bör se ut. För att få ett enhetligt utseende så valde vi att lägga till widgetshopen i en så kallad lightbox där 

vi också visar läsfunktionen när man navigerar till den. Detta för att vi inte vill att användaren ska känna 

att en helt ny ruta öppnas utan att de två funktionerna på något sätt hänger ihop. På alla element som vi 

har kunnat modifiera så har vi försökt följa Publits grafiska profil med exempelvis färger och typsnitt för 
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att ge känslan av att läsningsfunktionen passar in tillsammans med widgetshopen och inte sticker ut för 

mycket.  

 

När vi hade tagit reda på hur man förändrade storlek på en div tagg och dess innehåll på en sida så 

började vi fundera på hur vi skulle skapa en lightbox-funktion till sidan för att få en kontrast mellan våra 

funktioner och webbsidans övriga material. Vi testade att använda redan existerande lightbox-plugin men 

dessa hade statisk storlek som inte gick att förändra utom när man laddade in ett element. Det fanns inte 

någon bra lösning genom att använda ett redan existerande plugin. Eftersom vi verkligen ville ha med 

funktionen att kunna ändra storlek så började vi istället att arbeta på att skapa en egen lightbox version 

som passar våra behov. Detta valde vi att utföra med jQuery vilket visade sig vara mycket smidigare än 

att använda ett redan existerande plugin.  

 

Bild 10 - Läsfunktionen med möjlighet att ändra storlek. 

 

Med denna variant så kunde vi ha den funktionalitet som vi ville ha från det plugin vi hittade men också 

ha kvar funktionen att kunna ändra storleken på rutan. Vi kunde också få in den del av widgetshopen som 

vi ville placera mitt på sidan genom att använda jQuery och få utforma egna knappar att använda för 

lightboxen.  
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3.2 Arbetsfördelning 

I början av arbetet så var det svårt att dela upp arbetet mellan oss i gruppen, vi arbetade då tillsammans 

med allt som fanns att göra. Detta gäller under fas ett och fas två där vi utvecklade idén kring vad vi 

skulle göra och började arbeta med skisser, både via dator och på papper för den prototyp som vi senare 

skulle utveckla.  

 

Först i fas tre kunde vi dela upp arbetet så att det blev en tydlig skillnad på vem som gjorde vad. Nedan 

kommer en förklaring kring hur uppdelningen såg ut i fas 3. 

 

Sebastian har utformat en hårdkodad version av widgetshopen efter Publits önskemål. Tanken var från 

början att arbeta med den riktiga widgetshop-koden, dock skulle det krävas onödigt mycket back-end 

kodning för att få den fungerande. Istället utförde Sebastian en grafisk widgetshop som arbetades fram i 

Photoshop. Samtliga grafiska element sammanfogades med kod i ett HTML-dokument med en enkelt 

utformat bloggdesign. Widgetshopen ser nu precis likadan ut som den riktiga som Publit erbjuder. 

Funktionaliteten kring widgetshopen är begränsad då den enbart är grafisk. Den funktionalitet som 

tilldelats den grafiska widgetshopen har vi tillsammans kommit överens om. 

Daniel har fokuserat på att arbeta med jQuery för att sammanfoga de olika delarna så att allting kunde 

fungera tillsammans. Dessa olika delar som han sammanfogade var widgetshopen, hårdkodade versionen 

som vi byggt, tillsammans med funktionen att kunna förändra storleken på en div som ligger på en 

webbsida och en enkel webbsida för att kunna demonstrera hur prototypen ska fungera. Daniel skapade 

interaktionen mellan dessa separata delar och kopplade in Valobox API med funktionen att kunna 

förändra storleken på ett div-element. I och med att färdiga lightbox-plugin inte erbjöd det vi var 

intresserade av så skapade Daniel en egen variant med jQuery samtidigt som han byggde ihop de övriga 

delar. 

Erik har under framtagandet av prototypen framförallt fokuserat på lightboxen och funktionen att kunna 

ändra storlek på provläsningsfönstret. I början försökte han hitta färdiga plug-in till lightboxen. Han 

hittade två olika men inget av dem gav möjligheten att ändra storlek på fönstret när det väl öppnats. 

