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Abstract 

This master thesis has been done together with the company Ipendo Systems AB in Linköping. The 

company develops a system for administration of intellectual property called Ipendo Platform. 

Customers that use Ipendo Platform today are missing the possibility to visualize and analyze the data 

they have in the system.  

The purpose with this master thesis has been that from scratch sketch and realize a new module to 

Ipendo Platform that is visualizing and analyzing customers’ intellectual property.  Moreover has the 

purpose been to integrate the module with the European Patent Office’s public database to perform 

competitive analysis between companies.  

Because of the fact that Ipendo Platform is used by many different parties high demands on usability 

and quality exists. Because of these demands a prototype and iterative way to work with a close 

relationship to the customer has been used during the working process.  

The result of the master thesis is a standalone module to Ipendo Platform that visualizes and analyzes 

intellectual property. In addition of the module has the chosen way to work been compared to some 

common system development models to see which of them are good to use if one would like to work 

with prototypes and have high demands on usability.   



Sammanfattning 

Detta arbete har utförts tillsammans med Ipendo Systems AB i Linköping. Företaget utvecklar ett system 

för att administrera immateriella rättigheter som heter Ipendo Platform. Kunder som använder 

Ipendo Platform saknar idag ett sätt att visualisera och analysera den data som de har inlagda i 

systemet.  

Syftet med detta examensarbete har varit att från grunden ta fram och realisera en modul till Ipendo 

Platform som visualiserar och analyserar kunders immaterialrättighetsdata. Vidare har syftet också varit 

att integrera modulen mot Europeiska patentverkets publika databas så att konkurrensanalyser kan 

göras mellan olika företag.  

Då Ipendo Platform används av många olika intressenter ställer det höga krav på användbarhet och 

kvalitet. Ett prototypbaserat och iterativt arbetssätt med en nära relation mot kunden har därför 

används under utvecklingen.  

Resultatet av examensarbetet är en fristående modul till Ipendo Platform som visualiserar och utför 

analyser av immateriella rättigheter. Utöver modulen har det valda arbetssättet jämförts med några 

vanliga systemutvecklingsmetoder för att se vilka av dem som bäst lämpar sig att använda för att arbeta 

prototypbaserat med höga krav på användbarhet. 

 



   

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts i 

samarbete med Ipendo Systems AB under höst och vinter 2008. Denna 

rapport avslutar min utbildning till civilingenjör i Datateknik vid 

Linköpings tekniska högskola.    

 

Erik Pettersson  

Linköping 2009-03-18 
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1 Inledning 
Detta kapitel har för avsikt att klargöra rapportens ämne och problemområde. Förutom det kommer 

rapportens disposition att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med ett företag i Linköping som heter Ipendo Systems AB, 

i fortsättningen kallat Ipendo Systems. Ipendo Systems har cirka 20 anställda och arbetar delvis med 

utveckling och underhåll av ett system, Ipendo Platform, som används för att administrera immateriella 

rättigheter. De vanligaste typerna av immateriella rättigheter är patent, varumärken och mönsterskydd. 

En detaljerad bakgrund till dessa ges i kapitel 2.  

Ipendo Systems kunder efterfrågar en del funktionalitet som Ipendo Platform idag inte tillhandahåller. 

Detta examensarbete har gått ut på att på ett strukturerat och metodiskt sätt utveckla en del av denna 

funktionalitet.  

Funktionaliteten som Ipendo Systems efterfrågar är:  

1. Kunder skall på ett lättbegripligt sätt kunna överblicka sin immaterialrättighetsportfölj samt göra 

enklare analyser av den.  

2. Kunder skall kunna analysera konkurrenters portföljer samt jämföra dessa portföljer mot sin 

egen.  

1.2 Syfte 
Den saknade funktionaliteten har gett upphov till följande syfte med examensarbetet:  

Syftet med examensarbetet är att på ett strukturerat och metodiskt sätt designa och realisera en lösning 

för att analysera och visualisera klienters immaterialrättighetsdata.  

1.3 Mål med arbetet 
I uppstartsprocessen för examensarbetet formulerades följande mål:  

1. Arbetet skall mynna ut i en produkt som för en användare lättbegripligt presenterar och 

visualiserar immaterialrättighetsdata.  

2. Produkten skall kunna göra analyser företag emellan genom att integrera systemet mot en 

publik patentdatabas.  

3. Produkten skall vara enkelt att använda men också innehålla tillräckligt med funktionalitet för 

avancerade användare.  

1.4 Avgränsningar 
Då detta arbete har skett under en begränsat tidsperiod har all funktionalitet som först varit tilltänkt 

inte utvecklats. Det prioriteringsarbete över vad som har utvecklats har skett i samråd med 
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projektledaren vid Ipendo Systems, Charly Nijm. Den arkitektur som har tagits fram har godkänts av 

Ipendo Systems affärsområdesansvarige för Ipendo Platform, Jesper Strige.  

1.5 Publicering av företagsuppgifter 
Ipendo Systems har godkänt att publicering av deras företagsnamn har skett i rapporten, likaså har de 

personer som omnämnts godkänt detta.  

1.6 Nyckelpersoner i arbetet 
Utan hjälp från vissa personer hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra. Charly Nijm har varit 

min projektledare och handlare på Ipendo Systems och har agerat både mentor och bollplank. Jesper 

Strige som är affärsområdesansvarig för Ipendo Platform har bidragit med många intressanta idéer kring 

arkitekturen av systemet. Joakim Frid har tillsammans med Toni Nijm agerat som kund och hjälpt mig att 

förstå nyttan av ett immaterialrättighetssystem från en annan sida än den tekniska. Sist har min 

examinator vid Linköpings tekniska högskola, Kristian Sandahl varit en stor hjälp. 

1.7 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dokumentet. Första gången de introduceras så ges en förklaring av 

begreppet. 

Immaterialrättsliga begrepp 

Förkortning Betydelse 

EPO Europiska patentverket (eng. European Patent Office) 

USPTO Amerikanska patentverket (eng. US Patent Office) 

IPC International Patent Classification 

ECLA European Classification System 

IP Immaterialrätt (eng. Intellectual Property) 

PCT Patent Cooperation Treaty 

WIPO World Intellectual Property Organization 

Fall (eng. Case) Immaterialrättighet i ett land eller region 
Tabell 1: Immaterialrättsliga begrepp 

Tekniska begrepp 

Förkortning Betydelse 

SSIS Microsoft SQL Server Integration Services 

Ipendo Platform Plattformen för att hantera immaterialrätt utvecklad 
av Ipendo Systems 

Tabell 2: Tekniska begrepp 

1.8 Rapportens syfte och mål 
Denna rapport är indelad i två olika spår. Ett spår där bakgrund, resultat och diskussion över vad som 

har producerats tekniskt presenteras. Det andra spåret, där också den teoretiska tyngdpunkten ligger, 

fokuserar istället på olika systemutvecklingsmetoder och hur arbete sker med dessa. Den 

systemutvecklingsmetod, eller arbetssätt som detta arbete har varit organiserat på presenteras som ett 
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resultat i kapitel 5. I slutet av rapporten vävs de två spåren ihop och diskussioner och reflektioner gör 

över resultatet. 

1.9 Disposition 
Här ges en beskrivning om vad varje kapitel i stort handlar om. 

Kapitel 1: Inledning - I detta kapitel presenteras rapportens mål, syfte och uppdragsgivare.   

Kapitel 2: Bakgrund - I detta kapitel ges en bakgrund till området immaterialrätt. Här ges också en 

beskrivning av Ipendo Platform, publika patentdatabaser och olika klassificeringssystem för patent.  

Kapitel 3: Teknisk bakgrund - I detta kapitel ges en kortfattad teknisk bakgrund till olika verktyg som har 

används under utvecklingsarbetet. 

Kapitel 4: Teoretiska utgångspunkter - I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för det 

resultat som redovisas i kapitel 5. Tyngdpunken ligger på en presentation av några vanliga 

systemutvecklingsmetoder och hur arbete med dessa sker i praktiken, prototyparbete samt om 

användbarhet.  

Kapitel 5: Resultat– I detta kapitel redovisas resultatet av det arbetssätt som har använts under 

utvecklingen och hur det har fungerat i praktiken. Förslag ges också på systemutvecklingsmetoder att 

använda enligt de premisser som har gällt under arbetet.  

Kapitel 6: Tekniskt resultat– I detta kapitel redovisas det tekniska resultatet av utvecklingsarbetet.  

Kapitel 7: Slutsats och diskussion– I detta kapitel så diskuteras det resultat som presenterades i kapitel 

5 och 6.     

För de personer som är intresserade av vad som tekniskt har producerats inom detta examensarbete 

rekommenderas kapitlen 1,2,3,6. 

För de personer som mindre intresserade av vad som tekniskt har producerats kan kapitel 3 och kapitel 

6 utelämnas.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrund till området immaterialrätt samt den plattform som är utvecklad av 

Ipendo Systems för att hantera immaterialrättigheter, Ipendo Platform. En bakgrund ges också till några 

olika publika patentdatabaser samt ett sätt att klassificera patent med hjälp av patentklasser.  

