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Sammanfattning 
Samhället blir allt mer mobilt, tempot är betydligt högre nu än det var förr och vi blir 
mer och mer beroende av att snabbt få tillgång till information. WAP är en teknik 
som möjliggör för små mobiltelefoner och andra handhållna apparater med liten 
skärm, att ta del av innehåll från Internet. 
 
I denna uppsats studeras hur utvecklare utvinner information som finns på en befint-
lig webbsida och gör den tillgänglig i WAP-miljö. Teoriavsnittet tar upp WAP i sin 
helhet och riktlinjer för utveckling av WAP-applikationer.  
 
Med begränsad bandbredd måste utvecklaren tänka på vad som skickas över nät-
verket, ju mindre data som skickas till klienten desto bättre. Sidorna bör göras korta 
och koncisa och endast använda rådata. Vid utvinningen av information från webb-
sidor används olika script. Stora datamängder är svåra att hantera för telefoner och i 
WML, detta är ett svårlöst problem för utvecklare. 
 
 
 



 

 

Abstract 
As the community becomes more mobile, we are becoming more dependent on 
getting fast access to information. WAP is a technique that brings Internet content to 
mobile phones and other small-screen handheld terminals.  
 
This paper aims to study how developers extract content from an existing web page 
to make it available in a WAP environment. The theory section describes the tech-
nical elements of WAP and guidelines for developing WAP applications. 
 
The developer has to take into consideration how much data that is sent over-the-air 
because of the limited bandwidth. WAP pages ought to be made short and concise. 
Scripts are often used when extracting information from the web. Large amount of 
data are a problem that is hard to solve for the developer as both handheld devices 
and WML have problems handling this.  
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1 Inledning  
Vårt samhälle blir allt mer mobilt, tempot är betydligt högre nu än det var förr och vi 
blir mer och mer beroende av att snabbt få tillgång till information. Det finns ett be-
hov av att kunna skicka e-post, fax, filer, eller ha tillgång till online-tjänster var vi än 
befinner oss, på bussen, hotellrummet, flygplatsen etc. Internet ska finnas tillgängligt 
överallt, 24 timmar om dygnet. För att få den tillgängligheten krävs en mobil klient 
vilken användaren har med sig och som ger tillgång till den uppkopplingen 
(Fakhoury, 1999).  
 
Wireless Application Protocol (WAP) är en teknik som möjliggör för små mobil-
telefoner och andra handhållna apparater med liten skärm att ta del av innehåll från 
Internet. Med en enkel Wireless Markup Language (WML) browser blir Internet 
tillgängligt via WAP (Fakhoury, 1999). 
 
Men det finns problem. Dagens webbsidor är anpassade för PC och dess skärm-
storlek. En mobil enhet saknar den skärmstorleken, även om det idag finns enheter 
med relativt stora skärmar. De har även betydligt sämre prestanda gällande CPU och 
minne, vilket gör att de inte kan bearbeta stora mängder data på samma sätt som en 
PC. Dessutom är dataöverföringens hastighet begränsad då bandbredden är mindre 
med GPRS än med en fast uppkoppling (Fakhoury, 1999). Det är inte bara minnet 
som styr, den WAP-läsare som finns inbyggd i telefonen kan sätta ytterligare 
begränsningar. Dessutom varierar WAP-läsarna kraftigt mellan olika telefoner. Det 
kan finnas olika WAP-läsare i olika exemplar av samma modell, utan att det är 
dokumenterat i handbok eller dylikt (Geijer, 2001). 
 
Många webbtjänster uppkom genom att utvecklare tog texter som publicerats på 
papper och la ut dem på webben utan att göra några större förändringar. Det var 
mycket bättre än ingenting, men samma grepp inom WAP är mycket sämre än ingen-
ting eftersom WAP ställer helt andra krav på innehållet än webben (Geijer, 2001). 
 
På grund av ovan nämnda begränsningar är det svårt att göra information från befint-
liga webbsidor tillgängliga för handhållna mobila enheter genom WAP. Det är dock 
fortfarande fullt genomförbart och vi ser ett behov av att ta reda på hur utvecklare 
med erfarenhet inom branschen löser utvecklingen av WAP-applikationer och hur de 
använder det innehåll och den information som finns på redan befintliga webbsidor 
för att den ska bli åtkomlig i WAP-miljö.  

1.1 Forskningsfråga 
Hur går utvecklare av WAP-applikationer tillväga för att få information som finns på 
en befintlig webbsida tillgänglig i WAP-miljö? 
 
Hur går utvecklare av WAP-applikationer tillväga när information som finns på en 
befintlig webbsida ska göras tillgänglig i WAP-miljö? 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur utvecklare gör information från befintliga 
webbsidor tillgänglig i WAP-miljö när de skapar WAP-applikationer. Svårigheter 
och eventuella problem med processen, kommer också att lyftas fram samt hur teorin 
och utvecklarna säger att problemet/problemen ska lösas. 

1.3 Avgränsningar 
Det är WAP-miljön i mobiltelefoner som kommer att studeras. 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som kommer att användas i 
undersökningen samt redovisa hur hög validitet och reliabilitet har tänkt uppnås. 

 

 

2.1 Forskningsansats  
Med deskriptivt angreppssätt menas beskrivningar av fenomen. Beskrivningarna kan 
vara förhållanden som har ägt rum eller beskrivning av förhållanden som existerar 
just nu. Vid deskriptiva undersökningar begränsas undersökningen till några aspekter 
av de fenomen som är av intresse (Patel & Davidson, 2003). Detta gör att ett deskrip-
tivt angreppssätt lämpar sig för denna undersökning.  
 
När en forskare studerar forskningsobjekt utan att först förankra undersökningen i 
tidigare vedertagen teori och formulerar egen teori utifrån empirin, kallas detta för 
Induktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser. 
Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas just 
genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori (Patel & Davidson, 2003).  
 
Då avsikten inte är att formulera egen teori har en deduktiv ansats använts med 
utgångspunkt från redan befintliga teorier som underlag för denna undersökning. 
Efter en empirisk undersökning återknyts sedan resultatet till teorin, antingen för att 

Hypotesprövande 

Kvalitativ Kvantitativ

InduktivDeduktiv

Fallstudie

DeskriptivExplorativ 

Survey Experiment 

Primärkällor Sekundärkällor 

Enkät Telefonintervju Personlig intervju 

Litteraturstudie

Figur 2.1: Illustration av metodval (egen konstruktion).

Undersökningsansats

Forskningsansats 

Datainsamlings 
metod 
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omvärdera eller bekräfta den. Detta angreppssätt ger även en tydlig mall att utgå från 
vid jämförelser mellan olika utvecklare. 

2.2 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av en stor population och med hjälp av 
fallet beskriva verkligheten, där verkligheten representeras av fallet (Ejvegård, 2003). 
Fallstudie är en beteckning som innebär att en undersökning görs på en mindre grupp. 
Ett ”fall” kan vara en situation, en organisation, en individ, eller en grupp. Vid 
fallstudier utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt (Patel & Davidson, 2003). 
 
I motsats till statistisk analys innehåller fallstudier stor närhet till analysobjektet. 
Fallstudier är vanligen också mer idégivande än den statistiska analysen. Den ger 
mer inlevelse och bjuder på upplevelser medan statistiken med sina siffror, kurvor 
och staplar är mer ”torr” (Ejvegård, 2003). 
 
Det är väldigt svårt att studera alla utvecklare av WAP-applikationer. Fallstudie-
metoden kommer att ge ett stickprovsunderlag, men en täckande bild av helhets-
perspektivet även fast det bara är en liten del av helheten som kommer att under-
sökas. Eftersom det är hur utvecklare, en grupp individer, går tillväga i utvecklingen 
som ska studeras passar fallstudie för denna undersökning. 

 

2.3 Datainsamling  
Med kvantitativt inriktad forskning menas sådan forskning som innebär mätningar 
vid datainsamling och statistiska bearbetningsanalysmetoder. Med kvalitativt inriktad 
forskning menas forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003).  
 
En kvalitativ intervju innebär att forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 
undersökningspersonerna och strävar istället efter att låta dem påverka samtalets 
gång. Forskaren ger endast ramarna men måste samtidigt försäkra sig om att få svar 
på de frågor denne vill belysa. Att få undersökningssituationen att likna ett vanligt 
samtal och en vanlig situation är styrkan med en kvalitativ intervju (Holme & 
Solvang, 1991). 
 

Helheten 

fall

Figur 2.2: Illustrerar en liten del av en stor population (egen konstruktion). 
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För att samla in data kommer kvalitativa intervjuer utföras med utvecklarna. Inter-
vjuerna kommer att hållas delvis styrda som en försäkran på att få svar på frågorna 
och för att utvecklarna inte ska sväva iväg. Därför utformas en intervjuguide som 
kommer att användas vid intervjuerna (se bilaga 1). På grund av stora avstånd till 
utvecklarna ska telefonintervjuer göras. Möjlighet finns att utföra personlig intervju 
med en av utvecklarna men för att vara konsekvent kommer bara telefonintervjuer 
göras. Samtliga intervjuer kommer att utföras på samma villkor för att stärka reliabi-
liteten och validiteten. 
 
Närheten till informationslämnaren är avgörande. Ögonvittnen och förstahands-
rapporteringar kallas för primärkällor, övriga kallas sekundärkällor (Patel & 
Davidson, 2003). Insamlade data för denna undersökning kommer från primärkällor. 
 