Eftersom detta var en funktion som vi i gruppen tyckte var viktigt så provade Erik att i stället skapa en 

lightbox-funktion från grunden genom att använda HTML och CSS. Detta visade sig fungera bra och det 

gick då även att på ett smidigt sätt ändra storlek på rutan som öppnades. Funktionen att ändra storlek på 

rutan är kodad i jQuery. Ett problem som Erik stötte på var att få rutan att expandera från mitten och inte 

enbart från högra sidan och utåt. Vi ansåg att det var estetiskt viktigt att rutan hela tiden låg i mitten av 
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sidan, detta medförde också att maxstorleken på rutan ökade. Problemet löste han genom att ändra margin 

i CSS-koden. 

 

3.3 Tidsplan 

 

Så här har vår tidsplan sett ut under arbetet. Det är en väldigt enkel tidsplan kring vad vi planerade att 

utföra varje vecka. Vi tog fram tidsplanen efter att vi kommit överens med Publit om vad projektet skulle 

gå ut på. Veckorna som inte finns med i tidsplanen så arbetade vi med att undersöka de olika företagen, 

arbeta fram en idé samt ha möten med Publit.  

  

Vecka 14-15 - arbeta med att specificera uppdraget vi fick av Publit. 

4/4 Möte Publit 

 10/4 Möte Publit 

 11/4 Möte Publit 

Vecka 16 

 15/4 Möte Mats 

 Flödesschema version 1 gjord. 

 Bestämma område för rapport. 

 Göra grovt schema. 

 17/4 Möte Publit 

19/4 Påbörjat rapport, börjat skriva om tidigare forskning. Få tag i “provböckerna” från Publit och 

börja testa dessa tillsammans med Valobox system/API.  

Vecka 17 

 Vi ska påbörja arbetet med kodning och produkten 

Vecka 18 

 Arbete med produkt. 

Vecka 19 

 Produkt ska vara i slutfas denna vecka samt fokus bör börja läggas på rapporten. 

Vecka 20 

 Rapportskrivande hela veckan. 



24 
 

Vecka 21 

Rapport samt produkt bör i princip vara klara. Färdigställa det som behövs. 

Färdigställa produkten. 

Vecka 22 

 27/5  Version av rapporten för opposition klar och skickas in. 

 29/5  Oppositionsschema postas på studentadmin 

Vecka 23 

Smärre revideringar i rapporten 

3/6    Oppositionsprotokoll klart & Slutredovisning 

7/6    Slutversion av rapporten klar och inlämnat/publicerat 
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4 Resultat 

När vi hade dessa tre olika saker, alltså en grafisk widgetshop, lightbox funktionalitet och JavaScript för 

att få sidan dynamisk, skulle vi kombinera dem så att de fungerade tillsammans och kunde demonstrera 

funktionaliteten. Den färdiga navigationen för vår prototyp kan beskrivas på följande sätt: En innehavare 

av en webbsida har en bok och väljer att ha en widgetshop på sin egen hemsida. En användare är inne på 

sidan och ser en intressant bok, klickar in på den och ser framsidan av boken och en del knappar. När man 

gjorde detta så har Valobox-ID för boken sparats i en variabel som kallas ISBN (Se tidigare för förklaring 

kring detta). Med ISBN-variabeln samt tidigare skapade variabler så utformas den förfrågan som man 

skickar till Valobox för att få deras provläsningsfunktion. När man klickar på den bläddrande boken så 

kommer man vidare till denna provläsningsfunktion som ligger i ett ”jQuery-resize-fönster” och visar den 

bok som man valt. När man klickar utanför och på stäng-knappen så göms dessa element så att man 

kommer tillbaka till den vanliga hemsidan igen. Om man vill tillbaka till widgetshopen så klickar man på 

knappen som har en bakåtpil, denna döljer provläsningsfunktionen och visar den föregående rutan. All 

denna navigation sker med jQuery-funktionerna hide och show och allt som dynamiskt läggs till sker med 

jQuery-funktionen append.  

 

Nedan följer en beskrivning kring hur widgetshopen fungerar för en användare.  