2.1 Bakgrund om immaterialrätt  
Då det utvecklade systemet arbetar med immateriella rättigheter ges nedan en kort beskrivning av vad 

immaterialrätt är för något och hur det används. Immaterialrätt, (eng. Intellectual Property), är en 

benämning på det område som genom lagar reglerar rätten till skydd för intellektuellt arbete. I Sverige 

menas oftast fyra typer av immaterialrätt, upphovsrätt, patenträtt, varumärken och mönsterskydd. (1) 

2.1.1 Upphovsrätt 

Upphovsrätt är den lagstiftning som skyddar mot utnyttjande av skapelser. En skapelse kan t.ex. vara en 

bok, en film eller en musikskiva. Upphovsrätt är den enda typ av de fyra ovan nämnda typerna som 

Ipendo Platform inte stödjer. Upphovsrätt förknippas ofta med copyrightloggan ©.  

2.1.2 Patenträtt 

Patenträtt är en lagstiftning som skyddar en viss uppfinning mot kommersiellt användande. Ett patent 

innebär ett lagligt dokument som beskriver en teknisk uppfinning (1). Den som äger ett patent har 

lagliga rättigheter att utestänga andra från att dra nytta av uppfinningen som patentet skyddar. Ett 

patent gäller bara i ett enskilt land, så för att skapa ett internationellt skydd för en uppfinning så måste 

en patentsökning ske i många olika länder. Om en uppfinning har gett upphov till patent i flera länder så 

bildar dessa en familj, eller en så kallad patentfamilj.  

Det finns ett flertal krav som en patentansökan skall uppfylla för att den ska bli godkänd, dessa är:  

 Nyhet, den uppfinning som ansökan gäller för får inte vara känd i någon form sedan tidigare. 

Detta gäller överallt i världen och det räcker att t.ex. en rapport finns publicerad om 

uppfinningen för att det ska räknas som om det inte är en nyhet. 

 Uppfinningshöjd, innebär att uppfinningen skall skilja sig från det som redan existerar idag.  

 Tillgodogöras industriellt, innebär att uppfinningen skall vara tillämpbar i industrin.  

En del länder skiljer sig en aning åt från ovan nämnda krav. T.ex. är en affärsmetod eller algoritm 

patenterbar i USA, något som inte är patenterbart i Sverige. (1) 

Det finns ingen form av världspatent att ansöka om, men det finns patentkontor som kan hantera 

ansökningar till flera länder samtidigt genom att avtal slutits länderna emellan. De två största organen 

för detta är PCT, Patent Cooperation Treaty, som har ca 130 medlemsländer och EPO, European Patent 

Office, som innefattar de flesta länder i Europa. (1) Skickas en PCT-ansökan in innebär detta förenklat att 

rätten köps att gå vidare med sin uppfinning in i medlemsländerna. En PCT-ansökan ger alltså inget 

patent i sig, utan istället köps en tidsfrist på ca 30 månader. Under denna tid kan en utvärdering av 

marknader ske och inlämning av patentansökningar kan sedan göras i endast de länder som är 

intressanta.  
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Om en ansökan till EPO skickas in och den blir godkänd blir oftast ansökan också automatiskt godkänd i 

EPO:s medlemsländer. Arbetsrutinerna ser olika ut i olika medlemsländer, en del godkänner en ansökan 

som EPO godkänt direkt medan andra gör en egen granskning och kan då finna skäl att avslå den.   

En ansökan räcker till EPO räcker men för att den ska bli godkänd i varje land måste vissa delar av 

patentet översättas till det lokala språket. Tillkommer gör också de patentavgifter som gäller i det 

specifika landet.   

 

Figur 1: Visualisering av en patentfamilj i Ipendo Platform 

Figur 1 visar hur en ansökningsprocess visualiseras i Ipendo Platform. För mer information om Ipendo 

Platform se avsnitt 2.2. I detta påhittade exempel visas hur ett ansökningsförfarande skulle kunna se ut 

för patent i några nordiska länder samt USA och Taiwan.  

En ansökning börjar med att en PCT-registrering och en registrering i Taiwan görs (TW figuren). Taiwan 

är ett av de länder som inte är med i PCT samarbetet, så ansöker man om patent där måste kontakt tas 

direkt med deras patentmyndighet. De ingångländer och regioner som blir valda att gå in i genom PCT är 

EP och USA (US). I detta fall görs alltså en EP-ansökan från en PCT-ansökan, vilket är fullt möjligt.  

När en EP-ansökan görs så väljs länderna Danmark, Finland, Italien och Sverige att gå in i. Ofta väljs 

betydligt fler, men för att förenkla figur 1 visas bara dessa här. 

I Ipendo Platform visualiseras status för olika ansökningar med hjälp av olika färger som synes i Figur 1. 

Grön innebär att en ansökan är registrerade, gul att den är under utredning och röd att patentet har gått 

ut eller är det har förfallit på grund av att en kostnad inte är betald.  

I Sverige är det Patent och registreringsverket, PRV, som godkänner en patentansökan. Efter att en 

ansökan är godkänd så publiceras den för allmänheten. Ett patent har generellt en livstid på 20 år. Efter 

denna tid är det upp till vem som helst att använda och dra nytta av det som patentet skyddar.   

Kostanden för att skydda en uppfinning kan skilja sig mycket åt. Ett giltigt patent kan i Sverige eller i USA 

skapas för under 5000 kr. Om ett internationellt skydd söks som sköts genom en patentbyrå med lokala 

representanter i de aktuella länderna kan kostanden överstiga flera miljoner (1). För att ett patent skall 

hållas vid liv måste också en avgift betalas varje år. Avgiften blir högre och högre för varje avgiftsår. I 

Sverige startar avgiften på 200 kr första året för att stanna på 4 500 kr det 20:e avgiftsåret. (1) 
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Prioritet är ett mycket viktigt begrepp i patentsammanhang och innebär att det datum patentet blev 

registrerat i ett patentverk är prioritetsdatumet för ansökan.  

 

 

Figur 2 illustrerar nyttan med prioritet. Om ett företag skickar in en patentansökan till PRV, Patent och 

registreringsverket, den 1 januari 2008 så blir detta prioritetsdatum för uppfinningen. Gör sedan 

företaget en senare ansökan för samma uppfinning till ett annat land, t.ex. USA inom tolv månader så 

kan prioritet anropas för den tidigare ansökan. Detta innebär att ansökan i USA räknas som om den var 

inskickad 1 januari 2008. Denna tolvmånadersperiod kan då användas till att översätta dokument, samla 

in pengar till avgifter etc. Allt material som är publicerat under denna tolv månadersperiod som annars 

skulle ha omöjliggjort ett godkännande måste då registreringsverk bortse ifrån. (1) 

Konflikter om patent uppkommer ofta. Ofta handlar det om vem som har rätten att använda resultatet 

från en uppfinning eller att patentet inte borde ha blivit godkänt från början. USA skiljer sig från resten 

av världen genom att i USA räknas det att den som kom på en uppfinning först, oavsett om den 

patenterade då eller ej, har rätten att utnyttja den. I de flesta länder gäller dock att den som har tidigast 

ansökningsdatum till det nationella patentverket är den som har rätten att nyttja patentet. Detta är en 

stor anledning till konflikter vilket har inneburit att USA har fått påtryckningar från resten av världen att 

ändra sina lagar som berör detta.  

Ett annat exempel på en konflikt som ofta uppkommer är vem som äger ett patent, är det uppfinnaren 

eller företaget som uppfinnaren arbetar på? Svaret är, att det beror helt på i vilket land som ansökan 

görs. I Sverige tillämpas en lag som kortfattat innebär att om man som uppfinnare söker ett patent för 

något som tillhör ens arbetsuppgifter, så tillfaller patentet arbetsgivaren.  

Ägandet av ett patent behöver inte betyda att man själv tillverkar produkter som använder sig av det. 

Ofta licensieras patentet ut till kunder, eller också används det för att blockera för konkurrenter så att 

inte de kan producera produkter som skulle ha dragit nytta av patentet.  

Exempel på uppfinningar som givit patent är blixtlåset, skiftnyckeln, tetraförpackningen och 

säkerhetsstickan (2). 

Ansökan skickas till USPTO 

Ansökan skickar till PRV 

1 år prioritetsperiod 

1 januari 2008 

1 januari 2009 

Konkurrent publicerar en artikel  under 2008 

Figur 2: Exempel på prioritetsordning vid en patentansökan 
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2.1.3 Varumärken  

Patent handlar om att skydda en teknisk uppfinning. Ofta behövs också skydd för saker som inte är 

tekniska och därför inte kan patenteras. Ett sätt att göra det kan vara genom ett varumärkesskydd.  

Ett varumärke är ett kännetecken som används för att särskilja en produkt från någon annan. Det kan 

t.ex. vara ett namn, en symbol, en ljudslinga eller ett tecken. Att ett varumärke är registrerat kan 

markeras genom symbolen ® som står för Registered Trademark. Symbolen ™ som står för Trademark. 

Trademark kan användas då en varumärkesansökan är inskickad men den då den ännu inte har beviljats. 

Varumärken förnyas i 10 års perioder. Det finns ingen livstid för varumärken utan de är aktiva så länge 

avgiften betalas. (1) 

Precis som för patent så är varumärken nationella och gäller bara i det land där ansökan har skett. Dock 

finns det precis som för patent avtal länder emellan vilket gör att registrering kan ske i flera länder 

samtidigt. De viktigaste samarbetena är CTM, Community Trademarks, vilket är ett samarbete mellan 

alla länder i EU. ARIPO och OAPI är två andra kända samarbeten.   

