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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar systemutvecklingsprocessen med fokusering på utveck-
lingsarbete och utvärdering. Syftet med uppsatsen har varit att genomföra ett 
systemutvecklingsarbete. För att uppnå det har två förstaversioner av en Java-
applikation utvecklats. De två applikationerna jämförs och utvärderas sedan för 
att ge ett svar på vilken som bäst lämpar sig för vidareutveckling. 
 
Ett annat syfte med arbetet har varit att utveckla mig själv och av den anledning-
en har jag valt att göra två applikationer på olika sätt. Då applikationerna han-
terar sökning av böcker skrivna av Astrid Lindgren har ett delsyfte inneburit att 
sprida information om författarens böcker och göra det enklare att få informa-
tion om dem. 
 
Uppsatsen kan användas som ett praktiskt exempel på hur ett systemutvecklings-
arbete kan gå till. Arbetet beskrivs främst utifrån rollen som utvecklare och 
utvärderare men jag har även varit beställare då jag gett uppdraget till mig själv. 
Av de två applikationerna som utvecklats körs klientapplikationen lokalt på 
datorn medan serverapplikationen ligger på en server där användaren kommer åt 
den genom en webbläsare. 
 
Efter utvecklingen genomfördes en utvärdering som bestod av tre delar. Jag kon-
trollerade hur väl de krav som ställts upp innan utvecklingen tillgodosetts. Där-
till genomfördes en egen testning och även acceptanstester med tänkta använd-
are. Resultatet påvisade att applikationerna blev väldigt lika och hade ungefär 
samma förutsättningar för en vidareutveckling. Skillnaden ligger i hur använ-
daren kommer åt applikationen. Min bedömning är att serverapplikationen är 
bäst lämpad för vidareutveckling då fler användare kommer åt den på ett enkelt 
sätt.  
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Kapitel 1 – Inledning 

1 Inledning 
I det här kapitlet kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras och förkla-
ras. Uppsatsens struktur och innehåll specificeras för att underlätta för läsaren. 
 

1.1 Bakgrund 
”En systemvetare är både intresserad av verksamhetsfrågor och tekniska 
frågor. En systemvetares kompetens är bred till sin karaktär och en system-
vetare kan diskutera och driva IT-utveckling såväl tillsammans med verk-
samhetsföreträdare som med teknikexperter. En systemutvecklare arbetar 
huvudsakligen med analyser av verksamheter och att föreslå förändrings-
behov, design av IT-system och utvärdering av IT-system.” (SVP webbsida, 
2005) 

 
När jag påbörjade det systemvetenskapliga programmet hade jag ingen kunskap 
eller erfarenhet av programmering. Innan det här arbetet påbörjades upplevde 
jag att jag fortfarande hade bristande kunskaper inom området. Under min 
utbildning har vi använt oss av programmeringsspråket Java. Jag hade innan det 
här arbetet en viss förståelse för Java och dess uppbyggnad men saknade kun-
skapen för att på egen hand få någonting att fungera. Jag upplevde det här som 
att jag saknade en del i systemutvecklingsprocessen, vilket jag ville ändra på. I 
det här arbetet har jag utvecklat två olika versioner av en Java-applikation där 
man kan söka efter böcker som Astrid Lindgren skrivit och information om 
dessa.  
 
För att få en helhet har jag genomfört arbetet som en systemutvecklingsprocess, 
där vissa delar har givits mer fokusering. Man kan se uppsatsen som ett exempel 
på hur systemutvecklingsarbete kan bedrivas, från början till slut. Arbetet kan då 
användas för att få en inblick och förståelse för hur utvecklingen av ett datorpro-
gram kan gå till. Jag har själv skapat en kravspecifikation och utgått från den när 
utvecklingen genomfördes. Därefter gjordes en utvärdering av arbetet och dess 
resultat. 
 
Jag har valt att utveckla två versioner av Java-applikationen för att sedan kunna 
jämföra dessa och se likheter och skillnader dem emellan. Att jag har utvecklat 
två versioner gav mig möjligheten att utvecklas mera eftersom området angreps 
från olika håll och på olika sätt. För läsaren innebär det även mer matnyttig 
läsning då applikationerna kan ställas mot varandra. Då utvecklingen sker i 
enkla förstaversioner kan applikationerna i utvärderingen ställas mot varandra 
för att kunna diskutera vilken av dem som lämpar sig bäst att vidareutveckla. 
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Jag föreställer mig att systemvetaren är lite av själva spindeln i nätet och då 
krävs att denne har förståelse och kunskap om alla stora delar som system-
utveckling innefattar. För att jag ska få en bättre helhetsbild av systemvetarens 
alla arbetsområden så behöver jag få en bättre inblick i den tekniska delen av 
systemutvecklingsarbetet. Genom en bättre teknisk förståelse ges även en bättre 
total förståelse av arbetsprocessen.  
 
När de första datasystemen utvecklades var det kodning och testning av program 
som tog mest resurser. Genom åren har programmerarens roll utvecklats från att 
omfatta hela arbetskedjan mellan specifikation och kodning till att innefatta mer 
detaljerad teknisk design, kodning och testning. Många anser dock att det är vik-
tigt med kontinuitet mellan de som utformar kraven och de som programmerar 
dem. (Wiktorin, 2003)  
 
Redan i systemvetenskapliga programmets första kurs, Introduktion till föränd-
ringsanalys, programmering och datorteknik, fick vi stifta bekantskap med 
programmering och Java. I årskurs två läste vi kursen Konstruktion och förvalt-
ning av programvara där Java-laborationer var en av delarna som ingick. Under 
tredje året följde kursen Objektorienterad systemutveckling, där vi gruppvis 
skapade ett bokningssystem med hjälp av HTML och Java Servlets. De här 
kurserna har gett mig en grundförståelse för området, men helhetsbilden och 
kunskapen att själv kunna genomföra en utveckling har saknats innan det här 
arbetet utfördes. 
 
När jag bestämt mig för att i den här uppsatsen genomföra ett utvecklingsarbete 
kände jag att det inte räckte för att kunna säga om och hur mycket min tekniska 
kunskap inom området förbättrats. Efter utvecklingen krävdes någon form av 
uppföljning för att kunna avgöra hur väl arbetet bedrivits och för att kunna av-
göra vad arbetet bidragit med. Det här behovet av uppföljning är intressant både 
för mig personligen och även av allmänt intresse för att avgöra relevansen av 
mitt utvecklingsarbete. Utvärderingen ligger även till grund för att avgöra vilken 
av de två utvecklade applikationerna som lämpar sig bäst för vidareutveckling. 
 
Det finns två dominerande anledningar till att genomföra en utvärdering. Den 
första är att man vill få beslutsunderlag för att se om ett genomfört program ska 
fortsätta att genomföras i nuvarande skick, om man ska vidareutveckla det eller 
om det bör läggas ner. Då man genomför utvärderingen på det här sättet kallas 
den för summativ utvärdering. Den andra formen av utvärdering genomförs med 
syftet att ge ett pågående program stöd och hjälp. Då utvärderingen sker på det 
sättet kallas den för en formativ utvärdering. (Jerkedal, 1999) 
 
Jag har i arbetet valt att applikationerna ska behandla böcker skrivna av Astrid 
Lindgren eftersom jag själv har ett stort intresse för hennes böcker. Applikation-
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erna jag har utvecklat ger användaren möjlighet att söka bland Astrids utgivna 
verk, exempelvis för att hitta alla utgivna böcker om Pippi Långstrump men 
även att hitta verk man kanske inte kände till. På så sätt kan systemet vara av 
nytta för den som känner till Astrids böcker men även för den nyfikne läsaren 
som vill utvidga sina horisonter. 
 
Över hela världen spenderas väldigt stora summor just på IT. När det handlar 
om så stora pengasummor blir det än viktigare att utvärdera resultatet av sats-
ningen. En del utvärderingar fokuserar på mer hårda ekonomiska kriterier 
medan andra fokuserar på mjukare användarorienterade kriterier. (Cronholm & 
Goldkuhl, 2003) 
 
Utvärdering av mjukvaror är viktigt eftersom organisationer numera helt och 
hållet är beroende av sina system, samt att stora summor investeras i dessa. Den 
ideala situationen är om utvärdering påbörjas redan innan utvecklingen är färdig, 
så att resultaten från utvärderingen kan börja användas för utvecklingen av 
senare releaser redan innan första versionen släppts. (Sommerville, 2004) 
 
Det finns många intressanta aspekter på ett systemutvecklingsarbete och därav 
många olika sätt att utvärdera resultatet. I det här arbetet ligger fokus mer på 
mjuka kriterier och att utifrån mitt eget omdöme likväl som tänkta användare 
besvara hur applikationerna upplevs. Det här är ett led till att kunna bedöma 
vilken applikation som bör vidareutvecklas samt hur den kan förbättras och 
bättre bemöta användarens önskemål. 
 

1.2 Syfte  
Syftet med min uppsats är att genomföra ett systemutvecklingsarbete där fokus-
eringen ligger på utveckling och utvärdering. Jag har utvecklat två olika första-
versioner av en Java-applikation där man kan söka efter fakta om böcker som är 
skrivna av Astrid Lindgren. Dessa två varianter har sedan jämförts i en utvärde-
ring, vilket fungerar som beslutsunderlag för vilken applikation som bör vidare-
utvecklas. 
 
Applikationens syfte är att sprida information om Astrid Lindgren och hennes 
verk samt göra den informationen mer lättillgänglig. Ytterligare ett syfte med 
själva uppsatsen är att vidareutveckla mig själv och då framförallt inom 
programmeringsområdet. Jag vill förstå det området bättre samt då även få en 
större förståelse för systemutveckling som helhet.  
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1.3 Frågeställning 
För att uppfylla syftet med mitt systemuvecklingsarbete har jag satt upp ett antal 
frågeställningar. Huvudfrågan i mitt arbete är: 

- Vilken av de båda applikationerna lämpar sig bäst för vidareutveckling 
och vad är det som avgör valet? 

 
För att kunna svara på min huvudfråga har följande delfrågor skapats: 

- Vilka skillnader och likheter uppvisar de utvecklade applikationerna 
utifrån genomförd utvärdering? 

- Vilka möjligheter och begränsningar har framkommit som troliga för 
respektive applikation vid vidareutveckling? 

 
För att kunna besvara om jag själv lärt mig något under arbetet så kommer jag 
även att reflektera över följande frågeställning efter utvecklingen: 

- Hur har min kunskap inom området utvecklats och förändrats under 
arbetets gång? 

 

1.4 Avgränsning 
Då applikationerna skapats i enkla förstaversioner har jag inte tagit upp alla 
Astrids Lindgrens verk i den här fasen. I uppsatsen behandlas överhuvudtaget 
inte databasdesign. Jag har lagt in värden i en databas för att kunna använda 
applikationerna men uppbyggnaden och designen av databasen diskuteras inte i 
uppsatsen. 
 
Jag har varit återhållsam när det gäller användarvänlighet i mina utvecklade 
applikationer. Fokus ligger på att sökningen ska fungera och att rätt information 
visas, det vill säga att applikationerna är fungerbara. Användaren ska förstå hur 
denne ska göra för att genomföra sökningar men mer användarvänliga aspekter 
som färg, form och storlek på objekt har inte prioriterats.  
 
Jag tar inte upp och diskuterar de utvecklingsverktyg som använts under utveck-
lingen. Jag har alltså inte diskuterat vilka eventuella tekniska problem som 
uppstått vid utvecklingen som har att göra med användandet av olika program. 
De valen samt motivering och diskussion kring dessa ligger utanför arbetet. I 
uppsatsen antas de program som använts enbart att fungera. 
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1.5 Målgrupp 
En av uppsatsens målgrupper är personer som vill öka sin förståelse för system-
utvecklingsprocessen. Uppsatsen kan tjäna som ett praktiskt exempel på hur 
utvecklingsarbete kan bedrivas och kan läsas av både den som saknar erfarenhet 
inom området likväl den som har mer kunskap. 
 
Är man intresserad av att själv skapa en Java-applikation kan man i uppsatsen få 
grundläggande information om olika alternativ, både utifrån utvecklingen samt 
utvärderingen. Arbetet kan då tjäna som både inkörsport till ämnet systemut-
veckling och inspirationskälla till det egna utvecklingsarbetet. 
 
I uppsatsen har jag även tagit upp utvärdering av applikationer vilket gör att en 
målgrupp utöver utvecklare blir personer med starkt intresse för utvärdering. Jag 
kommer att ge exempel på hur man kan genomföra en utvärdering av Java-
applikationer vilket kan ge en utvärderare inspiration och tips om vad som kan 
vara bra att tänka på. 
 
Ytterligare en målgrupp blir de Astrid Lindgren-kännare som skulle kunna få 
stöd av applikationen. Den här första fasen kommer inte att nå ut till alla men på 
längre sikt kan målet bli att sprida intresse och kunskap om böckerna. Både 
redan inbitna läsare, nyfikna läsare som vill vidga sina vyer samt kanske även 
bokförlag skulle kunna dra nytta av applikationerna. De här första versionerna 
som utvecklats har dock den allmänna intresserade läsaren som målgrupp.  
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1, Inledning, innefattar bakgrunden till arbetet tillsammans med de 
grundläggande förutsättningarna i form av syfte, frågeställning, avgränsning och 
målgrupp.  
 
Kapitel 2, Metod, beskriver hur och under vilka förutsättningar arbetet har 
bedrivits. 
 
Kapitel 3, Systemutveckling, ger en introduktion till ämnesområdet där även 
några mer centrala delar utifrån arbetets förutsättningar beskrivs. 
 
Kapitel 4, Utvärdering, beskriver hur utvärderingar kan gå till och även 
utgångspunkter för min egen utvärdering. 
 
Kapitel 5, Utvecklingen av applikationerna, beskriver hur utvecklingsarbetet 
gått till samt visar resultatet av applikationerna. 
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Kapitel 6, Resultatet av utvecklingen, redovisar resultatet av kravspecifika-
tionen, min egen testning samt acceptanstesterna med användare. 
 
Kapitel 7, Sammanställning av utvärderingens delar, ger en sammanställning av 
kravspecifikationen och min egen testning samt en sammanställning av 
användarnas kommentarer. 
 
Kapitel 8, Diskussion kring utvärdering och resultat, innefattar en diskussion 
kring det gemensamma resultatet av utvärderingen och arbetet som bedrivits. 
 
Kapitel 9, Slutsats, redovisar uppsatsens resultat, ger förslag på fortsatta studier 
samt innefattar en del reflektioner utifrån arbetet.  
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2 Metod 
Det här kapitlet beskriver arbetets vetenskapliga utgångspunkt både i form av 
författarens förhållningssätt samt hur arbetet har utformats och genomförts. 
Olika metoder beskrivs mer generellt för att sedan ge en mer ingående beskriv-
ning utifrån de delar som tillämpats under det här arbetet. I slutet av kapitlet 
finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna. 
 

2.1 Bakgrund till arbetet 
För att tydliggöra bakomliggande faktorer och förutsättningar för arbetet 
beskrivs här kort de val jag gjorde innan arbetet påbörjades och vilken betydelse 
de har. 
 
Under utvecklingen har jag valt att använda mig av Java som utvecklingsspråk. 
Det här valet var givet eftersom det är Java vi har arbetat med under min utbild-
ning. Jag hade en vilja att lära mig just det programmeringsspråket eftersom det 
har känts så svårt. Om jag valt att programmera i ett annat språk är det inte 
säkert att arbetet hade känts lika roligt och inte heller lika tillfredsställande 
efteråt. 
 
I arbetet har jag valt att låta applikationerna behandla böcker som är skrivna av 
Astrid Lindgren. Det här valet innebar för mig själv att arbetet var mer motiver-
ande eftersom området intresserar mig. Jag tyckte innan arbetet att det var vik-
tigt att jag valde ett område som betydde något extra för mig eftersom program-
meringsområdet kändes komplicerat. På det här sättet fick jag en extra motive-
ring att genomföra arbetet. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Det vetenskapliga synsättet syftar till att klargöra de kunskaper och antagande 
en person har innan ett arbete påbörjas. Dessa kunskaper och antaganden kan 
påverka arbetet på olika sätt och genom att nedan redogöra för dem kan detta 
tydliggöras. 
  

2.2.1 Förförståelse 
Alla människor innehar någon form av förförståelse som gör att vi kan tolka allt 
vi upplever. Redan som små barn lär vi oss saker som leder till att vi i vuxen 
ålder tolkar ett fenomen på ett visst sätt. Med förförståelse menas att vi inte 
enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen utan också i begreppet lägger 
till vår egen tolkning i form av förutfattade meningar, värderingar och egna 
erfarenheter. (Thurén, 1991) 
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Föreställningsramen innehåller medvetna och omedvetna antaganden om hur 
man ser på verkligheten. En människas antaganden avgör bland annat vad denne 
anser är rätt och fel eller viktigt och oviktigt. Förförståelsen sätter gränser för 
hur man tänker, vad man ser och hur man agerar. Som forskare är det viktigt att 
vara medveten om den förförståelse som styr arbetets uppläggning, metoder och 
resultat. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 

 

Upplevt av andra 

Mellanhänder 
Läroböcker, 

forskarrapporter etc 
Självupplevt 

Förförståelse 

 
Figur 1: Uppbyggnaden av förförståelse hos den traditionella forskaren. Baserat på 
Gummesson (1985, s 42) 
 
 
En traditionell forskares förförståelse byggs upp av självupplevda erfarenheter 
samt kunskaper som inhämtats via mellanhänder. Den här samlade kunskaps-
mängden bildar förförståelsen när ett projekt startar. Förförståelsen består van-
ligen till stor del av kunskap som andra upplevt och förmedlat genom böcker 
eller liknande medier. Att ta hjälp av andras kunskap är nödvändigt då det inte är 
möjligt att skaffa sig all kunskap genom egna upplevelser. Samtidigt är risken 
till missuppfattning och förvrängning av budskapet stor när man använder sig av 
andras kunskap. Det bästa sättet att själv öka sin förförståelse är att arbeta som 
aktör. (Gummesson, 1985) 
 
Innan jag påbörjade arbetet hade jag väldigt liten förståelse för Java och pro-
grammering i största allmänhet. Då jag under mina studier inte riktigt förstått 
mig på fenomenet så kan man säga att jag inte hade några stora kunskaper alls. 
Eftersom jag under många år hade varit i kontakt med Java utan att riktigt förstå 
hur ett program byggs upp och fungerar som helhet kan man säga att jag till viss 
del hade en negativ inställning och uppfattning. Jag ville dock lära mig området 
och hade en positiv inställning till att göra det vilket bör ha motverkat de nega-
tiva erfarenheterna och inlärningsfördomarna jag hade.  
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När arbetet påbörjades använde jag mig av andras kunskaper om Java för att 
själv lära mig. Jag utvecklade och ökade då praktiskt min egen kunskap inom 
området. Min förförståelse för undersökningar och utvärderingar är större då jag 
gjort sådana förr under min studietid, både i grupp och enskilt. För att en utvär-
dering ska bli så trovärdig som möjligt tycker jag det är viktigast att man är 
tydlig och noggrann med att förklara vad man menar samt presenterar resultatet 
på ett sanningsenligt sätt. 
 

2.2.2 Objektivitet 
Det är i princip omöjligt att vara helt objektiv då det är svårt att upptäcka sina 
egna fördomar och förutfattade meningar. Ett sätt att sträva efter objektivitet kan 
efterlevas genom att i möjligaste mån återge ståndpunkter från alla relevanta och 
viktiga håll samt att vara noggrann med att ange varifrån inhämtat material kom-
mer. Det är också viktigt att försöka välja källor som inte är vinklade. Ytterlig-
are ett sätt att öka objektiviteten är att undvika värdeladdade ord. (Ejvegård, 
2002) 
 
Objektivitet som begrepp brukar användas i flera olika sammanhang och kan då 
tilldelas olika innebörd. Det kan betyda att man ska skilja på fakta och värde-
ringar, det vill säga att fastställa fakta som de är och inte lägga in några egna 
åsikter eller värderingar. Objektivitet kan också betyda förutsättningslöst i den 
bemärkelsen att utredningen genomförs utan förutfattade meningar eller redan 
fastställda uppfattningar om studien och önskvärda resultat. Ytterligare ett sätt 
att se på objektivitet är fullständighet, det vill säga att beskriva eller förklara ett 
fenomen på ett fullstädigt sätt utan att ge en skev bild av verkligheten. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) 
 
Den enda medvetna förutfattade meningen jag hade om programmering var att 
det var svårt, vilket innebar att jag innan utvecklingen inte hade någon uppfatt-
ning om ett önskvärt resultat. Jag hade alltså ingen önskan att en av applikation-
erna skulle anses vara bättre än den andra. Eftersom jag inte hade någon önskan 
att uppnå ett visst resultat kan det förhoppningsvis ha bidragit till att mina egna 
och andras åsikter presenteras och behandlas på ett enligt verkligheten överens-
stämmande sätt. 
 
Att genomföra en utvärdering där jag själv utvecklat det som utvärderas sätter 
höga krav på objektiviteten. Det kan vara svårt att skilja på fakta och vad som är 
egna åsikter och värderingar. Jag har försökt att dela in min egen testning i en 
tydlig struktur för att särskilja hur jag upplevde resultatet kontra varför och hur 
resultatet blev som det blev. Först har jag alltså försökt att mer förutsättningslöst 
svara på mina kriterier för att därefter analysera resultatet och motivera val som 
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gjorts samt vilka effekter det har inneburit. På samma sätt presenteras acceptans-
testerna och dess resultat var för sig innan materialet behandlas vidare. 
 

2.3 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen redogör för det angreppssätt som funnits under 
arbetet med uppsatsen. Som författare kan man ha olika utgångspunkter under 
ett arbete och även olika sätt att nå sitt mål. Här redogörs för de vetenskapliga 
ansatser som använts under arbetet. 
 

2.3.1 Positivism och hermeneutik 
Positivismen har sina rötter i naturkunskapen och utgångspunkten var att alla 
vetenskaper byggs upp på samma sätt. Kunskapen byggs upp genom generella 
lagar i vilka orsak-samverkan samband beskrivs. Lagarna formuleras helst på ett 
neutralt, formaliserat och logiskt sätt så att man idealt kan formulera hypoteser 
och teorier med hjälp av matematiska formler. Enligt positivismen kan man 
studera ett problems helhet genom att studera problemets delar var för sig. 
(Patel, & Davidson, 1994) 
 
En positivistisk forskare kännetecknas av att denne är objektiv och dennes per-
sonliga inställningar och läggning inte påverkar resultatet. Resultatet av forsk-
ningsarbetet, som ofta bedrivs genom kvantitativa metoder, ska bli det samma 
även om forskaren byts ut. (ibid.) Det är viktigt att se skillnad mellan fakta och 
värderingar. Allt som inte är verkligt och iakttagbart ska man ta avstånd ifrån. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Hermeneutik är motsats till positivismen och fokuserar på att studera, tolka och 
försöka att förstå verkligheten. Den mänskliga verkligheten är enligt hermeneu-
tikern av språklig natur och genom språket kan kunskap om det genuint mänsk-
liga inhämtas. En hermeneutisk forskare använder ofta kvalitativa metoder och 
arbetar med att förstå och tolka genom att vara öppen, subjektiv och engagerad. 
(Patel & Davidson, 1994) 
 
En forskares förförståelse, så som egna tankar och egen kunskap, ser hermeneu-
tikern som en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneuti-
kern studerar helheten av forskningsproblemet och pendlar till att ställa den i 
relation till delarna för att nå en så fullståndig förståelse som möjligt. Det finns 
ingen given slutpunkt för pendlingen mellan helhet och delar, forskarens pers-
pektiv och förförståelse och detta brukar kallas för den hermeneutiska spiralen. 
(ibid.) 
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I den här uppsatsen har jag att använt mig av en hermeneutisk ansats. Under 
utvärderingen av applikationerna arbetade jag aktivt med förståelse av resultatet. 
Jag ville studera programmeringsområdet och utvecklingen av applikationerna 
samt tolka och förstå området. För att klara det på ett bra sätt växlade jag mellan 
helhetssyn och mer fokusering på olika delar. Mina egna tankar och den kunskap 
jag samlat på mig användes också för att förstå och sammanställa resultatet.  
 
Under själva utvecklingsfasen arbetade jag mycket efter att dela upp ett stort 
problem för att studera delarna var för sig. Genom att studera en liten del i taget 
kommer jag närmare lösningen på det stora problemet, vilket i det här fallet är 
en fungerbar applikation. Det här angreppssättet utgår från positivismen, då jag 
testat hypoteser och studerat fenomenet utifrån de regler som redan finns upp-
satta. Under utvecklingsarbetet ökade dock min personliga kunskap vilket gjorde 
att egna tankar och förståelse användes mer och mer för att förstå området. Jag 
kom då närmare den hermeneutiska ansatsen där man arbetar med att studera, 
tolka och försöka förstå.  
 