Då avsikten är att undersöka hur befintliga webbsidor blir tillgängliga i WAP-miljö 
är det ett krav att de utvecklare som kontaktas ska ha deltagit i ett sådant projekt. 
Företag som utvecklat mobila applikationer kommer att kontaktas och personer med 
erfarenhet inom det området att efterfrågas. Minst tre företag med personer som 
utvecklat WAP-applikationer med information från befintliga webbsidor är önskvärt 
att hitta. 

2.4 Analysmetod 
Den insamlade datamassan måste efter genomfört fältarbete organiseras, struktureras 
och tolkas (Backman, 1998). För att organisera och strukturera intervjuerna kommer 
svaren på frågorna att plockas ut med hjälp av meningskoncentrering. Dessa svar 
jämförs sedan med varandra och ställs sedan mot teorin. 
  
Med meningskoncentrering menas att de meningar som intervjupersoner uttryckt 
formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, där 
den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några ord. Metoden be-
står av fem steg: För att få en känsla för helheten läser forskaren först igenom hela 
intervjun. Sedan bryts de relevanta meningsenheterna ut, som de uttryckts av 
intervjupersoner. Det tredje steget är att formulera meningsenheterna så enkelt som 
möjligt. Forskaren försöker här, utan fördomar, tolka intervjupersonens svar och 
tematisera uttalanden utifrån sin egen synvinkel. För det fjärde ställs frågor utifrån 
undersökningens syfte till meningsenheterna. I det femte steget knyts alla intervjuns 
centrala delar samman i en deskriptiv utsaga. Innebörden av det intervjupersonen 
sagt koncentreras i allt mer väsentliga innebörder i förhållande till syftet (Kvale, 
1997). 

2.5 Validitet och Reliabilitet 
Validitet anger en frågas förmåga att mäta det den avser att mäta (Patel & Davidson, 
2003). För att försöka uppnå detta utformas en intervjuguide, där teorin har ligger till 
grund för frågeställningarna. Med en intervjuguide som mall blir det enklare att se 
likheter och skillnader mellan utvecklare och teori. Det blir också enklare att jämföra 
utvecklarna mot varandra.  
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Låg reliabilitet ger låg validitet men hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
För att veta vad som mäts måste mätningarna vara tillförlitliga och utföras på ett 
tillförlitligt sätt. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för full validitet. Reliabi-
liteten stärks genom strukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2003).  
 
I utförandet av intervjuerna för denna uppsats kommer ytterligare en person att när-
vara som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Detta förhållningssätt 
stärker enligt Patel & Davidson (2003) reliabiliteten.  
 
Ljudinspelningar kan också användas vid utförandet av intervjuer. I och med att 
verkligheten är lagrad kan den tas i repris så många gånger som behövs för att för-
säkra intervjuaren om att denne uppfattat korrekt (Patel & Davidson, 2003). Ljud-
inspelningar kommer att användas vid samtliga intervjuer för att inte missa relevanta 
detaljer och undvika missförstånd. 
 
Ledande frågor bör inte ställas, då det kan inverka på svaret. Den suggestiva 
formuleringen av en sådan fråga kan leda fram till ett visst svar (Kvale, 1997). Där-
för ställs inga ledande frågor i denna undersökning. 
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3 Teoretisk Bakgrund 
Wireless Application Protocol (WAP) är namnet på den teknik som överbryggar 
klyftan mellan Internet och de mobila systemen och även de interna företags-
nätverken. WAP har möjlighet att leverera obegränsad mobil service till sina använ-
dare och är helt oberoende av nätverk, innehavare och terminal. Mobila användare 
ska kunna få tillgång till samma information från en apparat i fickstorlek som från en 
PC. (Tisal, 2001). 
 
Det största problemet som utvecklarna stött på, har varit de mobila enheterna som är 
tänkta att användas för att komma åt Internet och Internetliknande tjänster bygger på 
helt olika teknik för att överföra information. Det fanns många olika standarder för 
att kommunicera med omvärlden med hjälp av mobiltelefoni och handhållna datorer. 
Det var dags att ta fram en standard som kunde användas gemensamt och oberoende 
av underliggande nät som enheten använder för kommunikation. Resultatet blev 
WAP (Hillborg, 1999). 

3.1 Tanken med WAP 
Enligt Tisal (2001) har WAP följande mål: 

• Föra Internets innehåll och avancerade datatjänster till trådlösa telefoner och 
andra trådlösa terminaler 

• Skapa globala, trådlösa protokollspecifikationer som fungerar på alla trådlösa 
nätverks teknologier 

• Möjliggöra skapandet av innehåll och applikationer som täcker in många 
olika trådlösa bärare av nätverk och andra typer av apparater. 

• Anamma och utöka existerande standards och teknologier när det är möjligt 
och lämpligt 

• Möjliggöra snabb, enkel leverans av relevant information och service till 
mobila användare 

 
WAP ställer minimala krav på gränssnittet i sig och kan verka på ett brett 
antal ”luftburna” gränssnitt. WAP-specifikationen är också helt oberoende av vilken 
typ av artefakt den ska användas till, istället specificeras vad som är de lägsta 
funktionskraven för att apparaten ska klara av att hantera WAP (Tisal, 2001). 

3.2 Klienter 
WAP är ett kommunikationsprotokoll som tillhandahåller information och tjänster 
för trådlös kommunikationsutrustning som GSM-telefoner och Personal Digital 
Assistants (PDA) m.m. Med andra ord handlar det om en arkitektur med så kallade 
tunna klienter vilka utgörs av små mobila enheter som är billiga att tillverka, har 
begränsat med datorkraft och begränsade prestationsmöjligheter.  
 
Till skillnad från t.ex. Microsoft har inte WAP Forum (se Ordlista) specificerat exakt 
hur en WAP-artefakt ska utformas. De har istället specificerat minimum krav för att 
det ska fungera (Mann, 1999). På grund av fundamentala begränsningar som batteri-
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tid och dess storlek menar Fakhoury (1999) att handhållna mobila enheter tenderar 
att ha: 

• Mindre kraftfulla CPU 
• Mindre minne (ROM och RAM) 
• Begränsad strömförbrukning 
• Mindre skärmar 
• Olika sätt att få input (exempelvis med siffertangenter, röst input m.m.) 

 
På grund av dessa ovan nämnda begränsningar blir gränssnittet på en handhållen 
mobil enhet annorlunda från PC. Den begränsade skärmstorleken och frånvaron av 
mus kräver en annan användningsmetafor än det traditionella skrivbordsgränssnittet. 
De mest populära handhållna mobila enheterna har blivit designade för att vara lätta 
och passa bra i handen. Dessutom vill användare ha apparater med längre batteritid, 
vilket alltid kommer att begränsa tillgänglig bandbredd och strömförbrukningen av 
CPU, minne och skärm (Fakhoury, 1999). 

3.3 Wireless Application Protocol - WAP 
Det finns flera sätt för en mobil enhet att få tillgång till information med WAP. 
Informationen som ligger lagrad på en server kan hämtas genom att den mobila 
enheten skickar iväg en förfrågan till servern som sedan svarar med dokumentet. 
(Hillborg, 1999). 

3.3.1 WAP-arkitekturen 
WAP designades från början för att vara plattformsoberoende och ska vara lika 
passande för Bluetooth och GSM som för det nya 3G nätet. Det är viktigt att komma 
ihåg att WAP inte är en konkurrent till någon av dessa trådlösa system. WAP består 
av en uppsättning protokoll som alla är nätverksoberoende (Andersson, 2001). 
 
WAP använder i stor utsträckning samma protokoll som inom WWW plus ett speci-
ellt HTTP-likt protokoll avsett för trådlös kommunikation. I och med detta blir det 
möjligt för WAP att existera på redan befintliga WWW-serverar och till namn-
givning/adresser används samma standards som till URL: s (Ewert, 2000). 
 
Närheten till Internet arkitekturen gör det möjligt för utvecklare att ta tillvara sina 
tidigare kunskaper i utvecklingen av applikationer för mobila enheter (”WAP 
Service”, 2002).  

3.3.2 WAP-modellen 
Data och kod i WAP anges i ett format som bygger på WWW–standard och även de 
protokoll som används bygger på detsamma. I klienten finns en så kallad micro-
browser vilken fungerar på samma sätt som en vanlig browser (Ewert, 2000). 
 
WAP anger standardkomponenter som gör det möjligt att kommunicera mellan 
mobila terminaler och servers i ett nätverk. Ewert (2000) anger dessa komponenter: 

• Standard naming modell – samma typ av URL som används i WWW. 
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• Content typing – alla data i WAP är standardiserad på samma sätt som i 
WWW 

• Standard content typing – formatet som finns i WAP är baserat på WWW 
vilket innefattar markup, kalender information, electronic business card 
objects, bilder och script språk 

• Standard communication protocols – kommunikationsprotokollen i WAP 
som gör det möjligt för kommunikation mellan browsern i mobilen och en 
server ansluten till ett nätverk  

• Dataformatet och kommunikationsprotokollen i WAP har anpassats för att 
användas av trådlösa, handhållna, apparater som t.ex. mobiltelefoner 

 
WAP–modellen, se figur 3.1, kan jämföras med WWW–modellen vilket är en stor 
fördel för de som utvecklar tjänster och applikationer. Skillnaden mellan WWW och 
WAP är en Gateway innehåller funktier som packar ner/upp data och komprimerar 
den data som ska skickas i luften, vilket görs av Content Encoders/Decoders. Förde-
len med detta är givetvis att underlätta för den begränsade bandbredden (Ewert, 2000; 
Andersson, 2001). 