Att registrera ett varumärke är betydligt billigare än att registrera ett patent (1). Exempelvis kostar en 

CTM-registrering ca 20 000 KR med en avgift på 25 000 KR var 10:e år för att förnya registreringen. Ett 

patentskydd inom samma område skulle kosta betydligt mer. (1)  

Exempel på varumärken är (1). 

 Färger: Färgkombinationen blå, silver och röd för Red Bull. 

 Ljudslinga: Hemglass, ”Intel Inside”  

 Kombinationer av bokstäver: BBC, CNN, 7-Eleven 

 Objekt: Coca-Cola flaskan 

 

2.1.4 Mönsterskydd 

Mönsterskydd, (eng. Design), innebär att der går att söka ensamrätt på en design eller ett mönster.  

Mönsterskydd kan sökas på t.ex. en viss form av mönster på ett däck eller en design av en webbplats. 

Mönsterskydd skiljer sig alltså från patent då det inte behöver ha någon form av teknisk tillämpning. 

Mönsterskydd kan ofta förnyas i upp till 25 år.  

Precis som för patent och varumärken är mönsterskydd nationella och gäller endast i det land där de är 

godkända. Dock finns det precis som för patent och varumärken avtal slutna länder emellan vilket 

underlättar en registrering.   

Exempel på formgivningar som fått mönsterskydd är bärplockningsrör, pakethållebreddare och 

ljushanterare. (3) 
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Det är fullt möjligt att ha både ett mönsterskydd och ett varumärkesskydd för samma produkt. 

Exempelvis så mönsterskyddades konturen av Coca-Cola flaskan1 den 6 november 1915, ett skydd som 

nu sedan länge har gått ut. Coca-Cola har dock fortfarande ett varumärkesskydd för konturen på flaskan.  

 

 

Figur 3: Exempel på mönsterskydd - Coca Cola flaska (4) 

 

 

2.1.5 Sammanfattning 
Patent-, mönster- och varumärkesskydd bildar tillsammans ett effektivt skydd av en produkt. Patent är 

den immaterialrättighetstyp som oftast anses viktigast då den har betydligt högre ansöknings- och 

licenskostnader än de andra två.    

                                                           
1
 US Design Patent nr 48 160 
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2.2 Ipendo Platform 
Ipendo Platform är ett webbaserade system som används för att administrera data för immateriella 

rättigheter. Ipendo Platform gör enligt (5) primärt följande:  

1. Reducerar kunders kostnader genom att förenkla administration och kontakt med ombud. 

2. Ger kunder större kontroll och insikt om sina immateriella rättigheter. 

3. Ger kunder ett verktyg att analysera portföljen med. Detta för att få överblick över innehållet 

och för att maximera vinsten. 

4. Ge användare inom företaget en större förståelse för immaterialrätt. 

Ipendo Platform körs idag som en extern lösning för mindre kunder och som en intern för större. Med 

intern menas att Ipendo Platform körs på servrar stående internt på ett företaget och med extern menas 

att kunderna har ett konto på servrar som administreras av Ipendo Systems.   

Ipendo Platform förenklar administrationen av immaterialrättsdata genom att kunder kan öppna upp 

relevanta delar av sin portfölj för sina ombud. Eftersom systemet nås via webbläsaren kan ombud enkelt 

ansluta sig till en kunds portfölj oavsett var de befinner sig i världen. Dagligen använder mer än 120 

ombud Ipendo Platform för att kommunicera med sina kunder. (5) 

Inom många företag är uppfinningar otroligt viktiga och ligger till grund för hur bra resultatet för 

företaget blir på lång sikt. Ipendo Platform innehåller moduler som förenklar för uppfinnare att skicka in 

sina uppfinningar till immaterialrättighetsavdelningen på företaget. Har inte uppfinnare ett enkelt och 

smidigt system att skicka in potentiella uppfinningar via är risken stor att de struntar i det och att 

företaget på sikt förlorar en stor inkomstkälla. Ipendo Platform fungerar här som en 

kommunikationsportal inom det egna företaget. Uppfinnaren kan lägga till bilder och dokument till sin 

ansökan, immaterialrättsavdelningen kan granska dessa och sedan t.ex. kommunicera tillbaka till 

uppfinnaren om vissa saker behöver ändras eller utvecklas. Uppfinnare får också möjlighet att följa med 

hela sträckan från en tidig idé till ett patent. (5) 

Innan Ipendo Platform existerade så använda många kunder Exceldokument eller andra listor för att 

hålla reda på när frister gick ut och betalningar skulle vara gjorda. Ipendo Platform hjälper till med dessa 

bitar genom att skapa händelser och skicka påminnelser via e-post. I en nyutvecklad modul kan också 

årsavgiftsbetalning automatiskt ske via Ipendo Platform vilket innebär att kunder får en ännu säkrare 

hantering av sina betalningar.   

Kunder i systemet brukar ofta dela upp sin portfölj i flera familjer, där varje familj är en uppfinning eller 

något annat skyddbart. En familj består av ett eller flera fall där varje fall är en patentansökan i ett 

enskilt land eller region.  

Då många kunder har en stor portfölj med flera tusen familjer har Ipendo Platform ett verktyg för att 

skapa rapporter utifrån den information som finns. Det en del kunder saknar är förmågan att enkelt 

presentera en stor mängd information, något som detta examensarbete löser.  
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2.3 Publika patentdatabaser  
Patent har funnits länge, långt innan datorer och databaser var påtänkta. Lyckade försök har dock gjorts 

att samla in och digitalisera stora mängder patentmaterial och organisera i databaser. Detta kapitel 

redogör för några publika patentdatabaser och hur dessa kan användas för att hämta information.  

2.3.1 Espacenet  

Espacenet2, ofta skrivet esp@cenet, är ett webbaserat sökverktyg till en stor patentdatabas, INPADOC 

(eng. International Patent Documentation Center). INPADOC innehåller över 50 miljoner dokument från 

fler än 70 olika länder. Espacenet är översatt till fler än 30 olika språk, bland annat svenska, för att höja 

användbarheten.  

Via verktyget sker sökning med hjälp av olika termer för att få fram dokument, t.ex. nyckelord i titel, 

ansökningsnummer, sökande, uppfinnare eller patentklass. Verktyget passar utmärkt för vanliga 

användare men är inte tänkt att användas vid hämtning av stora datamängder (6). Ett dokument är 

oftast det samma som ett fall, det vill säga, en ansökan i ett specifikt land eller en region.  

2.3.2 Open Patent Services 

Då Espacenet inte tillåter nedladdning av stora datamängder finns det en webbtjänst (eng. webservice) 

framtagen av europeiska patentverket som tillåter automatiska sökningar utförda av t.ex. ett 

datorprogram. Tjänsten kallas Open Patent Service3 och exponerar sedan 11 november 2008 ett 

gränssnitt med i stort sätt samma funktioner som Espacenet. Tjänsten är fri att använda så länge ingen 

överbelastning sker (6).  

 

  

                                                           
2
 http://se.espacenet.com/ 

3
 http://ops.espacenet.com/ 
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2.3.3 INPADOC 

Både Espacenet och Open Patent Service arbetar mot databasen INPADOC. INPADOC är organiserad 

som i Figur 4 där den streckade rundade rektangeln i mitten bör ses som kärndatabasen. Kärndatabasen 

består av tre delar där den största Worldwide Database innehåller den största mängden dokument. 

Kärndatabasen består också av de två mindre databaser EP A som innehåller EP-ansökningar och WO A 

som innehåller PCT-ansökningar. A:t i databasnamnen står för att databaserna innehåller ansökningar 

som inte har blivit godkända ännu.  

Databasen INPADOC Legal Status Data innehåller uppgifter om händelser i en patentansökan eller ett 

patents liv. Detta kan t.ex. vara att en ansökan är inskickad, betalning av en avgift eller att patentet har 

förfallit.  

Databasen INPADOC Patent Family Data grupperar ansökningar som tillhör varandra i en familj. Detta 

innebär att det från ett patent går att se vilka andra länder som ursprungsuppfinningen är patenterad i.  

De ljusa rektanglarna i Figur 4 visar de olika språken som Espacenet är översatt till. 

 

 
Figur 4: Beskrivning av arkitekturen i INPADOC (7) 
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2.3.4 PAIR – Patent Application Information Retrieval 

PAIR, Patent Application Information Retrieval, är en tjänst från USPTO, United States Patent and 

Trademark Office, vilket är USA:s motsvarighet till Sveriges Patent- och registreringsverk.   

PAIR samlar endast patent och registreringar från USA men fördelen är att det går att söka efter mera 

detaljerad information än den information som finns i INPADOC (7). Saker som inte finns eller som inte 

är sökbara i INPADOC men som är det i PAIR är t.ex. krav, adressuppgifter för uppfinnare och sökande, 

ombud och namn på den som har granskat ansökningen.  

2.3.5 Sammanfattning 

Genom publika patentdatabaser kan sökning ske på ett effektivt sätt. Figur 5 visar hur sökning sker 

genom Espacenet och Open Patent Services i den underliggande INPADOC databasen. För amerikanska 

patentansökningar är PAIR ett bra hjälpmedel.  

  

INPADOC 

Espacenet Open Patent Services PAIR 

Figur 5: Vy över publika patentdatabaser 
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2.4 Patentklasser 
Att söka efter information i patentdatabaser kan vara svårt, dels på grund av den stora mängd 

information som finns och dels på grund av att det är svårt att veta vilka sökord som skall användas (1).  