När min egen testning och acceptanstester hade genomförts presenterades det 
resultatet för att sedan analyseras och diskusteras. Jag studerade då resultatet och 
arbetade med att tolka det för att få en uppfattning om vad de tänkta användarna 
tycker. Här spelade min egen förståelse och kunskap inom området roll både 
genom de frågor jag ställde till användarna samt hur jag tolkade resultatet och 
för de slutsatser som fastställdes.  
 

2.3.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion innebär att ett forskningsobjekt studeras utan att undersökningen först 
har förankrats i tillgänglig teori. Den empiri som samlas in används sedan för att 
formulera en teori. En forskare som använder induktion följer upptäckarens väg. 
(Patel & Davidson, 1994) Risken med att använda induktion är att man genom 
studier av enskilda fall uttalar sig om en allmän sanning (Alvesson & Sköldberg, 
1994).  
 
Deduktion innebär att man genom de principer och den teori som finns drar slut-
satser om enskilda företeelser. En forskare som använder deduktion följer bevi-
sets väg. Utifrån den befintliga teorin skapas hypoteser som sedan empiriskt 
prövas. (Patel & Davidson, 1994) En svaghet med deduktion är att den undviker 
att ge förklaring till varför en företeelse är på ett visst sätt, utan fastslår att den 
allmänna teorin alltid gäller (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Abduktion kan ses som en kombination av deduktion och induktion, men inne-
bär även nya moment. Vid användandet av abduktion utgår man ifrån empiriska 
fakta precis som vid induktion, men man tar också hänsyn till deduktionens 
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teori. Genom möjlighet till växling mellan teori och empiri kan omtolkningar 
successivt ske, vilket leder till att forskaren förståelse för fenomenet ökar. (ibid.) 
 
 
 Deduktion Induktion Abduktion 
 
Teori (Djupstruktur) 
 

   

 
Empiriska regel-
bundenheter 
(Ytstruktur) 

   

 
Empiri 
 

   

 
Figur 2: Deduktion, induktion och abduktion. Baserat på Alvesson & Sköldberg (1994, s 45) 
 
 
Under arbetet med uppsatsen har jag använt mig av abduktion. Vid det inled-
ande arbetet skedde mest litteraturstudier innan själva programmeringen kom 
igång. I växelspel med det arbetet skedde även utformning av den kravspeci-
fikation som ligger till grund för applikationsutvecklingen. Den delen skedde 
med grund i litteraturen men även genom mer empirisk insamling då jag tog 
hjälp av olika webbsidor för att skapa en bra kravspecifikation att utgå ifrån. 
 
Under utvecklingsarbetet växlade jag mellan att utveckla delar av applikationen 
och att läsa på om hur jag skulle göra för att komma vidare. Jag provade mig 
fram genom att lägga till små delar i taget och läsa om respektive del innan den 
arbetades fram. Utvecklingsarbetet har krävt teoretiska exempel växlat med 
praktisk tillämpning. Det här växelspelet ledde till att jag lärde mig nya saker 
under utvecklingens gång. Jag omtolkade då hur jag borde fortsätta utvecklingen 
vilket i sin tur även ledde till att min förståelse och kunskap inom området 
ökade. 
 
Slutligen vid själva utvärderingen användes kravspecifikationen, mina egna 
tester och acceptanstesterna. Kravspecifikationen som utvecklats användes här 
som en mer teoretisk grund där jag undersökte hur väl applikationerna uppfyllde 
den. Applikationerna testades både utifrån eget uppsatta kriterier och acceptans-
test med tänkta användare. Analysen fick då bidrag från flera håll vilket gav en 
mer stabil grund. Det här arbetssättet efterliknar mest den abduktiva kunskaps-
utvecklingen. 
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2.4 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktäriseringens syfte är att klargöra vad det är man vill utveckla 
kunskap om och hur det ska gå till. Oavsett vilken sorts studie man väljer att 
genomföra så finns alltid den grundläggande kunskapsformen kategoriell 
kunskap med. Kategoriell kunskap definierar begrepp kring det fenomen man 
valt att studera. Goldkuhl (1998)  
 
Nedan beskrivs de övriga av Goldkuhls (1998) kunskapsformer som jag använt 
mig av i den här uppsatsen samt förklaringar till hur de använts. 
 
Klassificerad kunskap innebär att en kategori delas in i underkategorier bero-
ende på någon egenskapstyp. Den här sortens kunskap har till viss del utvecklats 
då de två applikationerna behandlats och delats upp i olika beskrivande 
underkategorier vid utvärderingen. 
 
Karaktäriserande (förståelseinriktad) kunskap har också utvunnits. Den här 
kunskapen bestämmer vad någonting är och ger på så sätt lämpliga innebörder åt 
ett visst fenomen. Genom att försöka förklara och förstå så utvecklades min 
kunskap om programmering och applikationsutveckling. Även vid utvärderingen 
användes tolkning och försök till förståelse. 
 
Förklarande kunskap handlar om varför något är på ett visst sätt. Genom att 
ange orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar kan man skapa förklaringar och 
vanligtvis söker man en förklaring genom att hitta samband. I uppsatsen har den 
här kunskapen använts då de båda applikationerna utvärderades och analyse-
rades.  
 
Normativ kunskap kan ses som vägledande kunskap. Den här kunskapen inne-
fattar regler och råd för hur man bör handla i olika situationer. Under mitt 
uppsatsarbete har den här kunskapen utvunnits då jag utifrån de båda applika-
tionerna talar om hur bra utvecklingen blev och därmed kan exemplen bli som 
riktlinjer. 
 
Tabell 1: En sammanställning över vilka kunskapskaraktärer som används  
 

Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 
Vilken av de båda applikationerna 
lämpar sig bäst för vidareutveckling 
och vad är det som avgör valet? 

Kategoriell kunskap 
Klassificerad kunskap 
Karaktäriserande kunskap 
Förklarande kunskap 
Normativ kunskap 
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Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 
Vilka skillnader och likheter uppvisar 
de utvecklade applikationerna utifrån 
genomförd utvärdering? 

Kategoriell kunskap 
Klassificerad kunskap 
Karaktäriserande kunskap 
Förklarande kunskap 

Vilka möjligheter och begränsningar 
har framkommit som troliga för 
respektive applikation vid 
vidareutveckling? 

Kategoriell kunskap 
Klassificerad kunskap 
Karaktäriserande kunskap 
Förklarande kunskap 
Normativ kunskap 

Hur har min kunskap inom området 
utvecklats och förändrats under 
arbetets gång? 

Kategoriell kunskap 
Klassificerad kunskap 
Karaktäriserande kunskap 
Förklarande kunskap 

 
 

2.5 Undersökningsprocess 
Under själva utvecklingen och utvärderingen av arbetet användes olika metoder 
och arbetssätt. Här redogörs för det sätt som användes för att dokumentera 
information i olika stadier samt hur arbetet bedrevs och genomfördes. Även det 
faktum att författaren varit både beställare, utvecklare och utvärderare av samma 
produkt under arbetet diskuteras. 
 

2.5.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
Kvantitativa metoder har sitt ursprung i naturvetenskapen och syftar till att 
fastställa kvantiteter. Genom att intressera sig för frågor som hur mycket eller 
hur många av ett visst fenomen som förekommer kan man uttrycka svaret i 
siffror som sedan kan ligga till grund för statistiska beräkningar.  Syftet med det 
kvantitativa materialet är att hitta mönster eller samband mellan olika kategorier 
av företeelser. (Bjereld et al, 2002) 
 
Alla kvantitativa metoder går i grunden ut på att mäta något som går att använda 
för att beskriva eller förklara fenomenet i fråga. Kvantitativa underökningar 
handlar ofta om att testa hypoteser. Först formulerar man hypoteser och planerar 
undersökningen. Därefter följer datainsamlingsfasen och tillslut analysfasen. Vid 
en sådan här undersökning är det viktigt att man genom hela arbetet följer den 
uppgjorda planen eftersom förutsättningarna för mätning annars försvinner. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) 
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Kvalitativa metoder används av forskare för att fastställa vilka kvaliteter eller 
egenskaper en viss företeelse har. Genom att få kunskap om de här kvaliteterna 
eller egenskaperna kan forskaren få hjälp att förstå fenomenet. Det finns många 
olika angreppssätt för kvalitativa metoder. Några exempel är djupintervjuer, 
deltagande observation och fältstudier. (Bjereld et al, 2002) 
 
Vid kvalitativa undersökningar ändras, växer och utvecklas ofta frågeställning-
arna under själva genomförandet av undersökningen. En forskare som använder 
kvalitativ metod intresserar sig inte för hur världen är utan för hur den uppfattas 
vara. En kvalitativ undersökning lämpar sig därför bäst då forskaren är intresse-
rad av att öka förståelsen kring något fenomen. Vid en kvalitativ studie måste 
forskaren vara beredd att omprova frågeställning, metoder och angreppssätt 
under genomförandet av undersökningen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Under det här uppsatsarbetet har huvudsakligen en kvalitativ metod används. 
Syftet med arbetet var dels att öka min egen förståelse kring programmerings-
området och dels att utvärdera mina utvecklade applikationer utifrån hur de 
uppfattas. Jag var intresserad av att få synpunkter från användarna vad de tyckte 
om applikationerna för att öka förståelsen för hur applikationerna uppfattades 
och hur de borde vidareutvecklas.  
 
Genom mina och användarnas tester har likheter och skillnader mellan applika-
tionerna tydliggjorts. Utvärderingen har omarbetats under arbetets gång utifrån 
att kriterier och krav i kravspecifikationen har behövt anpassas och vidare-
utvecklats. Detta på grund av min bristande förkunskap inom ämnet och att jag 
på det sättet hade möjlighet att ta tillvara på ny kunskap som tillkommit under 
arbetets gång.  
 

2.5.2 Dagbok 
Dagboksanteckningar kan vara ett effektivt sätt att få information om hur männi-
skor använder sin arbetstid. Den här sortens dagböcker kan ses som en loggbok 
över de aktiviteter en person utför under sin arbetstid. Anteckningarna kan ge 
information om mönster och händelser under förutsättning att den som antecknar 
är medveten om vad som ska göras och varför. Undersökningspersonen behöver 
vara insatt i syftet med dagboken och känna sig engagerad i antecknandet för att 
resultatet ska bli fullständigt och trovärdigt. (Bell, 1995) 
 
Ett problem med att använda dagbok som informationsinhämtande underlag är 
att undersökningspersonen kan tendera att skriva ner vad denne tror att undersö-
karen vill ha istället för korrekt fakta. Respondenten kan också försköna san-
ningen för att ge en bättre bild av sig själv. När man använder sig av dagböcker 
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behöver man även fundera på om den som skrivit ner anteckningarna beskrivit 
en typisk dag/händelse eller mer ovanliga undantagsfall. (ibid.) 
 
Dagböcker kan användas för att ta reda på när, var och hur olika aktiviteter 
utfördes. Genom att beskriva exempelvis arbetsrutiner på det sättet kan man få 
information som lämpar sig för kvantitativ bearbetning. Är syftet med dagboken 
istället att få en individs perspektiv lämpar sig informationen mer för kvalitativ 
bearbetning. Vill man att individen ska anteckna mer förutbestämda uppgifter 
kan man använda sig av ett förtryckt schema där uppgifterna fylls i vartefter. 
Om man vill få fram mer om personens eget perspektiv bör man inte styra 
skrivandet för mycket utan överlämna beskrivandet till individen själv. De båda 
typerna kan också användas tillsammans i olika utsträckning. (Patel & 
Davidson, 1994) 
 
Under uppsatsen gång förde jag dagbok över mitt arbete. För att tydliggöra 
uppgifterna försågs alla anteckningar med datum, aktivitet som utförts och 
resultatet av denna. Jag skrev dagboken för egen del, som ett stöd i mitt arbete, 
men tanken var att den skulle vara så välskriven så att en utomstående person 
kunde få ut något av att läsa den. Detta för att hålla en så hög klass att de 
uppgifter som antecknades skulle bli så tillförlitliga som möjligt. 
 
Syftet med dagboksskrivandet var att det fungerade som ett insamlingsinstru-
ment för hur programmeringsarbetet framskred. Detta kunde sedan fungera som 
grund för den jämförande utvärderingen som följde. Det dagboksanvändande 
som beskrivs ovan innebär att forskaren låter andra personer genomföra anteck-
nandet. I mitt fall har jag varit både forskare och dagboksskribent vilket ledde 
till att syftet med anteckningarna var klart och jag var väl medveten om vad jag 
vill få ut av materialet. 
 
Dagboksanteckningarna har varit ett stöd både under själva utvecklingen och 
sedan under utvärderingsfasen. Eftersom jag var ganska osäker på hur arbetet 
skulle gå innan jag påbörjade det var tanken att dagboken skulle kunna vara ett 
extra stöd under arbetets gång, likväl till att kunna gå tillbaka till ifall frågor 
uppstod efter utvecklingen. Man kan se det som en extra säkerhetsåtgärd från 
min sida, då jag var ensamförfattare och det är lätt att glömma eller blanda ihop 
uppgifter. Anteckningarna presenteras inte i uppsatsen utan har mer varit som ett 
stöd för mig själv för att hålla isär de olika utvecklingsdelarna och rollerna som 
jag hade under arbetets gång. 
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2.5.3 Rollen som beställare, utvecklare och utvärderare 
När en forskare vill få fördjupad förståelse för en process är det vanligt att 
använda intervjuer, enkäter eller observationer. Det finns en risk att sådana 
processer leder till ytlighet och för att undvika det kan man gå djupare och själv 
delta i processen. När man forskar samtidigt som man själv aktivt är med i 
processen så bedriver man aktionsforskning. Den här sortens forskning har som 
mål att både lösa problem och öka den vetenskapliga kunskapen. (Gummesson, 
1985) 
 
Under aktionsforskningen arbetar man både med utveckling av uppdraget och 
med den egna utvecklingen som för forskaren ofta innebär någon form av rap-
portering. Om man arbetar efter det här sättet så lär man sig mer som forskare 
eftersom man får insikt i arbetet när man deltar och kan vara med och förändra 
det. Utvecklingsrollen och forskarrollen har ibland olika krav på sig, metodval 
och motivering av den är till exempel mycket viktigare för forskaren. När in-
tressekonflikter uppstår får aktionsforskaren växla mellan rollerna och fokusera 
på det som är viktigt i olika skeenden. (ibid.) 
 
Under arbetets gång har jag växlat mellan tre olika roller. De tre rollerna var 
beställare, utvecklare och utvärderare. I figuren nedan tydliggörs hur de tre 
rollerna hänger samman. Arbetet utgår från beställaren som ger uppdraget till 
utvecklaren. Utvärderaren undersöker sedan hur utvecklingen blev för att ge 
resultatet av både utveckling och utvärdering till beställaren. I figuren nedan 
visas hur flödet mellan de tre rollerna har fungerat. 
 

Beställare

Utvecklare Utvärderare

 
Figur 3: Samspelet mellan de tre rollerna i uppsatsen. Pilarna i figuren symboliserar hur 
flödet sker mellan rollerna. En stor pil påvisar huvudriktningen medan en mindre pil visar att 
flöde sker även åt andra hållet. 
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Rollen som beställare hade jag i början då förutsättningarna för arbetet sattes 
upp. Jag bestämde då grundförutsättningarna för de applikationer som utveck-
lades och fastställde vad de skulle klara av i en kravspecifikation. Under arbetet 
med kravspecifikationen växlade jag även till rollen som utvecklare. Detta efter-
som båda rollerna behövs för att bedöma och bestämma vad som är rimligt att 
sätta upp som mål för utvecklingen av applikationerna. Beställaren vill ha så 
mycket som möjligt utfört medan utvecklaren behöver se till vad som är rimligt 
utifrån tillgängliga resurser.  
 
Beställaren och utvecklaren behöver även samarbeta för att sätta upp förutsätt-
ningar för utvecklingen som båda parter är överens om. I mitt fall kunde inga 
oenigheter uppkomma, men det är ändå viktigt att fastställa en relevant nivå som 
mål för utvecklingen. När kravspecifikationen hade fastställts övergick jag till 
att enbart inneha rollen som utvecklare. En risk när jag utformade kravspecifika-
tionen var att jag inte hade kunskapen att bedöma vilken nivå på kraven som var 
rimlig. Redigeringar i kravspecifikationen förekom därför efter att utvecklings-
arbetet påbörjats.  
 
När utvecklingen genomförts övergick jag mer och mer till rollen som utvärd-
erare. Som utvärderare undersökte jag hur väl applikationerna uppfyllde de krav 
och de kriterier som satts upp. När kriterierna utvecklades skedde det i samspel 
mellan rollen som utvecklare och utvärderare. Detta eftersom utvecklaren har 
kunskapen om vad som är relevant att undersöka medan utvärderaren är fokuse-
rad på hur kriterierna ska formuleras och undersökas. 
 
När de egna kriterierna var fastställda genomfördes utvärderingen i rollen av 
utvärderare. Här skedde även en kontroll över hur väl kravspecifikationen 
uppfyllts samt acceptanstester med tänkta användare. När resultatet av utvärde-
ringen förklarades och förtydligades antogs återigen rollen som utvecklare. 
Detta för att jag skulle kunna förklara och motivera de val som gjorts. När 
utvärderingen var klar och sammanställd lämnades materialet tillsammans med 
applikationerna till beställaren. 
 
Eftersom jag själv varit både beställare, utvecklare och utvärderare finns det en 
risk att jag varit för personligt engagerad och inte har kunnat göra en i verklig-
heten överensstämmande utvärdering. Jag tror dock att det faktum att jag själv 
inte hade några i förväg önskningar om att en viss applikation skulle bli bättre än 
den andra hjälpte mig att inte vinkla materialet. Inte heller hade jag erfarenhet av 
programmering och jag behövde då inte känna mig orolig för att uppvisa appli-
kationer som inte programmeringsmässigt sätt uppfyller så höga krav. Tvärtom 
hade jag i utvärderingsfasen istället en fördel då jag var väl insatt i området som 
utvärderades och kunde då ge en tydligare bild av resultatet. 
 

18 



Kapitel 2 – Metod 

2.5.4 Utvecklingsmetod för mitt arbete 
Programmerarens uppgift är till stor del att lösa problem genom att tänka ut 
strukturer, metoder och algoritmer som kan utgöra lösningen till problemet. Det 
viktigaste blir då inte att behärska programmeringsspråkets alla finesser utan att 
kunna ta till sig problem, komma på en metod för att lösa det samt att uttrycka 
lösningen i programmeringsspråket. (Eklund & Fernlund, 1998) 
 
Polyas problemlösningsmetod är en enkel metod som kan användas vid exem-
pelvis programvaruutveckling. Metoden består av följande fyra steg som bygger 
på Eklund & Fernlunds (1998) beskrivning anpassad till programvaruprojekt: 
 
Steg 1 – Förstå problemet 
I den första fasen definieras utvecklingsarbetet genom att man bland annat gör 
en analys av kundens problem och upprättar krav på produkten. Fasen består av 
två huvudaktiviteter, vilka är behovsanalysen/problemanalysen samt projekt-
planering. Resultaten av dessa fastställs i kravspecifikationen och projektplanen. 
Nyckelfrågan som besvaras under fasen är vad som ska göras.  
 
Steg 2 – Skapa en plan för lösningen av problemet 
När man fastställt vad som ska göras är det dags att specificera hur det ska gå 
till. En fördel med att göra den här planeringen innan man börjar lösa problemet 
är att man får en uppfattning om uppgiftens helhet och man kan även finna 
lösningsförslag från tidigare utvecklingar. I den här fasen designar man pro-
grammets användargränssnitt och därefter en ritning på hur programmeraren ska 
bygga upp programmet. Ritningen består av så kallade moduler vilket är fristå-
ende programdelar som inte kodas utan enbart innehåller specificering av vad de 
ska utföra. 
 
Steg 3 – Utför planen 
Om de två första stegen utförts på ett bra sätt blir det här steget ganska enkelt då 
man följer den uppställda planen och kontrollerar att man är på väg mot den 
lösning som specificerats i steg 2. Fasen består av själva genomförandet och 
man implementerar lösningarna genom att koda respektive modul.  
 
Steg 4 – Utvärdera resultatet 
Det här steget är ofta bortglömt eller överhoppat på grund av tidsbrist eller en 
motvilja att självkritiskt utvärdera något man själv gjort. Fasen tar upp testning 
och/eller utvärdering av programvaran. Man testar resultatet gentemot de 
tidigare uppställda specifikationerna samt utvärderar själva projektarbetet och 
sammanställer sina erfarenheter. 
 
De tre första stegen är designsteg medan det fjärde steget är ett teststeg. Under 
de olika stegen beskrivs ytterligare dokument, ofta olika sorters specifikationer. 
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De framtagna specifikationerna ligger till grund för de kommande testerna 
(Eklund & Fernlund, 1998) Nedanstående figur visar hur specifikationerna är 
relaterade till olika tester. De fetmarkerade områdena i figuren indikerar vilka 
delar som är viktiga under mitt uppsatsarbete. 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Design 
 

Testning 
 

Mer detaljer 
 

                            Modulkontrakt 
 
             Designspecifikation 
 
             Extern designspec. 
 
       Produktmålsättningar 
  
         Kravspecifikation  

Modultest 
 
   Integrationstest 
 
      Funktionstest 
 
       Systemtest 
  
        Acceptanstest 

Kodning 

 
 
Tid 
 

 
Figur 4: Designdokumentens relation till olika testnivåer där de delar jag kommer att beröra 
är fetmarkerade. Baserat på Eklund & Fernlund (1998, s 91) 
 
 
Under mitt arbete med att utveckla applikationerna har jag delvis följt ovanstå-
ende beskrivning. Jag har skapat en kravspecifikation som har legat till grund 
för mitt utvecklings- och utvärderingsarbete. Däremot har ingen projektplan 
använts då arbetet inte bedrivs i sådan form. Jag har inte heller lagt mycket tid 
på design av applikationerna, utöver det som krävs för att utveckla fungerande 
applikationer.  
 
Testdelen går till viss del in på utvärderingsdelen av mitt arbete. Modultestet 
innebär testning av vissa delar av applikationerna och det är något som jag själv 
till en viss del har utfört under arbetets gång för att se att applikationerna 
fungerar. Acceptanstesten kan ses som de tester jag har låtit några oberoende 
personer genomföra efter mitt utvecklingsarbete. Slutligen vill jag påpeka att 
även om ovanstående stegindelning legat till grund för arbetet så är det en 
iterativ process som har bedrivits, vilket inneburit att hopp fram och tillbaka i 
arbetsprocessen har förekommit. 
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2.5.5 Utvärdering av mitt arbete 
Utvärdering handlar om att fastställa resultatet av något och går att genomföra 
med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Ett kännetecken för en utvärde-
ring är att man i efterhand försöker att fastsälla resultatet, effekterna samt konse-
kvenserna av de åtgärder som vidtagits, beslut som fattats eller program som 
genomförts. När utvärderingen genomförs följer man någon form av mål eller 
bedömningskriterier. I kvantitativt upplagda utvärderingar är måluppfyllelse den 
centrala. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
När en utvärdering planeras och genomförs är det viktigt att klargöra vad som är 
syftet med utvärderingen, vad det är man vill uppnå och vilken typ av informa-
tion som behövs. Det är även viktigt att utvärderaren är väl insatt i objektet för 
utvärderingen. Därtill är det grundläggande att klargöra i vems intresse utvärde-
ringen genomförs. (ibid.) 
 
När jag genomförde min utvärdering utgick jag bland annat från de uppställda 
krav som fastställts i kravspecifikationen. Utifrån kravspecifikationen fick jag 
svar på hur väl applikationen uppfyllde mer konkreta specificerade krav. Därtill 
har jag genomfört en testning utifrån egna kriterier. De här kriterierna fungerade 
som ett komplement till kravspecifikationen och gav svar på mer bakomliggande 
orsaker till resultatet. 
 
Ytterligare ett inslag i den totala utvärderingen var den acceptanstestning som 
några oberoende personer har utfört. Testningen har inneburit att tänkta använd-
are har provat de båda applikationerna och gett kommentarer på dem. Mitt syfte 
med den totala utvärderingen var att ge en bild av vad som skiljer de båda 
applikationerna åt och hur bra resultatet blev. Utifrån utvärderingen var det 
sedan möjligt att uttala sig om vilken applikation som lämpar sig bäst för 
vidareutveckling.  
 
För att lättare särskilja de olika delarna som ingick i utvärderingen delade jag 
upp de olika delarna i kravspecifikation, egen testning och acceptanstestning. 
Den här uppdelningen hade även som syfte att redovisa mina egna och andras 
synpunkter på ett tydligt och strukturerat sätt, för att enkelt kunna urskilja 
varifrån olika åsikter kommit. Kravspecifikationen jämför resultatet efter 
utvecklingen med de uppställda kraven. Testningen av applikationerna och 
utvecklingsarbetet som jag själv genomförde är den egen testning. Acceptans-
testning är den testning som sker med hjälp av användare.  
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2.6 Metod- och källkritik 
Redan tidigare har viss metod- och källkritik diskuterats. Här kommer en 
sammanfattande och mer djupgående diskussion kring detta att föras.  
 