 

1. När man besöker en webbplats som använder widgetshopen kan det se ut såhär. 

Till vänster ligger widgetshopen och besökaren kan nu välja en bok att klicka på. 
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2. När användaren ”hovrar” över en bok dyker en liten meny upp där man kan köpa boken direkt eller 

klicka på den för mer information. 

 

3. När besökaren har klickat på en bok dyker en annan del av widgetshopen upp. Här kan besökaren läsa 

mer om boken och författaren samt dela boken. Vår provläsningsfunktion ligger i den nya knappen som 

symboliserar en bok. 
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4. När man har klickat på provläsningsfunktionen förs man till den här rutan, själva 

provläsningsfunktionen. Här står information om boken samt pris. Även här går att dela boken. 

 

Längre ned på rutan får man tillgång till gratis kapitel eller sidor. Man ser också vad resterande separata 

kapitel kostar att köpa. 

 

5. Genom att klicka på ett kapitel som är gratis kan man nu börja läsa boken. 
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6. Genom ett inbyggt reglage uppe i höger hörn kan man förstora och förminska texten i 

provläsningsfunktionen. En parameter vi lade till var att möjliggöra omskalning av hela 

provläsningsfunktionen. Den ligger placerad längst ned i rutans hägra hörn. Detta för att man som 

användare själv skall kunna anpassa rutan efter sin egen smak. 

 

7. Vill man sedan gå tillbaka till widgetshopen klickar man på tillbakaknappen placerad högst upp till 

vänster i provläsningsfunktionen. Vill man stänga hela provläsningsfunktionen klickar man på krysset 

högst upp till höger eller utanför i det nedtonade området. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Jennifer Tidwell och Steve Krug har en gemensam syn på hur en webbsida bör designas. Den kan 

sammanfattas med att användaren inte ska behöva anstränga sig för att ta sig till den del av webbsidan 

som de söker. Detta är något vi har eftersträvat i vårt arbete med prototypen. 

 

När vi designade provläsningsprototypen så var vi tvungna att anpassa oss efter de delar som redan fanns 

i Publits widgetshop eftersom det var där vår prototyp skulle inkluderas och vi ville att den skulle vara 

konsekvent i sitt utseende, något som Pedro Costa påpekar är viktigt i Evaluating Web Site Design 

(2008). Detta gjorde att vi hade vissa begränsningar i vårt designarbete. 

 

Tidwell skriver att det är viktigt att användaren inte behöver tveka på vad som händer när de klickar på en 

länk. Man bör som designer därför vara tydlig med vad som kommer hända om användaren klickar på 

länken och även hålla sig till de konventioner om var olika saker på webbsidor brukar vara placerade. 

Detta stämmer även överens med det Krug skriver om att användarna inte lägger ner någon tid på att 

fundera ut var de ska klicka, de tar bara första bästa alternativ som verkar stämma för dem. Vi valde 

därför att hålla oss till vissa givna konventioner och en enkel, tydlig design på prototypen, något som 

Costa tar upp som viktigt. Knappen för att stänga ner ett fönster markerade vi med ett kryss vilket är en 

vanlig symbol för att stänga öppna fönster, både PC och Mac använder denna symbol för knappar som 

stänger fönster. Vi placerade den uppe till höger, där den brukar finnas i de flesta programmen i 

Windowsmiljö. Det går även att stänga fönstret genom att klicka på den mörka ytan bredvid det. Detta är 

inte en lika vanlig konvention, men de som är vana vid lightboxar vet att den funktionen finns. Pilen för 

att gå tillbaka ett steg placerade vi uppe till vänster, eftersom det är där pilen för att gå tillbaka ett steg 

ligger i webbläsare. Vi valde att ha en pil av samma anledning som ett kryss, användarna är vana vid dem 

och vet vad de symboliserar. Båda dessa knappar fick en färg som Publit redan använder i sin widgetshop 

för att den ska behålla sitt konsekventa utseende, som Costa skriver. Knapparna gjordes också relativt 

stora för att användaren inte ska behöva leta efter dem. När det gäller knappen för att provläsa en bok så 

valde vi att symbolisera den med en ganska enkel illustration av en öppen bok. Vi diskuterade vad som 

var en bra metafor för att provläsa en bok och kom fram till att en öppen bok skulle ge ett inbjudande 

intryck. Vi tror att det är en metafor som de flesta användarna kommer att förstå, i enlighet med vad 