Patentklasser är ett sätt att lösa detta genom att klassificera patent inom vissa områden. Flera 

standardiserade system finns där IPC, International Patent Classification och ECLA, European 

Classification är de som används mest (1).  

Patentklasser i IPC och ECLA är hierarkiska och organiserade i en trädstruktur där en indelning först görs 

av alla klasser i ett huvudområde. Dessa huvudområden är sedan uppdelade i mera specifika områden, 

som i sin tur är uppdelade i ännu mera specifika områden.  

Antag att någon t.ex. är intresserad av patent som finns inom området ångkokare (eng. Steam Cookers). 

Att göra en sökning på orden ”steam” och ”cooker” kommer troligtvis ge många irrelevanta träffar då 

dessa ord kan finnas i många olika sammanhang. Ett bättre sätt kan vara att söka genom klasser.  

I Tabell 3 visas hierarkin som går att använda för att hitta ångkokare i IPC systemet (1). A är 

huvudområdet ”human necessities” som sedan expanderas för att bli mer och mer detaljerat.   

Klass Namn 

A  Human necessities 

A4 Personal or domestic articles 

A47 Furniture, appliances, coffee mills, suction cleaners 

A47J Kitchen equipment 

A47J 27 Cooking vessels 

Tabell 3: Klasshierarki i IPC systemet 

IPC klasserna administreras av organisationen WIPO, (eng. World Intellectual Property Organization) 

som är en internationell organisation under FN där de flesta av världens länder är med. Klasserna 

uppdateras oftast vart annat år för att spegla ny teknik.  

ECLA uppdateras kontinuerligt av Europeiska patentverket och är i stort sätt en finare fördelning av IPC. 

IPC har sammanlagt ca 60 000 klasser och ECLA 120 000 klasser. (8) 

 

2.4.1 Patentklasser ur analyssynpunkt 

Patentklasser är viktiga ur analyssynpunkt då företag ofta är intresserade av att veta hur marknaden ser 

ut inom ett visst område. Exempelvis kan ett företag ha flera skilda affärsområden med helt skilda 

konkurrenter inom dessa områden. Om man då direkt jämför ett företag med ett annat kan detta ge en 

felaktig bild om det ena är specialiserat inom andra områden.  
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3 Teknisk bakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrund till några av de tekniska verktyg som har används vid implementeringen 

av detta examensarbete. Tanken är inte att ge en detaljerad beskrivning av teknikerna utan istället ge en 

kort sammanfattning så att diskussionen som görs i kapitel 7 kan följas utan problem.  

3.1 . NET och ASP. NET 
.Net är en teknik skapad av Microsoft under början av 2000-talet. Med .Net menas oftast ramverket 

(eng. .Net Framework) som bland annat innehåller är ett stort klassbibliotek med mycket färdig 

funktionalitet som underlättar för en utvecklare. Det finns flera programmeringsspråk att använda sig 

av. C#, VB.Net och C++.Net är tre vanliga. Kompileringen av ett programm eller klassbibliotek sker till 

skillnad från många vanliga programmingsspråk inte direkt till binärkod utan istället till en 

mellanliggande nivå. Denna mellanliggande nivå kallas CIL, Common Intermediate Language, och är 

samma oavsett vilket språk man använder. Fördelen med detta är till exempel att man enkelt kan 

använda kod skriven i ett annat språk en del man utvecklar i. En annan fördel är att då kompileringen till 

maskinkod sker den första gången programmet körs så kan kompilatorn optimera koden till den 

processortyp som exekverar koden. Flera olika versioner av ramverket finns och utveckling sker 

fortlöpande. 

ASP.Net är en utvecklingsmodell som används för att skapa dynamiska webbsidor. För att skapa ASP.Net 

webbsidor används något av programmeringsspråken ovan. Precis som i ramverket så finns det många 

färdiga komponenter och moduler som underlättar utvecklingen. I ASP.Net kan man använda en ”code-

behind” modell vilket innebär att man separerar sina webbsidor i två delar där den ena innehåller HTML-

kod som visas för besökare och den andra innehåller ren programmeringskod. 

IIS, Internet Information Services, är en webbserver som oftast används som värd för ASP.Net 

webbsidor. IIS finns bland annat inbyggt i Windows XP Professional och många versioner av Windows 

2003 Server och senare.   

3.2  XML 
XML (eng. Extensible Markup Language) är ett språk för att märka och skapa dokument. XML är skapat 

för att vara plattformsoberoende och används därför ofta i informationsutbyte mellan olika system.  

En dokumentmall är ett sätt att beskriva strukturen på ett XML-dokument. Två vanliga 

dokumentmallstyper är XML Schema (W3C) och DTD. En dokumentmall av typen XML Schema (W3C) har 

ofta filändelsen .xsd och en dokumentmall av typen DTD har ofta filändelsen .dtd.  

XML-filer kan valideras mot en dokumentmall. Om en validering blir korrekt innebär detta att XML-filen 

är formad enligt det schema som dokumentmallen beskriver. Detta är viktigt för att efter att en 

validering har gjorts så innebär det att det finns en garanti för att XML-filen är strukturerad på ett visst 

sätt.   
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3.3 Microsoft SQL Server Integration Services 
SQL Server Integration Services (SSIS) är en komponent till Microsoft SQL Server för att hantera import, 

export och transformeringen av data från och till olika typer av datakällor (9). Styrkan med SSIS är enligt 

(10) följande 

 Data Import/Export – SSIS gör det enkelt att flytta data från en plats till en annan, t.ex. från en 

flatfil till en databas. 

 ETL verktyg – SSIS klassas som ett ETL (Extrahera, Transformera, Ladda) verktyg vilket innebär 

att SSIS klarar av att extrahera data, för att sedan transformera om dessa och till sist ladda in i 

en databas.  

 Kontrollflöde – SSIS kontrollflödesmotor är inte enbart tillämpar för att processa data utan det 

är även möjligt att skicka e-post, skapa databasindex, utföra backuper och manipulera filer och 

kataloger. 

 Optimerat för stora datamängder – SSIS är optimerat för stora datamängder och då speciellt 

om det används tillsammans med Microsoft SQL Server men också genom att dataflöden kan 

parallelliseras och utföras parallellt. Exempelvis så visar (10) ett exempel där ett flöde skall 

hämta data från tio olika ftp-servrar. Hämtningen av data sker helt oberoende av varandra och 

parallelliseras därför helt automatiskt.    

Figur 6 visar ett typiskt dataflöde i SSIS. Den mesta av programmeringen sker genom att användning av 

färdiga komponenter, rektangulära block i figuren, från ett komponentbibliotek. Dessa kopplas sedan 

samman i den ordning som data skall flöda i. I exemplet sker följande: 

1. Data hämtas från fyra olika datakällor.  

a. Databasen Sales.  

b. Databasen CRM.  

c. En text fil  

d. En XML fil.  

2. Data från dessa fyra helt olika källor kombineras sedan till en datamängd genom komponenten 

Union All.   

3. Olika tranformationer utförs på datamängden, i figuren utförs en så kallad Fuzzy Grouping som 

är en inbyggd komponent för att gruppera data som liknar varandra.  

4. Data som har blivit transformerad delas upp i tre olika flöden genom komponenten Conditional 

Split.  

5. Data placeras i databastabeller.  
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Figur 6: Exempel på dataflöde i SSIS (11) 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel ges den teoretiska grunden till framförallt olika systemutvecklingsmetoder. En kortare 

genomgång görs också av arbete med prototyper och användbarhet.  

4.1 Systemutvecklingsmetoder 
När ett system skall implementeras används ofta en systemutvecklingsmetod för att strukturera arbetet 

på. I detta kapitel ges en presentation av fyra vanliga systemutvecklingsmetoder.   

4.1.1 Vattenfallsmodellen 

Figur 7 visar en skiss över den traditionella vattenfallsmodellen. Flödet sker från toppen till botten likt 

ett vattenfall där varje nytt steg inte får påbörjas innan det tidigare steget har blivit slutfört. Varje steg 

blir då en enskild och fristående fas i projektet. (12) 
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Nedan följer en beskrivning över de olika faserna i vattenfallsmodellen: 

4.1.1.1 Krav 

Inom denna aktivitet samlas och kategoriseras de olika krav som finns inom projektet. Eventuellt 

används också en analysfas innan kravfasen för att bättre hitta alla krav som finns. Kraven är till för att 

beskriva det som skall göras utan att säga för mycket om på vilket sätt det skall göras. Krav fungerar 

också som ett kontrakt mellan kund och utvecklare.  

4.1.1.2 Design 

Inom denna aktivitet definieras den övergripande designen av systemet. Med detta menas ofta hur data 

skall sparas och transporteras i systemet samt vilka moduler och paket det består av. (12) 

Här kan man göra på två olika sätt och antingen ta med hur användargränssnitt ska se ut eller också 

vänta med detta tills implementeringsfasen. Erfarenhet visar dock att tid ofta tjänas på att ha med 

skapande av användargränssnitt i denna fas. Programmeringen i implementeringsfasen underlättas 

också. (12) 

4.1.1.3 Implementering 

Under denna fas implementeras kod från den designspecifikation som skrevs i designfasen. Hit brukar 

enhetstester av kod också räknas.   