 

3.4 Wireless Markup Language - WML 
WML är ett språk som tillåter text från webbsidor att presenteras på mobiltelefoner 
och Personal Digital Assistants (PDA) trådlöst (Fakhoury, 1999). Det är optimerat 
för användarinteraktion och för att presentera information på mobila enheter med 
begränsad kapacitet som mobiltelefoner (Ewert, 2000). 
 
En välanvänd metafor för att beskriva WML är spelkort/kortlek (card/deck). Kort-
leken motsvaras av de kort som samverkar och mer eller mindre utgör ett program 
(Ewert, 2000). I HTML världen är webbsidor ofta indelade och organiserade i under-
liggande sidor och avdelningar ihopkopplade med hyperlänkar. I WML utgör kort-
leken den organisationen där spelkorten är sammankopplade. Detta erbjuder ett 
vettigt sätt att dela in gränssnittet i hanterbara delar samt ett effektivt sätt att ta emot 
data över en långsam uppkoppling (Bennett, 2001). 
  
På grund av begränsad bandbredd måste överföringen optimeras. Därför finns 
möjlighet att hämta en hel kortbunt (deck) i en enda överföring. WML har fler 
mekanismer för att minimera den mängd data som skickas. Varje inmatning kan till-
föra nya variabler till ett befintligt kort utan att kommunikation med någon server 

Klient Gateway Webbserver 

WAE 
User 

Agent 

Kodad Begäran Begäran (URL) 

Kodat svar Svar (innehåll)

Encoders 
och 

Decoders

CGI 
Scripts 

etc.

Innehåll

Figur 3.1: WAP modell (Modifiering från Hillborg, 1999) 
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krävs. Variabler kan överföras mellan kort och finnas kvar även sedan vissa kort 
försvunnit (Ewert, 2000). Dessutom klarar enligt Geijer (2001) många WAP-
telefoner inte mer än 1 200 tecken text per sida. Skickas en sida som innehåller mer 
än kan sidan krascha fullständigt.  
 
Bilder bör användas restriktivt i WAP på grund av den begränsade bandbredden. En 
mobiltelefon har dessutom begränsade möjligheter att visa bilder. Det går därför inte 
använda bilder på samma sätt som i WWW (Ewert, 2000). JPEG och GIF som är 
vanligt förekommande bildformat på webben stöds inte av WAP. Begränsad display 
och databehandling tillsammans med liten bandbredd gör det för kostsamt att skicka 
och rendera dessa typer av bilder. Istället används bitmappbilder kallade Wireless 
Bitmaps (WBMP) som tillhandahåller grundläggande, monokroma bilder (Bennet, 
2001).  

3.5 XHTML  
Det nya märkspråket Extensible HyperText Markup Language (XHTML) är World 
Wide Web Consortiums (W3C) rekommendation för alla framtida applikationer 
såväl för Internet som för mobilt. De ledande aktörerna i den trådlösa industrin, 
inklusive NTT DoCoMo och WAP Forum, har meddelat att de kommer att stödja 
XHTML som standard för nästa generations tjänster på mobila enheter. Målet med 
språket är att det ska komma att användas för alla applikationer oavsett om det är för 
det fasta Internet eller om det är för den trådlösa världen. XHTML gör det möjligt 
för mobila enheter att visa innehåll på ett mer webblikt sätt (Wallace, 2002).  

3.6 XML 
XML är en standard, vilken precis som HTML utvecklats av W3C och är en teknik 
för att utbyta data mellan olika datakällor. XML är inget märkspråk vid sidan av 
HTML utan ett regelverk för att skapa märkspråk, ett så kallat metaspråk. XML 
passar ypperligt i arbetsflöden där informationen passerar och förgrenar sig i olika 
format. Språket är plattformsoberoende och grundtanken med XML är att kunna an-
vända samma information oavsett hur den ska publiceras (Hermundstad & Östlund, 
2001). 

3.7 Utveckling och riktlinjer för WAP-tjänster 
När en WAP-applikation ska utvecklas bör utvecklaren beakta hur och i vilka situa-
tioner det är tänkt att mobiltelefonen ska användas. Tanken är att tjänsten ska fylla 
sitt syfte för en specifik grupp av användare och optimeras för sin uppgift. På grund 
av mobiltelefonens lilla display kommer användaren huvudsakligen att använda sig 
av mobiltelefonen när ingen PC med uppkoppling till Internet finns tillgänglig och 
användaren är i stort behov av att få snabb information. Det är inte troligt att 
användaren kommer att använda telefonen enbart till planlöst surfande (”WAP 
Service”, 2002).  

3.7.1 Kravspecifikation 
Ett utvecklingsprojekt för en WAP-tjänst genomgår flera olika faser och aktiviteter 
som t.ex. specifikation, implementation, test, analys etc. Den vanligast 
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förekommande specifikationen är kravspecifikationen och olika former av funktio-
nella specifikationer (Hillborg, 1999). 
 
Det första som ska göras är en kravspecifikation. Den syftar till att ge en otvetydig 
beskrivning av vad systemet ska klara av men innehåller inte nödvändigtvis några 
krav på hur systemet ska klara av det. En kravspecifikation för ett system byggt kring 
WAP skulle kunna innehålla följande enligt Hillborg (1999): 

• Vad tjänsten ska utföra och vilket resultat det ska ge 
• Säkerhetskrav 
• Prestandakrav 
• Krav på skalbarhet 
• Krav på drift och underhåll  

3.7.2 Design och implementation 
Design kan ses som en förfining av funktionsspecifikationerna, vilka specificerar alla 
funktioner som applikationen ska kunna utföra. Funktionsspecifikationen innehåller 
också detaljer som rör implementation som utgörs av själva koden, därför skiljer 
utvecklare vanligtvis på design och implementation. I designfasen tas en beskrivning 
av systemets arkitektur fram på en övergripande nivå. För en WAP-tjänst kan det 
handla om att beskriva vilka kort som ska ingå, vilken information som ska hämtas 
och hur navigation mellan de olika korten ska gå till. I implementationsfasen bestäms 
hur informationen ska presenteras (Hillborg, 1999). 
 
Begränsat minnesutrymme 
Det utvecklare  bör ha i åtanke vid utveckling av WAP är att de flesta av de klienter 
som ska presentera informationen har mycket begränsat minnesutrymme. 
Strängar/arrayer som tar upp alltför mycket minne ska undvikas och om möjligheten 
finns bör en server användas för att hålla reda på större mängder information 
(Hillborg, 1999). 
 
Optimering 
Antalet gånger användare behöver ta kontakt med servern bör hållas så lågt som möj-
ligt. Svarstiden på första sidan gör ett starkt intryck på användarens upplevelse och 
därför är det värt att optimera den. Detta kallas Infrastruktur Optimering (”WAP 
Service”, 2002). 
 
I både WML och WMLScript finns det ett antal optimeringsknep som kan genom-
föras med små enkla justeringar. Genom att gruppera WMLScript i rätt antal filer 
kan trafiken över nätet minimeras och då minimeras samtidigt väntetiderna. 
Generellt sett kan mycket tjänas in på att dela upp funktionerna på ett sådant sätt att 
de som användaren sällan anropar inte heller laddas ner förrän anropet är ett faktum. 
WMLScript kan även snabbas upp genom att bryta ut konstanta uttryck och lägga 
dem utanför en iteration (Hillborg, 1999). 
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3.7.3 Sid-organisation 
Utvecklaren bör undvika att WAP-sidan börjar med ”dörrmattssidor”, en startsida, 
som kanske bara innehåller en bild och dess enda syfte är att hälsa användaren 
välkommen. På en sådan sida måste användaren klicka sig vidare för att komma åt 
tjänsten han/hon är ute efter. Det bästa är om användaren kommer direkt till själva 
tjänsten (”WAP Service”, 2002). 
 
En klient innehåller mest troligt en microbrowser, vilken har liknande funktioner 
som Internet Explorer eller Netscape Navigator browsers för stationär PC 
(Andersson, 2001). Genom att kontrollera vilken typ av browser som klienten har är 
det möjligt att skicka rätt sida, dvs. en sida som är anpassad för just den klienten. 
Detta sker med hjälp av en User Agent som skickas med i HTTP-headern via gate-
way (”WAP Service”, 2002). Det är ofta användbart att använda en allmän URL för 
webb- och WAP innehåll. Om HTTP-headern innehåller strängen ”WML” är det 
sannolikt att browsern accepterar WML eller kanske kompilerad WML. På detta sätt 
går det skilja på WML och HTML läsare. Eftersom det finns telefoner med HTML 
browsers, som Opera eller MS Mobile Explorer, kan det vara även vara idé att söka 
efter nyckelord som ”Mozilla” (Bennet, 2001). 
 
Interaktiva sidor ska vara korta och informationsbaserade sidor ska vara långa. Korta 
sidor som kräver många nerladdningar är värre än långa sidor som innehåller mycket 
text men kräver färre nerladdningar. Speciellt interaktiva sidor ska vara korta efter-
som användare upplever att han/hon tappar kontrollen över vad som händer om sidan 
är längre än två helsidors scrollning. Tomma rader kan lura användaren att tro att 
sidan är slut. Det är svårt att ge några riktlinjer för hur många länkar en sida bör 
innehålla, men om det är tydligt att de hör samman är det bättre att ha 30 länkar på 
en och samma sida än att ha fem länkar på sex sidor. Vad gäller svarstiden bör den 
inte vara längre än 10 sekunder på en mobil enhet, i en PC-baserad browser är 10-15 
sekunder gränsen men då är även bilder inräknat (”WAP Service”, 2002). 
 