Under arbetets gång har jag själv både beställt, utvecklat och utvärderat de två 
applikationerna. Att jag haft så många roller under arbetet kan påverka resultatet 
av utvärderingen. Jag har haft en viss kunskap om applikationerna innan test-
ningen, vilket inte helt kan kopplas bort. Den här problematiken är jag medveten 
om och jag tror att arbetssättet och presentationen av materialet gör att under-
sökningen inte påverkas negativt. 
 
Jag har genomfört uppsatsarbetet som ensamskrivare vilket kan innebära att 
arbetet inte är lika djupgående som det skulle kunna ha blivit om vi varit två. Att 
jag arbetat själv har dock medfört att jag tvingats till att ordentligt sätta mig in i 
alla delar själv då det inte fanns någon annan att dela ansvaret med. Det här är 
även positivt utifrån perspektivet att ett av arbetets delsyften är att jag själv ska 
utvecklas.  
 
Då jag till största delen själv har utvecklat de krav och kriterier som jag använde 
mig av vid utvärderingen är risken större att jag förbisett viktiga delar som borde 
ha varit med. Jag har dock utifrån min förförståelse för ämnet försökt att använ-
da mig av krav och kriterier som täcker de viktigaste och största delarna. Om 
någon annan bedrivit utvärderingen är det dock inte säkert att krav och kriterier 
sett likadana ut och därmed inte heller undersökningen och det resultat som jag 
presenterar. 
 
I utveckling och utvärdering används enbart förstaversioner av två enkla appli-
kationer vilket innebär att resultatet kan kännas missvisande. Om de två applika-
tionerna hade utvecklats mer djupgående hade även resultatet blivit ett annat. 
Även utvärderingen hade under de förutsättningarna fått ett annat resultat. Att 
genomföra en grundligare undersökning kräver dock mer tid än vad som fanns 
till förfogande.  
 
Vid utvärderingen hade det varit bra om ännu mer åsikter kommit in från tänkta 
användare. Jag har själv gått igenom applikationerna för att hitta fel och brister, 
men jag har säkert missat saker. Även några enkla acceptanstest har genomförts 
med tänkta användare för att få in mer åsikter. Detta är dock inga heltäckande 
tester och vid ett större arbete hade det varit relevant om dessa tester hade varit 
ännu större och fler till antalet. 
 
När man använder sig av skriftliga källor är det viktigt att tänka igenom vad 
författaren till källan hade för avsikt med sin text samt om materialet passar att 

22 



Kapitel 2 – Metod 

använda till den egna studien. För att öka en källas trovärdighet kan man 
jämföra den med andra källor och på så sätt se om de överensstämmer med 
varandra. (Repstad, 1999) 
 
Jag har försökt att under arbetet med framförallt kravspecifikationen och 
kriterieframtagningen använda mig av flera källor. Detta för att undersöka och 
sammanställa oberoende källor för att utifrån det kunna skapa ett så bra underlag 
som möjligt för mitt arbete. 
 

2.7 Sammanfattning av mitt tillvägagångssätt 
Jag har utvecklat två Java-applikationer som behandlar sökning av böcker 
skrivna av Astrid Lindgren. Innan arbetet påbörjades hade jag en för mig 
otillräcklig kunskap inom programmering. Min förförståelse för program-
meringsområdet var liten och delvis negativ, men jag hade en önskan att lära 
mig mer. 
 
Arbetet har bedrivits utifrån att jag växlat mellan att vara beställare, utvecklare 
och utvärderare då jag genomfört arbetet på min egen begäran. Att jag har inne-
haft många olika roller kan ha påverkat hur jag ser på utvecklingen och därmed 
även utvärderingen. Jag tror dock att de olika rollerna gett mig en bra helhetsbild 
vilket istället kan bidra till att utvärderingen fått ett större djup. 
 
Arbetet har fokuserat på att tolka och förstå både programmeringsområdet och 
resultatet av utvärderingen vilket överensstämmer med den hermeneutiska 
ansatsen. Jag har även bedrivit arbetat med hjälp av abduktion, vilket innebär att 
ett växelspel mellan teori och empiri har förekommit.  
 
Jag har skapat en kravspecifikation som jag utgått ifrån under utvecklingen. 
Efter utvecklingen har en utvärdering som består av tre delar genomförts. Först 
kontrollerades hur väl kravspecifikationen uppfylldes. Därefter genomfördes en 
egen testning utifrån framtagna kriterier. Slutligen genomfördes acceptanstester 
med fyra tänkta användare. 
 
För att ge ett trovärdigt intryck och har jag varit noga med att presentera utvär-
deringens delar på ett tydligt och strukturerat sätt. Genom att återge mina egna 
tester och acceptanstesterna tydligt åtskilda kan skillnader och likheter mellan 
mina egna och andras synpunkter lättare belysas.   
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3 Systemutveckling 
Det här kapitlet ger en kortfattad introduktion till området systemutveckling. 
Detta för att läsaren ska få en inblick och förståelse för området. Därefter 
beskrivs några av de delar som uppsatsen kretsar kring.  
 
När man pratar om systemutveckling avser man vanligtvis arbetet med att 
utveckla ett datorstöd för informationshantering inom en viss verksamhet. I en 
verksamhet utgör informationshanteringen en stor del. Vissa av de arbets-
uppgifter som finns kan stödjas med hjälp av datasystem. (Wiktorin, 2003) I 
nedanstående bild visas de tre nivåerna och hur de hänger samman. 
 

 

Datasystemet 
 

• program 
• datorer 
• kommunikation 

 

Informationssystemet 
 

• personer 
• uppgifter 
• regler 
• begrepp 

Verksamheten 
 

• affärsidé 
• mål 
• produkter 
• processer 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5: De tre nivåerna verksamhet, informationssystem och datasystem. Baserat på 
Wiktorin (2003, s 13) 
 
 

3.1 Definition av informationssystem 
I informationssystemet är människan den viktigaste komponenten, men denne 
kan stödjas av ett datorsystem som automatiserar en del av uppgifterna. I 
systemet är människan den aktiva komponenten och datorn den passiva som 
enbart bearbetar och levererar data på begäran. Målet är att datasystemet ska 
hjälpa människan att sköta uppgifterna på ett bättre och lättare sätt samt med 
mindre resursåtgång. (Wiktorin, 2003) 
 
De flesta informationssystem är designade att hjälpa användaren genom att till-
handahålla relevant information åt denne. Informationen måste ges vid rätt till-
fälle och till rätt detaljnivå. Därtill krävs också att informationen är tillräckligt 
noggrann. Först då dessa kriterier uppfylls kommer informationen bli användbar. 
(Avison & Fitzgerald, 2003) 
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Ett informationssystem kan definieras på följande sätt: 
 

“A system which assembles, stores, processes and delivers information 
relevant to an organisation (or to society), in such a way that the information 
is accessible and useful to those who wish to use it, including managers, 
staff, clients and citizens. An information system is a human activity (social) 
system which may or may not involve the use of computer systems.” 
(Buckingham et al. 1987, citerat av Avison & Fitzgerald, 2003, s 19) 

 
Ett informationssystem måste ha klara riktlinjer för vad det ska uppfylla efter-
som inget system kan uppfylla alla önskemål. Syftet med ett informationssystem 
är att underlätta kommunikationen mellan människor vilket gör det viktigt att 
systemet anpassas efter människan och inte tvärtom. Informationssystemet är till 
för att samla in, bearbeta, lagra överföra samt presentera information. 
(Andersen, 1994) 
 

3.2 Systemutvecklingsmodeller 
Det finns många olika systemutvecklingsmodeller, men gemensamt för dem är 
att de delar in utvecklingsarbetet i olika faser som man går igenom i en viss 
ordning. Mellan varje fas brukar det vara vanligt med avstämningspunkter för att 
följa upp och planera projektet. (Wiktorin, 2003) 
 

3.2.1 Livscykelmodellen 
Livscykelmodellens inledande fas är förändringsanalysen. Här tar man reda på 
verksamhetens problem och möjligheter för att ta reda på vilket förändrings-
behov som finns. Därefter följer Analysfasen där man diskuterar på vilket sätt 
informationssystemet kan underlätta verksamhetens aktiviteter. Efter att ha 
fastställt systemets huvuduppgifter sammanställs dessa i kravspecifikationen. 
(Andersen, 1994) 
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Figur 6: Sammanfattning av livscykelmodellen. Baserat på Andersen (1994, s 48) 
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I utformningsfasen bestämmer man vilken slags teknisk lösning man ska välja. 
Efter det bestämmer man vilken utrustning och vilka programvaror som ska 
användas som hjälpmedel. Under realiseringsfasen utarbetar man själva 
informationssystemet och bygger upp det med hjälp av programmering. 
(Andersen, 1994) 
 
Vid implementeringen sker själva starten för användanden av systemet. Man tar 
det nya systemet i bruk, vilket kan leda till både motivationsmässiga och prak-
tiska problem. Efter att implementeringen genomförts är systemutvecklings-
arbetet avslutat. (ibid.) 
 
I Förvaltnings- och driftfasen sker underhåll av systemet. Man kontrollerar 
systemets kvalitet och ibland måste man besluta om förbättringar. Vid större 
förbättringar kan man behöva börja om och utgå ifrån den inledande fasen i 
modellen. Ett informationssystem har ofta begränsad livslängd och i avveck-
lingsfasen kan man avveckla systemet, vilket kan bero på många olika anled-
ningar som nytt system eller nerlagd verksamhet. (ibid.) 
 

3.2.2 Vattenfallsmodellen 
I vattenfallsmodellen sker arbetet sekventiellt från en fas till nästa. Leveransen 
för varje fas produceras vanligen på papper (ofta i en längd av hundratals sidor) 
och presenteras för projektsponsorer för godkännande innan en ny fas påbörjas. 
Det är möjligt att under arbetet i en fas gå tillbaka till en redan avslutad fas, men 
det är svårt. (Dennis & Wixom, 2000) 
 
De två huvudfördelarna med modellen är att den identifierar systemkrav långt 
innan programmeringen påbörjas och att förändringar av krav minimeras under 
tiden projektet fortgår. Att designen måste vara komplett specificerad på papper 
innan programmering påbörjas är en av huvudnackdelarna. Den andra nackdelen 
är att lång tid går förlorad mellan färdigställande av systemförslag i analysfasen 
och leverans av systemet. (ibid.) 
 
Mängden av pappersdokumentation gör att viktiga krav kan förbises. Ofta är inte 
heller användare beredda när det nya systemet ska tas i drift eftersom det gått så 
lång tid sedan idén till systemet presenterades. Om utvecklarna missat något 
viktigt krav så kan det kräva stora kostnader för utvecklingen av dessa. Om 
någon ändring i verksamheten sker som påverkar systemet under utvecklingen 
så krävs det att man går tillbaka till inledningsfasen och går igenom alla faser i 
rätt ordning. (ibid.) 
 
Den ursprungliga vattenfallsmodellen, som var en tidig modell, är numera en 
idealisering av verklighetens arbetssätt. Iterativt arbete sker numera i alla mo-
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deller som används. Man korrigerar arbetsresultatet från tidigare fas samtidigt 
som man driver arbetet framåt i den aktuella fasen. Kravspecifikationen är ett 
exempel på ett dokument som vanligtvis korrigeras många gånger under 
utvecklingen. (Wiktorin, 2003) 
 

3.2.3 Anpassade systemutvecklingsmodeller 
De mer traditionella modellerna har under de senaste årtiondena utvecklats och 
nedan följer några exempel på utbyggda och utvecklade modeller. 
 
Inkrementell utveckling. Vattenfallsmodellen kan exempelvis delas upp i 
mindre delar där varje del utvecklas som ett eget vattenfall. För att den här 
modellen ska fungera så måste man börja med de nödvändiga och centrala 
delarna av systemet. Därefter väljs sedan varje tillkommande del så att den 
utvidgar de tidigare delarna. Genom att utveckla arbetet i mindre delar blir det 
mer lättöverskådligt och mindre riskfyllt då återkoppling sker snabbare. Man 
kan även sätta en mindre del av systemet i drift tidigare. (Wiktorin, 2003) 
 
Överlappande utveckling. Den här modellen använder delprojekt på samma 
sätt som inkrementell utveckling men går sedan ett steg längre och låter delarna 
överlappa varandra. Varje delprojekt tar lika lång tid men man kan ge ut nya 
versioner snabbare. En nackdel med modellen är felaktigheter från ett delprojekt 
inte kan åtgärdas direkt i nästkommande del eftersom den redan är under utveck-
ling. En fördel med den här modellen, liksom för inkrementell utveckling, är att 
användaren inte behöver sätta sig in i ett helt stor system på en gång utan kan 
lära sig gradvis. (ibid.) 
 
Parallell utveckling. Den här modellen kan användas då flera arbetsuppgifter 
kan utföras parallellt. Om en ny version exempelvis omfattar tre nya funktioner 
som är oberoende av varandra kan de utvecklas parallellt av tre olika grupper. 
Problemet med modellen är att göra tydliga avgränsningar mellan de delar som 
utvecklas samt att det kan vara svårt för projektledaren att få en bra överblick av 
arbetet. (ibid.) 
 
Evolutionär utveckling. Om kraven är oklara kan man använda den här 
modellen. Systemet utvecklas då i delleveranser och varje delleverans inleds 
med en uppdatering av kraven. Arbetssättet påminner lite om att arbeta med 
prototyper bortsätt från att varje levererad version kan användas i produktionen. 
(ibid.) 
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3.3 Systemutvecklingsmetoder 
Vanligtvis används flera olika metoder för att täcka in alla faser i utvecklings-
modellen. En metod är många gånger koncentrerad till en eller två faser och de 
mer omfattande metoderna består ofta av flera skilda metoder som är anpassade 
efter varandra. (Wiktorin, 2003) 
 
Många traditionella metoder hanterar data och bearbetning för sig. När system-
ets ingående data beskrivs utgår man från en begreppsmodell, som visar grund-
läggande begrepp som hanteras i verksamheten samt hur dessa hänger samman. 
För att beskriva bearbetning av data används olika former av flödesscheman, 
som visar hur information flyter mellan olika bearbetningspunkter. (ibid.) 
 
I konstruktionsfasen är traditionella metoder tydligt uppdelade i programmering 
och databashantering. Av dessa har metoder för databashantering haft den mest 
omfattande utvecklingen. Metoderna koncentrerar sig på att hitta effektiva struk-
turer för lagring i relationsdatabaser. Metoder för programmering är anpassade 
efter aktuella programmeringsspråk. (ibid.) 
 
En metod för provning innebär att man tar fram testfall som sedan körs och 
utvärderas. Det finns två olika typer av provning, black box och white box. När 
man provar utan kännedom om den interna konstruktionen använder man sig av 
black box. Om man istället använder sig av kunskap om programmets utform-
ning använder man white box, exempelvis då man granskar programkod manu-
ellt. (ibid.) 
 
En stor metod för systemutveckling är RUP, Rational Unified Process. RUP är 
en mycket omfattande metod som egentligen är mer än en metod då den även 
beskriver hur man fördelar arbetet i de olika faserna. Metoden behöver anpassas, 
eftersom den är så stor, utefter typ och omfattning av utvecklingsarbetet. (ibid.)  
 

3.4 Definition av applikation 
En applikation är en mjukvara som designats för att stödja en specifik organi-
sations funktion eller process. Det kan till exempel vara varuhantering eller 
betalningsregister. Till skillnad från applikationens mjukvara så innehåller ett 
informationssystem både hårdvara och systemmjukvara som applikationen körs 
på samt andra delar som dokumentation, övningsmaterial och de människor som 
använder mjukvaran. (Hoffer et al, 2004) 
 
Alla program som användaren kan använda för att notera, uppdatera, efterfråga 
eller rapportera data för bearbetning kallas applikationsprogram. Det inkluderar 
generisk mjukvara så som ordbehandlare och databasprogram samt även mer 
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specifik mjukvara som kund- och varuprogram för betalning och inventering. 
(Answers.com, 1998) 
 
Det engelska ordet application kan ofta översättas med det svenska ordet 
program, eller med tillämpningsprogram om man vill särskilja dem från 
systemprogram. (Svenska datatermgruppen, 2005) Systemprogram används för 
att kontrollera datorn samt för att utveckla och köra applikationsprogram. 
Operativsystem och kommunikationsprotokoll som TCP/IP är exempel på 
systemprogram. (Answers.com, 1998) 
 

3.4.1 Olika typer av applikationer 
Nedan följer en lista med huvudkategorier av applikationsprogram. Listan 
bygger på material från Answers.com (1998) 
 
Databasprogram. En applikation som möjliggör hantering av data och infor-
mation som är strukturerad i fält, poster och filer. Databasprogram tillhanda-
håller funktioner för att skapa och manipulera den elektroniska motsvarigheten 
till ett namn- och adressregister och kan innehålla stora mängder information. 
 
Ordbehandlare. Skapar och redigerar textdokument. Ordbehandlaren har 
nästan helt ersatt den elektriska skrivmaskinen (undantag exempelvis adresskriv-
ning på kuvert) eftersom det är mycket lättare att redigera, söka och kopiera med 
en sådan. 
 
Kalkylblad. Sammanställer och tillåter beräkningar för budgetar och finansiella 
analyser. Olika siffror placeras i rader och kolumner varvid olika celler kan 
användas för olika beräkningar. Flerdimensionella kalkylblad tillåter snabbt 
olika synvinklar av data. 
 
Presentationsprogram. Skapar presentation med bilder, text, tabeller och 
diagram. I presentationsprogram finns fördefinierade bakgrunder och layouter 
att utgå ifrån om så önskas. Det finns stor frihet i skapandet av presentationer 
och man kan även använda sig av ljud och film i dessa.  
 
E-post. Sänder och tar emot data och e-post med hjälp av uppkoppling mot 
Internet. Det finns olika sätt att använda e-post, antingen kan man ha ett e-post-
program installerat på datorn eller så kan man ha ett webbaserat e-postprogram 
som man använder ifrån en webbrowser. 
 
Desktop publishing. Slår samman text och grafik och skapar på så sätt kontroll 
över hur sidlayouten ser ut vid utskrift. Programmen är mer precisa än ordbe-
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handlingsprogram. Används med fördel vid skapandet av publikationer som 
broschyrer och annonser. 
 
PIM – Personal Information Manager. Används för att elektroniskt organisera 
godtycklig informationen för snabb åtkomst. Inkluderar exempelvis telefonlista 
med automatisk uppringning, kalendrar och scheman.  
 
Projektplaneringsverktyg. Håller ordning på ett projekt och fastställer konse-
kvenser av ändringar. Den kritiska punkten, det vill säga alla uppgifter som 
kommer att försena hela projektet om de fördröjs, är uträknad. Det kan dock 
vara svårt att hålla ihop ett helt projekt med enbart ett sådant här verktyg. 
 
CAD. Ett sådant här ritningsprogram används för att rita illustrationer och 
industriell design. Programmen kan designa två- eller tredimensionella modeller 
av fysiska objekt så som mekaniska delar och byggnader. Istället för att bygga 
fysiska modeller kan datorn simulera dessa. 
 
Ritprogram. Tillåter användaren att skapa och redigera bilder. Programmet 
sparar bilden som många punkter där varje punkt har en viss färg. Genom att ta 
bort, lägga till eller ändra färg på punkterna kan bilden förändras. Det kan dock 
vara svårt att ändra skalan på bilden utan att förlora i kvaliteten.  
 
Diagramming program. Skapar figurer av sammankopplade symboler, till 
exempel flödesdiagram och organisationsscheman. Programmet har likheter med 
ritprogram men är specialiserat för att skapa sammanhängande diagram och 
figurer. Om en symbol flyttas eller redigeras följer eventuella linjer till samman-
kopplade symboler med.  
 
Contact manager. Håller ordning på namn, adresser och relaterade aktiviteter. 
Liknar en PIM men är specialiserad för att passa försäljningsaktiviteter. Inne-
håller information som framtidsutsikter och avtalade möten samt vem som är 
kundens kontaktperson. 
 
Mathematical. Skapar, kör och skriver komplexa matematiska ekvationer. 
Programmen är designade att lösa ekvationer och problem och presentera 
resultatet på ett sådant sätt som för människan är läsbart. 
 
Scientific. De här forsknings- och utvecklingsprogrammen analyserar verkliga 
händelser, så som väderförhållanden, genom att simulera dem på hög-hastighets-
datorer eller på superdatorer.  
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Multimedia. Använder grafik, text, ljud, animeringar, bilder och video inom 
många olika användningsområden. Vanliga exempelområden är interaktiva spel 
men även i utbildningssyfte med träningskurser på dator eller tv.  
 
Vertical markets. En vertikal marknad är den mest specialiserade typen av 
informationssystem som finns tillgänglig. Dessa består av stora system speciellt 
anpassade för att uppfylla behoven inom en viss industri så som banksystem 
eller fabriksproduktion. 
 
Webbläsare. Med hjälp av en webbläsare kan man få access till den största 
informationskällan i världen. Genom att ange sökvägar till olika sidor kan både 
nöje, fakta och handelsmöjligheter påträffas. 
 

3.5 Klient och server 
Klient är den dator som användaren arbetar med framför sig. Den innefattar 
gränssnittet mot användaren och möjliggör för denne att utföra olika manipuler-
ande funktioner. Servern, som har större lagringsmöjligheter än klienten, lagrar 
stora delar data och kan fungera som en extra hårddisk till klienten. Genom en 
nätverksförbindelse kan flertalet klienter koppla sig mot servern och där dela på 
den lagrade informationen. (Hoffer et al, 2005) 
 
Klient/server system innebär generellt att en klient efterfrågar något material 
som servern tillhandahåller. Sådana här klient/server lösningar har blivit allt 
vanligare då de erbjuder mer flexibla, skalbara och utbyggbara system. Sättet att 
använda sig av klient och server kan delas in i två fack, tjocka klienter och tunna 
klienter. (McFadden et al, 1999) 
 

3.5.1 Tjocka klienter 
En tjock klient innebär att den största delen av databehandlingen sker på klient-
en istället för på servern. Detta innebär att både lagring och bearbetning av data 
ofta sker lokalt på klienten, men servern kan användas som ett delat lagrings-
utrymme. (McFadden et al, 1999) 
 
Fördelar med tjocka klienter 

• Lägre nätverksbandbredd. Tjocka klienter behöver vanligen lägre 
nätverksbandbredd. 

• Mindre behov av serverkapacitet. Den tjocka klientens server behöver inte 
så hög prestanda vilket resulterar i billigare servrar. 

• Bättre multimedia prestanda. Vid stora applikationer innefattande 
multimedia (exempelvis videospel) passar tjocka klienter bra då de inte 
behöver så mycket bandbredd. 
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• Mer flexibel. Många mjukvaruprodukter är designade för datorer med egna 
lokala resurser, att försöka köra sådan mjukvara i delad miljö kan vara 
svårt. 
(Wikipedia, 2005) 
 

3.5.2 Tunna klienter 
En tunn klient innebär att servern utnyttjas till större del än vid tjock klient. 
Själva gränssnittet mot användaren tillhandahålls av klienten men den största 
delen av databehandlingen sker på servern. Klienten innehar vanligen inte någon 
alls, eller väldigt liten del, av datalagringen. (McFadden et al, 1999) 
 
Fördelar med tunna klienter 

• Lägre administrativa IT-kostnader. Tunna klienter som huvudsakligen 
använder sig av server har färre hårdvaruproblem eftersom den lokala 
miljön är väldigt begränsad. 

• Säkerhetsskydd. Tunna klienter kan designas så att ingen applikationsdata 
ligger på klienten och då kan virusskydd ske centralt. 

• Lägre hårdvarukostnad. Hårdvara till tunna klienter är vanligen billigare 
eftersom delar som processorn inte behöver vara så kraftfulla. Hårdvaran 
kan även användas under en längre tid innan den behöver bytas ut eller 
uppdateras. 

• Ej stöldbegärliga. Tunna klienters hårdvara är inte så värdefulla utanför sin 
klient/server miljö vilket gör att tjuvar inte visar så stort intresse för sådan 
hårdvara. 
(Wikipedia, 2005) 

 

3.6 Vad jag menar med informationssystem och 
applikation 

Ett informationssystem ser jag som både datasystemet och omgivningen där det 
ska kunna användas. Informationssystemet tar hänsyn till och består även av 
miljön och de rutiner som finns utanför själva datasystemet. I ett informations-
system integreras datasystemet med omgivningen för att vara en hjälp med den 
information som behandlas.  
 