4.1.1.4 Test 

Under denna fas testas det utvecklade systemet. Ofta görs test i två nivåer där nivå ett är att testa så att 

programmet fungerar och inte kraschar. Nivå två är ett acceptanstest tillsammans med kunden där man 

ser att programmet uppfyller de krav som specificerades i början av projektet. Ofta uppkommer fel och 

defekter, vilka antingen åtgärdas direkt eller också, om de är för kostsamma inte åtgärdas 

överhuvudtaget. Vanligt är att om användbarhetsproblems hittas i denna fas så är de kostsamma att 

korrigera. (12) 

4.1.1.5 Underhåll 

I denna fas ingår att utbilda de som skall använda systemet samt att underhålla det.  

Krav 

Design 

Implementering 

Test 

Underhåll 

Figur 7: Vattenfallsmodellen 
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4.1.1.6 Vattenfallmetodens för- och nackdelar 

Vattenfallsmodellen har flera fördelar och nackdelar. Till dess fördelar brukar räknas: 

 Den stegvisa utveckling gör att projektmedlemmar blir disciplinerade och utvecklingen kan följas 

av både kund och tillverkare. (13) 

 Att konstruera krav och designspecifikation i ett tidigt skede minskar risken att något krav inte 

blir mött.  Vidare gör utveckling efter en given specifikation att risken minskar för att onödig 

funktionalitet tas fram.  (13) 

 Att konstruera krav och designspecifikation tidigt ökar också kvaliteten då det både är lättare 

och billigare att upptäcka fel och briser tidigt än att göra det sent. (13) 

 Det enkla flödet gör att projektet blir enkelt att kontrollera för projektledaren. (14) 

Till dess nackdelar brukar räknas: 

 Den största nackdelen med vattenfallsmodellen är att den inte är flexibel nog att klara av att 

kunderna ändrar sina krav. Ofta vet inte kunder i förväg med säkerhet vad de vill ha. Att då från 

början skriva en korrekt kravspecifikation som resterande faser bygger på är svårt. Vaga krav gör 

också det blir svårt att uppskatta tid och kostnad för projektet.  

 Den designspecifikation som skapas i designfasen kan se genomförbar ut på papper men kan 

visa sig bli för svår och kostsam att implementera i verkligheten. 

 Olika projektmedlemmar är kvalificerade i de olika faserna vilket kan leda till att en del inte har 

något att göra i vissa faser.   

 

4.1.2 Iterativ systemutveckling – RUP och OpenUP 

I en iterativ systemutvecklingsmetod gör man i stort sätt samma uppgifter som i vattenfallsmodellen, 

däremot görs det i flera iterationer eller omgångar. Ofta kan en iteration med de viktigaste kraven göras 

först. Efter det kan man eventuellt visa upp resultatet för kunden, för att få återkoppling och sedan 

påbörja nästa iteration. Även om man inte visar upp ett resultat för kunden så kan man ta med sig 

erfarenheter från det man lärt sig i en tidig iteration till senare.    
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Figur 8: Iterativ utvecklingsmodell (15) 

Figur 8 visar ett flöde för en iterativ metod. Efter en initial planering så itererar man runt ett flertal 

gånger i loopen i figuren. När man har itererat klart hoppar man ur loopen och sätter systemet i 

produktion.  

Ofta talar man om iterativa och inkrementella metoder och skillnaden mellan dessa. Skillnaden mellan 

dessa är i teorin är att med en inkrementell metod så utvecklar man delar av ett system som man sedan 

sätter i produktion. I efterföljande iterationer så lägger man till nya funktionalitet till den som redan 

finns. Nyckelbegreppet är att efter varje iteration så sätter man systemet i produktion. Med en iterativ 

metod så behöver man inte sätta systemet i produktion efter varje iteration. (12) 

Begreppet iterativ och inkrementell växlas ofta ihop och man talar ofta om iterativ utveckling fast man 

kanske menar inkrementell och vice versa. Skillnaden med att sätta systemet i produktion mellan varje 

iteration och att inte göra det är dock stor och det är viktigt att alla i projektgruppen vet vad som menas 

och vilken metodik man arbetar med. (16) 

En iterativ metod som har använts i många projekt är RUP, Rational Unified Process. I denna rapport 

används dock en lättviktsvariant av RUP, OpenUP/Basic 4, som representant för de iterativa metoderna.  

OpenUP/Basic lämpar sig bra för en mindre projektgrupp på 3 till 6 personer med en utvecklingstid på 

mellan 3 till 6 månader.  Nyckelbegrepp i OpenUp/Basic är att man vill ha en scenariodriven utveckling 

med användarfall och olika typer av UML-diagram. Man vill också fokusera på att ta fram en stabil 

arkitektur för systemet samt ha ett aktivt riskmedvetande under hela utvecklingfasen.  

Ett projekt i RUP eller OpenUP/Basic är uppdelat i fyra faser vilka är: 

 Förberedelse (eng. Inception) 

 Etablering (eng. Elaboration) 

 Konstruktion (eng. Construction) 

 Överlämning (eng. Transition) 

                                                           
4
 http://epf.eclipse.org/wikis/openup/s 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iterative_development_model_V2.jpg
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4.1.2.1 Förberedelse 

Inom denna fas så definieras projektets mål och syfte. Man enas också om hur lång tid projektet skall ta 

och dess budget. Man skriver också tidigt en risklista där man tar upp risker som kan uppkomma i 

projektet. En stor skillnad jämfört mot vattenfallsmodellen är att man i slutet av denna fas tar ett beslut 

om man skall gå vidare med projektet eller lägga ner det. Syftet med denna fas är alltså inte att ta fram 

detaljerade kravlistor utan istället försäkra sig om att projektet är genomförbart och att alla är överens 

och kostnad och tidsåtgång. (17) 

4.1.2.2 Etablering 

När man i slutet av förberedelsefasen har beslutat sig för att fortsätta med projektet så övergår det till 

etableringsfasen. Etableringsfasen viktigaste uppgift är att ta fram en fungerande arkitektur. Beroende 

på hur projektet ser ut och hur erfarna projektmedlemmarna är så innebär detta ofta att man måste 

skriva kod lite kod för att se att den arkitektur man tagit fram håller. (18) 

4.1.2.3 Konstruktion 

Under denna fas utvecklas den mesta av funktionalitet som är beskriven i förberedelse- och 

etableringsfasen. I slutet av konstruktionsfasen bör produkten fungera stabilt och vara redo för nästa 

fas. Man bör också ha gjort ett sluttest internt på företaget för att verifiera att produkten fungerar. Trots 

att konstruktionsfasen är pågår under längre tid än etableringsfasen bör de svåra besluten redan vara 

fattade. (18) 

4.1.2.4 Överlämning 

Syftet med överlämningsfasen är att överlämna produkten till kunderna. Här kan det ingå att installera 

systemet i kundens miljö samt att utbilda användarna i hur systemet fungerar. I denna fas gör man 

också en avstämning med kunden att de krav som togs fram i förberedelsefasen är uppfyllda.  

Figur 9 visar en exempelgraf över hur tiden i ett RUP projekt kan vara fördelad. En av nyckelpunkterna 

med RUP och OpenUP/Basic är att man skall kunna modifiera systemmodellen så att det passar det 

aktuella projektet. Detta innebär att helt andra tidfördelningar är möjliga.  
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Figur 9: Tid och resurser i ett RUP projekt (18) 

 

4.1.3 För och nackdelar med olika systemutvecklingsmetoder 

Iterativa och inkrementella systemutvecklingsmetoder har flera för och nackdelar jämfört med andra 

modeller.  

Till dess fördelar brukar räknas 

 Det är troligare att man bygger en produkt som användarna vill ha genom att arbeta iterativt. 

Detta på grund av att enligt (19) så används aldrig 45 % av all den implementerade funktionalitet 

i ett projekt om man arbetar enligt vattenfallsmodellen, en stor del av den funktionalitet som är 

implementerad används också så sällan att man kanske borde lagt tid och resurser på att 

utveckla annan funktionalitet istället. Enligt (19) så är lösningen på detta att arbeta iterativt och 

kontinuerligt involvera kunden i utvecklingsprocessen.   

 

 Risker hittas troligen i ett tidigare än om man använt vattenfallsmodellen. T.ex. om man har en 

risk att kunden inte kommer bli nöjd med produkten kan man utveckla den viktigaste 

funktionalitet för att visa kunden och kontrollera att man är på rätt väg. (19) 

 

 Projektpersonalen används på ett effektivare sätt. I vattenfallmodellen kan det bli så att 

kravanalytikerna skriver kravdokument som skickas till arkitekter som sedan skriver en 

designspecifikation som skickar det vidare till utvecklare som implementerar systemet efter 

denna. Detta scenario gör troligen att fler fel och misstag görs i utbytet av information samt att 

projektmedlemmarna inte blir lika engagerade och känner samma ansvar för produkten. (19) 

 I ett större projekt kan integrationen i slutet av projektet med vattenfallensmetoden vara 

krävande och ta lång tid. Med en iterativ arbetsmetod så har man löst detta genom att integrera 

efter hand.  (19) 
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Till nackdelar brukar räknas 

 En iterativ metod kräver mer planering, vilket leder till mer arbete för projektledare. (14) 

 Artefakter så som projektplaner, designdokument och modeller måste underhållas, granskas 

och godkännas efter varje iteration. (14) 

 Väljer man att arbeta inkrementellt så kan det vara svårt att dela upp arbetet så att ny 

funktionalitet kan skeppas ut under varje iteration. (14) 

4.1.4 Lättrörliga metoder - SCRUM 

Nackdelar med tungrodda metoder så som vattenfallsmodellen och i viss mån iterativa och 

inkrementella metoder så som RUP har gett upphov till ett behov av mera lättrörliga metoder. Dessa 

brukar med ett samlingsnamn kallas agila (eng. Agile). Agile betyder på svenska lättrörlig eller vig och är 

i sig ingen metod så som vattenfallsmetoden utan är istället ett antal värderingar och principer. Dessa är  

 Individer och samspel framför för processer och metoder.  