Förstasidan är helt klart den viktigaste, där bör sökmotorer, navigationsverktyg som 
används frekvent, inloggning och en överblick över sidans information ligga. 
Användaren ska kunna navigera vidare innan sidan är fullt nerladdad och ska inte 
behöva scrolla. Att slösa på sidan genom att använda sig av banners med reklam är 
inte att rekommendera (”WAP Service”, 2002). 

3.7.4 Bilder  
Att ladda ner bilder tar tid och många användare väljer att stänga av den funktionen 
för ökad hastighet. Upphovsmannen till sidan bör optimera storleken på sina bilder, 
färgbilder bör noga undersökas hur de ser ut på en monokrom skärm innan de an-
vänds eftersom alla klienter inte har färgskärm. Bilder som förmedlar någon form av 
information bör ges någon alternativ text (”WAP Service”, 2002).    
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3.7.5 Effektiv navigering 
Sidans upphovsman är ansvarig för att navigeringens helhet och navigationen bör var 
konsekvent, dvs. den ska uppträda likadant överallt. Varje sida ska innehålla en länk 
tillbaka till startsidan och till de underliggande sidorna (”WAP Service”, 2002). 

3.7.6 Titlar och elementetiketter 
En titel beskriver innehållet och i WML rekommenderas det att använda titlar. Titlar 
hjälper användaren att navigera i applikationen eftersom de fungerar som en påmin-
nare om vart användaren befinner sig i applikationen. Det är en bra idé att börja titeln 
med tjänstens namn och att hålla namnet på tjänsten så kort som möjligt (”WAP 
Service”, 2002).  
 
Proportionella teckensnitt används i headertexter och om headertexten skulle vara för 
lång klipps den automatiskt av. Avklippta texter är vanligtvis bättre än förkortningar 
då användaren kan bli förvirrad om det plötsligt dyker upp en förkortning som inte är 
bekant. Även om korta ord rekommenderas som etikettnamn bör akronymer som inte 
är kända av användargruppen inte användas. Samma etikett ska alltid användas till 
samma element (”WAP Service”, 2002). 

3.7.7 Test 
Tester delas ofta upp i enhetstester och systemtester. Enhetstesterna utförs av 
programmeraren och de omfattar en liten begränsad del av systemet. Systemtesterna 
genomförs på en global nivå där systemet ses som en helhet, ofta utförs dessa tester 
med gränssnittet som utgångspunkt. När systemtestet genomförs bör det utsätta 
systemet för de kritiska tidpunkter och belastningar som framgår av kravspecifika-
tionen. Vid enhetstestning bör så mycket som möjligt försöka täckas in i testet. Det 
ska täcka de flesta grenarna i koden. En policy kan vara att all kod, alla grenar, ska 
ha exekverats i minst ett test men i praktiken är det omöjligt att täcka in alla möjliga 
kombinationer av vägar och variabelvärden (Hillborg, 1999). 
 
Användartester 
Det är alltid en god idé att testa en ny applikation på slutanvändaren innan den släpps 
på marknaden. Personer som aldrig deltagit i design eller utveckling av en applika-
tion har förmågan att upptäcka användbarhetsproblem som vana utvecklare inte upp-
märksammar. Användartestning ska alltid göras i ett så tidigt skede som möjligt i 
utvecklingsprocessen. Alla nödvändiga ändringar kan då göras utan att tids-
planeringen spricker (”WAP Service”, 2002). 
 
Emulatorer  
Under utvecklingen kan det vara svårt att använda apparater som applikationen ska 
användas på (t.ex. mobiltelefoner). Det finns dock en stor variation olika alternativ 
tillgänglig, online (webbaserade) browsers eller Windows applikationer. Det finns en 
uppsjö av olika emulatorer och WAP-browsers som kan användas i utvecklings-
arbetet. Emulatorerna efterliknar kända mobila enheter och det finns även emulatorer 
som simulerar PDA enheter och liknande. Det är viktigt att komma ihåg att emulato-
rer inte perfekt simulerar de riktiga apparaterna. Storleksbegränsningar på kortlekar 
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som finns på riktiga enheter kanske inte begränsas i simulatorn och det är skillnad på 
om simuleringen går via en Gateway eller direkt via HTTP. Även om det finns olika 
skal som representerar och efterliknar olika enheter kan det inte förväntas att de ska 
efterlikna de mobila enheternas verkliga beteende exakt (Bennet, 2001). 

 
Att testa allt direkt på ett fullt utvecklat sätt är inte bara opraktiskt och kostsamt utan 
även svårt. Istället bör testningen startas genom att använda emulatorer. Genom att 
testa på emulatorer går det att upptäcka stora brister i ett tidigt skede. Detta gäller 
inte bara för Java- och C-applikationer utan också för WAP och andra tjänster på 
tunna klienter (Andersson, 2001). 

3.7.8 Vanliga fel 
Det finns ett flertal XML validerare tillgängliga som kan jämföra XML dokumentet 
mot WML: s DTD (Document Type Definition). Det rekommenderas att utvecklaren 
gör denna validering eftersom ett ogiltigt WML alltid betraktas som ett fel och då 
visas det inte för användaren (”WAP Service”, 2002). Förutom syntaktiska fel brukar 
misstag i WML handla om att fel variabel använts, att en variabel inte nollställts som 
den borde vid bakåtnavigering eller att val-elementens attributvärde innehåller ett 
felaktigt värde. Vid vissa tillfällen kan en funktion användas för att uppdatera 
informationen på skärmen men ibland kan det finnas behov av att rensa hela WML-
browsern från variabelvärden för att få tillämpningen att fungera ordentligt (Hillborg, 
1999). 

3.7.9 Felmeddelanden och bekräftelse 
Det är alltid irriterande att få ett felmeddelande och bli tvungen att korrigera den 
givna inputen och detta är extra irriterande vid mobila tjänster. Tjänster bör vara 
mycket flexibla vid översättning av input. Den bör t.ex. kunna godta flera olika 
datum- och tidsformat. Om ett felmeddelande krävs ska det vara vänligt och hjälp-
samt, dvs. felmeddelandet ska förklara varför funktionen inte kunder utföras och på 
ett tydligt sätt förklara hur användaren ska gå tillväga istället (”WAP Service”, 2002). 

Figur 3.2: Webbaserade emulatorer (www.gelon.net)
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras fallstudieobjekten och de resultat som fallstudien givit.  

4.1 Fallstudie 
För att besvara forskningsfrågan och ta reda på hur utvecklare går tillväga vid 
skapandet av WAP-applikationer där informationen kommer från befintliga webb-
sidor, har tre företag kontaktats, Jan-Soft i Kalix, IsMobile i Luleå och Vägverket i 
Borlänge. Fallstudien har utförts genom öppna, delvis styrda, intervjuer med utveck-
lare av WAP-applikationer där de fått berätta hur utvecklingen har gått till. En 
intervjuguide (se bilaga 1) användes för att validera svaren frågorna och för att för-
enkla jämförelsen mellan utvecklarnas tillvägagångssätt. 

4.1.1 Jan-Soft 
Jan-Soft är ett företag som utvecklar mjukvara till ett flertal datorsystem, med speci-
ell inriktning på mobila applikationer, t.ex. WAP och SMS-tjänster. På Jan-Soft till-
frågades Jan R Andersson, som har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, på bl.a. 
www.microbit.se. Allmänt riktar sig utvecklingen av mjukvaran mot applikationer 
vars ändamål är kommunikation av olika slag, både trådbunden och radioöverförd 
kommunikation. Jan R Andersson har erfarenhet både inom HTML och WML (WAP) 
och han har utvecklat ett antal applikationer för WAP, däribland en turist-
informationssida för Sverige (wap.mobilesweden.org) samt en WAP-sida åt Kalix 
Kommun (wap.kalix.se). Vi har valt att tittat närmare på den WAP-sida han utveck-
lat åt Kalix Kommun.   

4.1.2 IsMobile 
isMobile är ett produktorienterat bolag som utvecklar mobila verksamhetssystem för 
att öka kvalitet och effektivitet i fältarbetsintensiva verksamheter. IBM är isMobile´s 
huvudpartner i Europa, men samverkan sker även med andra systemintegratörer. 
Kontakten med isMobile är genom Peter Jonsson. Han har varit delaktig i flera 
WAP-projekt som hanterar mobil fältservice, bl.a. åt Schindler Hiss och Piteå 
Kommuns fastighetsskötare. Den applikation vi tittat närmare på är en väder-
applikation för WAP gjord åt Luftfartsverket (LFV) www.aro.lfv.se/met/ som bygger 
på deras webbsida för väder.  

4.1.3 Vägverket 
På Vägverket har den inhyrda konsulten Mattias Axelsson från konsultbolaget 
Columna AB, som utvecklat WAP-sidan i fråga, kontaktats. Columna AB är ett före-
tag som jobbar med allt från projektledning till systemutveckling och har utvecklat 
IT-lösningar i 10 år. Mattias Axelssons erfarenhet vad gäller mobila applikationer 
inkluderar bl.a. ett GPS-baserat kartprogram för Windows CE, en annan handdator-
applikation som visar en karta med dynamisk trafikinformation samt lite handledning 
av diverse examensarbeten som involverar just mobila applikationer och WAP. Även 
Magnus Göras, systemvetare, på Vägverket har kontaktats. Det är han som har hand 
om vidareutvecklingen av sidan wap.vv.se. 
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4.2 Resultat 
Här följer en sammanställning av svaren från intervjuerna (Intervjuguide se bilaga 1). 
Då en av utvecklarna inte ville bli utpekad på precisa uttal har alla namn uteslutits 
från resultatet.  
 