En applikation tar däremot inte hänsyn till andra delar än själva datasystemet, 
utan kan fungera mer fristående. När jag pratar om applikation så menar jag en 
applikation i största allmänhet, en mer generell applikation utan något speciellt 
kännetecken. Jag menar då att båda de applikationer som jag utvecklar ingår i 
begreppet applikation. 
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För att kunna särskilja på de två varianterna av applikation som jag utvecklar har 
jag valt att kalla den ena klientapplikation och den andra serverapplikation. 
Klientapplikationen är den applikation där både applikationen och databasen 
ligger och körs lokalt på datorn (kan jämföras med tjock klient). Serverapplika-
tionen är den applikation som är webbaserad och då databas och applikation 
ligger på en server (vilket kan jämföras med en tunn klient). 
 

3.7 Användbarhet 
Huvudpoängen med att använda datasystem är att det ska bli lättare att utföra 
vissa uppgifter. För att man ska kunna fokusera på sin uppgift behöver det 
system man använder sig av vara användbart, det vill säga fungera utan problem. 
Syftet är även att höja kvaliteten på arbetet och därmed även höja produktivi-
teten. (Allwood, 1998) 
 
Det räcker inte att ett program innehåller alla de funktioner som efterfrågats utan 
användaren måste även vilja och kunna använda programmet på ett effektivt 
sätt. De största delarna för användbarhet är programmets egenskaper, uppgiften 
och aktuella användare. Men även andra faktorer så som kompetens, åtkomlig-
het och anpassning efter den struktur som användaren följer med sin uppgifts-
lösning. (ibid.) 
 
Nielsen förknippar användbarhet med följande fem egenskaper (Jakob Nielsens 
webbsida, 2003): 
 

• Lärbarhet. Hur lätt det är för användare att genomföra en grundläggande 
uppgift första gången de använder systemet. 

• Effektivitet. Hur snabbt en användare kan utföra olika uppgifter efter att 
denne har lärt sig systemet. 

• Lätt att komma ihåg. Hur lätt en användare kan komma igång att arbeta 
med systemet igen efter att inte ha använt det under en period. 

• Felhantering. Hur mycket fel en användare gör och hur ofta samt hur lätt de 
kan återställa gjorda fel. 

• Tillfredsställelse. Hur tilltalande systemet är att använda. 
 

3.8 Grafiskt gränssnitt 
Användargränssnittet inkluderar tre huvudsakliga delar. Det första är naviger-
ingsdesign, hur användaren kommunicerar med systemet, vilket kan ske genom 
exempelvis knappar eller menyer. Den andra delen är inputdesign som handlar 
om hur systemet tar in ny information. Exempelvis kan det ske genom ett 
formulär för att lägga till en ny kund. Tredje delen är outputdesign vilket är hur 
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systemet visar information för användaren. En webbsida är ett exempel på 
outputdesign. (Dennis & Wixom, 2000) 
 
Nedan är några grundläggande principer för användargränssnitt (Dennis & 
Wixom, 2000): 
 

• Layout. Gränssnittets area kan delas in i olika delar där varje del används 
konsekvent till samma syfte, exempelvis kan övre delen vara för menyer. 

• Innehållsmedveten. Användaren ska alltid veta var i systemet de är och 
vilken information som visas. 

• Estetiskt tilltalande. Gränssnittet ska vara funktionellt och tilltalande med 
lagom användning av tomrum, färg och text. 

• Användarerfarenhet. Både lätt att lära och lätt att använda. 
• Konsistent. Användaren ska kunna förutse vad som ska hända innan 

funktion utförs. 
• Minimal ansträngning. Gränssnittet ska vara lätt att använda och snabbt 

kunna utföra en uppgift.  
 
Navigeringsdesign gör det möjligt för användaren att navigera genom systemet 
och att utföra handlingar för att se information som systemet innehåller. Navi-
geringskomponenten gör det också möjligt att meddela användaren om dennes 
framgångar eller misslyckande med utförda handlingar. Målet med navigeringen 
är att den ska vara så lätt som möjlig att använda. (Dennis & Wixom, 2000) 
 
Det finns tre huvudtyper av navigeringskontroller. Den första är språk. Använd-
aren skriver då in kommandon, men det här sättet används oftast bara då det 
finns stort antal kommandon som är svåra att kombinera i en meny. Exempel på 
detta är SQL för databaser. Det vanligaste navigeringssättet är via menyer där 
användaren väljer alternativ i en lista. Menyer finns i flertalet olika varianter, 
bland annat drop-down meny och pop-up meny. Via direkt manipulering ger 
användaren kommandon direkt, exempelvis genom att klicka på ett objekt och 
ändra storlek på detta. (ibid.) 
 
Inputdesignens mål är att på ett enkelt och lätt sätt ta hand om informationen 
som ges systemet. Det finns många olika sorters inputs. I ett textfält kan valfri 
text skrivas in. Radioknappar kan användas då man bara får välja och kryssa för 
ett av alternativen. Kryssrutor väljer man då flera, eller inget, alternativ kan 
väljas. Rullningslistor kan användas då det finns många valmöjligheter. (ibid.) 
 
Outputdesignens mål är att presentera information för användaren på ett enkelt 
och lättförståeligt sätt. Information kan presenteras i olika utsträckning. En 
detaljerad rapport kan vara bra om användaren behöver all information. Sam-
manfattande rapport ger en kort introduktion. Omvändbart dokument kan be-
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hövas då en output behöver skickas tillbaka, vanligtvis av en kund. Grafer kan 
användas för att göra information jämförbar. (ibid.) 
 

3.9 Skillnad mellan traditionell och Internetbaserad 
applikation 

Det finns några konkreta skillnader mellan Internetprojekt och utveckling av 
traditionella informationssystem. Exempelvis så har ett Internetprojekt kraftigt 
reducerad utvecklingstid eftersom många projekt då måste vara implementerade 
väldigt snabbt. Gränssnittet blir också viktigare vid Internetprojekt och man 
behöver då kunniga grafiska designers. Användaren är till skillnad från vid 
traditionell utveckling kund istället för anställd. (Avison & Fitzgerald, 2003) 
 
Internetprojekt och traditionella projekt har även likheter mellan sig. Internet-
applikationer är ofta beroende av databaser som kräver mer traditionell erfaren-
het för implementation. Applikationer som finns på Internet behöver ofta även 
integrera med företagsapplikationer. Internetapplikationer och traditionella 
applikationer integreras allt mer och det blir allt svårare att se dem som två 
skilda delar. (ibid.) 
 
Tabell 2: Stereotypa skillnader mellan traditionella och Internetbaserade 
applikationer. Baserat på Avison & Fitzgerald (2003, s 105) 
 

Dimension Traditionellt projekt Internetprojekt 

Strategi Strategiska dimensionen är abstrakt 
och inte direkt kopplad till 
verksamhetsmål. 
Strategin adresseras indirekt och 
ibland inte alls.  

Strategiska dimensionen är konkret 
och synlig samt tätt kopplad till 
verksamhetsmål.   
Strategin adresseras direkt. 

Användare Den typiska användaren är en 
anställd. 
Användare kan tränas och 
konsulteras direkt. Systemet kan 
vara obligatoriskt att använda. 
Användares behov kan förstås 
genom studier. 
Arbetstillfredsställelse är nyckeln. 

Typiska användaren är en kund som 
betalar för varor och service. 
Systemet är frivilligt och inget 
inlärningstillfälle finns. 
Användarens behov kan förstås 
genom sälj- och 
marknadsföringsmetoder. 
Kundtillfredsställelse är nyckeln. 

Design Utvecklingen fokuserar på 
interndesign som databas, program 
och design. 
Gränssnitt kommer i andra hand. 

Utvecklingen fokuserar på webbsida 
och visuell artefakt. Utvecklingen 
kan starta med modell av 
gränssnittet. 
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3.10 Kravspecifikation 
I en kravspecifikation specificeras och fastställs alla åtaganden som leverantören 
lovar kunden att utföra. Dokumentet blir därför oerhört viktigt. Kraven i en 
kravspecifikation kan antingen vara framtagna av kund, av leverantör eller i en 
dialog mellan dem. Bäst är att fastställa kraven tillsammans eftersom risken för 
missförstånd då minskas. (Eklund & Fernlund, 1998) 
 

3.10.1 Vad är ett krav? 
Beställaren till en tjänst eller produkt har vanligtvis en uppfattning om hur den 
kommer att påverka verksamheten. De här behoven, eller målen, som beställaren 
har kan användas för att härleda kraven på produkten eller tjänsten. Vad som 
menas med ett krav är många gånger diffust och det finns många olika tolkning-
ar. (Wiktorin, 2003) 
 

”Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system.” 
(Wiktorin, 2003, s 112) 

 
För att få med en begränsning till hur väl kravet uppfyllts behöver man form-
ulera om definitionen något. Detta eftersom det är viktigt att kunna gradera och 
mäta hur väl ett krav uppfyllts och det är svårt att göra enligt definitionen ovan. 
(Wiktorin, 2003) 
 

”Ett krav skall vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad 
det är uppfyllt i den slutgiltiga produkten.” (Wiktorin, 2003, s 112) 

 
En kravspecifikation kan på ytan se enkel ut, men kan leda till många svårig-
heter. Det gäller att både kunden och leverantören är överens om vad kraven 
egentligen innebär och ger dem samma innebörd. Om kraven skrivs från 
kundens perspektiv kan det vara svårt att implementera dem om de inte först 
skrivs om till ett passande språk. Tolkningsfrågan kan då bli ett problem, då 
kraven skrivs om kan felaktigheter skrivas in på samma gång. (Faulkner, 2000) 
 
Krav är inte statiska och en kravspecifikation behöver alldeles säkerligen ändras 
under utvecklingens gång. Därför är det viktigt att fastställa tillsammans med 
kund att ändringar går att genomföra även under utvecklingen. Man måste skriva 
in vad som gäller för införandet av nya krav och uppdatering av gamla så att alla 
parter från början är överens. (ibid.) 
 

3.10.2 Olika sorters krav 
Det är vanligt att skilja mellan funktionella och icke-funktionella krav. Ett 
funktionellt krav rör produkten eller systemets funktionssätt medan ett icke-
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funktionellt krav rör mer kvalitativa krav så som tillförlitlighet och säkerhet. 
Många metoder fokuserar på att hitta funktionskrav medan de icke-funktionella 
kraven kommer mer i bakgrunden. (Wiktorin, 2003) 
 
Ett exempel på ett funktionellt krav för en ordbehandlare kan vara att det ska 
stödja en mängd olika möjligheter till formatering. Det kravet kan sedan 
specificeras upp mer till mätbara krav så som att stöd ska finnas för minst 20 
typsnitt där alla innehar fet, kursiv och normal typsnittsval. Ett icke-funktionellt 
krav för samma ordbehandlare kan vara att den måste kunna köras på flera olika 
plattformar eller att den ska levereras inom sex månader. (Preece et al, 2002) 
 

3.10.3 Kravspecifikationens innehåll 
En kravspecifikation kan bestå av många delar. Exempel på vad som kan ingå är 
funktionskrav, externa gränssnitt, funktionssamband, driftkrav, prestanda, säker-
het, kunstruktionskrav (teknisk miljö), kunskap hos målgrupp samt leveranstider 
och kostnader. Man bör dock inte i kravspecifikationen specificera detaljmässigt 
hur systemet ska konstrueras, hur kraven ska realiseras, eftersom det kan 
begränsa valmöjligheterna på ett olyckligt sätt. (Wiktorin, 2003) 
 
ISO 9126 anger sex rubriker, alla med underrubriker, som beskriver hur en 
produkts kvalitet kan bedömas enligt följande (Wiktorin, 2003, s 117): 
 

1. Funktion: lämplighet, korrekthet, samverkan, överensstämmelse med 
standard, säkerhet. 

2. Tillförlitlighet: mognad, feltolerans, återgång (efter fel), tillgänglighet. 
3. Användbarhet: begriplighet, inlärningskrav, handhavande. 
4. Effektivitet; tidsaspekter (t ex prestanda), resurskrav (t ex skalbarhet) 
5. Underhållsbarhet: analyserbarhet, modifierbarhet, konfigurerbarhet, 

provningsbarhet. 
6. Flyttbarhet: anpassningsbarhet, installationskrav, överensstämmelse med 

standard, ersättningsbarhet. 
 
IEEE 830 innehåller en rekommenderad vägledning om hur en kravspecifikation 
bör indelas. Som övergripande krav anger den standarden att kraven ska vara 
korrekta, entydiga, kompletta, konsistenta, prioriterade, verifierbara, modifier-
bara samt spårbara. Kravspecifikation bör sedan ha följande struktur (Wiktorin, 
2003, s 122): 
 

1. Inledning 
a. Avsikt med specifikationen. 
b. Typ av system. 
c. Definitioner, förkortningar och referenser 
d. Översikt över den följande specifikationen. 
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2. Översiktlig beskrivning 
a. Systemet/produkten i sin omgivning 
b. Funktionsöversikt 
c. Användarkaraktäristik. 
d. Bivillkor och begränsningar 
e. Antaganden och beroenden. 

3. Kravförteckning 
a. Detaljerade krav organiserade enligt någon vald struktur. 

 
I kravförteckningen bör man placera samhörande krav i grupper. Olika kravtyper 
bör också samlas under olika rubriker. Under utvecklingen sker det ofta att krav 
strider mot varandra, i exempelvis resursåtkomst, och då måste man kompro-
missa. För att underlätta i sådana situationer kan man rangordna kraven. 
(Wiktorin, 2003) 
 
En grundläggande indelning av krav är i skallkrav, börkrav samt kompletterings-
krav. Skallkrav är absolut nödvändiga för att systemet ska uppfylla sin uppgift 
och dessa går inte att förhandla bort. Börkraven går att klara sig utan men det 
kan leda till visst besvär och lägre effektivitet. Kompletteringskraven bidrar 
enbart marginellt till systemets helhet. För att ytterligare underlätta kan krav 
inom samma grupp rangordnas. (ibid.) 
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4 Utvärdering 
I det här kapitlet beskrivs vad en utvärdering är. Det ges även exempel på vad 
olika sorters utvärderingar kan innehålla och hur de kan genomföras. I kapitlet 
finns även teorier om hur testning av applikationer kan gå tillväga.  
 
Utvärderingen som jag genomfört består av de tre delarna kravspecifikation, 
egen testning samt acceptanstestning. I det här kapitlet beskrivs några olika 
utvärderingsteorier. Utvärderingar kan genomföras på många olika sätt, med 
fokusering på att uppnå olika mål. De sex olika utvärderingsansatserna ger en 
inblick i vilka syften som kan finnas vid en utvärdering av ett IT-system.  
 
Därefter beskrivs den kriteriebaserade utvärderingen lite mer ingående då den 
ligger till grund framförallt för min egen testning men även för de acceptans-
tester som utförts med användare. Jag har även använt delar av den heuristiska 
utvärderingen när kriterierna för testerna har satts upp. I slutet av kapitlet bes-
krivs teorier kring testning av applikationer. De här teorierna ligger till grund för 
de tester jag utfört med tänkta användare. 
 

4.1 Utvärderingens uppgift 
Definitionerna om vad utvärdering handlar om är många. De flesta är dock 
överens om att det handlar om att beskriva och värdera ett program. Därtill är 
det vanligt att poängtera vikten av att insamlad information kommer till använd-
ning och ligger till grund för beslutsfattande. En utvärdering ska även vara 
systematisk och så objektiv som möjligt, då ger den trovärdig och användbar 
information. (Jerkedal, 1999) 
 
En utvärdering har som uppgift att på något sätt bidra med användbar infor-
mation. Om syftet är att få underlag för att bestämma om genomfört program 
ska fortsätta att genomföras i nuvarande skick, förändras eller läggas ned kallas 
utvärderingen summativ. Är syftet istället att ge pågående program stöd och 
hjälp är det är formativ utvärdering. De båda formera kan också användas 
tillsammans i en och samma utvärdering beroende på vad man vill uppnå med 
undersökningen. (ibid.)  
 
Vid utvärdering av ett program tycker Patton (2002) att man måste samla in och 
värdera information om alla programmets delar för att kunna göra bra bedöm-
ningar. 
 

Program evaluation is the systematic collection of information about the 
activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgments 
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about the program, improve program effectiveness, and/or inform decisions 
about future programming. (Patton, 2002, s 10) 
 

Utvärdering är en process för att kunna fastslå användbarheten och acceptansen 
av en produkt eller design och den kan utgå från exempelvis hur många fel en 
användare gör, hur tilltalande den är eller hur väl den matchar uppställda krav. 
Om man inte utvärderar ett IT-system kan designern inte vara säker på att 
programmet är användbart och att det uppfyller användarens önskemål. (Preece 
et al, 2002) 
 

4.2 Sex olika utvärderingsansatser 
När man ska genomföra en utvärdering är det viktigt att bestämma hur den ska 
gå till samt vad det är man ska utvärdera. Genom att kombinera olika strategier 
för hur man kan utvärdera med vad man ska utvärdera så får man fram sex olika 
generiska typer enligt följande (Cronholm & Goldkuhl, 2003): 
 

• Målfri utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Målfri utvärdering av informationssystemet med användare 
• Målbaserad utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Målbaserad utvärdering av informationssystemet med användare 
• Kriteriebaserad utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Kriteriebaserad utvärdering av informationssystemet med användare 

 
Målbaserad utvärdering innebär att tydliga mål, som identifierats med hjälp av 
organisatoriskt innehåll, ligger till grund för utvärderingen. Vid målfri utvärd-
ering finns inga tydliga mål utan det är en mer induktiv och situationsanpassad 
strategi. Kriteriebaserad utvärdering innebär att det finns tydliga kriterier som 
används som underlag. (Cronholm & Goldkuhl, 2003) 
 
När man utvärderar ett informationssystem som sådant innebär det att det sker 
utan inblandning av användare. Det är bara utvärderaren och IT-systemet 
inblandat och informationskällor vid den här strategin är systemet själv samt 
eventuell dokumentation om det. Utvärdering av informationssystem med 
användare innebär att studera en användarsituation där användaren integrerar 
med IT-systemet. Den här strategin är mer komplex men kan ge en mer 
heltäckande bild. (ibid.) 
 

4.2.1 Kriteriebaserad utvärdering 
Vid kriteriebaserad utvärdering används kriterier som underlag för utvärdering-
en. Kriterierna som används grundas i eller erhålls från en eller flera specifika 
perspektiv eller teorier. Genom att använda kriterier så sätts fokus på att utvär-
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dera de kvaliteter som man valt ut. Vid en sådan fokusering blir följden att andra 
kvaliteter åsidosätts. De valda kriterierna styr utvärderarens uppmärksamhet och 
bidrar därmed till vilken sorts kunskap utvärderaren uppnår. (Cronholm & 
Goldkuhl, 2003) 
 
Skillnaden mot målbaserad utvärdering är att kriterierna är generella och inte 
begränsade till enbart organisatoriskt innehåll. Det innebär att kriterierna är mer 
generellt användbara. Den kriteriebaserade strategin kan användas både till mer 
teknisk och kvantitativ data likväl som till mer mjuka kvalitativa kriterier. 
Exempel på kriteriebaserade ansatser är checklistor, heuristiska principer eller 
kvalitetsideal. Det typiska för de här ansatserna är att IT-systemets gränssnitt 
och/eller interaktion mellan användare och system är själva grunden för utvärde-
ringen tillsammans med förutbestämda kriterier. (ibid) 
 
Vid en kriteriebaserad utvärdering av informationssystem som sådant bör utvär-
deraren börja med att välja lämpliga kriterier. Vilka kriterier som väljs beror på 
utvärderarens perspektiv. Sedan beskrivs IT-systemets funktionalitet genom 
studier av detta och dokumentation av systemet samt genom intervjuer med 
systemets ägare. Därefter kan utvärderingen genomföras, det vill säga utvärder-
aren kan besluta om kriterierna uppfylls. (ibid) 
 
Då en kriteriebaserad utvärdering av informationssystem med användare genom-
förs är det fler datakällor tillhands. Bland annat kan interaktionen mellan använ-
dare och IT-system observeras. När utvärderaren valt kriterier beskrivs funktion-
aliteten av systemet och då kan användarens åsikter tas med. Utvärderaren kan 
till exempel intervjua användare om deras attityder till systemet, beskriva deras 
förförståelse och IT-kunskap innan beslut om kriterieuppfyllelse tas. (ibid.) 
 
Nedanstående tabell visar i sammanfattad form de skillnader och likheter som 
finns mellan kriteriebaserad utvärdering av informationssystem som sådant och 
kriteriebaserad utvärdering av informationssystem med användare. 
 
Tabell 3: Skillnader och likheter mellan de båda kriteriebaserade ansatserna. 
Baserad på Cronholm & Goldkuhl (2003, s 9 och 10) 
 

 IS som sådant IS med användare 

Huvudperspektiv Beror på kriteriernas 
karaktär. 

Beror på kriteriernas 
karaktär. 

Kunskap om vad Kvaliteten på IT-systemet 
utifrån det perspektiv som 
ligger bakom kriterierna. 

Får en djupare och bredare 
förståelse för IT-systemet 
och användarnas åsikter om 
systemet. 
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 IS som sådant IS med användare 

Datakällor IT-systemet, beskrivning 
av IT-systemet, 
beskrivning av kriterier. 

IT-systemet, beskrivning 
av IT-systemet, 
beskrivning av kriterier, 
interaktionsobservation, 
användarnas åsikter om 
systemet, användares 
förförståelse 

Deduktiv eller induktiv Deduktiv Deduktiv 

Vem/vilka som deltar Utvärderingsexpert Utvärderingsexpert, 
användare 

När använda den här 
typen 

När man vill ha en 
fokuserad utvärdering, när 
man har få resurser, när 
användare inte finns 
tillgängliga 

När en ingående 
utvärdering som beror på 
valda kriterier önskas, när 
det finns mycket resurser 
till hands. 

 
 

4.3 Heuristisk utvärdering 
Heuristisk utvärdering är en informell teknik som inriktar sig på att utvärdera 
användbarhet utifrån heuristiska principer. När den här sortens utvärdering 
genomförs går det inte åt så många utvärderare. Vanligtvis är det experter, även 
om icke-experter kan förekomma, som genomför utvärderingen. Experterna 
låtsas vid utvärderingen att de är typiska användare och antecknar problem de 
stöter på. (Preece et al, 2002) 
 
En expert kan hitta många av problemen på egen hand vid en utvärdering. Men 
eftersom det ofta är svårt för en ensam utvärderare att hitta alla fel rekommen-
deras att man låter fem experter genomföra utvärderingen. Under själva utvärde-
ringen, som vanligen pågår 1-2 timmar, går varje expert igenom och inspekterar 
programmet minst två gånger. (ibid.) 
 
Nedan är de tio heuristiska principerna beskrivna tillsammans med en kort 
beskrivning av vad de innebär (Preece et al, 2002): 
 

• Systemstatusens synlighet: håll användare informerade om vad som pågår 
genom att inom rimlig tid ge feedback. 

• Matchning mellan system och verklighet: använd språk, ord, fraser och 
koncept som användaren är familjär med istället för systemorienterade 
termer.  

• Användarkontroll och frihet: tillhandahåll sätt, tydligt markerade, för 
användaren att ta sig ifrån situationer som de oavsiktligt hamnat i. 
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• Konsekvens och standard: undvik att få användaren att undra om olika ord, 
situationer eller handlingar innebär samma sak. 

• Hjälp användaren känna igen, diagnostisera och hämta sig från fel: använd 
enkelt språk för att beskriva felets natur och ge förslag på hur man löser det. 

• Förhindra fel: förhindra fel att uppstå från början om det är möjligt. 
• Igenkännande hellre än minnas: gör objekt, funktioner och val synliga så 

informationen inte behöver hållas i huvudet. 
• Flexibilitet och effektiv användning: erbjud genvägar, som är osynliga för 

noviser, för att låta mer erfarna användare komma framåt snabbare. 
• Estetisk och minimal design: undvik att använda information som är 

irrelevant eller sällan behövs. 
• Hjälp och dokumentation: erbjud information som enkelt kan genomsökas, i 

konkreta steg som enkelt kan följas. 
 