 Fungerande system framför omfattande dokumentation.  

 Samarbete med kunden framför att skriva kontrakt.  

 Arbete med förändring istället för att följa en plan.  

Några principer för lättrörliga metoder är följande: 

1. Högsta prioritet är att göra kunden nöjd genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull 

programvara. (20) 

2. Att krav ändras är naturligt. Välkomna ändrade krav och använd det till att höja kundens 

konkurrenskraftighet. (20) 

3. Leverera ofta, gärna med ett par veckors mellanrum. (20) 

4. Verksamhetsutvecklare och systemutvecklare måste arbeta tillsammans dagligen genom hela 

projektet. (20) 

5. Bygg projektet runt motiverade individer. Ge dem verktygen och stödet de behöver och lita på 

att de får jobbet gjort. (20) 

6. Det bästa sättet att kommunicera är ansikte mot ansikte. (20) 

7. Fungerande mjukvara är det primära måttet på framsteg. (20) 

8. Använd ett jämnt arbetstempo som inte är för högt för bästa prestationsförmåga på lång sikt.   

9. Hög kvalitet är nyckeln till högt tempo. Att söka hög kvalitet framför snabb utveckling lönar sig i 

längden.  

10. Att välja den enkla istället före det svåra är en grundläggande tanke. 

11. Projektgrupper som organiserar sitt arbete själva ger det bästa resultatet. 

12. Med jämna mellanrum utvärderar projektgruppen sitt arbetsätt och ändrar det därefter för att 

bli mera effektiva.  

Några lättrörliga systemutvecklingsmetoder är  
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 Adaptive Software Development5 

 Crystal, Dynamic Systems6 

 Development Method7 

 Feature Driven Development8 

 Extreme Programming9  

 SCRUM10I 

I denna rapport används SCRUM som ett exempel på en lättrörlig systemutvecklingsmetod.  

 

4.1.4.1 SCRUM 

I systemutvecklingsmetodiken SCRUM är det som levereras det viktigaste. Projektledare tillsammans 

med kund sammanställer en lista med saker som skall göras, en så kallad product backlog, vilken kan ses 

som en att-göra-lista. Denna lista prioriteras efter kundens önskemål där det viktigaste görs först.  

Projektgruppen arbetar sedan i 30 dagars cykler, så kallade sprint, där de i början sätter samman en lista 

över vad som skall vara med under varje sprint. Målet är att varje sprint skall öka produktens 

marknadsvärde. Figur 10 visar flödet. Det resultat som produceras efter varje sprint är alltså ett tillägg 

till det som fanns innan vilket gör att metoden är inkrementell.  

Enligt (21) är syftet med SCRUM att 

 Förbättra förmågan till att ge snabb respons på behov och önskemål från marknaden 

 Reducera spill och väntetid 

 Minska stressen hos personal och samtidigt öka produktivitet 

I SCRUM används daliga möten under varje sprint. Mötena är tidsbegränsade till 15 minuter och till varje 

möte skall deltagarna besvara följande frågor 

 Vad har du gjort sen förra mötet? 

 Vad har du planerat att göra idag? 

 Finns det några problem som hindrar dig från att nå ditt mål? 

Efter varje sprint hålls också ett längre möte där det ges utrymme att diskutera vad som har fungerat 

bra och vad som har fungerat dåligt under sprinten.  

                                                           
5
 http://www.adaptivesd.com/ 

6
 http://alistair.cockburn.us/crystal/crystal.html 

7
 http://www.dsdm.com/ 

8
 http://www.featuredrivendevelopment.com/ 

9
 http://www.xprogramming.com/ 

10
 http://www.controlchaos.com/ 
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Figur 10: SCRUM processen  (22)  

4.1.4.2 För och nackdelar 

Här nedan ges några fördelar med SCRUM. 

 SCRUM uppmanar till lagarbete och samarbete 

 Tidig återkoppling från kunden.  

 SCRUM är enkel att anpassa så att det passar det aktuella projektet.  

Och några nackdelar.  

 Med täta iterationer på 30 dagar kan mycket tid gå åt till arbetet med iterationerna istället för 

tid som skulle kunna läggas på utveckling.   

 

4.1.5 Spiralmodellen  

Spiralmodellen är också en iterativ modell. Att modellen kallas spiralmodellen framgår av Figur 11 då 

utvecklingen kan beskrivas som spiralformad. Modellen är en blandning av vattenfallsmodellen och en 

modell bestående av prototyping. 

Den stora skillnaden från vattenfallsmodellen är att den inte är dokumentdriven på samma sätt som 

vattenfallsmodellen utan är istället driven av vilka risker som finns i projektet. Modellen fungerar så att 

efter att identifikation av de största riskerna har skett så skall en lösning på dessa hittas genom 

prototyparbete.  Har det identifierats att användargränssnitt och design är de största riskerna så 

kommer modellen nästan bli en full prototypmodell, som endast drivs framåt av prototyparbete. Har en 

identifikation istället visat att de största riskerna ligger i budget och resurser så kommer modellen 

istället att svänga åt att bli mera sekventiell, som vattenfallmodellen. (23) 

En typisk iteration eller cykel i modellen innebär att en riskanalys görs.  Efter att de största riskerna har 

identifierats  görs en prototyp för att lösa dem. Efter att prototypen är klar utvärderas hur bra resultatet 

blev och hur om prototypen hjälpte till att lösa riskerna. I slutet av cykeln avslutas antingen projektet 

eller också utförs flera iterationer.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg
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Figur 11: Bild över spiralmodellen (24) 

4.1.5.1 För och nackdelar 

Fördelar 

 Ger ett bra stöd för att arbeta med prototyper. 

 Ger ett bra stöd för att arbeta med risker. 

Nackdelar 

 Kan vara svårt att uppskatta tid och kostnad för ett projekt. 

 Är i sin ursprungsversion lämplig för stora projekt som pågår under flera år. 

 Risker kan vara svåra att identifiera, och då metoden bygger på detta blir den svår att arbeta 

med.  
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4.2 Användbarhet 
Då det utvecklade systemet hade höga krav på användbarhet ges här en introduktion till begreppet.  

4.2.1 Bakgrund till användbarhet 

Det finns många parametrar som utvecklare måste ta hänsyn till när de utvecklar ett system, 

användbarhet är en av dessa. Användbarhet brukar ofta delas upp i sex delar (1). 

a) Ändamålsenligt – Kan systemet utföra det som användaren vill? 

b) Lärbarhet – Hur lätt är systemet att lära sig för olika typer av användare? 

c) Effektivitet – Hur effektivt är systemet för användare som använder det ofta? 

d) Lätt att komma ihåg- Hur lätt är systemet att komma ihåg för användare som använder det 

sällan? 

e) Tillfredställelse – Hur nöjd är användaren med systemet? 

f) Förståelse – Hur lätt är det att förstå vad systemet gör? 

Enligt (1) är det dock inte alltid viktigt att ett system får höga betyg i alla sex områden ovan. Istället 

måste det sättas in i det sammanhang i vilket systemet skall användas. Ett exempel enligt (1) är ett 

webbaserat system för att attrahera nya kunder, i det systemet vill man lägga tonvikt på att det är lätt 

att lära sig (b) samt att det tillfredställer användaren (e).  

För att undersöka hur hög användbarhet ett system har finns det många olika typer av tester man kan 

göra. Den enklaste är oftast att välja ett antal personer, som representerar den tilltänkta 

användargruppen, och sedan be dem att utföra de uppgifter man kan tänkas göra i systemet. Medan de 

utför uppgifterna observeras hur och vad de gör. Vad som sedan fungerar bra och dåligt tar man med sig 

och förbättrar systemet.   

För att kunna göra en bra utvärdering utav användbarheten i en produkt är det viktigt att identifiera de 

olika intressenter som finns. Ofta identifieras tre kategorier av användare baserat på deras involvering i 

produkten: 

 Primära användare – De användare som frekvent kommer använda systemet. 

 Sekundära användare – Tillfälliga användare eller de som användar systemet genom en 

representant eller ett ombud.  

 Tertiära användare – De som påverkas av introduktionen eller ett inköp av systemet.  

Dock finns det intressenter som inte passar in i någon av kategorierna ovan. T.ex. kan en projektledare 

ha intresse i att projektet håller sig inom en viss budget eller att det blir klart under inom en viss tid för 

att snabbt kunna lanseras.  

När man gör en användbarhetsutvärdering är det viktigt att först och främst testa systemet med de 

primära användarna. 
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5 Resultat 
Teoridelen i kapitel 4 beskriver några systemutvecklingsmetoder. I detta kapitel ges en beskrivning över 

den metod som de tekniska resultaten i detta projekt har tagits fram med.  