Calongne skriver. Det föll sig naturligt att använda en enkel illustration, dels för att resten av 

widgetshopen har ett enkelt utseende och vi ville vara konsekventa, som Costa skriver, men också för att 

knappen är ganska liten och för mycket detaljer skulle vara svåra att urskilja vilket skulle kunna resultra i 

att användarna inte uppfattar vad den föreställer och därför inte förstår vad som händer om de klickar på 
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den, vilket är vikitgt enligt Tidwell. Funktionen för att ändra storlek på provläsningsfönstret har en ganska 

diskret liten markering. Detta är dock även det en konvention för att ett fönsters storlek kan ändras, om än 

inte lika självklar som krysset eller pilen. Vi diskuterade även om dessa symboler på de olika knapparna 

var tillräckligga, speciellt boken och den för att ändra storlek på fönster, eller om vi skulle lägga till 

informationsrutor om knapparna bredvid dem. Men i enlighet med vad Krug skriver om att användarna 

sällan läser sig till hur de ska göra, utan klickar på det de känner är bäst, så valde vi att lita på att 

användarna kan tolka knapparna som de är. 

 

Vi har även försökt hålla nere antalet klick som användaren av provläsningsfunktionen måste göra för att 

komma fram till själva provläsningen, dels genom ovan nämnda tydlighet men även genom att inte ha så 

många undersidor. Detta för att användarna, enligt Tidwell, kan tröttna på sidor som de måste klicka runt 

länge på för att hitta det de söker och i stället stänga ner dem. Även laddningstiden av sidorna har vi 

påverkat genom att vi använder JavaScript och jQuery vilket gör att en ny sida inte behöver laddas varje 

gång den ska öppnas. Allt för att följa Tidwells rekommendationer för hur navigeringen på webbsidor bör 

designas för att användarna inte ska tröttna på dem. 

 

Lee och Smith-Jackson (2004) kom i sin artikel fram till att användaren själv vill bestämma hur läsning 

ska gå till med aspekter såsom i deras fall skärmorientering, textstorlek och marginaler. I vår prototyp så 

följde funktionen att ändra textstorlek med via Valobox API men att endast ha detta med en statisk ruta 

kan också vara begränsande. Därför anser vi att det är viktigt att kunna ändra storlek på 

läsningsfunktionen så att användaren själv kan få bestämma det optimala sättet för dem själva att läsa. 

Såsom visades i deras studie så valde 50 % en stående skärmorientering med resterande 50 % valde en 

liggande skärmorientering. Detta kan peka på att det är vettigt att ge dem samma val när de läser på en 

datorskärm. Genom att kunna ändra på provläsningsrutan så ger vi möjligheten att låta användaren 

bestämma själv vilket bildförhållande och storlek på rutan som passar dem bäst.  

 

Att använda jQuery för att genomföra detta projekt har varit rätt väg att gå. Såsom Lerner (2009) nämner 

så är det ett smidigt och elegant sätt att få funktionalitet. De delar som vi behövde för att kunna få 

prototypen dynamisk kommer från att vi använde jQuery. Just för att få allting dynamiskt så har det varit 

kritiskt för oss att använda jQuery för att lägga till saker på webbsidan. Att göra detta via endast 

JavaScript utan att använda något bibliotek så skulle det vara väldigt komplicerat jämförelsevis. Så vi 

anser att vårt användande av jQuery var den bästa lösningen för arbetet. 
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5.1 Självkritik 

Något som vi i efterhand skulle ha haft nytta av var att tidigt ha haft en mycket mer detaljerad tidsplan. 

Det skulle resulterat i att vi lättare skulle kunna fokusera på specifika delar som behandlat projektet och få 

en tydligare översikt.  

Det skulle även kunnat se som användbart för oss att utföra användartester av prototypen, dock kändes det 

inte nödvändigt då vi har utgått från Publits önskemål samt designkonventioner.  
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