4.4 Testning av applikationer 
När ett program utvecklas måste man undersöka så att det möter de krav och den 
funktionalitet som förväntas av dem som betalar för mjukvaran. Genom valide-
ring undersöker man att rätt produkt byggs och genom verifiering får man svar 
på om man bygger rätt produkt. Testning av systemet spelar den huvudsakliga 
rollen för att kunna svara på de frågorna. (Sommerville, 2004) 
 
En grundläggande inställning när man ska genomföra testning är att målet med 
testningen faktiskt är att hitta fel. Om man har som mål att visa upp ett bra och 
fungerande program kan man medvetet eller omedvetet luras till att skapa snälla 
testfall så att inte alltför många felaktigheter påvisas. För att man ska kunna hitta 
fel måste man dock vara medveten om vad som är rätt så att man testar utefter 
rätt förutsättningar. (Eklund & Fernlund, 1998) 
 

4.4.1 Acceptanstest 
Acceptanstest görs i första hand av användare med visst stöd från projektgrupp-
en. Målet med testet är att bekräfta att systemet är komplett, möter de behov som 
ställdes upp som krav innan utvecklingen påbörjades samt att systemet är accep-
tabelt för användarna. Acceptanstest kan göras i två steg, där det första är alfa-
testning och innebär att systemet testas med hjälp av testdata. Vid betatestning 
används verklig data där skillnaden mot vanlig vardagsanvändning är att man 
kontrollerar systemet noga för att hitta fel och brister. (Dennis & Wixom, 2000) 
 
Acceptanstestet är det sista testet som genomförs innan systemet tas i bruk. Vid 
det här testet brukar man hellre använda riktig data från kunden än simulerad 
testdata. Acceptanstest kan hitta fel och brister i systemets kravdefinition efter-
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som riktig data kan påverka systemet på ett annat sätt än vad testdata gör. Testet 
kan även hitta problem där kraven inte riktigt möter kundens behov eller där 
systemets prestanda är oacceptabel. (Sommerville, 2004) 
 
När ett system utvecklas för en enda klient så brukar man använda alfatestning. 
Det innebär att man fortsätter med testprocessen tills utvecklare och kund är 
överens om att systemet uppnår en accepterad nivå. När ett system marknadsförs 
som en mjukvaruprodukt används ofta betatestnig. Då levereras systemet till ett 
antal potentiella kunder som har gått med på att använda systemet. Dessa rap-
porterar sedan eventuella problem till utvecklarna. Produkten blir då utsatt för 
verklig användning och fel som inte kan förutses av utvecklare kan hittas. Efter 
att systemet modifierats utifrån framkomna fel så genomför man antingen en ny 
betatestning eller släpper produkten på marknaden. (ibid.) 
 

4.4.2 Användningstest 
Vid ett användningstest får användaren utföra realistiska uppgifter för att se 
vilka eventuella problem som kommer att uppstå vid verkligt användande. Man 
vill hitta möjliga orsaker till problem så att man kan få ett bättre underlag för att 
åtgärda dem. Användningstester bör utföras i så realistisk miljö som möjligt. 
Testerna behöver inte innefatta åtgärdsförslag men måste beskriva problemen 
som uppstod och orsaken till dessa. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
Ett användningstest kan genomföras i så väl faser med pappersprototyper samt 
faser där produkten är mer färdig. Det finns flera sätt att genomföra ett använd-
ningstest på. Vid ett strukturerat användningstest får en användare ett antal 
realistiska uppgifter att utföra och får samtidigt högt förklara sina tankar. Om 
man genomför ett partest får användarna arbeta i par och diskutera sig fram till 
lösningarna. Viktigt vid testerna är att observera användaren och dokumentera 
vad som händer. (ibid.) 
När man vill genomföra ett användningstest är det viktigt att först bestämma vad 
det är som ska utvärderas och hur det ska gå till. Därefter tar man fram realistis-
ka uppgifter som kan ge svar på de frågor man definierat. Här är det bra att själv 
testa uppgifterna innan testningen genomförs. Det är även bra att säkerställa att 
det finns realistisk data då testet genomförs och man bör själv kunna produktens 
alla funktioner. När det är dags för testningen är det viktigt att berätta för 
användaren hur det ska gå till och vad syftet med testet är. Avslutningsvis 
sammanställs resultatet efter att användaren lämnat platsen. (ibid.) 
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5 Utvecklingen av applikationerna 
Här följer en sammanfattning av utvecklingsarbetet. Först presenteras den 
modell och metod som används under arbetet. Därefter återfinns kravspecifika-
tion som ligger till grund för utvecklingen. Slutligen förklaras hur klientapplika-
tionen och serverapplikationen fungerar med hjälp av skärmdumpar för att 
underlätta för läsaren. 
 

5.1 Min utvecklingsmodell 
Mitt utvecklingsarbete kan relateras till den del som kallas systemutveckling i 
livscykelmodellen (vilken återfinns i kapitel 3.2.1). Systemutvecklingen består 
av de fyra faserna analys, utformning, realisering samt implementering. I analys-
fasen fastställde jag vad mina applikationer skulle uppfylla för uppgifter. För att 
de här uppgifterna skulle kunna uppfyllas sammanställdes en kravspecifikation 
med krav som applikationerna skulle uppnå. Min kravspecifikation återfinns i 
kapitel 5.3. 
 
I utformningsfasen bestämmer man vilken teknisk lösning som ska väljas samt 
vilka programvaror som ska användas. Jag har valt att göra två applikationer och 
jag kallar dem för klientapplikation och serverapplikation. Klientapplikationen 
innebär att både applikation och databas installeras och körs lokalt på datorn. 
Serverapplikationen är webbaserad vilket innebär att applikation och databas 
ligger på en server och användaren behöver inte installera något på sin dator. 
Serverapplikationen utvecklades med Java Servlets för kodningen och HTML 
som grund för layouten. Som webbserver har Apache Tomcat använts. Data-
basen jag använder mig av är gjord i Microsoft Access. 
 
I realiseringsfasen utvecklas applikationerna och i mitt fall har det skett med 
hjälp av Java. För att komma igång med programmeringen och få lite större 
kunskaper inom området har jag valt att först läsa i Java-böcker och utföra en 
del exempel där. Det här introduktionsarbetet har ingen direkt koppling till 
uppsatsarbetet, men det kan vara svårt att särskilja var gränsen mellan dem går. 
En del av de exempel som jag provat utifrån böcker har sedan ändå varit delvis 
applicerbara i mina applikationer. När jag gjort några simpla exempelprogram 
valde jag även medvetet att titta närmare på exempel som jag trodde hade 
anknytning till det jag sedan skulle ha användning av. I huvudsak utgick jag i 
början från boken Börja med Java 2, JDK 1.3. När jag sedan konkret startade 
med utvecklingen av klientapplikationen använde jag fler källor, både böcker 
och Internetsidor som jag fann intressanta och givande.  
 
I implementeringsfasen tas det nyutvecklade systemet i bruk. I mitt arbete börjar 
inte applikationerna användas på det här sättet. Det sker ingen implementering 
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då applikationerna inte görs tillgängliga för hela målgruppen. Arbetet avslutas 
istället med att några användare provade applikationerna och gav sina synpunk-
ter på dem. Detta innebär att applikationerna ändå har blivit testade av använd-
are inom målgruppen och att de då har använts.  
 
Under arbetet så har jag följt vattenfallsmodellen (se kapitel 3.2.2) vilket innebär 
att man sekventiellt går igenom en fas i taget. Visst iterativt arbete förekommer 
dock och framförallt kravspecifikationen har uppdaterats flera gånger även 
under realiseringsfasen. Mitt arbetssätt påminner även om den evolutionära 
utvecklingen som beskrivs i kapitel 3.2.3 eftersom jag har utvecklat applika-
tionerna i förstaversioner med syfte att uppdatera och utveckla kraven inför 
nästa del av utvecklingen.  
 

5.2 Min utvecklingsmetod 
När jag genomförde själva programmeringen använde jag mig av Polyas 
problemlösningsmetod (se kapitel 2.5.4).  
 

5.2.1 Steg 1 – Förstå problemet 
Det första steget innebar för mig att skapa kravspecifikationen. De uppställda 
kraven togs fram genom att till en början förutsättningslöst skriva ner vad jag 
tyckte att applikationerna skulle kunna klara. Jag tog även hjälp av några olika 
Internetsidor för att se vad deras sökfunktioner klarade av och har på så sätt 
hämtat inspiration. De webbsidor jag har tittat på är AdLibris, Bokus, Discshop 
samt IMDb (Internet Movie Database). De två första företagen säljer böcker via 
Internet medan Discshop framför allt säljer filmer. IMDb är, enligt dem själva, 
den största databasen för filmer som finns tillgänglig på Internet. (AdLibris, 
Bokus, Discshop, IMDb) 
 
Jag är själv bekant med alla de fyra utvalda webbsidorna. Att jag valde AdLibris 
och Bokus beror på att de behandlar böcker vilket är samma område som jag 
inriktat mig på. Discshop och IMDb i sin tur valdes för att få något mer att 
hämta inspiration ifrån. Att de inte behandlar böcker kändes irrelevant då jag 
mer tittade på hur de hanterat sökalternativ samt hur resultatet presenterades. 
 
Inför arbetet med kravspecifikationen målade jag även upp en layout på ett 
papper för att på så sätt fundera på vad jag ville ha med i applikationerna. Den 
här layouten fokuserade inte på utseende utan var en hjälp för att ta fram vilka 
olika sökalternativ som skulle finnas och hur sökresultatet skulle presenteras. 
Papperslayouten användes som inspirationskälla och genom att visuellt titta på 
hur applikationen skulle kunna se ut blev det enklare att formulera och struk-
turera kraven. 

48 



Kapitel 5 – Utvecklingen av applikationerna  

5.2.2 Steg 2 – Skapa en plan för lösningen av problemet 
I det andra steget specificerades hur kravspecifikationen skulle kunna uppnås. 
Jag gjorde redan i samband med kravspecifikationen en enkel papperslayout på 
vad applikationerna skulle innehålla. För mig var det svårt att skapa en tydligare 
och fastare plan för olika programdelar och vad de skulle klara av, eftersom jag 
då inte visste hur programmeringen skulle gå till. Istället valde jag att låta det 
här steget gå ihop med steg 3. 
 

5.2.3 Steg 3 – Utför planen 
Det tredje steget innebär att man programmerar de delar som man specificerade i 
fasen innan. Eftersom jag inte kunnat specificera delar på det sättet så flöt den 
här fasen ihop med den föregående under mitt arbete. Nedan beskriver jag hur 
mitt programmeringsarbete gick till. 
 
Jag började med att utveckla klientapplikationen. Det första jag gjorde var ett 
fönster med en enkel rubrik i. Eftersom jag hade svårt att strukturera arbetet från 
början och se hur man smartast borde gå till väga så började jag i den ände som 
då kändes naturligast och mest lättövergriplig. För mig var det layouten, att 
skapa ett fönster och placera in objekten däri.  
 
Efter att ha provat på olika layouthanterare och testat dem i enkla exempel så 
bestämde jag mig för att använda den så kallade GridBagLayouten (layouten på-
minner om ett rutat ark där man placerar objekten på olika positioner i rutnätet). 
Eftersom flera böcker jag tittade i varnade för att den skulle vara svår att förstå 
sig på och göra som man vill så var det kanske ett dåligt val, men dock det som 
kändes bäst. 
 
Till en början programmerade jag inte för att utveckla uppsatsens applikationer 
utan enbart för att lära och utveckla mig själv. Jag lärde mig mycket på det och 
fick en större förståelse för hur Java kan användas. Sedan gled utvecklingen 
stegvis in på att fokusera mer och mer på de två applikationer jag utvecklat i 
uppsatsen. Ibland under utvecklingen valde jag att genomföra exempel från 
någon bok då jag träffade på ett nytt område och inte riktigt visste hur jag skulle 
gå till väga. Genom att själv göra exempel blev det tydligare hur det fungerade 
och lättare att själv använda och anpassa det nya området för att passa min 
applikation. 
 
Jag arbetade mycket stegvis i början, genom att göra små tillägg i applikationen 
för att se att den fungerade. Ett enkelt sätt att se vad som hände var att lägga till 
och ändra objekt i layouten eftersom det ger snabbt och tydligt resultat. Därifrån 
var det sedan enklare att gå vidare och lägga till så att olika funktioner började 
fungera. Det gick dock inte att dela upp programmeringsarbetet i småsteg hela 
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tiden eftersom större delar ibland hängde ihop. Ibland var jag tvungen att skriva 
in mer kod för att kunna köra programmet och se vad som hände. Det här blev 
dock enklare med tiden, eftersom jag lärde mig mer och de stora stegen blev inte 
lika stora och skrämmande längre. 
 
När sökningen i klientapplikationen fungerade både genom frisökning och gen-
om Combobox (en ruta där man kan ta fram flera alternativ och välja ett) samt 
att resultatet från sökningen visades i tabellen på korrekt sätt avslutade jag 
klientapplikationens utveckling. Jag ansåg då att den kunde betraktas som 
fungerbar på en accepterad nivå och tyckte att det var dags att påbörja utveck-
lingen av serverapplikationen. 
 
Utvecklingen av serverapplikationen gick fortare vilket berodde på flera orsaker. 
Till att börja med kunde jag återanvända en del av koden från klientapplikation-
en. Jag hade innan uppsatsen påbörjades också större kunskap om HTML än om 
Java vilket gjorde att layouten gick mycket fortare att göra i HTML. Även det 
faktum att jag då utvecklat en applikation och fått lite mer känsla för Java gjorde 
att den andra utvecklingen gick fortare. 
 
Eftersom jag vill utföra samma handlingar i båda applikationerna kunde jag även 
återanvända kopplingen till databasen och frågorna jag skapat, vilket sparade 
mycket tid. Det som var svårast i serverapplikationen var till att börja med att 
inse hur Servlets fungerade så att olika hänvisningar blev korrekta. En annan sak 
som tog mycket tid var att jag inte ville att användaren skulle tvingas att trycka 
på en knapp för att visa sökresultatet när denne valde ett alternativ från Combo-
boxen. Jag tyckte personligen att det var bättre om resultatet av sökningen visa-
des direkt efter att man valt ett alternativ. Efter att ha provat mig fram lyckades 
jag ändra så att sökningen fungerade så som jag önskade. 
 
Efter att ha uppnått samma nivå för serverapplikationen som klientapplikationen 
bestämde jag mig för att gå ytterligare ett steg. Serverapplikationen gick ganska 
fort att utveckla och det fanns mycket mer jag ville göra. För att hitta en bra 
balans bestämde jag mig för att göra så att man kunde klicka på en titel i tabell-
resultatet för att få fram lite ytterligare information om den valda titeln. Den här 
fortsättningsdelen gjorde jag först i serverapplikationen eftersom jag jobbat 
minst med den. Därefter lade jag till samma funktion i klientapplikationen. 
 
Även för den här extra delen gick det enklare i serverapplikationen än klientapp-
likationen. Att göra titlarna som länkar i serverapplikationen var lättare än att få 
raderna klickbara i klientapplikationen. Den extra information som visas tillför 
inte så mycket för användaren i det här utvecklingsstadiet. Syftet är mest att 
påvisa hur jag tänkte mig att det skulle se ut samt att det var meningen att man 
skulle få mer information om varje titel. 
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5.2.4 Steg 4 – Utvärdera resultatet 
I det sista steget utvärderades det jag gjort genom flera olika tester. Under ut-
vecklingens gång av båda applikationerna genomförde jag tester efter att varje 
ny funktion lagts till. Jag följde inte någon mall och antecknade resultatet hela 
tiden, utan rättade fel vart efter eller antecknat dem för att fixa dem senare. De 
här testerna kan ses mer som löpandebandkontroll av utvecklingen. Eftersom det 
enbart är jag som utvecklade applikationerna behövde jag inte samordna med 
någon annan. En sak som är bra med det är att jag hela tiden visste vad som 
fungerade och om något ändrade på sig. En sämre aspekt är förstås att två par 
ögon ser mer och kan hjälpas åt.  
 
Kravspecifikationen 
När programmeringen hade genomförts kontrollerade jag hur väl de krav som 
specificerats i kravspecifikationen uppfyllts. Jag gick då igenom alla kraven och 
lade till en kontrollpunkt i form av Status där jag antecknade om kraven upp-
fyllts eller inte. Det här resultatet av kravspecifikationen återfinns i kapitel 6.1. 
 
Egen testning 
Efter utvecklingen av de båda applikationerna genomförde jag en lite mer om-
fattande testning av dem för att se hur väl de fungerade. För att tydligare kunna 
redovisa resultatet och sedan kunna jämföra applikationerna med varandra så 
använde jag mig av ett antal kriterier när jag genomförde testningen. Den första 
delen i testningen innebar att jag låtsades att jag var en typisk användare och 
provade allt som gick att prova i applikationen samt kontrollerade resultatet. I 
den sista delen av testet tittade jag mer på hur jag upplevt utvecklingen, hur det 
gick och hur jag ser på vidareutveckling av applikationerna. Resultatet av den 
egna testningen återfinns i kapitel 6.2. 
 
När jag satte upp mina kriterier började jag med att förutsättningslöst skriva ner 
punkter jag trodde kunde vara av intresse. Målet var att hitta kriterier som kom-
pletterade kravspecifikationen samt var en hjälp för att kunna besvara frågeställ-
ningen. Sedan har jag tittat på de teorier om utvärderingar som finns återgivna i 
teorikapitlet och därifrån plockat de delar som passade för att genomföra min 
testning. På det här sättet försökte jag att få så heltäckande kriterier som möjligt 
utifrån uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
Acceptanstest 
Det test som jag har låtit några tänkta användare genomgå har jag valt att kalla 
acceptanstest. Användaren har fått prova applikationerna i tur och ordning 
medan jag suttit bredvid och observerat. Jag hade förberett fyra små uppdrag 
som i tur och ordning presenterades för användaren. Uppdragen bestod i att hitta 
fakta om olika boktitlar. De här uppdragen valde jag utifrån tanken att de skulle 
vara heltäckande, så att applikationernas alla funktioner testades. Jag försökte 
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även formulera frågorna på ett sådant sätt att det skulle inbjuda till olika tillväga-
gångssätt och fritt tänkande från användarens sida. 
 
Under tiden som användaren testade applikationerna fick denne gärna ge syn-
punkter och kommentarer. Jag antecknade hela tiden hur testningen gick och 
hade som stöd några frågor som jag funderade kring utifrån användarens 
tillvägagångssätt och beteende. Efter att användaren genomfört uppdragen 
ställde jag några ytterligare frågor för att få användarens synpunkter om 
applikationerna. De här frågorna ställdes för att användarna själva skulle få 
presentera sina synpunkter. Frågorna formulerades på ett sådant sätt att använd-
arna fick tänka igenom sina svar och fundera på vad de tyckte. Resultatet av 
acceptanstesterna återfinns i kapitel 6.3. 
 
Jag har valt att låta användarna vara anonyma för att undvika eventuella tryck på 
att prestera bra och istället fokusera på vad de egentligen tycker. För att få en 
sådan bra spridning som möjligt har jag valt att genomföra testningen med två 
personer av varje kön där alla personerna tillhör varierande ålderskategorier. 
Användarna har även spridda dator- och programmeringserfarenheter. Jag har 
medvetet försökt att välja ut personer med varierande bakgrund och erfarenheter 
för att försöka täcka en bred grupp människor som kan bidra med olika uppfatt-
ningar och synpunkter.  
 
Alla användarna känner till Astrid Lindgren och hennes verk på en vad man 
skulle kunna kalla normal nivå för att vara uppväxt i Sverige. De har hört flera 
av sagorna och även läst en del själva. För att ge läsaren en bild av respektive 
användare har jag valt att kort presentera dem i tabellen nedan. Jag ger där, 
förutom namn och ålder, en kort kommentar om respektive användares dator- 
och programmeringserfarenhet för att ge en bild av personen. 
 
Tabell 4: Sammanställning av användarna som utfört acceptanstester 
 

Anonymiserat 
namn 

Ålders-
kategori 

Datorerfarenheter Programmerings-
erfarenheter 

Peter 30 år I arbete och hemma Van programmerare 
Lisa 20 år Spel, surfning, studier Ingen erfarenhet 
Bosse 50 år Mest i arbetet Ingen erfarenhet 
Malin 40 år I arbete och hemma Behärskar programmering 
 
 
Tanken att låta några användare ha programmeringserfarenheter var att de här 
användarna kanske tänker lite annorlunda vid testningen. De med programme-
ringserfarenheter kanske tänker mer på hur man kan lösa olika problem och 
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färgas av det i testningen. Samtidigt är det möjligt att de tittar och testar applika-
tionerna efter vad de själva vet eller har upplevt är problemområden vilket kan 
ge mig tips och idéer. Användare utan programmeringserfarenhet testar mer 
förutsättningslöst och talar om hur de upplever applikationerna. Där får man den 
positiva effekten att de bortser från hur problem kan lösas och enbart ger sitt 
omdöme.  
 

5.3 Min kravspecifikation 
I min kravspecifikation har jag valt att inte ta med inledande delar som skulle ha 
varit med i en mer traditionellt uppställd specifikation (se kapitel 3.10). Detta 
eftersom inledningen till mitt arbete redan finns beskriven i tidigare delar av 
uppsatsen samt att jag inte har en beställare på ett formellt sätt och därför blir 
vissa delar överflödiga. Kraven är därför anpassade till uppsatsens omfång och 
nivå. 
 
Jag har valt att dela in kraven i ett antal underrubriker för att strukturera dem på 
ett lämpligt sätt. Jag har inte delat in kraven i funktionella och icke-funktionella 
krav som annars är en vanlig indelning. Detta eftersom jag i mitt arbete inte 
fokuserar på icke-funktionella krav som bland annat tar upp säkerhetsfrågor och 
detaljer om leverans av produkten. Kraven är utformade på ett sådant sätt att det 
ska vara enkelt att avgöra om de har uppnåtts eller inte. 
 
Alla krav är uppbyggda enligt följande struktur: 

Krav-Id: Unikt nummer som identifierar kravet 
Kravrubrik: Rubrik på kravet 
Kravbeskrivning: Kort beskrivning av syftet med kravet 
Prioritet: Hur viktigt kravet är, kategoriseras i hög, medel eller låg. 

 
I mitt arbete är målet att genomföra alla krav som är tilldelade hög prioritet. 
Krav i kategorin medel kommer att utföras om tid och möjlighet finns. Vilka av 
dessa krav som i så fall genomförs kommer jag att bestämma efter hand då jag 
ser vilka som är lämpliga att välja ut. Krav med låg prioritet kommer inte att 
genomföras i det här arbetet, men jag ser dem som viktiga vid en vidareutveck-
ling. 
 