5.1 Bakgrund 
Ett flertal premisser gällde i detta projekt: 

 Utvecklingen har bedrivits av en person 

 Det färdiga resultatet skulle hålla hög användbarhet 

 Kravunderlaget var begränsat 

 Produkten som utvecklas var helt ny 

 Utvecklingsarbetet skulle ske metodiskt  

Premisserna ovan gav upphov till att en strategi för hur arbetet skulle utföras togs fram. Figur 12 visar 

den strategi som togs fram.  

 

 

 

 

Kravspecifikation 

Prototyp 

Iteration 1 

Iteration 2 

Systemtest och utvärdering 

Redo för produktion/ 

extra iterationer 

Feedback 

Figur 12: Strategi över arbetet 
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Flödet var följande 

1. Tillsammans med kunden togs en kravspecifikation fram.  

2. Utifrån kravspecifikationen identifierades de största riskerna. Dessa undersöktes i en tidig 

prototyp. Prototypen testade framförallt sättet att visualisera data för en användare. 

Prototypen började som en skiss på en whiteboardtavla. Skissen överfördes sedan till en 

webbaserad variant.  

3. Prototypen kommenterades av kunden för att verifiera att projektet var på rätt väg. Efter 

prototypen togs också beslutet att fortsätta med projektet.  

4. Kraven i kravspecifikationen samt extra krav som kommit fram från prototypen delades upp och 

prioriterades. Efter prioritering så togs beslutet att dela in dessa i två delar där de viktigaste 

kraven realiserades i iteration ett och de mindre viktiga i iteration två. 

5. Iteration ett planerades till fem veckor och iteration två till fyra veckor.  

6. Iteration ett implementeras. Under iterationen uppkom det nya krav som gjorde att 

funktionalitet tillkom och att iterationen tog längre tid en det var planerat.  

7. Implementeringen av iteration två påbörjades. Den ökade kravbilden från iteration ett gjorde 

dock att funktionalitet fick strykas och all den funktionalitet som först varit planerad i iteration 

två inte utvecklades. 

8. Efter implementeringen av iteration två var det planerat ett systemtest och en utvärdering av 

systemet. Efter detta skulle systemet vara redo för produktion eller om ny funktionalitet 

behövdes, flera iterationer.  
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6 Tekniskt resultat 
I detta kapitel ges en genomgång över vad som tekniskt har producerats inom detta examensarbete.  

6.1 Webbprojekt för analys en portfölj 
Ett webbprojekt för att analysera en portfölj tillhörande en kund i Ipendo Platform har skapats. 

Projektet består av tolv olika analyser som kan utföras på en portfölj. Analyserna består av allt från att 

visualisera hur portföljen är sammansatt till att visa skillnader mellan budgeterade och aktuella 

kostnader för delar ur en portfölj. Till analyserna finns det också olika filtreringsalternativ som 

användare kan använda för att filtrera fram intressanta delar.  

6.2 Microsoft SQL Server Integration Services 
Följande projekt har skapats med hjälp av SQL Server Integration Services, SSIS. 

6.2.1 Import av IPC klasser 

Ett SSIS projekt har skapats för att importera IPC klasser WIPO. WIPO är den organisation som 

administrerar och underhåller dessa klasser. Importen har skett genom att en inläsning av XML-filer har 

gjorts. Efter detta har transformationer och datakonverteringar utförts och till sist har en inladdning av 

data skett till en databas.  

6.2.2 Import av publik patentdata 

Den databas som har byggds upp i detta projekt bygger på information hämtad från EPO, European 

Patent Office. EPO har all sin information fritt tillgänglig genom ett gränssnitt kallat Espacenet. Detta 

gränssnitt lämpar sig bra för användare att söka redo på enstaka patentdokument ifrån. Kraftigare 

analyser, i form av databasfrågor finns det dock inget stöd för. EPO tillhandahåller då en rådatatjänst, 

direkt mot den underliggande databasen. En prenumeration kan tecknas för denna rådatatjänst vilket 

innebär att ny data veckovisa kan hämtas från EPO:s webbplats.   

I detta projekt har testdata från denna rådatatjänst hämtats och lästs in till en Microsoft SQL Server 

databas. Inläsningen har skett med hjälp av SSIS. Endast data som har varit intressant för projektet, med 

ett fåtal undantag har lästs in, detta för att försöka hålla datamängden mindre. 

Den information som har lästs in är i första hand försättssidan på en patentansökan. Se appendix för ett 

exempel på hur en förstasida ser ut. En förstasida innehåller grundläggande information om ett patent. I 

listan nedan listas information som oftast förekommer på en ansökan, undantag finns, speciellt 

innehåller gamla ansökningar bristfällig information.  

 Uppfinningens titel 

 Uppfinnare 

 Ansökningsdatum 

 Kort sammanfattning om patentet 

 Vilka klasser som patentet är klassificerat inom 

 Om det är en ansökan till en region innehåller förstasidan också vilka medlemsländer eller 

medlemsregioner som ansökan innefattar 
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I de fall där det har funnits information om citeringar till andra patent har den informationen också lästs 

in.   
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7 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel ges en diskussion om hur resultatet föll ut samt de slutsatser man kan dra av det. En del 

tekniska resultat är också så intressanta att de måste kommenteras. Kapitlet börjar med att det görs en 

återkoppling till det syfte och de mål som sattes upp i början av examensarbetets. 

7.1 Slutsatser med avseende på problemformulering  
Syftet med examensarbetet var: 

”Syftet med examensarbetet är att på ett strukturerat och metodiskt sätt designa och realisera en 

lösning för att analysera och visualisera klienters immaterialrättighetsdata.” 

En lösning är producerad för att analysera och visualisera klienters immateriella rättigheter. Vägen dit 

ska enligt syftet ha varit utförd på ett metodiskt och strukturerat sätt. Om strukturerad innebär 

sekventiella aktiviteter i form av kravanalys, design, implementering och test så har det skett. Att krav 

ändras och att kunden inte alltid vet vad den vill ha sker ofta och har inte varit ett undantag i detta 

projekt. I detta projekt var dock inte kunden riktigt klar med hur verktyget skulle användas. På grund av 

detta användes ett prototypbaserat arbetssätt. Skapandet av prototyper skall inte ses som om man 

tramsar runt utan istället när kunden inte riktigt vet vad den vill ha, kan det vara det effektivaste och 

billigaste sättet att uppnå resultat.   

De mål som sattes upp i början av examensarbetet var: 

1. ”Arbetet skall mynna ut i en produkt som för en användare lättbegripligt presenterar och 

visualiserar immaterialrättighetsdata.”  

2. ”Produkten skall kunna göra analyser företag emellan genom att integrera systemet mot en 

publik patentdatabas. ” 

3. ”Produkten skall vara enkelt att använda men också innehålla tillräckligt med funktionalitet för 

avancerade användare.”  

Mål ett, har uppnåtts. Mål två har inte uppnåtts då den utvecklade produkten inte är fullt integrerad 

mot en publik patentdatabas. Import av data från en publik patentdatabas har skett, dock räckte inte 

tiden till för att anpassa produkten så att den klarar av att arbeta med dessa data. Mål tre har uppnåtts 

då funktionalitet existerar för att gruppera, begränsa och filtrera ut data vilket borde räcka för 

avancerade användare. Räcker inte den befintliga funktionaliteten kan man exportera resultatet till 

Excel för att utföra tyngre analyser. 

 

7.2 Prototyparbete 
Designprocessen har gått till så att en design har tagits fram iterativt genom att först skissera utseende 

och funktionen mycket grovt på whiteboard. Efter detta så har en enkel datorvariant tagits fram för att 

få fram mer detaljer. Denna datorvariantprototyp har genomgått flera iterationer efter kommentarer 

och diskussion tillsammans med handledare och kollegor.  
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En tidig prototyp är något som var till stor nytta, inte bara små fel och brister hittades utan en större 

brist observerades också som helt hade missats i kravspecifikationen. Hade inte denna brist upptäckts 

hade arkitekturen blivit felaktig vilket hade fått stora konsekvenser. Flerlagerarkitekturen gör det också 

lättare att arbeta parallellt med en prototyp av det grafiska gränssnittet samtidigt som man i affärs och 

datalager också kan testa eventuella prototyper eller ”proof-of-concept”.  

En annan positiv påverkan med att tillverka en tidig prototyp är att man kan diskutera internt på 

företaget omkring den för att se vad man har för planer på lång sikt. Det kan ju vara så att man är så 

missnöjd med prototypen att man väljer att gå en helt annan väg från början, prototypen har i sådana 

fall varit lyckad.  

Ska man diskutera en prototyp med kunder är det viktigt att man är tydlig med att det verkligen är en 

tidig prototyp man visar för kunden och inget färdigt system på något sätt. Risken finns alltid att kunden 

blir missnöjd.  

I (25) verifierades hypotesen att man får mer negativ feedback om man har fler än en prototyp att 

utvärdera. I artikeln utvärderas tre olika pappersprototyper, och det visades sig att användarna kände 

sig mer bekväma med att ge kritik om det fanns flera prototyper till hands. Författarna påpekar dock att 

flera prototyper endast bör användas i början av prototyparbetet för att identifiera problem och brister 

medan man senare bör arbeta iterativt med den valda prototypen. Detta är inget som gjordes i detta 

projekt då fokus låg på andra delar. 