1. Hur utvinns informationen som ska vara kvar (från hemsidan) - används 
script eller görs det manuellt? 
 
Med hjälp av script tas relevant information ut. Detta försvåras på grund av 
HTML: s ostrukturerade uppbyggnad (ej XML-baserat). En av utvecklarnas 
script är en applikation som tog in HTML sidan och tvättade bort all HTML. 
Det är en dokumentparser (tolk) som tolkar HTML dokumentet och returne-
rar en XML fil med strukturerad data. Dessa script är känsliga för om HTML 
sidan förändras. En liten ändring i HTML-sidan, nya rubriker annan struktur 
eller liknande, kan få scriptet att sluta fungera. Det bästa vore att den som har 
webbsidan också tillhandhåller en WAP-anpassad version. 
 

2. Vilken information sparas resp. kastas från hemsidan? 
 

Här är utvecklarna väldigt överens om vad som ska finnas och inte finnas 
kvar: Man ska hålla sig till rådata, bort med skräp som, ikoner, logotyper, 
bilder, frames, banners m.m., allt som inte behövs för att applikationen ska 
fungera. Minska på metadata. Det är onödigt att använda sig av bold och 
italic då alla telefoner ändå inte stödjer detta.  

 
3. Hur har ni hanterat bilder? Har ni valt att utesluta dem helt eller  

använt "enkla" bilder? 
 

Bilder är svåra att visa på en mobiltelefon med liten skärm. Är skärmen dess-
utom monokrom blir det inte roligare. Bilder kommer inte till sin rätt i ett litet 
format och tar lång tid att överföra och fyller ofta inte någon funktion, för-
utom att vara vackra. Bilder kan vara tvivelaktig information när de inte 
fyller något syfte. Vägverket försökte att använda WBMP för att visa bilder 
av väglaget men bilderna blev alldeles för dåliga med det formatet och gick 
inte att visa. Därför har de valt att använda sig av JPEG bilder istället och de 
användare som har telefoner som inte stödjer detta får istället upp en text. 

 
4. Har ni använt XML? I så fall på vilket sätt? 

 
Här var utvecklarna inte överens. En av utvecklarna anser att XML är väldigt 
viktigt och användbart i syfte att strukturera och vidareutveckla applikationen. 
Genom att använda XML förenklas underhåll. Med XML behöver informa-
tionen bara ändras på ett ställe och kan sedan visas korrekt på flera olika 
applikationer baserade på WWW, WAP, Java osv. 
 



Empiri 
 

17 

De andra utvecklarna har inte använt sig av XML. En av dem menar att om 
XML inte använts på sidan som ska göras om, är det lika lätt att skriva in 
informationen direkt i WML. Han ser inget direkt syfte i att först sortera upp i 
XML för att sedan skriva ut det i WML som ändå baserats på XML. Vidare 
säger samma utvecklare att många webbsidor genereras från databaser och 
ska en sådan applikation göras om för WAP har informationen redan struktur. 
Är informationen lagrad i databaser är den där sorterad i tabeller och kolum-
ner och behöver inte sorteras ytterligare, utan kan genereras direkt på WAP-
sidan. 

 
5. Hur hanteras olika typer av klienter? 

 
En variant är att göra en ASP (Active Server Pages) sida som kollar vem som 
surfar mot applikationen. Det syns i HTTP-headern vilken typ av klient som 
anropar, börjar User Agenten med orden Mozilla vet applikationen att det är 
en HTML-bas och då fungerar det inte bra att skicka WML till den. Innehål-
ler User Agenten orden HTML eller liknande skickas HTML, i övriga fall 
antas att det är en WAP-telefon och WML skickas till den. XSL (stylesheet 
language), som tar in XML och genererar informationen så att den passar för 
den aktuella klienten har sedan använts. Olika klienter kan jämföras med att 
PC har olika webbläsare. Allting fungerar aldrig på alla klienter. Genom att 
göra sidorna så enkla som möjligt och genom att försöka hitta minsta gemen-
samma nämnare mellan olika klienter kan sidorna anpassas för så många 
klienter som möjlig. Ett annat alternativ är att inte ta hänsyn till vilken klient 
det är som kommer och istället överlåta presentationen av WAP-sidan till 
telefonen. Då får utgångspunkten bli från de minimikrav som ställts upp av 
WAP Forum istället för att anpassa sidan utifrån olika klienters krav. 
 

6. Har ni tänkt på användaren vid utvecklingen - vad har gjorts för att det 
ska vara enkelt för användaren att använda sidan? 

 
Utvecklarna har försökt göra sidorna så rena och enkla som möjligt för att det 
ska vara lättare för användaren. Eftersom utvecklaren vet hur sidan ska 
användas har i vissa fall testanvändare använts. De ser applikationen med 
andra ögon. Användaren ska heller inte behöva bry sig om vilken typ av 
klient denne använder för tillfället. Skillnader mellan WAP och WWW ska 
inte användaren behöva fundera på. Protokoll och överföringsmetoder är inte 
heller något användaren ska inte behöva bekymra sig om. Det är 
informationsbiten som är intressant, oavsett om det är flygväder, väglag eller 
nyheter. Exempelvis flygväderapplikationen använder samma URL: 
www.aro.lsv.se/met för både WWW och WAP. Applikationen håller reda på 
vilken typ av klient som används och skickar anpassad data. Fördelen med 
det är att det bara finns en URL att komma ihåg. Det ska inte spela någon roll 
om användaren surfar med en vanlig telefon eller med Internet Explorer. 
Sidorna bör dessutom utvecklas på ett sådant sätt att användaren ska slippa 
göra några inmatningar själv, eller i alla fall att antalet inmatningar är så få 
som möjligt. 
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7. Uppstod några komplikationer vid utvecklingen? (problem/svårigheter) 

 
WAP är mer svårtestat än en vanlig webbsida. Det finns verktyg, emulatorer, 
som testar via PC men emulatorerna kan ofta mer än telefonerna vilket gör att 
det som fungerar i emulatorn inte nödvändigtvis behöver fungera i tele-
fonerna. Det är också svårt att få ett ”lagom” djup i sidan, dvs. med olika 
undernivåer. Ett annat problem är datamängd. När det blir mycket data som 
ska presenteras och matas in behövs flera kort för att ta sig genom all 
information. Storleksbiten är inget lätt problem att lösa. Ytterligare ett pro-
blem kan vara när applikation inte stödjer alla typer av klienter.  Användare 
med nya telefoner, som klarar av att läsa HTML, vilka inte är kända av 
applikationen. Det kan då inte heller göras någon specialanpassning. Istället 
skickas standard WML, samma WML som till en gammal telefon vilket gör 
att sidan inte ser lika snygg ut som andra sidor anpassade för telefonens 
HTML läsare. Ett annat problem som kommit upp är att Nokia och Ericsson 
tagit fram varsin utvecklingsmiljö, toolkit, som finns gratis att ladda ner från 
webben. Dessa har inte uppfört sig likartat, t.ex. vid märkning av WML 
taggar. WAP ska egentligen vara en standard men detta har alltså inte följts 
till punkt och pricka. 

 
8. Vad anser ni att en utvecklare bör tänka på och undvika vid WAP- ut-

veckling? 
 

Att göra sidan kort och koncis, undvik flådig layout och ta bara med det som 
verkligen behövs. Strukturera sidan med ett lagom djup och undvik alltför 
många undernivåer, för då tappar användaren intresset. Tänk på användaren 
och minimera antalet klick. Det är också viktigt att försöka undvika onödig 
inmatning från användaren, då det kan vara svårt att förstå hur telefonen 
fungerar. Tillhandahåll istället menyer med fördefinierade alternativ som de 
kan bocka för. Dränk inte användaren i information och sådant som finns i 
form av ikoner. All information som är överflödig för applikationens funktion 
kan plocks bort. När bandbredden minskar får måste det tänkas mer på vad 
som skickas, onödig metadata, bilder osv., bör undvikas. 

 
9. Har ni validerat WML koden för att se att den är korrekt? 
 

Validatorer har använts av samtliga utvecklare. Förutom olika verktyg, 
används validatorer som finns på Internet för att validera koden. Det är 
mycket viktigt med giltig kod, annars visas sidan inte alls på telefonen, till 
skillnad mot en HTML-sida på PC som "tål" en hel del fel. 
 

10. Har kravspecifikation använts? 
 

Varken Luftfartverkets väderapplikation eller Kalix kommuns WAP-sida är 
utvecklade efter kravspecifikationer då dessa WAP-applikationer utvecklats i 
reklamsyfte och visats för kunden först när de varit klara. Kravspecifikation 
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har däremot använts av Vägverket. De har inte använt sig av någon formell 
kravspecifikation men den grundar sig på ett examensarbete som handlar om 
hur en användarvänlig WAP-applikation för Vägverket skulle kunna se ut. 
Gemensamt för alla utvecklarna är att de har utgått från de riktlinjer och 
specifikationer som WAP Forum har satt upp. 
 

11. Hur har kort använts? Har sidorna delats upp i kort/kortlekar (decks)? 
 

På Vägverket är varje sida ett eget kort, ingen uppdelning sker utan ett nytt 
kort skapas varje gång sidan laddas. Information hämtas från en databas med 
hjälp av ett script. Sidorna är dynamiska och skapas om vid varje val på 
WAP-sidan. På Jan-Soft har kortbuntar använts sparsamt. De har mest 
använts då informationen prioriterats att vara "omedelbart tillgänglig", utan 
att hämtning av ny WML-sida krävs. Navigering till ett redan laddat kort sker 
i stort sett omedelbart. Nackdelen med att ha flera kort är att alla kort måste 
hämtas samtidigt vilket kan resultera i en onödigt stor WML-sida. Väder-
applikationen är uppbyggd av en kortbunt. 
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5 Analys 
Nedan följer en jämförelse på hur utvecklarna gjort sina sidor, med vad teorin säger 
att utvecklaren bör tänka på vid utvecklingen av en WAP-sida. Matrisen tydliggör 
några jämförelser och följs därefter av en utförligare beskrivning av dessa samt 
ytterligare några egenskaper som inte tas upp i matrisen. 