Grundläggande sökningssätt 
Krav-Id: K-1 
Kravrubrik: Sökning – rullist 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter böcker via en rullist. I rullisten väljs 
huvudalternativ (exempelvis Pippi Långstrump) och därefter listas alla böcker 
med denna karaktär. 
Prioritet: Hög 
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Krav-Id: K-2 
Kravrubrik: Sökning – titel 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter en bok genom att skriva in en titel. 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-3 
Kravrubrik: Sökning – frisökning 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter en bok genom att skriva in del av en 
titel. 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-4 
Kravrubrik: Frisökning – tecken 
Kravbeskrivning: Vid frisökning görs ingen skillnad på versaler och gemener. 
Prioritet: Medel  
 
Sökningsalternativ 
Krav-Id: K-5 
Kravrubrik: Frisökningsalternativ 
Kravbeskrivning: Man ska kunna kombinera flera sökalternativ i en sökning 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-6 
Kravrubrik: Sökning sidokaraktär 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter sidokaraktärer som ej ingår i titel 
och i resultatet få lista över böcker där karaktären ingår. 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-7 
Kravrubrik: Sökning – tidigare än 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter titlar utgivna innan visst år 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-8 
Kravrubrik: Sökning – senare än 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter titel utgiven efter visst år 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-9 
Kravrubrik: ISBN 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka på ISBN efter viss titel 
Prioritet: Medel 
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Krav-Id: K-10 
Kravrubrik: Sökning – karaktär 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter två karaktärer där resultatet blir de 
böcker båda karaktärerna återses i. 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-11 
Kravrubrik: Sökning – utgivningsår 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka titlar mellan två utgivningsår 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-12 
Kravrubrik: Sökning – Illustratör  
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter illustratör och karaktär där resultatet 
blir de titlar illustratören och karaktären återses i. 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-13 
Kravrubrik: Sökning - Astrid 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter böcker som handlar om Astrids verk 
och liv. 
Prioritet: Låg 
 
Sökresultatets layout 
Krav-Id: K-14 
Kravrubrik: Sökresultat 
Kravbeskrivning: Resultat av sökning presenteras i en tabell.  
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-15 
Kravrubrik: Sökresultatets antal 
Kravbeskrivning: Resultatet visar max 20 träffar 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-16 
Kravrubrik: Sökresultat – delsidor  
Kravbeskrivning: Om antalet sökträffar överstiger 20 delas de upp i delsidor om 
vardera max 20 träffar. 
Prioritet: Medel 
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Krav-Id: K-17 
Kravrubrik: Bläddring mellan delsidor 
Kravbeskrivning: Användaren kan bläddra framåt och bakåt bland delsidorna. 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-18 
Kravrubrik: Bildvisning 
Kravbeskrivning: Vid sökning efter en titel visas bild på boken i samband med 
sökresultat.  
Prioritet: Medel 
 
Sökresultatets innehåll 
Krav-Id: K-19 
Kravrubrik: Sökresultatets ordning 
Kravbeskrivning: Resultatet sorteras efter titel  
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-20 
Kravrubrik: Egen sortering av sökresultat 
Kravbeskrivning: Användaren kan själv sortera sökresultat efter titel eller 
utgivningsår 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-21 
Kravrubrik: Titel 
Kravbeskrivning: Bokens titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-22 
Kravrubrik: Utgivningsår 
Kravbeskrivning: Titels utgivningsår ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-23 
Kravrubrik: Bokkategori 
Kravbeskrivning: Vilken bokkategori (bilderbok, kapitelbok eller 
samlingsvolym & örigt) titeln hör till ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-24 
Kravrubrik: ISBN 
Kravbeskrivning: Titelns ISBN ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
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Krav-Id: K-25 
Kravrubrik: Illustratör 
Kravbeskrivning: Titels illustratör ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-26 
Kravrubrik: Upplagor 
Kravbeskrivning: Antalet upplagor av en titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-27 
Kravrubrik: Förlag 
Kravbeskrivning: Utgivande förlag av titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-28 
Kravrubrik: Sammanfattning av innehåll 
Kravbeskrivning: Användaren kan läsa en sammanfattning av sökt titel 
Prioritet: Medel 
 
Titlar på andra språk 
Krav-Id: K-29 
Kravrubrik: Antal översättningar 
Kravbeskrivning: En titels antal översättningar till andra språk ingår i resultatet 
Prioritet: Medel  
 
Krav-Id: K-30 
Kravrubrik: Översättning – språk 
Kravbeskrivning: Listar till vilka språk en titel är översatt 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-31 
Kravrubrik: Översättning – titel 
Kravbeskrivning: Listar vad en titel heter på annat språk 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-32 
Kravrubrik: Översättning – utgivning 
Kravbeskrivning: Listar vilket år en översatt titel är utgiven 
Prioritet: Medel 
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Krav-Id: K-33 
Kravrubrik: Översättning – förlag 
Kravbeskrivning: Listar vilket förlag en översättning är utgiven på 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-34 
Kravrubrik: Översättning – översättare 
Kravbeskrivning: Listar översättning av titel samt vem som översatt titeln 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-35 
Kravrubrik: Översättning – illustratör  
Kravbeskrivning: Listar illustratör/illustratörer som illustrerat en översatt titel 
Prioritet: Låg 
 
Allmänna krav 
Krav-Id: K-36 
Kravrubrik: Språk 
Kravbeskrivning: Programmet och dess innehåll finns tillgängligt på svenska. 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-37 
Kravrubrik: Språk – engelska 
Kravbeskrivning: Programmets menyer, knappar med mera kan bytas mellan 
svenska och engelska. 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-38 
Kravrubrik: Språk – sökning 
Kravbeskrivning: Man kan söka efter titlar på valfritt språk 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-39 
Kravrubrik: Sökning –Filmatisering 
Kravbeskrivning: Man ska kunna se vilken titel som filmatiserats 
Prioritet: Låg 
 
Krav-Id: K-40 
Kravrubrik: Spara resultat 
Kravbeskrivning: Man ska kunna spara resultatet av en sökning 
Prioritet: Medel 
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Krav-Id: K-41 
Kravrubrik: Skriv ut resultat 
Kravbeskrivning: Man ska kunna skriva ut resultatet av en sökning 
Prioritet: Medel 
 
Krav-Id: K-42 
Kravrubrik: Systemkrav för serverapplikation 
Kravbeskrivning: Applikationen ska fungera i Firefox 1.06 
Prioritet: Hög 
 
Krav-Id: K-43 
Kravrubrik: Systemkrav för klientapplikation 
Kravbeskrivning: Applikationen ska fungera i Suns Java 1.4 
Prioritet: Hög 
 

5.4 Mina utvecklade applikationer 
I det här kapitlet beskrivs hur de båda applikationerna ser ut och fungerar.  
 
De värden som presenteras i applikationerna är hämtade från boken Astrid i vida 
världen. Undantagen är ISBN och antal tryckta upplagor vilket är mina egna 
fiktiva värden. I boken indelas böckerna i tre kategorier, bilderböcker, barn- och 
ungdomsböcker samt samlingsvolymer och andra böcker. Jag valda att döpa om 
kategorierna något då jag tyckte att begreppen bilderbok, kapitelbok samt sam-
lingsvolymer och övrigt blev kortare och koncisare förklaringar.  
 

5.4.1 Klientapplikationen 
När man först startar upp klientapplikationen ser den ut som i figur 7. Man har 
då två val som användare när man ska genomföra en sökning. Man kan välja ett 
alternativ i Comboboxen, under Snabbsök bok, alternativt skriva in en egen text 
för sökning i den tomma rutan bredvid. Knappen Visa fler sökalternativ gör 
ingenting nu, utan finns mest där som en symbol för vidareutveckling och att det 
då ska finnas flera sökalternativ att välja mellan. 
 
I Comboboxen visas från början det översta alternativet (i det här fallet Pippi 
Långstrump) redan när applikationen startas. Det blev så när Comboboxen 
skapades och att ändra det blev en för komplicerad uppgift. Att lägga in ett 
blankt alternativ gav effekten att en tom rad fanns med som valalternativ i listan, 
vilket inte var meningen. Därefter fortsatte jag inte att undersöka hur man kan 
komma runt detta, utan det fick vara så till vidare.  
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Figur 7: Startsidan av klientapplikationen.  
 
 
Figur 8 visar hur Comboboxen ser ut då man klickar på pilen för att se alla 
valbara alternativ i den. Man kan enbart välja ett alternativ från listan åt gången. 
När ett alternativ har valts genomförs sökningen och resultatet visas på en gång. 
 

 
 
Figur 8: Vallistan i Comboboxen för klientapplikationen. 
 
 
När man valt ett alternativ i Comboboxen visas resultatet av sökningen i tabellen 
enligt figur 9. Tabellstorleken i applikationen är alltid densamma och det är bara 
värdena i den som byts ut. Jag valde att låta titel, utgivningsår, ISBN samt bok-
kategori vara de värden som presenteras i tabellen. Det val man senast gjort 
ligger kvar i Comboboxen tills användaren väljer något annat alternativ i listan. 
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Figur 9: Resultatet av sökningen från Comboboxen visas i tabellen. 
 
 
Användaren kan även välja att söka efter titlar genom att fritt skriva in sök-
kriteriet i frisökningsrutan under Skriv in (del av) titel, tryck enter. Det går i 
frisökningsrutan att skriva in både enstaka ord och flera ord i följd. Sökningen 
genomförs då användaren trycker på enter-tangenten på sitt tangentbord. I 
exemplet i figur 10 visas resultatet av sökningen emil i lönneberga som har 
utförts genom frisökningsrutan. Sökningen har plockat ut de titlar som 
innehåller orden emil i lönneberga i en följd. Man kan alltså inte söka emil 
lönneberga utan bokstaven i mellan sökorden eftersom sökningen plockar ut 
titlar där alla orden existerar i en följd. Sökkriterierna i frisökningsrutan står 
kvar tills användaren tar bort dem. 
  

 
 
Figur 10: Resultatet av frisökningen visas i tabellen. 
 
 
Oavsett hur sökningen gått till kan man alltid välja att markera en rad i tabellen 
för att få fram ytterligare information om vald titel. Detta illustreras i figur 11 
där titeln Inget knussel, sa Emil i Lönneberga har markerats. De ytterligare 
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värden som visas är få och flera av dem är samma som i tabellen. Syftet är dock 
att påvisa hur en vidareutvecklad applikation skulle kunna byggas upp.  
 

 
 
Figur 11: Mer information om markerad titel i tabellen visas. 
 
 

5.4.2 Serverapplikationen 
När användaren startar serverapplikationen första gången ser den ut som i figur 
12. Layouten är i stort lik klientapplikationen, vilket var tanken. Även här kan 
man som användare välja mellan att söka i Comboboxen, under Snabbsök bok, 
alternativt skriva in en egen text för sökning i den tomma ruta som finns. 
Knappen Visa fler sökalternativ är inte heller här kopplad till någon händelse, 
utan representerar de utökade sökalternativen som är tänkta att finnas vid en 
vidareutveckling. 
 
I den här applikationen visas inte något alternativ från början i Comboboxen 
utan istället finns där ledtexten Välj figur. När Comboboxen lades in i server-
applikationen så gjordes den automatiskt med att första raden i listan inte var 
valbar. Eftersom det översta alternativet då inte gick att välja valde jag att lägga 
in texten Välj figur istället.  
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Figur 12: Startsidan av serverapplikationen. 
 
 
I figur 13 ser man, genom att klicka på pilen, de alternativ som är inlagda i 
Comboboxen. Det går enbart att välja ett alternativ från listan åt gången. När 
användaren gjort sitt val genomförs sökningen och resultatet visas på en gång. 
Trycker man på det översta alternativet Välj figur händer ingenting. 
 

 
 
Figur 13: Vallistan i Comboboxen för serverapplikationen. 
 
 
I figur 14 har alternativet Bullerbybarnen valts i Comboboxen och sökresultatet 
visas i tabellen. Tabellen ser alltid likadan ut och enbart innehåller i den byts ut. 
I tabellen visas värdena titel, utgivningsår, ISBN och bokkategori. Efter att ett 
alternativ valts i Comboboxen ställs den automatiskt om till utgångsläget igen.  
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Figur 14: Resultatet av sökningen från Comboboxen visas i tabellen. 
 
 
Om användaren vill styra mer över sökalternativen kan man använda frisök-
ningssrutan under Skriv in (del av) titel, tryck enter. Där kan ett eller flera ord 
skrivas in som sökkriterier enligt användarens egna önskemål. Sökningen 
genomförs då användaren trycker på enter-tangenten på sitt tangentbord. I figur 
15 har sökning efter emil i lönneberga genomförts. Vill man ha med fler ord i 
sökningen måste man skriva in dem i en följd, som de står i titeln man söker 
efter. Om användaren sökt efter emil lönneberga utan bokstaven i mellan sök-
orden hade ingen titel visats i resultatet. Detta eftersom ingen titel innehåller de 
två orden i en följd. Efter att en frisökning genomförts töms frisökningsrutan 
automatiskt.  
 

 
 
Figur 15: Resultatet av frisökningen visas i tabellen. 
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Då en sökning genomförts, genom Combobox eller frisökning, kan man alltid 
välja att klicka på en titel i tabellen för att få fram ytterligare information om 
den. I figur 16 nedan har titeln Inget knussel sa Emil i Lönneberga markerats 
och ytterligare information om boken visas i applikationens nederkant. Värdena 
som visas är till viss del samma som syns i tabellen. Den extra informationen är 
exempel som illustrerar hur mer information om olika titlar kan presenteras.  
 

 
 
Figur 16: Mer information om markerad titel i tabellen visas. 
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6 Resultatet av utvärderingen 
I det här kapitlet är resultatet från kravspecifikationen, min egen testning samt 
acceptanstester med användare samlat. Resultaten presenteras här var för sig, i 
tre olika sektioner. 
 

6.1 Resultatet av kravspecifikationen 
Då båda applikationerna uppfyller kravspecifikationen till lika stor del kommer 
den här att redovisas en gång där statusen för kraven gäller i båda fallen. De 
enda krav som inte sammanfaller mellan applikationen är krav 40 (spara resul-
tat), 42 (systemkrav för serverapplikationen) och 43 (systemkrav för klientapp-
likationen). Av dem är krav 40 det enda som berör båda applikationerna. Efter-
som avvikelsen är så liten har jag valt att bara lägga in en kommentar om detta i 
resultatet nedan istället för att redovisa kraven i skilda upplagor. 
 
I kravspecifikation finns nu tillägget Status där det anges om kravet är uppfyllt 
eller inte. Krav som är uppfyllda på ett godtagbart sätt har statusen OK medan 
krav som inte alls åtgärdas har beteckningen Ej åtgärdad. I några fall finns en 
extra kommentar inlagd.  
 
Jag har valt att inte redovisa hela kravspecifikationen här. Kraven som ingår i 
rubrikerna Sökningsalternativ (K-5–K-13) och Titlar på andra språk (K-29–K-
35) har inte på något sätt behandlats och kräver här ingen extra uppmärksamhet. 
Kraven kan alltid återses under Min kravspecifikation, kapitel 5.1. 
 
Grundläggande sökningssätt 
Krav-Id: K-1 
Kravrubrik: Sökning – rullist 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter böcker via en rullist. I rullisten väljs 
huvudalternativ (exempelvis Pippi Långstrump) och därefter listas alla böcker 
med denna karaktär. 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-2 
Kravrubrik: Sökning – titel 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter en bok genom att skriva in en titel. 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
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Krav-Id: K-3 
Kravrubrik: Sökning – frisökning 
Kravbeskrivning: Man ska kunna söka efter en bok genom att skriva in del av en 
titel. 
Prioritet: Medel 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-4 
Kravrubrik: Frisökning – tecken 
Kravbeskrivning: Vid frisökning görs ingen skillnad på versaler och gemener. 
Prioritet: Medel  
Status: OK 
 
Sökresultatets layout 
Krav-Id: K-14 
Kravrubrik: Sökresultat 
Kravbeskrivning: Resultat av sökning presenteras i en tabell.  
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-15 
Kravrubrik: Sökresultatets antal 
Kravbeskrivning: Resultatet visar max 20 träffar 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-16 
Kravrubrik: Sökresultat – delsidor  
Kravbeskrivning: Om antalet sökträffar överstiger 20 delas de upp i delsidor om 
vardera max 20 träffar. 
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
 
Krav-Id: K-17 
Kravrubrik: Bläddring mellan delsidor 
Kravbeskrivning: Användaren kan bläddra framåt och bakåt bland delsidorna. 
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
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Krav-Id: K-18 
Kravrubrik: Bildvisning 
Kravbeskrivning: Vid sökning efter en titel visas bild på boken i samband med 
sökresultat.  
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
 
Sökresultatets innehåll 
Krav-Id: K-19 
Kravrubrik: Sökresultatets ordning 
Kravbeskrivning: Resultatet sorteras efter titel  
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-20 
Kravrubrik: Egen sortering av sökresultat 
Kravbeskrivning: Användaren kan själv sortera sökresultat efter titel eller 
utgivningsår 
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
 
Krav-Id: K-21 
Kravrubrik: Titel 
Kravbeskrivning: Bokens titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-22 
Kravrubrik: Utgivningsår 
Kravbeskrivning: Titels utgivningsår ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-23 
Kravrubrik: Bokkategori 
Kravbeskrivning: Vilken bokkategori (bilderbok, kapitelbok eller 
samlingsvolym & örigt) titeln hör till ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
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Krav-Id: K-24 
Kravrubrik: ISBN 
Kravbeskrivning: Titelns ISBN ska ingå i resultatet 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-25 
Kravrubrik: Illustratör 
Kravbeskrivning: Titels illustratör ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
Status: OK, visas vid vald titel från tabellen 
 
Krav-Id: K-26 
Kravrubrik: Upplagor 
Kravbeskrivning: Antalet upplagor av en titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
Status: OK, visas vid vald titel från tabellen 
 
Krav-Id: K-27 
Kravrubrik: Förlag 
Kravbeskrivning: Utgivande förlag av titel ska ingå i resultatet 
Prioritet: Medel 
Status: OK, visas vid vald titel från tabellen 
 
Krav-Id: K-28 
Kravrubrik: Sammanfattning av innehåll 
Kravbeskrivning: Användaren kan läsa en sammanfattning av sökt titel 
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
 
Allmänna krav 
Krav-Id: K-36 
Kravrubrik: Språk 
Kravbeskrivning: Programmet och dess innehåll finns tillgängligt på svenska. 
Prioritet: Hög 
Status: OK 
 
Krav-Id: K-37 
Kravrubrik: Språk – engelska 
Kravbeskrivning: Programmets menyer, knappar med mera kan bytas mellan 
svenska och engelska. 
Prioritet: Låg 
Status: Ej åtgärdad 
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Krav-Id: K-38 
Kravrubrik: Språk – sökning 
Kravbeskrivning: Man kan söka efter titlar på valfritt språk 
Prioritet: Låg 
Status: Ej åtgärdad 
 
Krav-Id: K-39 
Kravrubrik: Sökning –Filmatisering 
Kravbeskrivning: Man ska kunna se vilken titel som filmatiserats 
Prioritet: Låg 
Status: Ej åtgärdad 
 
Krav-Id: K-40 
Kravrubrik: Spara resultat 
Kravbeskrivning: Man ska kunna spara resultatet av en sökning 
Prioritet: Medel 
Status: OK i serverapplikation, man kan lägga ett bokmärke till sökresultatet 
Ej åtgärdad i klientapplikation 
 
Krav-Id: K-41 
Kravrubrik: Skriv ut resultat 
Kravbeskrivning: Man ska kunna skriva ut resultatet av en sökning 
Prioritet: Medel 
Status: Ej åtgärdad 
 
Krav-Id: K-42 
Kravrubrik: Systemkrav för serverapplikation 
Kravbeskrivning: Applikationen ska fungera i Mozilla 1.7.5 
Prioritet: Hög 
Status: OK (gäller endast serverapplikationen) 
 
Krav-Id: K-43 
Kravrubrik: Systemkrav för klientapplikation 
Kravbeskrivning: Applikationen ska fungera i Suns Java 1.4 
Prioritet: Hög 
Status: OK (gäller endast klientapplikationen) 
 

6.2 Min egen testning 
När jag genomförde testningen av de båda applikationerna utgick jag från de 
kriterier jag tagit fram. Min inställning var att hitta så många fel och brister som 
möjligt. Kriterierna jag tagit fram återfinns här i samlad form innan de besvaras 
för respektive applikation. 
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1. Fungerar applikationen som helhet? 
a. Fungerar tryckbara alternativ? 
b. Kan egen text skrivas in och användas för sökning? 
c. Visas korrekt information vid sökning från Comboboxen? 
d. Visas korrekt information vid fritextsökning? 
e. Visas korrekt ytterligare information vid titelval från tabellen? 

2. Är applikationen förståelig?  
a. Används ett förståeligt språk? 
b. Stämmer den text som finns med respektive uppgift? 
c. Löses samma sorts uppgift på samma plats i applikationen hela tiden? 

3. Har det under utvecklingen framkommit några specifika begränsningar 
med applikationen? 

4. Har det under utvecklingen framkommit några specifika möjligheter med 
applikationen? 

5. Kan man redan nu se några specifika begränsningar för applikationen vid 
vidareutveckling? 

6. Kan man redan nu se några specifika möjligheter för applikationen vid 
vidareutveckling?  

7. Extra synpunkter vad jag själv tycker är bra med applikationen 
8. Extra synpunkter vad jag själv tycker är dåligt med applikationen. 

 

6.2.1 Testning av klientapplikationen 
I det här kapitlet besvarar jag uppsatta kriterier utifrån klientapplikationen.  
 
1. Fungerar applikationen som helhet? 
Ja, applikationen fungerar, ytterligare kommentarer enligt följdfrågorna nedan. 
 
1a. Fungerar tryckbara alternativ? 
Man kan välja bland de olika alternativen i Comboboxen. Dock är Pippi 
Långstrump vald som alternativ utan att någon information visas redan då 
applikationen startas. Knappen Visa fler sökalternativ fungerar inte, men den är 
heller inte tänkt att fungera i det här stadiet. När tabellen har värden i sig kan 
man klicka på en önskad titel och få ytterligare information om den.  
 
1b. Kan egen text skrivas in och användas för sökning? 
Man kan skriva in båda siffror och bokstäver vid sökningen, även tecken som 
frågetecken accepteras. Det går att skriva in endast en bokstav, del av ord, ett 
ord eller flera ord. Efter att sökningen genomförts står sökkriterierna kvar tills 
användaren tar bort dem. 
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1c. Visas korrekt information vid sökning från Comboboxen? 
Sökning från Comboboxen resulterar i att korrekt information visas i tabellen. 
Undantaget är att vid val av Emil i Lönneberga visas inte boken När lilla Ida 
skulle göra hyss.  
 
1d. Visas korrekt information vid fritextsökning? 
Vid fritt inskriven text visas de titlar som innehåller den inskrivna texten. Det 
eller de tecken som skrivs in måste finnas med i titeln för att visas och de måste 
återfinnas i samma ordning som de skrivs in. 
 
1e. Visas korrekt ytterligare information vid titelval från tabellen? 
När man klickar på en titel (eller del av den rad som titeln står i) visas ytterligare 
information om den. Dock kan man i vissa fall med viss försiktighet och nog-
grann placering och uppsläppning av musen få en rad att markeras trots att ytter-
ligare information om en annan titel visas.  
 
Om man valt att visa ytterligare information om en titel sparar applikationen den 
radposition i tabellen som titeln låg på. Radpositionen används vid den nästkom-
mande sökningen. Då visas direkt ytterligare information om den titel som 
hamnar på samma radposition utan användarens aktiva val (förutsatt att den 
radpositionen innehåller en titel). 
 
2. Är applikationen förståelig? 
Ja, för en användare som är någorlunda van vid datorer. Ytterligare kommen-
tarer vid följdfrågorna. 
 
2a. Används ett förståeligt språk? 
Det språk som används är enkelt och kortfattat. En person med datorvana och 
tillräcklig kunskap bör förstå. Ordval som ”tryck enter” kan skapa förvirring om 
användaren inte vet vad enter är. 
 
2b. Stämmer den text som finns med respektive uppgift? 
Den text som finns beskriver uppgiften på ett korrekt sätt. Dock är beskrivning-
arna väldigt kortfattade, vilket kan skapa förvirring hos en ovan användare. 
 
2c. Löses samma sorts uppgift på samma plats i applikationen hela tiden? 
Hanteringen av uppgifter sker på ett enkelt och tydligt sätt då de alltid sker på 
samma position. Applikationen är indelad som i tre horisontella fält. Sökning 
sker alltid i den översta delen. Sökresultatet placeras i tabellen i mitten där man 
också kan klicka på en specifik titel för mer information. Den ytterligare 
informationen visas alltid längst ner. 
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3. Har det under utvecklingen framkommit några specifika begränsningar 
med applikationen? 
En begränsning som på sätt och vis är lite passerad redan nu är användandet av 
den layout som jag valt. Jag har inget emot GridBagLayouten som jag använder 
mig av i sig, men man bör dela av fönstret i flera delar så att det inte bara är i en 
del som det är nu. Layoutvalet gör att texter med mera som är utplacerade i 
applikationen kan hoppa runt något då olika val görs. Exempelvis då en titel som 
är väldigt lång väljs gör det att närliggande objekt skjuts något i sidled. Det här 
problemet bör dock kunna avhjälpas genom att dela in fönstret i flera delar. 
 
4. Har det under utvecklingen framkommit några specifika möjligheter 
med applikationen? 
Den största möjligheten jag upplevt är egentligen GridBagLayouten. Även om 
den gett mig mycket huvudbry så har den också gett mig ett resultat som jag är 
nöjd med. På sätt och vis är det mesta som nya möjligheter, eftersom jag inte 
kunde så mycket innan och under arbetets gång sett nya möjligheter till lös-
ningar hela tiden. 
 
5. Kan man redan nu se några specifika begränsningar för applikationen 
vid vidareutveckling? 
Jag ser egentligen inga begränsningar för applikationen. Av den introduktion jag 
fått av Java och min applikation så känns det som man kan göra i princip hur 
mycket som helst. 
 
En begränsning kan annars vara att användaren behöver ha applikationen på sin 
dator för att använda den. Om man vill uppdatera applikationen eller stoppa in 
nya värden i databasen innebär det att användaren måste ladda ner ny version för 
att få tillgång till all information. 
 
6. Kan man redan nu se några specifika möjligheter för applikationen vid 
vidareutveckling?  
Det finns väldigt mycket jag skulle kunna tänka mig att göra. Till stor del 
bygger det på att databasen behöver utvecklas och mer värden läggas in för att 
sedan kunna bygga ut sökningen mera. Det skulle vara kul att ha mer fakta om 
varje bok och sen utveckla så det går att söka och sortera resultatet på fler sätt. 
Bilder på varje bok är också något som skulle vara kul. Jag ser inga problem 
med att lägga till en massa funktioner, under förutsättning att layouten först 
löses. 
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7. Extra synpunkter vad jag själv tycker är bra med applikationen 
Jag tycker att applikationen är snygg, enkel och stilren. Den blev i stort sett som 
jag skissat på ett papper i början av arbetet då jag inte hade tänkt något i pro-
grammeringsbanor ännu, vilket jag inte hade räknat med. Jag lyckades lägga in 
de sökfunktioner och presentera sökresultatet så som jag tänkt mig. 
 
Jag tycker också att koden är ganska bra strukturerad så att det är lätt att hitta i 
den. Jag har antagligen mycket mer kod än en mer kunnig programmerare skulle 
ha använt sig av, eftersom jag säkert gjort saker krångligare än man behöver. Jag 
tycker ändå att resultatet blev bra utifrån mina förutsättningar och därför känner 
jag mig nöjd med den. 
 
Jag tycker det är bra att man enkelt kan växla mellan olika titlar och se den 
ytterligare informationen om dem i nederkant av applikationsfönstret. Medvetet 
har jag undvikt att sökresultatet i tabellen byts ut eller försvinner när man tittar 
på den ytterligare informationen eftersom jämförelse mellan böcker då skulle 
försvåras. 
 