 

7.3 Slutsats om valet av systemutvecklingsmetod 
I dagsläget finns det många olika systemutvecklingsmetoder att välja på när ett nytt projekt skall startas. 

Många olika parametrar spelar in i valet, t.ex. 

 Hur stor budget har projektet? 

 Hur lång tid skall projektet ta? 

 Kräver kunden grundlig dokumentation över resultatet? 

 Hur pass föränderliga är kundens krav? 

 Hur bra vet kunden vad den vill ha? 

 Förväntar sig kunden att kunna testa systemet allt eftersom utvecklingen sker? 

 Är det stor risk att projektet kommer läggas ner? 

 Vilken metod föredrar projektgruppen att använda? 

Beroende på  vilka krav utvecklingsgruppen själva och kunden har är olika systemutvecklingsmetoder 

lämpade i olika situationer. Ett generellt val av metod är svårt att göra utan det unika projektet måste 

bestämma vilket metod som är bäst lämpad. Några riktlinjer kan dock ses, vilka är beskrivna nedan.  

En mycket viktig parameter som påverkar valet av metod är kunden och hur bra den vet vad den vill ha. 

De iterativa metoderna uppkom som en revolt på att vattenfallsmetoden var för stel och inte hade stöd 

för en flexibel kund.  
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En systemutvecklingsmetod tycker jag skall vara så enkel som möjligt. En metod skall underlätta arbetet 

och inte försvåra det. En iterativ modell som RUP, ger stöd för ett iterativt arbetssätt och en flexibel 

kund men anses fortfarande vara en tungrodd modell då mycket tid spenderas på dokument och 

standarder.  

I detta examensarbete har jag arbetat ensam i ett projekt vilket kan liknas med att en ensam konsult 

arbetar för ett företag. Att som extern konsult påverka de systemutvecklingsmetoder och de processer 

som en används på ett företag kan vara svårt. Arbetar man som projektledare eller ensam konsult har 

man säkert större inflytande än om man är inhyrd som utvecklare eller testare. Att anpassa sig efter 

kundens nuvarande processer är troligen ofta det man måste göra.  

Arbetar man mycket från en annan plats än resten av gruppen kan valet av systemutvecklingsmetod 

påverka. I lättrörliga metoder som t.ex. SCRUM där man förespråkar korta dagliga möten eller som 

Extreme Programming där man ibland bedriver programmering i par påverkar det fysiska avståndet.  

 

7.4 Teknisk diskussion 
I detta kapitel diskuteras de mest intressanta resultaten som uppkom under utvecklingen.   

7.4.1 Microsoft SQL Server 

Inom databasområdet är den viktigaste erfarenheten jag drar att det är otroligt viktigt ur 

prestandasynpunkt att indexera sina tabeller. I ett av de SSIS paketen som skapades så gjorde ett stort 

antal slagningar mot en tabell som var inte var indexerad. Efter att tabellen indexerads samt att en 

långsam procedur skrevs om gick exekveringstiden ned från 45 minuter till ett par minuter. I SSIS märks 

ibland indexeringsproblem tydligt genom att inladdningen av data går betydligt snabbare i början av 

programexekveringen är i slutet.   

7.4.2 Microsoft SQL Server Integration Services 

Flera projekt skapades med hjälp av SSIS. SSIS är enligt mig enkelt att komma igång att jobba med och 

fungerar utmärkt i de projekt jag skapat. En stor fördel är de många olika typerna av datakällor som kan 

använda. Att de också är så pass generiska att de efter datakonverteringar kan kopplas ihop hur som 

helst underlättar mycket. Många olika transformationer finns också vilket gör att manipulation av data 

kan ske på många sätt. 

Ett intressant val som gjorts i SSIS, till skillnad från dess föregångar DTS, är att rena dataflöden är skilda 

från kontrollflöden. Med dataflöden menas att läsa, transformera och spara data medan ett 

kontrollflöde istället innehåller de uppgifter som skall utföras, vilket kan vara att exekvera dataflöden, 

skicka e-post, bygga om databasindex eller att starta externa program. Denna uppdelning fungerar 

mycket bra enligt mig då den naturliga skillnaden som finns mellan dataflöden och kontrollflöden 

bibehålls. Det gör också att det blir enklare att hålla sitt projekt överblickbart . SSIS paket har annars en 

tendens att bli ganska röriga, ganska fort, och hade inte denna uppdelning använts hade det nog blivit 

ännu värre än det är idag.   
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Prestandamässigt fungerar SSIS mycket bra. I mitt paket med import av IPC klasser sker en import av 

100 000 klasser på ett par minuter medan importen av testdata på 30 000 dokument från EPO, där flera 

transformationer och logik utförs sker på under 15 minuter.   

Nackdelar som jag tycker finns med SSIS är dess dåliga implementering av XSLT-tolken.  XSLT är ett XML-

baserat språk som används för att transformera ett xml-dokument från ett format till ett annat. I mitt 

fall har jag använt det i båda mina projekt för att konvertera om komplexa xml-scheman till mera 

lätthanteriga. Problemen med XSLT-tolken uppkommer då transformation av stora xml-dokument på 

runt 100 mb görs. XSLT-tolken expanderar då hela xml-strukturen i minnet, vilket kan bli mycket stort 

om ett komplext schema används. I mitt fall så räckte inte ramminnet på 2 GB till för att hålla filen i 

minnet vilket gör att projektet inte går att köra. Lösningen blev att dela upp filerna i mindre delar så att 

de kan köras separat. Detta fungerade i mitt fall då data i xml-dokumenten var organiserade på ett 

sådant sätt att det gick att dela upp. 

Hög skalbarhet, det vill säga det paket som har skapats skall gå att skala upp till stora datamängder är 

ett område som Microsoft säger att SSIS skall vara bra på. Jag tycker dock att med den nuvarande 

hanteringen av XML och XSLT så misslyckas SSIS katastrofalt på just den biten.   

 

7.5 Ipendo Systems åsikter om resultatet 
Ipendo System är nöjda med resultatet. De har fått ett verktyg som kan analysera och visualisera en 

kunds portfölj. Ipendo Systems tror att detta verktyg kommer att lämpa sig bra för kunder som har stora 

portföljer och på grund av detta får svårt att överblicka dem.  

Det är planerat att släppa en pilotversion till några kunder i börjar av mars 2009. Ipendo Systems 

planerar också att visa verkyget under några konferenser under våren 2009. Ipendo Systems anser också 

att detta verktyg ger en ny dimension till de verkyg som de redan har och planerar att bygga vidare på 

detta arbete i framtiden.   
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9 Appendix A - Mötesprotokoll 
Nedan följer en kort sammanfattning över de viktigaste mötena som legat till grund för 

kravspecifikation, design och arbetsätt. Inom parentes anges det nummer som mötet citeras med i 

rapporten.  

Möte 1: (26) 

Medverkande: Erik Pettersson, Toni Nijm 

Toni och Jag hade ett 2 timmar långt möte där Toni presenterade en kort bakgrund till området 

immaterialrätt och hur deras system, Ipendo Platform, används. Efter detta gick vi igenom vad han ville 

ha ut av det system som skulle produceras. Mötet var väldigt fokuserat på vilka analyser som skulle 

kunna göras och hur detta skulle presenteras för användarna.  

Möte 2: (27) 

Medverkande: Erik Pettersson, Charly Nijm, Toni Nijm 

Till detta möte hade jag tagit fram en funktionell anatomi med användningsfall och funktioner över 

systemet. Vi gick igenom denna och delade upp projektet tre iterationer, där iteration ett innehöll den 

viktigaste funktionalitet, iteration två det som också var viktigt fast inte lika viktigt som iteration ett och 

iteration tre som inte var viktigt och kunde skjutas till framtiden. Funktionaliteten i iteration två var 

antingen ny eller byggde också på funktionaliteten i iteration ett.  

Möte 3: (28) 

Medverkande: Erik Pettersson, Charly Nijm, Joakim Frid och Jesper Strige   

Till detta möte hade jag skrivit en skiss över arkitekturen och skickat till Jesper och Charly. Meningen 

med detta möte var att diskutera kring vilka framtidsplaner som fanns kring modulen som skulle 

utvecklas och vad detta kunde få för konsekvenser kring arkitekturen. Joakim, som är 

immaterialsättexpert, och alltså av ett helt annat område en jag, hade många intressanta idéer kring 

framtiden och vad han ville att systemet skulle klara av på lång sikt. Att få kommentarer och tankar från 

en med en helt annan bakgrund var mycket givande. Charly som är VD vid Ipendo Systems bidrog med 

många intressanta tankar kring hur han trodde att systemet skulle användas och hur han skulle ha 

använt det till. En hel del ny funktionalitet som inte tidigare hade upptäckts, kom fram nu. Vi var alla 

överens om att all den framtida funktionalitet som kom fram inte var något jag skulle hinna produceras, 

däremot skulle jag tidigt kunna styra in arkitektur och design mot detta att detta var den framtidsbild 

som alla var enliga om. Detta skulle göra att man förhoppningsvis skulle slippa bygga om systemet från 

grunden när ny funktionalitet skulle läggas till. 

Jesper, som har stor erfarenhet av arkitektur och design bidrog med många nya infallsvinklar om hur 

arkitekturen skulle se ut i botten av systemet, detta tror jag kommer att få stora konsekvenser när 

systemet utsätts för en hög belastning ute i produktion.  
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På svenska 
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