 
Kravspecifikation Ja Nej Nej Ja 

”Dörrmattssida” Nej Nej, men 
språkval Nej 

Ja, men omdi-
rigering sker 
automatiskt 

Kontroll av 
Browser Ja Ja/Nej Ja Nej 

WBMP Ja Ja Ja Ja 

Andra bildformat Bör ej 
användas 

Ja, GIF, JPG i 
XHTML Nej Ja, JPG 

Länk tillbaka till 
första sidan Det ska finnas Ja Ja Nej 

Förkortningar Undvik  Nej Ja Nej 
WML validering Ett måste Ja Ja Ja 
Användartester Ja Ja Ja Ja 
Emulatorer i ut-

vecklingen 
Ja i första 

skedet Ja Ja Ja 

WML kortbuntar Ett bra sätt Ibland Ja Nej 
Figur 5.1: En jämförelsematris över några av fallstudieobjektens förfarande (egen konstruktion). 
 

5.1 Kravspecifikation 
Enligt Hillborg (1999) syftar kravspecifikationen till att ge en otvetydig beskrivning 
av vad systemet ska klara av men innehåller inte nödvändigtvis några krav på hur 
systemet ska klara av det.  
 
Kravspecifikationer har inte använts i större utsträckning av någon av utvecklarna. 
De har dock utgått från de riktlinjer och specifikationer som rekommenderas av 
WAP Forum. Två av utvecklarna har skapat sina applikationer och presenterat dem 
för kunden först när de varit klara. En av utvecklarna har visserligen haft en krav-
specifikation att utgå från, men de har bara använt sig av de riktlinjer för användar-
vänlighet som dokumenterats i den. I övrigt har han också använt WAP Forums rikt-
linjer och specifikationer.  

5.2 Sidorganisation 
Enligt Nokia bör så kallade ”dörrmattssidor”, en startsida, som kanske bara inne-
håller en bild och dess enda syfte är att hälsa användaren välkommen, undvikas. 
(”Web Services”, 2002). Denna typ av första sida har använts ibland till vissa 
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applikationer t.ex. för att välja språk. Flygväderapplikationen innehåller ingen sådan 
första sida.  
 
Genom att kontrollera vilken typ av browser som klienten har är det möjligt att 
skicka rätt sida, dvs. en sida som är anpassad för just den klienten. Kontrollen utförs 
genom att undersöka vilken User Agent som skickas med i HTTP-headern (”Web 
Services”, 2002).  
 
Sidor genererades med hjälp av ett antal stylesheets, efter en kontroll av vilken 
browser som klienten använde. En utvecklare har försökt göra sidorna så enkla som 
möjligt och genom att försöka hitta minsta gemensamma nämnare mellan olika 
klienter har sidorna anpassats för så många klienter som möjligt. Ett annat alternativ 
har varit att inte ta hänsyn till vilken klient det är som anropar och istället överlåta 
presentationen av WAP-sidan till telefonen.  
 
Speciellt interaktiva sidor bör vara korta eftersom användare upplever att han/hon 
tappar kontrollen över vad som händer om sidan är längre än två helsidors scrollning. 
Tomma rader kan lura användaren att tro att sidan är slut. Om det är tydligt att länkar 
hör samman är det bättre att ha 30 länkar på en och samma sida än att ha fem länkar 
på sex sidor (”Web Services”, 2002). 
 
Ingen av de sidor som undersökts i den här rapporten har speciellt många länkar på 
någon sida och antalet underliggande sidor är inte många, högst fem. Den sida som 
är mest interaktiv av de sidor vi undersökt, är wap.kalix.se sida med busstider. Den 
är dock relativt kort med endast fem inmatningar för användaren. Tomma rader har 
använts på för att dela upp länkarna i tillhörande klungor. 
  
Förstasidan är helt klart den viktigaste. Där bör sökmotorer, navigationsverktyg som 
används frekvent, inloggning och en överblick över sidans information ligga. Använ-
daren ska kunna navigera vidare innan sidan är fullt nerladdad och ska inte behöva 
scrolla (”Web Services”, 2002). 
 
På Luftfartsverkets förstasida kan användaren bara göra ett val och det är val av flyg-
plats. De övriga WAP-sidorna vi studerat innehåller desto fler valmöjligheter vilka är 
listade på ett logiskt sätt. 

5.3 Bilder och navigering 
På grund av den begränsade bandbredden bör användandet av bilder i WAP vara 
ganska restriktivt. En mobiltelefon har dessutom begränsade möjligheter att visa 
bilder (Ewert, 2000). WAP stödjer inte formaten JPEG och GIF, istället bör formatet 
WBMP användas (Bennet, 2001). Bilder bör undersökas hur de ser ut på monokrom 
skärm och bilder som förmedlar någon typ av information bör ges någon alternativ 
text (”WAP Service”, 2002). 
 
Bilder har rensats bort. Bara på vissa ställen har bilder använts, t.ex. har sidan 
wap.kalix.se en välkomstbild på Kalix vapen. Dessutom finns där väderinformation 
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med stora kartbilder med vädret. Dessa fungerar dåligt på telefoner med monokrom 
skärm där bilderna inte kan visas. Vägverket har valt att använda sig av JPEG som 
format för att visa bilder av väglaget på vägarna, även fast alla telefoner inte stödjer 
detta. För de telefoner som inte har stöd för detta format visas en text istället.  
 
Varje sida ska innehålla en länk tillbaka till startsidan och till de underliggande 
sidorna, navigeringen som helhet bör vara konsekvent, dvs. den ska uppträda 
likadant överallt i applikationen (”Web Services”, 2002).  
 
De applikationer som granskats har utseendemässigt skiljt sig från varandra, men 
varje applikation för sig har varit konsekvent vad gäller navigeringen. Det är möjligt 
att bläddra mellan fram och tillbaka mellan sidorna, men det är bara två av tre 
applikationer där varje sida innehåller en länk tillbaka till startsidan. 

5.4 Titlar och elementetiketter 
Proportionella teckensnitt används i header texter och om headertexten skulle vara 
för lång, klipps den automatiskt av. Avklippta texter är vanligtvis bättre än förkort-
ningar då användaren kan bli förvirrad om det plötsligt dyker upp en förkortning som 
inte är bekant (”Web Services”, 2002). 
 
Förkortningar har i regel inte använts. Finns det förkortningar är de allmänt kända. 
Flygväderapplikationen däremot använder många förkortningar men det är samma 
förkortningar som används på webbsidan, vilka är väl kända av användargruppen.  

5.5 Fel, felmeddelanden och bekräftelse 
Det rekommenderas att utvecklaren gör denna validering eftersom ett ogiltigt WML 
alltid betraktas som ett fel och då visas det inte för användaren (”WAP Service”, 
2002). Alla utvecklare har använt sig av validatorer för att validera koden. Validerad 
kod är mycket viktig då den annars inte visas på telefonen.   
 
Om ett felmeddelande krävs ska det vara vänligt och hjälpsamt, dvs. felmeddelandet 
ska förklara varför funktionen inte kunde utföras och på ett tydligt sätt förklara hur 
användaren ska gå tillväga istället (”Web Services”, 2002).  
 
De utvecklare som har använt sig av felmeddelanden till användaren har gjort dem 
tydliga. Felmeddelandet berättar vad som har gått fel men hur användaren ska göra 
för att rätta till felet, finns det däremot mindre information om. En av applikationerna 
innehåller intern felhantering i koden, där felen loggas antingen till en databas eller 
till en fil. När något går fel syns detta i databasen eller i filen. Ligger felet hos 
servern skickas ett felmeddelande i HTML format. Det kan därför inte tolkas av en 
WAP-telefon utan HTML-läsare. Det kan även uppstå scriptfel, på grund av 
felgenerarade WML-taggar vilket leder till fel i telefonen. Dessa fel är inget 
användaren kan påverka och då ges inte några förslag på hur problemen ska kringgås. 
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5.6 Användartester  
Personer som aldrig deltagit i design eller utveckling av en applikation har förmågan 
att upptäcka användbarhets problem som vana utvecklare inte uppmärksammar 
(”Web Services”, 2002). 
 
Utvecklarna själva vet hur sidan ska användas och därför har de i vissa fall använt 
sig av testanvändare som inte deltagit i själva utvecklingen, eftersom användarna ser 
applikationen men andra ögon. Olika tester på applikationen har genomförts internt 
innan den släppts ut offentligt, för att upptäcka fel i ett tidigt skede. Flygväder-
applikationen testades även av Luftfartsverket, där pilotanvändare testade applikatio-
nen, under ca ett halvår. Vägverkets applikation var i drift i flera år internt innan den 
släpptes på webben. 

5.7 Problem och svårigheter 
I syftet nämndes att eventuella problem och svårigheter som uppstod vid utveck-
lingen av WAP-applikationer skulle belysas. Några problem vid skapandet av en 
WAP-applikation har uppmärksammats och här följer en redovisning av de problem 
som utvecklarna stött på. Hur teorin anser att dessa problem ska undvikas och hur 
utvecklarna har löst problemen när de uppstått kommer att redovisas. 
 