8. Extra synpunkter vad jag själv tycker är dåligt med applikationen 
Jag irriterar mig lite på att man kan, genom att klicka och dra med musen, flytta 
en kolumn och lägga den på en annan kolumns plats. Man kan alltså byta plats 
på dem i applikationen. Det är dock något som måste gå att låsa på något sätt. 
 
Jag kan tänka mig att det är svårare att sprida användningen av applikationen 
bland allmänheten eftersom det innebär att användaren måste installera app-
likationen på sin dator. Jag tror att många föredrar att inte installera så mycket 
på sina datorer och det kan även vara jobbigt för användaren att behöva skaffa 
nya versioner om applikationen utvecklas med tiden. 
 

6.2.2 Testning av serverapplikationen 
I det här kapitlet besvarar jag uppsatta kriterier utifrån serverapplikationen. 
 
1. Fungerar applikationen som helhet? 
Ja, ytterligare kommentarer i följdfrågorna. 
 
1a. Fungerar tryckbara alternativ? 
Man kan välja bland de olika alternativen i Comboboxen, så fort man gjort ett 
val ändrar applikationen själv tillbaka så att ursprungstexten, Välj figur, visas. 
När man trycker på knappen, Visa fler sökalternativ, händer ingenting vilket 
överrensstämmer med förväntat beteende. När sökresultat finns i tabellen kan 
man klicka på valfri titel för att få upp mer information om denna. 
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1b. Kan egen text skrivas in och användas för sökning? 
Man kan skriva in egen text i form av enskilda bokstäver, ord, del av ord eller 
flera ord. Siffror och tecken som frågetecken fungerar också att söka med. Efter 
att sökkriterie skrivits in och man tryckt enter så rensas sökfältet automatiskt. 
 
1c. Visas korrekt information vid sökning från Comboboxen? 
Korrekt information visas då man söker med hjälp av Comboboxen. Undantaget 
är att boken När lilla Ida skulle göra hyss inte kommer med när man söker efter 
böcker om Emil i Lönneberga. 
 
1d. Visas korrekt information vid fritextsökning? 
Korrekt information visas utifrån den text man angett som sökkriterie. Det sök-
kriterie man anger måste återfinnas i titeln och i överrensstämmande ordning för 
att visas som resultat. 
 
1e. Visas korrekt ytterligare information vid titelval från tabellen? 
I tabellen är alla titlar länkade. När man klickar på en av titlarna visas rätt ytter-
ligare information om vald titel. 
 
2. Är applikationen förståelig? 
Ja, en användare som är någorlunda van vid datorer bör förstå applikationen. 
Ytterligare kommentarer finns vid följdfrågorna. 
 
2a. Används ett förståeligt språk? 
Språket som används är enkelt och kortfattat. För en användare som är ovan vid 
datorer kan uttryck som ”tryck enter” skapa problem om man inte känner till att 
det är en tangent och var den sitter.  
 
2b. Stämmer den text som finns med respektive uppgift? 
Texten som finns vid respektive objekt överrensstämmer med uppgiften den är 
knuten till. Dock är hjälptexterna få och användaren får inte mycket hjälp att 
styras genom applikationen. 
 
2c. Löses samma sorts uppgift på samma plats i applikationen hela tiden? 
Alla uppgifter i applikationen sker på samma ställe hela tiden. Fönstret är indelat 
som i tre delar där den övre delen sköter sökningen. I mitten presenteras resulta-
tet och där kan man alltid klicka på titlar för att få ytterligare information om 
dem. Den ytterligare informationen visas i nederdelen av fönstret. 
 

76 



Kapitel 6 – Resultatet av utvärderingen  

3. Har det under utvecklingen framkommit några specifika begränsningar 
med applikationen? 
Jag har kunnat lösa allt under utvecklingen. En sak som jag jobbade lite mer 
med var att få Comboboxen att reagera direkt efter val i listan istället för att 
användaren skulle behöva trycka på en knapp. 
 
Beroende på om ytterligare information om en titel är aktiv eller inte så kan 
fönstrets storlek påverkas. När ingen titel visas får all information plats i föns-
tret. Men när ytterligare information finns nertill läggs en rullist till i högerkant 
vilket gör att informationen skjuts in på sidan. Växlar man då mellan de olika 
lägena resulterar det i att informationen hoppar i sidled över sidan. Det här beror 
förstås även på användarens webbläsare och inställningar, men kan irritera. 
 
4. Har det under utvecklingen framkommit några specifika möjligheter 
med applikationen? 
Allt jag har velat lösa har lösts på något sätt, jag kan dock inte säga att några 
särskilda möjligheter påträffats. Jag är nöjd med att huvudsidan så att säga alltid 
finns kvar och att informationen i den byts ut, vilket var något jag funderade på 
en del i början av utvecklingen. 
 
5. Kan man redan nu se några specifika begränsningar för applikationen 
vid vidareutveckling? 
Den begränsning som jag ser är att om man vidareutvecklar applikationen, ut-
vecklar databasen så den blir väldigt stor och inför många sökalternativ så finns 
det kanske viss risk att koden blir ganska rörig. Eftersom i princip all informa-
tion som visas stoppas i HTML-tabeller för att det ska bli bra så blir det ganska 
långa komplicerade kodrader för den som inte är insatt. 
 
Om man ska vidareutveckla applikationen och lägga ut den för allmän beskåd-
ning måste man också börja ta hänsyn till fler webbläsare och hur pass många 
olika man vill att applikationen ska fungera i. I det här arbetet har jag inte tänkt 
på det, men i ett längre perspektiv bör kanske applikationen fungera på ett mer 
flexibelt sätt. 
 
En begränsning som kan uppstå är om användaren inte har Internet, eller har 
problem med uppkopplingen, och av den anledningen inte kan använda 
applikationen. 
 
6. Kan man redan nu se några specifika möjligheter för applikationen vid 
vidareutveckling? 
Den största möjligheten för serverapplikationen är just att den är tillgänglig via 
Internet. Den når många intressenter och finns alltid tillgänglig. Det kan också 
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vara enkelt att lägga till nya värden i databasen och uppdatera applikationen utan 
att användaren störs eller behöver ladda ner något nytt. 
 
Annars finns det mycket jag skulle kunna tänka mig att göra och det finns på så 
sätt många möjligheter förutsatt att fler värden stoppas in i databasen. Sökningen 
kan då byggas ut och man kan hitta mer information om respektive titel. Exem-
pelvis kan bilder på varje bok då läggas in. 
 
7. Extra synpunkter vad jag själv tycker är bra med applikationen 
Självklart är det bra att den fungerar och jag kan också se Internet som en stor 
möjlighet. Att applikationen blir lätt att få tag i för många är en stor fördel. Sen 
beror det förstås på vem man ser som målgrupp och hur man vill att applikation-
en ska användas och i vilket syfte. 
 
Jag tycker också att det är bra att all information om en titel samlas under tabell-
en eftersom det då är lättare att växla mellan två titlar och jämföra dem. Jag har 
av den anledningen medvetet valt att inte byta ut informationen i fönstret. 
 
8. Extra synpunkter vad jag själv tycker är dåligt med applikationen 
Det sämsta med applikationen är att jag tycker att den inte är så estetiskt 
tilltalande.  
 

6.2.3 Min jämförelse mellan klient- och serverapplikation 
Här presenteras en sammanställning av de viktigaste punkterna i min egen 
testning av de båda applikationerna. Svaren är förkortade och syftar endast till 
att ge en snabb överblick av skillnader och likheter mellan applikationerna 
utifrån min egen bedömning. 
 
Tabell 5: Jämförelse mellan applikationerna utifrån egen testning. 
  

Jämförelsepunkt Klientapplikationen Serverapplikationen 
Fungerar applikationen 
som helhet? 

Ja, men småsaker 
behöver åtgärdas. 

Ja. 

Kan egen text användas 
för sökning? 

Ja, det fungerar bra. Egen 
inskriven text finns kvar 
vid sökning. 

Ja, det fungerar bra. Egen 
inskriven text försvinner 
vid sökning. 

Fungerar Comboboxen? Ja, men ett alternativ 
syns alltid från den 
oavsett om den används 
eller ej. 

Ja, den ställs alltid 
tillbaka till utgångsläget 
efter sökning. 
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Jämförelsepunkt Klientapplikationen Serverapplikationen 
Visas korrekt information 
vid sökning? 

Ja, med undantag för en 
titel vilket beror på brist i 
databasdesignen. 

Ja, med undantag för en 
titel vilket beror på brist i 
databasdesignen. 

Är applikationen 
förståelig? 

Ja, men hjälptexter kan 
utvecklas. 

Ja, men hjälptexter kan 
utvecklas. 

Begränsningar med 
applikationen? 

Applikationen och 
databasen måste 
installeras på 
användarens dator. Den 
”fasta” designen 
begränsar 
vidareutveckling. 

Applikationen måste 
fungera i flera olika 
webbläsare. Den ”fasta” 
designen begränsar 
vidareutveckling. 

Möjligheter med 
applikationen? 

Finns många möjligheter, 
utveckla sökning och 
visa mer information. 
Man är inte beroende av 
Internetuppkoppling. 

Finns många möjligheter, 
utveckla sökning och 
visa mer information. 
Man kan enkelt komma 
åt applikationen från 
valfri dator med 
Internetuppkoppling.  

Bäst med applikationen? Enkelheten, men ändå 
stilren och snygg. Den 
blev i princip som jag 
skissat upp på papper 
innan. 

Välj figur som ligger 
överst i Comboboxen. 
Enkelt att komma åt via 
Internet. 

Sämst med 
applikationen? 

Man kan flytta runt på 
tabellens kolumner. 
Ytterligare information 
om titel kan visas utan 
användarens aktiva val. 
Layouten kan hoppa runt.

Inte så estetiskt 
tilltalande. De länkade 
titlarna är inte så fina. 

 
 

6.3 Acceptanstest  
För att låta användaren bekanta sig med applikationens användningsområde och 
komma in i uppgiften bättre innan testningen berättade jag lite om applikationer-
na och mitt arbete. Jag förklarade att applikationerna behandlar sökning av böc-
ker skrivna av Astrid Lindgren. Tanken med applikationerna är att användaren 
ska hitta information om en viss titel eller kanske hitta en titel man inte visste 
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fanns. För att förtydliga för användaren så valde jag att förklara serverapplika-
tionen som en vanlig Internetsida som man kan surfa till för att söka efter infor-
mation. Medan klientapplikationen är mer lik ett program som ligger på datorn, 
så som exempelvis MS Word fungerar. 
  
Medan jag förklarade utgångspunkten för applikationen så fick användaren se 
startbilden men fick inte göra någonting på datorn. Jag förklarade också att det 
är en prototyp som användaren har framför sig och att alla för användaren 
önskade funktioner inte finns eller kommer att fungera. Alla Astrids böcker 
fanns inte heller inlagda utan urvalet består av böckerna om Pippi, Emil och 
Bullerbybarnen.  
 
Alla synpunkter och eventuella kommentarer från användaren var välkomna, 
oavsett om de kändes relevanta eller inte. När jag berättat klart och kontrollerat 
att användaren inte har några frågor så startade testningen. Jag gav då i tur och 
ordning fyra uppdrag till användaren. Uppdragen jag valt går att besvara genom 
valfritt sökningssätt, vilket gav mig möjlighet att se vad användaren föredrar. 
Det första uppdraget ges innan användaren börjat använda applikationen. 
Nedanstående fyra punkter får användaren besvara. 
 

1. Ta reda på vilket år boken Vår i Bullerbyn gavs ut  
2. Ta reda på vilken bokkategori boken Känner du Pippi Långstrump? 

tillhör 
3. Ta reda på hur många boktitlar som innehåller ordet Lönneberga 
4. Ta reda på vem som illustrerat boken Pippi håller kalas 

 
Medan användaren jobbar vid applikationen så observerade jag hur denne gjorde 
och betedde sig utifrån följande frågeställningar: 
 

• Förstår användaren hur grundläggande uppgift genomförs första gången 
systemet används? 

• Visar användaren någon osäkerhet först, hur denne ska göra? Och hur fort 
försvinner i så fall osäkerheten? 

• Hur mycket fel gör användaren? Får användaren prova sig fram mycket? 
• Förstår användaren vad som händer, eller blir denne förvånad över 

applikationens beteende? 
• Kan användaren genomföra uppgifter i en jämn takt utan att behöva 

stanna upp och fundera på hur man ska göra? 
• Löser användaren uppgiften på tänkt sätt? 
• Verkar användaren sakna något? 

 
Efter att användaren besvarat de fyra frågorna fick denne möjlighet att prova 
applikationen på egen hand om så önskades. Nedanstående diskussionsfrågor 
ställdes i samband med detta innan testningen började från början med den andra 
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applikationen. Jag valde att ställa samma frågor även vid den andra 
testningsomgången av flera anledningar. Dels gjorde det jämförelsen lättare och 
frågorna var hela tiden av samma svårighetsgrad. Olika användare började även 
med olika applikationer. Frågorna i sig var heller inte det mest relevanta utan 
istället hur användaren agerade. Att ställa samma frågor vid andra omgången 
gav möjligheten att se om användaren tänkt på hur denne agerade och på något 
sätt ville ändra eller förbättra sitt tillvägagångssätt. 
 
Efter att de fyra uppdragen genomförts för respektive applikation ställdes 
följande frågor: 
 

• Hur upplevde användaren applikationen? 
• Förstod användaren vad denne förväntades göra? 
• Vad var bra? 
• Vad var dåligt? 

 
När användaren testat båda applikationerna hölls en liten jämförande diskussion. 
Användaren fick då jämföra sina upplevelser av de båda applikationerna och 
gavs möjlighet att prova någon av dem igen om behov och intresse fanns. 
 
Efter att båda applikationerna testats ställdes följande frågor till användaren: 
 

• Vad saknade användaren? Vad skulle denne vilja kunna göra/få reda på 
mera? 

• Hur skulle användaren vilja använda applikationen? Lokalt på datorn eller 
via Internet? 

• Föredrog användaren någon applikation före den andra och i så fall 
varför? 

 

6.3.1 Acceptanstest med Peter 
Peter är en van datoranvändare och duktig programmerare i 30-årsåldern. I arbe-
tet kommer han ständigt i kontakt med datorer och periodvis programmerar han.  
 
Peter fick prova klientapplikationen först och därefter serverapplikationen. 
 
Klientapplikationen 
1. Användaren skrev in ”vår” i frisökningsrutan och fick då upp sökta boken och 
kunde svara på frågan. 
2. Användaren skrev in ”känner” i frisökningsrutan och svarade rätt på frågan 
3. Användaren skrev in ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarade rätt på 
frågan. 
4. Användaren skrev in ”kalas” och klickade på Pippi håller kalas och svarade 
rätt på frågan 
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Användaren uppvisade inga tveksamheter när han testade applikationen. Att han 
har fått betrakta applikationen innan han påbörjade testet tycks ha räckt för att 
påbörja användandet. Användaren tycks vara van att själv skriva in sökkriterier 
då han genomför uppdragen i snabb takt genom att enbart använda frisöknings-
rutan. Vid den fjärde frågan stannar han inte upp någon märkbart lång stund utan 
verkar ha förstått att han ska klicka på den titel man vill ha mer information om. 
Först efter att uppdragen besvarats testar användaren runt i applikationen på eget 
bevåg för att prova den lite mer utförligt. 
 
Användaren själv upplevde applikationen som enkel och tydlig. Han upplevde 
det som naturligt att skriva in egen text vid sökningen och undrade när det var 
tänkt att Comboboxen skulle användas. Det bästa med applikationen tyckte 
användaren var det enkla, tydliga och snygga gränssnittet. När användaren efter 
att ha utfört uppdragen klickade runt i applikationen märkte han att knappen inte 
fungerade och påtalade det. Det sämsta upplevde han annars var att det var lite 
dåligt med ledtrådar för att förstå att man skulle klicka på titeln för att få mer 
information om den. Sen påpekade användaren även att objekten hoppade runt 
en del när man klickade runt i applikationen. 
 
Serverapplikationen 
När användaren först fick se serverapplikationen kommenterade han spontant att 
den här applikationen var väldigt lik den förra, men att den här var fulare. Han 
påtalade också att det var snyggare då det stod ”Välj figur” i Comboboxen 
istället för ett av de alternativ man kunde välja. 
 
1. Användaren skrev in ”vår” i frisökningsrutan och fick då upp den sökta boken 
och kunde svara på frågan. 
2. Användaren skrev in ”känner” i frisökningsrutan och svarade rätt på frågan. 
3. Användaren skrev in ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarade rätt på 
frågan. 
4. Användaren skrev in ”håller” och klickade på Pippi håller kalas så att han 
därefter kunde svara rätt på frågan. 
Användaren uppvisade i princip samma beteende som när han testade klient-
applikationen. Den enda skillnaden var att han i fjärde uppdraget här valde att 
skriva in ”håller” istället för ”kalas”. Den här skillnaden tror jag dock berodde 
mer på slumpen. Användaren tycks föredra att genomföra uppdragen först för att 
sedan prova att klicka runt i applikationen på egen hand. Eftersom applikation-
erna är väldigt lika uppstod heller inte några svårigheter eller konstigheter när 
han testade den här applikationen. 
 
Användaren själv förstod även här vad han skulle göra och han såg inga direkta 
svårigheter med applikationen. Som han spontant nämnde då han först såg 
applikationen så tycker han att den är enkel och lättförstålig men att klient-
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applikationen var snyggare. Han påtalade att en sak som skulle vara bättre med 
den här applikationen är att man kan spara en sökning som bokmärke om man så 
önskar. Funktionellt såg han inga direkta svårigheter med det som kunde utföras 
och heller inga skillnader mot den andra applikationen då de kan utföra lika 
mycket menar han. 
 
Övergripande kommentarer 
När användaren fick frågan vad han saknade kom han med många synpunkter. 
Först och främst skulle han vilja kunna sortera om sökresultatet efter fler para-
meter så som utgivningsår. Han konstaterade även efter eget runtklickande att 
om sökningen gav mer än 20 träffar så visades inte alla i sökresultatet. Utöver de 
här sakerna skulle användaren även vilja ha mycket mer information inlagd i 
databasen. 
 
Som exempel på information som användaren skulle vilja få genom applikation-
en var alla tryckta upplagor som getts ut av en bok och vilka år de kommit. I 
samband med de olika upplagorna skulle man kunna se en bild på hur boken ser 
ut för den specifika upplagan. Eftersom det kan bli ganska många upplagor så 
tyckte användaren att det vore bra om man kunde välja om man ville se alla 
upplagor eller endast den senaste. Han skulle även vilja få reda på hur många 
upplagor som finns på andra språk.  
 
Även lite mer kul information om olika böcker vore kul, som exempel ger 
användaren om det blev stor omskrivning när Pippi gavs ut på franska och hur 
man döpt om olika karaktärer. Användaren kan även tänka sig att kunna göra 
fritextsökning i hela böcker för att få reda på exempelvis var orden rumpnisse 
förekommer. Slutligen nämner han också att det vore av intresse att kunna höra 
Astrids egna uppläsningar av böcker i applikationen. 
 
På frågorna om hur användaren skulle vilja använda applikationen och vilken 
variant han föredrar kan han inte ge ett klart besked. Han menar att server-
applikationen är enklast att komma åt men och man slipper ladda ner något på 
datorn. Å andra sidan kommer man alltid åt klientapplikationen om man har den 
på datorn, även om man inte är uppkopplad mot Internet.    
 

6.3.2 Acceptanstest med Lisa 
Lisa beskrivs bäst som en normalanvändare av datorer för att vara i 20-årsåld-
ern. Hon har ingen programmeringserfarenhet och använder främst datorn för 
surfning, studier och lite spelande. 
 
Lisa fick prova serverapplikationen först och därefter klientapplikationen.  
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Serverapplikationen 
1. Användaren är till en början lite osäker och säger ”antar att man skriver in 
Vår i Bullerbyn här” medan hon ställer muspekaren i rutan för fritextsökning. 
Jag ber henne göra som hon tror och tycker att det borde vara och användaren 
skriver då in ”Vår i Bullerbyn” i rutan och trycker enter för att därefter svara rätt 
på frågan. 
2. Användaren skriver in ”Känner du Pippi Långstrump” i frisökningsrutan och 
svarar rätt på frågan. 
3. Användaren skriver in ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarar rätt på 
frågan. 
4. Användaren skriver in ”Pippi håller kalas” i frisökningsrutan och säger ”jag 
har en teori att man klickar här” medan hon klickar på titeln för att få upp den 
ytterligare informationen. Användaren svarar så rätt på frågan. 
 
Användaren uppgav ingen stor osäkerhet vid användandet av applikationen. Vid 
första frågan var hon något osäker och försiktig, men jag tolkade det som att det 
mer var lite av en ovana inför att vara observerad. Därefter tvekade inte använd-
aren mer och vid fråga 4 så tvekade hon inte att prova att trycka på titeln för att 
få fram informationen trots att hon inte verkade vara helt säker på hur det skulle 
fungera och hur den ytterligare informationen skulle presenteras. 
 
Efter att användaren genomfört uppdragen provar hon att klicka runt lite i app-
likationen. Hon provar Comboboxen och sägen ”Aha, så man kan få upp svaren 
här”. Hon provar även knappen och konstaterar att det inte händer något.  
 
Användaren själv tyckte att applikationen verkade bra. Hon tyckte att den var 
lättförstålig och hon förstod hela tiden vad hon skulle göra. Det fanns inget 
speciellt som var bra eller dåligt med applikationen, utan man förstod och det 
man ville skulle hända hände. Användaren tyckte att det var bra att det inte fanns 
några konstiga eller missvisande förklaringar, vilket hon upplevde ibland finns 
på olika Internetsidor. 
 
Klientapplikationen 
När jag växlar till klientapplikationen och säger att den har samma funktion 
svarar användaren ”fast den här såg snyggare ut”. 
 
1. Användaren skriver in ”Vår i Bullerbyn” i fritextrutan och svarar rätt på 
frågan. Hon kommenterar att det är dåligt att texten står kvar då man måste 
sudda ut den innan man kan söka igen. Hon menar också att om användaren 
befinner sig på biblioteket och söker vill man inte att sökkriteriet ska stå kvar 
efter att sökningen genomförts. 
2. Användaren säger här att ”man kanske ska prova den här vägen” och väljer 
alternativet Pippi Långstrump i Comboboxen för att sedan svara rätt på frågan. 
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3. Användaren skriver in ”lönneberga” och svarar sedan rätt på frågan. 
4. Användaren väljer alternativet Pippi Långstrump i Comboboxen för att sedan 
klicka på rätt titel i tabellen och svara rätt på frågan. 
 
Användaren uppvisade ingen tveksamhet under användandet av applikationen. 
Hon hade nu kommit igång och provade lite olika alternativ bara för att testa. Då 
applikationerna är väldigt lika i uppförande och grundutseende uppstod inga 
konstigheter. 
 
Användaren själv tyckte att den här applikationen var snyggare att titta på än 
serverapplikationen. Klientapplikationen upplevdes som mjukare och inte lika 
kantig som serverapplikationen. Hon upplevde inga problem att förstå applika-
tionen och hade bortsett från utseendet mest kritiska aspekter. Användaren 
tyckte det var bättre då titeln var en länk att klicka på eftersom man då ser vilka 
titlar man tryckt på då de ändrar färg. På så sätt behöver man inte titta på samma 
titel flera gånger när man håller på att klicka runt. Man kan på så sätt spara tid 
och behöver inte bli irriterad för att man omedvetet väljer samma titel flera 
gånger. Användaren skulle även vilja att frisökningsrutan töms som ovan 
nämnts. 
 
Övergripande kommentarer 
Det första användaren nämner är att hon saknar en bild på bokomslaget. Hon vill 
veta hur en bok ser ut om hon till exempel ska låna den på biblioteket. Använd-
aren tycker att klientapplikationen är bäst på det sättet att man inte behöver ha 
Internetanslutning hela tiden för att använda applikationen. I serverapplikationen 
tycker användaren att Comboboxen ligger för ocentralt, den är liten och utdrag-
en i kanten, vilket gör att man inte riktigt kommer sig för att använda den. An-
vändaren påtalade att om hon inte provat serverapplikationen först hade hon nog 
undrat mer över var man skulle klicka i klientapplikationen för att få fram den 
ytterligare informationen. 
 
Vilken applikation som är bäst av dem i en helhetssyn har användaren svårt att 
svara på. Helst skulle hon då vilja ta det bästa från dem båda och skapa en egen 
eftersom hon tycker att båda har starka och svaga sidor. Det som användaren 
skulle vilja ta från klientapplikationen är framförallt layouten. Bästa delarna i 
serverapplikationen är att titlarna är länkade och byter färg när man klickat på 
dem samt att frisökningsrutan töms. 
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6.3.3 Acceptanstest med Bosse 
Bosse är i 50-årsåldern och är en van datoranvändare. Han använder dagligen 
datorn i arbetet men har inga programmeringserfarenheter. 
 