Ett vanligt problem i utvecklingen av WAP-sidor är testningen av sidorna. Att göra 
verklighetstester på verkliga telefoner blir kostsamt. Dessutom blir det arbetsamt att 
sitta med en liten mobil enhet och testa varje ny uppdatering som görs under utveck-
lingen av en WAP-sida. För att förenkla testningen finns det emulatorer, där WAP-
sidan kan simuleras. Att använda en emulator löser förvisso en del problem men 
utvecklaren bör ha i åtanke att även emulatorer har sina nackdelar. Utvecklaren ska 
t.ex. inte förvänta sig att emulatorer kan efterlikna de mobila enheternas verkliga 
beteende exakt (Bennet, 2001; Andersson, 2001).  
 
Utvecklarna anser att emulatorerna ofta har större kapacitet än telefonerna, vilket gör 
att det som ser ut att fungera i emulatorn inte nödvändigtvis behöver fungera i telefo-
nerna. Detta stämmer överens med teorin som varnar för detta.  

 
Datamängd är en annan svårighet, när det blir mycket data som ska presenteras och 
matas in, behövs flera kort för att ta sig genom all information. Det är också svårt att 
få ett ”lagom” djup i sidan, dvs. det är svårt att dela in data i rätt mängd undernivåer.  
 
Det bättre att ha 30 länkar på en och samma sida, än att ha fem länkar på sex sidor. 
Försök att hålla sidorna så korta som möjligt. Speciellt interaktiva sidor ska vara 
korta eftersom användare upplever att han/hon tappar kontrollen över vad som hän-
der om sidan är längre än två helsidors scrollning. Undvik tomma rader då det kan 
lura användaren att tro att sidan är slut (”Web Services”, 2002). 
 
Ytterligare ett problem är när applikationen inte stödjer alla typer av klienter. Det går 
att använda sig av User Agents för att ta reda på vilken typ av klient som kommer 
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och sedan skicka anpassad data för den User Agenten. Enligt teorin är detta ett lämp-
ligt sätt att anpassa sidan för olika klienter (”Web Services”, 2002). 
  
Utvecklarna har använt sig av User Agents för att ta reda på vilken typ av klient som 
anropar och sedan skickas anpassad data för den User Agenten. Är inte telefonen 
känd av applikationen får den inte heller någon specialanpassning. Istället skickas 
standard WML, vilket kan medföra att applikationen inte fungerar på telefonen eller 
att den inte blir lika snygg som den skulle kunna bli på den. Detta är besvärligt att 
lösa eftersom det är svårt att veta vad alla telefoner klarar av eller inte. Det finns idag 
en mängd artefakter med stöd för WAP och det kommer nya hela tiden. Här kan det 
vara bra att använda minsta gemensamma nämnare för att få applikationen funge-
rande på så många klienter som möjligt.  Ytterligare ett problem som dykt upp här är 
att Nokia och Ericsson tagit fram egna verktyg för WAP-utveckling vilka inte riktigt 
följer samma riktlinjer t.ex. vid märkning av WML taggar. Detta kan leda till att 
applikationerna blir olika anpassade beroende på vilket verktyg som har använts. 
WAP är egentligen en standard men detta har alltså nonchalerats.  
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6 Diskussion 
Nedan följer diskussion och reflektion kring de resultat som behandlats i tidigare 
avsnitt. Avsnittet avslutas med en diskussion rörande den metod som använts. 

6.1 Information och layout 
Skapandet av WAP-applikationer baserade på befintliga webbsidor handlar inte om 
ren konvertering. Layouten på WAP-sidan blir inte densamma som på webbsidan. 
Utvecklare skiljer på information och layout. Det som bara är layout och egentligen 
inte fyller någon funktion på en webbsida blir nästan alltid överflödigt på en WAP-
sida. Det är viktigt att inte överarbeta layouten, WAP-sidor bör hållas korta och 
koncisa och det är bara den relevanta informationen från webbsidan som ska 
konverteras till WAP. Text går snabbt att skicka, därför blir textbaserade sidor snab-
bare även om de blir tråkigare för användaren att läsa. Att användaren är lite kräsen 
och tycker att många WAP-sidor ser trista ut beror mest troligt på att han/hon har 
vant sig vid de allt mer avancerade webbsidornas layout. Med tanke på de mobila 
enheternas displayer och begränsade kapacitet är det omöjligt att visa samma mängd 
data, som på en webbsida, på ett effektivt sätt på dessa artefakter. Det är därför ett 
måste för utvecklaren att ta reda på vilken information som är mest relevant för 
applikationen. Scripts används flitigt av samtliga utvecklare för att utvinna informa-
tion och är dessutom användbart för att skapa dynamiska applikationer. 
 
En av utvecklarna har använt sig av en förstasida vars enda syfte är att välja språk. 
Det kanske skulle vara bättre att ha ett förvalt språk och en tydlig länk där möjlighe-
ten att byta språk finns, då tanken är att användare ska komma åt informationen i 
applikationen på så få klick som möjligt skulle detta minska antalet klick användare 
som använder det förvalda språket behöver göra.  

6.2 Överföring 
Bandbredden är begränsad, vilket gör att utvecklaren måste tänka på vad som skickas 
över nätverket. Ju mindre data som skickas till klienten, när användaren ansluter till 
applikationen, desto snabbare går det. Bilder är stora och tar upp mycket bandbredd 
när de skickas. Dessutom kan bilder vara svåra att se, då alla klienter inte har samma 
typ av läsare. En bild säger mer än tusen ord men går det inte se bilden eller vad den 
föreställer säger den ingenting, bilder bör därför undvikas. Ska bilder användas bör 
de vara i WBMP-format, då andra bildformat kan ställa till problem för telefoner 
som inte stödjer dessa. Det går att använda JPEG-bilder även om det inte finns med i 
WML-standarden. Det verkar alltså vara upp till telefonen att stödja detta då det 
fungerar på flertalet telefoner. 
 
I WAP är det möjligt att ladda ner flera sidor samtidigt genom kortbuntar. Detta gör 
att klienten inte behöver kontakta servern lika många gånger. En annan fördel med 
kortbuntar är att användaren kan ladda ner alla sidor vid ett tillfälle och sedan bara 
navigera mellan sidorna i applikationen utan att ytterligare överföringar behöver ske. 
Navigering till ett redan laddat kort sker i stort sett omedelbart. Nackdelen med att ha 
flera kort är att alla kort måste hämtas samtidigt vilket kan resultera i en onödigt stor 
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WML-sida. Består sidorna av mycket information blir datamängden som skickas 
dessutom större. Överstiger datamängden telefonens kapacitet kan den inte hanteras 
och i värsta fall kraschar telefonen. Kort har använts av samtliga utvecklarna men 
kortbuntar har använts på olika sätt. Det är tydligt att den applikation som är upp-
byggd av en kortbunt är den som det går snabbast att navigera i mellan sidorna. Även 
fast en hel kortbunt laddas ner till telefonen tar den inte längre tid än de övriga 
applikationerna att accessa. Denna applikation har i och för sig minst datamängd och 
är därför kanske lättare att hantera som en kortbunt än de övriga. 

6.3 Kravspecifikation 
Av de studerade applikationerna är det bara en som faktiskt utvecklats utifrån en 
kravspecifikation. De övriga är skapade i reklamsyfte och presenterades i efterhand 
för kunden. Det är möjligt att de applikationerna skulle ha sett annorlunda ut om 
kunden varit med från början. Krav på hur applikationen skulle ha utformats kanske 
hade uppkommit om inte applikationen introducerats först när den var färdig. Efter-
som de flesta av våra fallstudieobjekt inte använt sig av kravspecifikation vare sig 
kan, eller vill vi bekräfta eller dementera den teorin. Däremot är kravspecifikation 
något som bör användas i utvecklingsarbetet enligt Hillborg (1999), men det är svårt 
att utforma en kravspecifikation när kunden inte blir inblandad. 

6.4 XML och XHTML som informationsbärare 
XML har bara använts av en utvecklare som menar att underhåll av applikationer 
förenklas. XML är plattformsoberoende vilket gör att samma information kan använ-
das oavsett hur och var den publiceras. Finns det flera applikationer som alla använ-
der samma rådata kan informationen anpassas för dessa genom stylesheets. De öv-
riga utvecklarna har inte använt XML och anser att XML inte behövs, om infor-
mationen redan finns strukturerad i en databas. Information lagrad i en databas gör 
att sidor kan genereras på liknande sätt som med XML, vilket gör att det inte behövs 
någon ytterligare strukturering i XML. Är informationen inte är strukturerad i en 
databas kan det vara fördelaktigt att använda sig av XML. Detta gör att informatio-
nen bara behöver uppdateras på ett ställe om flera applikationer ska använda samma 
data.  
 
Alla telefoner på marknaden idag har stöd för WAP, vilket gör att det är möjligt att 
få tillgång till information var som helst, bara telefonen har täckning. Det går dess-
utom relativt snabbt att ladda ner informationen och med 3G-nätet kommer WAP-
applikationer att laddas ner väldigt snabbt. Nya telefoner får allt större skärmar som 
dessutom visar färg. Det tillsammans med XHTML gör det möjligt att visa bilder på 
ett bra sätt. Sidorna blir mer webbliknande och användarna känner igen sig från det 
fasta Internet de är vana vid. Tidigare har nämnts att WML komprimeras innan den 
skickas över nätet. Detta är inte fallet med XHTML. Som en följd av detta kommer 
applikationer skapade för WAP, med WML, att levereras snabbare till klienten även 
fast bandbredden ökar. Hanterar sidorna bara textinformation i små mängder är WAP 
oslagbart. Vill utvecklare däremot presentera information mer grafiskt är det nya 
XHTML ett bättre angreppssätt.  
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6.5 Metoddiskussion 
Vi anser att de metoder vi valt har varit väl anpassade till vårt arbete och att vi med  
dessa nått en god insikt i hur utvecklandet av en WAP-applikation går till och vad 
utvecklaren bör tänka på. 
 
I utförandet av rapporten finns saker som kan ha gått snett vilket kan inverka på 
resultatet och reliabiliteten. Ingen av oss har tidigare utfört telefonintervjuer eller 
utformat en intervjuguide. De frågor som ställts kan ha formulerats på ett felaktigt 
sätt vilket kan leda till missuppfattningar från båda sidor. Eventuella missförstånd 
har vi försökt undvika genom att använda ljudinspelningar och att när oklarheter 
uppstått i analysarbetet har respondenten kontaktats igen för ytterligare förtydligande. 
Det är viktigt att forskaren håller sig objektiv i undersökningen och inte låter egna 
värderingar lysa igenom. Meningskoncentrering har använts i analysarbetet och om 
objektiviteten inte upprätthållits kan det leda till att de koncentrerade meningarna 
påverkats av våra egna värderingar. Meningskoncentreringen kan ha fokuserats på 
fel saker, vilket medfört att det missuppfattats vilken information som var relevant. 
Den litteratur som undersökningen utgått från har behandlat utveckling av WAP-
applikationer från grunden, inte hur befintliga webbsidor ska göras om till WAP. Det 
är möjligt att intervjuguiden skulle ha sett lite annorlunda ut om litteraturen som 
använts för teorin behandlat detta. 
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7 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att studera hur utvecklare gör information från befintliga 
webbsidor tillgänglig i WAP-miljö när de skapar WAP-applikationer. Svårigheter 
och eventuella problem med processen skulle också lyftas fram.  
 
Undersökningen har gjorts utifrån fallstudier och eftersom en fallstudie bara 
representerar en del av populationen kan inte några generella slutsatser dras. Utifrån 
forskningsfrågan, Hur går utvecklare av WAP-applikationer tillväga när information 
som finns på en befintlig webbsida blir tillgänglig i WAP-miljö?, har tillsammans 
med litteraturstudier och fallstudier följande slutsatser dragits: 

• Det är utvalda delar eller funktioner som görs tillgängliga i WAP-miljö, inte 
hela webbsidan. 

• WAP Forums specifikationer och riktlinjer används som utgångspunkt och 
ofta tillsammans med telefontillverkarnas riktlinjer. 

• För att hämta information från webbsidor och för att göra WAP-applikationer 
dynamiska har olika script använts. 

• Utvecklarna försöker håll sidorna korta och koncisa och endast använda rå-
data. 

• Sidorna är också textbaserade så långt det är möjligt. 
• Antalet inmatningar från användaren försöker minimeras. 
• Det är ingen idé att överarbeta layouten på WAP-sidorna, eftersom det blir 

bara påfrestande för de mobila enheterna att hantera applikationen.  
• Bilder har i allmänhet undvikits, speciellt de som inte fyller någon funktion.  
• Anpassning för olika klienter, mobila enheter, har skiljt sig åt hos alla utveck-

larna. Tre olika varianter har använts: 
- Genom att kontrollera vilken typ av klient som anropar skickas anpas-

sade sidor för den klienten  
- Använda minsta gemensamma nämnare och på detta sätt anpassa för 

så många klienter som möjligt 
- Inte anpassa alls utan överlåta helt till telefonen att bestämma hur 

informationen ska presenteras 
 
Kortfattade slutsatser kring problem och svårigheter: 

• Olika mobila enheter stödjer WAP olika vilket medför att anpassningar för 
enskilda enheter måste göras 

• Testningen av sidorna är besvärlig att utföra på små mobila enheter 
• Emulatorer löser vissa problem vid testning men klarar ofta mer än de verk-

liga enheterna  
• Stora datamängder är svåra att överföra till WAP-applikationer. Alltför stor 

datamängd får inte plats på ett och samma kort och överstiger datamängden 
telefonens kapacitet kan den i värsta fall krascha  

• Svårt att få ett ”lagom” djup i sidan. Det är inte önskvärt att ha för många 
undernivåer då användaren lätt tappar bort sig men det ska heller inte vara för 
mycket information på varje sida 
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7.1 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har en del funderingar dykt upp vilka skulle vara intressanta att 
studera vidare. I skrivandets stund har 3G nätet kommit igång på allvar vilket med-
fört högre dataöverföringshastighet. En fråga är hur WAP konkurrerar i 3G nätet mot 
t.ex. HTML och XHTML när utvecklare inte begränsas i samma utsträckning av 
bandbredden. En annan infallsvinkel kan vara att studera på vilket sätt WAP/mobila 
applikationer kan underlätta för fältpersonal i deras dagliga arbete. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

Berätta hur ni har gått tillväga vid utvecklingen?  
 
1. Hur utvinns informationen som ska vara kvar (från hemsidan) - används 

script eller görs det manuellt? 
 

2. Vilken information sparas resp. kastas från hemsidan? 
 

3. Hur har ni hanterat bilder? Har ni valt att utesluta dem helt eller  
använt "enkla" bilder? 

 
4. Har ni använt XML? I så fall på vilket sätt? 

 
5. Hur hanteras olika typer av klienter? 

 
6. Har ni tänkt på användaren vid utvecklingen - vad har gjorts för att det 

ska vara enkelt för användaren att använda sidan? 
 

7. Uppstod några komplikationer vid utvecklingen? (problem/svårigheter) 
 

8. Vad anser ni att en utvecklare bör tänka på och undvika vid WAP-
utveckling? 

 
9. Har du validerat WML koden för att se att den är korrekt? 

 
10. Har kravspecifikation använts? 

 
11. Har kort använts? Har sidorna delats upp i kortlekar (decks)? 



 

 

Bilaga 2 
 
Ordlista 
ASP Active Server Pages, ett scriptspråk från Microsoft som används på 

webben (Dictionary.com) 
 
Bluetooth En specification för korta radiovågor mellan mobila datorer, mobil-

telefoner, digitalkameror och andra mobile enheter 
(Dictionary.com).  

 
GPRS   General Packet Radio Services, en paketdatatjänst som kan erbjuda 

en bandbredd på upp emot 144 kbps för trådlös överföring av GSM 
(Dictionary.com). 

 
GSM Global System for Mobile communication. Arbetar i Europa på 900 

och 1800 MHz, men i Nordamerika på 1900 MHz (Dictionary.com). 
 
HTML  HyperText Markup Language, ett märkspråk som används för att 

strukturerar text och multimedia dokument på WWW 
(Dictionary.com). 

 
HTTP   HyperText Transfer Protocol, protokoll för att begära och skicka 

data över internet eller andra nätverk (Dictionary.com). 
 
IP adress  Den typ av adresser som används inom TCP/IP och därmed Internet. 

Adressen är en 32 bitars adress som består av fyra komponenter, 
ofta ser man adressen i textform. Adressen består av två delar, där 
den ena delen är en nätverks del som adresserar rätt nätverk och den 
andra är delen är en ”host” –del som adresserar rätt dator inom nät-
verket (Dictionary.com). 

 
Parser En tolk, kan också vara ett program som utvinner data ur en källfil 

(Dictionary.com). 
 
PDA Personal Digital Assistant. Bärbar apparat med mer funktionalitet än 

en mobiltelefon. En PDA har ofta en skräm på 160 x 100 pixlar och 
någon form av pekdon (Dictionary.com). 

 
Script  Ett program skrivet i ett scriptspråk t.ex. ASP (Dictionary.com). 
 
SMS Short Message Service. En tjänst i SMS som gör det möjligt att 

skicka korta meddelande om 160 tecken mellan abonnenter 
(Dictionary.com). 

 
UNICODE En 16-bitars teckenuppsättning vilken innefattar alla större skrivna 

språk. (Dictionary.com). 
 
URL Uniform Resource Locator. Den typ av adress som används i WWW. 

En URL består av fyra delar, den första anger vilket protokoll som 
skall användas, t.ex. HTTP eller FTP, den andra delen är en domän-
namnsbaserad IP-adress, den tredje delen som inte är nödvändig 
anger vilken port man skall använda och den fjärde delen som inte 



 

 

heller är nödvändig anger en fil eller plats i filsystemet 
(Dictionary.com).  

 
W3C  World Wide Web Consortium (www.w3c.org) Ett globalt forum för 

att upprätta internationella standards för att ledsaga utvecklare på 
webben. W3C innehåller specifikationer, riktlinjer, mjukvaror och 
verktyg (Dictionary.com).  

 
WAE Wireless Application Environment, applikationslagret i WAP-

porotokollstacken (Dictionary.com). 
 
WAP Forum WAP Forum är en icke-vinst drivande organisation vars syfte är att 

specificera riktlinjer för WAP applikationer (Fakhoury, 1999). För 
mer information om WAP Forum se www.wapforum.org 

 
WML Wireless Markup Language, det språk som används för att skriva 

WAP-applikationer (Ewert, 2000). 
 
XHTML Extensible HyperText Markup Language, ett nytt märkspråk tänkt 

att användas för alla framtida applikationer för såväl Internet som 
för mobilt (Wallace, 2002). 

 
XML Extensible Markup Language, ett regelverk för att skapa ett märk-

språk där utvecklaren själv döper sina taggar. En teknik för att ut-
byta data mellan olika datakällor (Hermundstad & Östlund, 2001). 

 