Bosse fick prova klientapplikationen först och därefter serverapplikationen. 
 
Klientapplikationen 
1. Användaren vill gärna se vilka sökalternativ som finns och börjar med att 
trycka på knappen ”visa fler sökalternativ”. Då ingenting händer skriver han 
istället in ”vår” i frisökningsrutan och svarar därefter rätt på frågan. 
2. Användaren skriver in ”känner” i frisökningsrutan och svarar rätt på frågan. 
3. Användaren funderar på vilka olika sökalternativ som finns och tittar i 
Comboboxen för att få en uppfattning om vad det alternativet innebär. Därefter 
väljer han att skriva ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarar därefter rätt på 
frågan. 
4.  Användaren funderar en kort stund ”Jaha, vart hittar man det…” söker sedan 
på ”Pippi” i frisökningsrutan och klickar på titeln. ”Aha, det är så det funkar.” 
Han lägger också märke till att man kan klicka var som helst på raden. Därefter 
svarar han rätt på frågan. 
 
Användaren uppgav ingen stor och långvarig osäkerhet vid användandet av 
applikationen. Till en början var användaren något osäker. Han frågade om han 
fick trycka på knappen, trots att jag sagt att det var fritt fram att prova som man 
ville. Jag tolkade detta som en ovana att vara observerad när man inte riktigt vet 
vad som ska hända. Men bara testet kommit igång lite mer så var det inga 
uppvisade osäkerheter. Användaren var lite tveksam en kort stund innan han 
utförde fråga fyra, men det var mer en naturlig kort paus medan han tänkte och 
tittade efter hur han skulle göra. 
 
Efter att frågorna besvarats provar användaren att klicka runt lite mer i applika-
tionen medan vi går igenom följdfrågorna. Användaren upplevde själv att det 
var lätt att hitta och söka i applikationen. Han upplevde inte att det var några 
problem med att förstå vad han förväntades göra. Först trodde han att man var 
tvungen att skriva hela ord, men insåg att det gick bra med delar av ord. Detta 
var något som han upplevde som positivt. 
 
Knappen med fler sökalternativ gjorde honom nyfiken och han hade gärna velat 
att den fungerade. Som fler sökalternativ nämner han ISBN och kanske illustra-
tör eftersom det efterfrågades i testet. Han skulle även vilja kunna kombinera 
flera sökalternativ i en sökning. Resultatet av en sökning skulle han vilja kunna 
sortera efter utgivningsår och bokkategori. Att kunna sortera efter ISBN, som 
också är ett värde i tabellen, såg han ingen direkt användning för. Något som 
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användaren tyckte skulle vara intressant var om man kunde få en lista med alla 
utgivna böcker efter utgivningsår.  
 
Serverapplikationen 
1. Användaren lägger märke till att det står Välj figur i Comboboxen och tittar 
efter vad som ligger i den. Han provar även knappen för att se om den här app-
likationen beter sig likadant som den andra. För att besvara frågan väljer han 
alternativet Bullerbybarnen i Comboboxen och svarar rätt på frågan. Han valde 
att gå den vägen för att ”det är roligare att variera sig”. 
2. Användaren väljer Pippi Långstrump i Comboboxen och svarar rätt på frågan. 
Fast han säger själv ”det är ju bättre att skriva in själv, då får man bara upp rätt 
bok”. 
3. Användaren skriver in ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarar rätt på 
frågan. Han konstaterar här att det skulle vara krångligare att välja Emil i 
Lönneberga från Comboboxen och själv behöva kontrollera vilka titlar som 
innehåller ordet lönneberga. 
4. Användaren skriver ”kalas” i frisökningsrutan och trycker på titeln för att 
sedan besvara frågan korrekt, 
 
Användaren uppvisade ingen tvekan vid testningen av applikationen. Han var 
hela tiden nyfiken att prova applikationen och tryckte runt på flera olika sätt 
även efter att frågorna var slut. De båda applikationerna är väldigt lika varandra 
och användaren provade också allt han kom på i båda versionerna. 
 
Själv tyckte användaren att applikationen fungerade väldigt bra och han förstod 
hela tiden hur han skulle göra. Han tyckte att båda sökalternativen, Comboboxen 
och frisökningsrutan, fungerade på ett bra och enkelt sätt. Även i den här vari-
anten skulle han vilja ha fler sökalternativ att använda sig av, men då krävs det 
även mycket information i en databas konstaterar han. 
 
Användaren påpekade här att det skulle kunna vara bra om tabellstorleken 
anpassades efter hur många titlar som finns i resultatet av en sökning. På det 
sättet skulle man kunna undvika att behöva rulla nedåt på sidan för att få se den 
ytterligare information som visas längst ner. Beroende på användarens dator-
inställningar kan man annars behöva rulla upp och ner hela tiden, vilket kan vara 
irriterande. 
 
Övergripande kommentarer 
Användaren har från allra första början av testet påtalat att han gärna skulle vilja 
ha fler sökalternativ. Han nämner här att det skulle vara intressant att kunna få 
fram information så som vilka figurer som är med i vilka böcker. Man skulle 
även kunna koppla ihop olika figurer med en huvudfigur, exempelvis vad figu-
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rerna runt Pippi Långstrump heter. Då skulle man kunna söka efter Tommy och 
Annika och få reda på vilka böcker de existerar i. 
 
Själv föredrar användaren serverapplikationen eftersom man kommer åt den var 
som helst där det finns en uppkoppling. Använder man klientapplikationen blir 
man låst till en dator. Användaren tyckte även att serverapplikationen var den 
bättre av de båda. Men han påpekar att det kanske har att göra med att han är 
van att jobba mycket mot webben och att han färgas av det. 
 

6.3.4 Acceptanstest med Malin 
Malin är i 40-årsåldern och en van datoranvändare. Hon har även en viss 
programmeringserfarenhet och kan sägas behärska området. 
 
Malin fick prova serverapplikationen först och därefter klientapplikationen. 
 
Serverapplikationen 
1. Användaren skriver in ”vår” i frisökningsrutan och svarar rätt på frågan. 
2. Användaren skriver in ”känner” i frisökningsrutan och svarar rätt på frågan. 
3. Användaren skriver in ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarar rätt på 
frågan. 
4. Användaren stannar upp en kort stund för att sedan prova knappen Visa fler 
sökalternativ. När knappen inte ger något resultat skriver hon in ”kalas” i 
frisökningsrutan och klickar därefter på titeln för att sedan svara rätt på frågan. 
 
Innan testningen påbörjades uppvisade användaren inga tveksamheter. Den 
stund som hon studerat applikationen innan testet börjar verkar ha räckt för att 
påbörja användandet. De första frågorna besvaras i rask takt genom samma 
sökalternativ. Först vid fråga fyra stannar användaren upp något och funderar på 
hur hon ska gå till väga. Här provar också användaren för första gången knappen 
för att se om det finns något annat sökalternativ som lämpar sig bättre. 
 
Användaren själv upplevde applikationen som lätt och enkel att använda. Hon 
upplevde inga problem med att förstå vad hon förväntades göra. Den enda 
gången hon upplevde att hon behövde tänka efter något var då information om 
bokens illustratör efterfrågades. Hon hade lagt märke till att titlarna var länkade 
innan frågan ställdes men inte reflekterat vidare över varför. Här konstaterade 
användaren att man kanske skulle kunna förtydliga hjälptexten att man skulle 
klicka på titeln, samtidigt som hon menar att det egentligen framgår vad man ska 
göra så det inte är ett stort problem. 
 
Efter att frågorna besvarats konstaterar användaren att man kan använda 
Comboboxen också och provar den lite grann. Hon påpekar också att den blå 

88 



Kapitel 6 – Resultatet av utvärderingen  

bakgrundsfärgen var behaglig och passade bra för applikationen. Användaren 
hade föredragit om tabellen var mer flexibel, så att inte så många tomma rader 
behövde visas och ta upp onödig plats. Själv hade användaren föredragit om 
frisökningsrutan var först på raden, längst till vänster, eftersom det var det 
alternativet hon själv använde sig av. Även fler sökalternativ var något som hade 
varit önskvärt. 
 
Klientapplikationen  
1. Användaren skriver ”vår” i frisökningsrutan och svarar rätt på frågan. 
2. Användaren påpekar här att det står Pippi Långstrump överst i Comboboxen, 
fast hon nyss sökt efter en annan titel. För att besvara frågan väljer hon nu 
alternativet Pippi Långstrump i Comboboxen och ger ett korrekt svar. 
3. Användaren skriver ”lönneberga” i frisökningsrutan och svarar rätt på frågan. 
4. Användaren skriver ”kalas” i frisökningsrutan och klickar på den rad titeln 
står i för att sedan svara rätt på frågan. Hon konstaterar att det går att aktivera 
den ytterligare informationen genom att klicka var som helst på raden. 
 
Användaren uppvisar inte någon osäkerhet vid användandet av applikationen. 
Efter att den ena har provats så är det inte så svårt att komma igång med den 
andra. Användaren registrerar dock några olikheter mellan de två applika-
tionerna. Hon ser på en gång att alternativet Pippi Långstrump är synligt i 
Comboboxen utan att man valt något, vilket inte uppskattas. Även att tabellen 
har vit bakgrundfärg registreras och det tycker hon bättre om. 
 
Det första användaren själv påpekar efter testet är just att alternativet Pippi 
Långstrump är synligt i Comboboxen även om man inte valt det och där vill 
användaren att det ska vara tomt om det sökalternativet inte används. Använd-
aren registrerade att titlarna inte blev länkade som på den andra applikationen 
och hon funderade då på hur man skulle kunna få fram den ytterligare informa-
tionen. Detta var något som hon bara tänkte på en kort stund och hon upplevde 
det inte som något problem. Hon sa själv att hon nog inte tänkt på det alls om 
hon inte provat serverapplikationen först.  
 
Användaren tyckte att den här applikationen var snyggare än den andra. Att 
tabellen var vit, och grå i rubrikerna, tyckte hon var snyggt. I den här versionen 
står det inte Välj figur i Comboboxen och användaren tyckte att det skulle ha 
varit bra med den informationen, dels blev det som en tydligare instruktion och 
dels var det snyggare. En annan sak som efterfrågades var att man skulle kunna 
klicka på tabellrubrikerna för att sortera tabellinnehållet på annat sätt. 
 
Det som användaren uppskattade mest med applikationen var just enkelheten. 
Hon menade att det var svårt att missförstå vad man skulle göra. Det hon fick 
fundera på tog bara en kort sekund innan hon förstod hur man skulle göra. An-
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vändaren funderade här allmänt på indelningen i bokkategorierna, om det var ett 
vedertaget begrepp som används exempelvis på bibliotek och att det kanske vore 
bra att följa någon slags standard. 
 
Övergripande kommentarer 
Användaren skulle gärna se att det fanns fler sökalternativ att använda sig av i 
applikationerna. Hon skulle även vilja kunna kombinera flera sökalternativ för 
att hitta önskad information. Någon bild var också önskvärd, först menade 
användaren att exempelvis en Pippi som hoppade runt skulle vara roligt. Men i 
samma andetag kom hon fram till att det lätt kan bli för mycket och att bilden 
inte får störa enkelheten i programmet. Användaren kom då fram till att en bild 
på bokomslaget skulle vara det bästa, dels för att en bild lättar upp och dels för 
att den kan vara väldigt informativ. 
 
Ytterligare information som användaren skulle vilja få tillgång till var filma-
tisering, visor och översättningar till andra språk. Användaren menade att det 
skulle vara intressant att veta vilka böcker som filmatiserats och lite mer 
information kring dessa. Sen tyckte hon att det skulle vara intressant att veta 
vilka visor som är kopplade till olika figurer. Många av de visorna kan ses lite 
som klassiska och det skulle då vara roligt att kunna lyssna på dem menade 
användaren. Att ha applikationen på flera språk skulle också vara bra då använd-
aren tyckte att barn över hela världen skulle må bra av att läsa om Pippi. 
 
Användaren tyckte det skulle vara enklare att använda serverapplikationen då 
man inte behöver uppdatera något som användare för att få tillgång till den 
senaste informationen. Använder man sig av klientapplikationen måste kanske 
nya versioner installeras och gamla avinstalleras, vilket tar tid och kanske skapar 
problem vid installationerna. Av den anledningen skulle användaren föredra 
serverapplikationen. 
 
Klientapplikationen upplevde dock användaren vara trevligare att se på, framför-
allt för att tabellen var snyggare. Serverapplikationen med länkade titlar upplev-
des enklare att förstå, även om användaren själv tyckte det varit snyggare om de 
inte hade varit färgmarkerade och ändrade färg då man klickat på en titel. 
 

6.3.5 Kort sammanfattning av acceptanstesterna 
Här presenteras en sammanställning av de viktigaste punkterna i acceptans-
testera av de båda applikationerna. Svaren är förkortade och syftar endast till att 
ge en snabb överblick av skillnader och likheter mellan applikationerna utifrån 
användarnas bedömning. 
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Tabell 6: Sammanfattning av användarnas synpunkter på applikationerna. 
 

Peter Lisa Bosse Malin 
Vad var det bästa med klientapplikationen? 

Enkelt, tydligt, 
snyggt gränssnitt. 

Snygg och mjuk 
layout. 

Lätt att hitta och 
söka i den. 

Snygg layout, 
särskilt tabellen. 

Vad var det bästa med serverapplikationen? 
Enkel och 
lättförståelig. Bra 
att det stod Välj 
figur i 
Comboboxen. 

Den var 
lättförståelig, inga 
konstigheter 
hände. Bra med 
länkade titlar. 

Lätt att hitta och 
söka i den. 

Lätt och enkel att 
använda. 

Vad var det sämsta med klientapplikationen? 
Dåligt med 
hjälptext för att få 
fram ytterligare 
information. 

Inskriven text i 
frisökningsrutan 
står kvar efter 
sökning. 

Knappen Visa fler 
sökalternativ 
fungerade inte. 

Comboboxen visar 
val även om man 
inte sökt. 

Vad var det sämsta med serverapplikationen? 
Inte lika snygg 
layout i server-
applikationen. 

Inte lika snygg 
layout som klient-
applikationen. 

Tabellstorleken är 
fast, all informa-
tion får inte alltid 
plats. 

Lite dåligt med 
hjälptext. Tabell-
storleken är fast. 

Vad saknade användaren i applikationerna? 
Sortera 
sökresultatet mer. 
Mer information, 
som upplagor, bild 
på bokomslag. 

Bokomslag på 
varje titel så man 
enklare hittar den 
på bibliotek eller 
liknande. 

Fler sökalternativ. 
Kombinera sök-
alternativ. Sortera 
sökresultatet. 

Fler sökalternativ 
som även kan 
kombineras. Bild 
på bokomslaget. 
Information om 
filmatisering och 
visor. 
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Peter Lisa Bosse Malin 
Vilket applikation föredrog användaren och varför? 

Vill inte välja. 
Serverapplika-
tionen enklast men 
med klient-
applikationen 
slipper man 
uppkoppling till 
Internet. 

Vill inte välja. 
Klientapplika-
tionen bäst layout 
och slipper 
Internetuppkopp-
ling. Server-
applikationen 
bättre frisök-
ningsruta och 
länkade titlar. 

Serverapplika-
tionen bäst, då 
man kommen åt 
den från valfri 
dator med 
Internetuppkopp-
ling. 

Serverapplika-
tionen utifrån att 
man inte behöver 
installera något på 
datorn eller 
uppdatera något. 
Klientapplika-
tionen annars 
snyggare. 
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7 Analys och diskussion kring utvärdering och 
resultat 

Här följer en analys och diskussion kring hela utvärderingens resultat, det vill 
säga både vad jag själv tycker och vad användarna tycker. Jag ger även min syn 
på de aspekter som användarna tagit upp. 
 
Då båda applikationerna uppfyllde kravspecifikationen väldigt lika finns det 
inga stora avvikelser att påtala. Alla krav med hög prioritet har uppfyllts och 
även en del med prioriteten medel. Eftersom det inte finns någon större skillnad 
mellan applikationerna i det här avseendet har jag valt att inte påtagligt nämna 
olika krav och hur de uppfyllts i det här kapitlet. De grundförutsättningar som 
jag ville skulle uppfyllas fungerar i båda applikationerna och kravspecifikation-
en har då uppfyllts på ett tillfredställande sätt. 
 

7.1.1 Mina egna observationer 
Ingen av användarna uppvisade någon stor osäkerhet under genomförandet av 
acceptanstesterna. Jag tyckte mig se en liten skillnad att Lisa och Bosse var 
något mer osäkra precis i början av testet. Deras osäkerhet försvann dock snabbt 
och jag tolkade det som ovanan av att vara betraktade. Kanske hade det lite 
betydelse att de två inte kan något om programmering och att de då kände det 
som att de kunde misslyckas på något sätt. Jag hade dock påtalat att deras dator- 
och programmeringserfarenheter inte var av betydelse. 
 
Jag kunde inte se några skillnader i testerna utifrån vilken applikation som tes-
tats först. Det verkade sakna betydelse för resultatet och användarnas kommen-
tarer. Att de fick jämföra de två applikationerna i slutet och komma tillbaka till 
den de testade först, och titta på dem igen om de så önskade, verkade ha varit 
tillräckligt för att få med relativt heltäckande kommentarer om båda applika-
tionerna. 
 
Ingen av användarna använde sig av Comboboxen i någon större utsträckning. 
Alla provade den någon gång för att undersöka vad det var och hur den funge-
rade. Ingen valde att använda den i första hand och inte heller mer än för att 
prova hur den fungerade. 
 
Användarna hade inga problem att genomföra och besvara de små uppdrag de 
fick under testet. Som mest uppstod en kort stund av eftertänksamhet då fråga 
fyra besvarades för första gången. Peter påtalade efteråt att det var lite otydligt 
var man skulle trycka för att få fram den ytterligare informationen. Bosse, som 
även han provade klientapplikationen först, tvekade för en kort stund innan han 
såg hur det var han skulle göra. Lisa såg på de länkade titlarna var hon skulle 
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trycka. Malin provade först att trycka på knappen Visa fler sökalternativ för att 
se om det fanns något annat alternativ innan hon sökte och tryckte på titeln.  
 
Man såg en liten skillnad att de som provade serverapplikationen först lättare 
såg att de skulle trycka på de länkade titlarna, som var enkelt utmärkta med färg, 
för att få fram den ytterligare informationen. Peter och Bosse som provade 
klientapplikationen först hade inte samma tydliga markering av var de skulle 
trycka för att få fram den ytterligare informationen. Det här var något som 
användarna själv kommenterade, att det var tydligare då titeln var länkad i 
serverapplikationen.  
 
Ingen av användarna blir förvånade av applikationens beteende. Den enda direk-
ta reaktionen kommer vid fråga fyra då den ytterligare informationen kommer 
fram. Där fick jag känslan att användarna undrade lite innan var informationen 
skulle komma, eftersom det inte är något utmärkt var den kommer att hamna. I 
klientapplikationen är det tydligare avdelat med tom plats nedanför tabellen, 
men i serverapplikationen syns ingen tom plats på samma sätt. Det verkar dock 
inte direkt ha påverkat användarna på något speciellt sätt. 
 

7.2 Klientapplikationen 
Det som är mest tilltalande i klientapplikationen är den snygga och mjuka desig-
nen. Alla användarna är överens om att applikationen är enkel och tydlig att 
använda. De flesta poängterar också att layouten är väldigt trevlig att titta på. 
Malin påtalade särskilt att hon tyckte tabellen var snygg, då den är utmärkt med 
vit bakgrund och grå bakgrund i rubrikerna. Layouten är inget som jag arbetat 
väldigt mycket med, men de objekt som placerades i applikationen blev per 
automatik ganska mjuka och tilltalande utifrån ett estetiskt perspektiv.  
 
En sak som jag själv inte blev nöjd med i klientapplikationen var Comboboxen 
och att det alltid står ett alternativ från listan i den. När applikationen startas står 
där Pippi Långstrump och så länge användaren inte ändrar står det alternativet 
kvar. Om användaren väljer ett annat alternativ blir det istället synligt till nästa 
gång något väljs i Comboboxen. Flera av användarna ser också det här och sär-
skilt Malin tycker att det är väldigt förvirrande och irriterande.  
 
Problemet var att om man lade in ett blankt alternativ överst, alternativt texten 
Välj figur, så var man tvungen att hantera vad som skulle hända om användaren 
valde det alternativet. Då jag inte visste hur det skulle lösas valde jag att alterna-
tivet Pippi Långstrump stod i Comboboxen från början. Själv tyckte jag inte att 
det såg bra ut, men insåg inte riktigt hur förvirrande det faktiskt kan bli innan 
användarna började påpeka problemet. Att se ett aktivt alternativ redan från 
början kan vara helt missvidande då man tror att något redan är valt, trots att 
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inget syns. Om man sedan söker via frisökningsrutan står fortfarande alternativet 
i Comboboxen kvar vilket gör att det ser ut som två alternativ är valda, men 
resultatet visas bara från den ena sökningen. 
 
Jag tycker att det här med Comboboxen är en viktig sak att åtgärda vid en vid-
areutveckling eftersom det ger ett dåligt första intryck. Precis som Malin på-
pekar är det även lite dumt att det står ett alternativ eftersom en användare kan 
bli osäker på vad som menas med det hela och hur Comboboxen egentligen är 
tänkt att användas. Antingen bör den vara tom från början, eller så kan det stå en 
liten hjälptext i stil med Välj figur som det gör i serverapplikationen. 
 
Jag själv märkte när jag testade klientapplikationen att man kan markera en viss 
rad i tabellen och få samtidigt få en annan titels ytterligare information att visas. 
Det här kräver dock ganska stort medvetet försök från användarens sida för att 
få problemet att uppstå. Ingen av användarna träffar på problemet under test-
ningen trots att de använder applikationen ganska flitigt. För att problemet ska 
uppstå måste man vara väldigt försiktig och medvetet gå in för att det ska bli fel. 
Även om problemet inte är så stort tycker jag ändå att det är konstigt att det går 
att skapa situationen. Vid en vidareutveckling tycke jag att man ska kolla upp 
det här och se om det går att åtgärda på något sätt. 
 
På samma sätt går det även att skapa en felaktig situation då man har markerat 
en rad i tabellen och fått fram ytterligare information. Gör man då en ny sökning 
så visas automatiskt ytterligare information om titeln på den radposition som 
senast var markerad. Raden med titeln blir dock inte markerad, utan det är end-
ast den ytterligare informationen som visas. Ingen av användarna lade märke till 
det här, men det är ett fel som skulle störa mig själv om jag använde applikation-
en. Det här måste bero på att applikationen anser att radpositionen är aktiv ett 
steg för långt, vilket man borde kunna åtgärda i koden. Problemet att man kan 
flytta runt på kolumnerna borde enkelt kunna avhjälpas genom att kolumnposi-
tionerna låses. 
 
Lisa tyckte inte om att sökkriterierna i frisökningsrutan stod kvar tills använda-
ren själv tog bort den. Hon tyckte det var bättre om den egna inskrivna texten 
försvann då sökningen genomfördes. Detta eftersom det annars var jobbigt att 
sudda innan man kunde skriva in en ny sökning alternativt att man ville rensa 
sökningen om man befann sig på exempelvis ett bibliotek. 
 
Under utvecklingen tänkt jag själv på om inskrivna sökkriterier skulle stå kvar 
efter sökningen. Jag tyckte då att det skulle vara bäst om texten stod kvar då det 
var enklare att se vad man sökt efter ifall resultatet inte blev det förväntade. Om 
man till exempel stavat fel är det enklare att se felet om sökkriteriet är kvar och 
man kan enkelt rätta till det då. Även då man letar efter något när man söker kan 
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det vara bra om sökkriteriet är kvar så man kan modifiera det för att hamna mer 
rätt. Jag förstår dock användarens frustration att behöva sudda och inser att det 
kunde vara bra med en knapp som kan rensa formuläret. På så sätt kan man upp-
fylla alla delarna på ett ganska enkelt sätt. 
 
Alla användarna tyckte att de förstod vad som skulle göras i applikationen, men 
de påpekade att lite tydligare hjälptexter skulle underlätta. De efterlyste den här 
hjälpen i samband med att man ska få fram den ytterligare informationen om en 
viss titel. Lisa påpekade att om hon inte testat serverapplikationen först och då 
anat var hon skulle trycka för att få fram den ytterligare informationen så hade 
hon nog undrat lite över det i den här applikationen, eftersom hon tyckte att det 
inte var så tydligt markerat hur man skulle göra. 
 
Även Malin och Peter påtalade bristen på hjälp när man skulle ta fram den ytter-
ligare informationen. Bosse påtalade inte problemet, men visade under testning-
en att även han tyckte hjälpen var bristfällig. Hjälptexten är inte alls särskilt 
central och lätt att få ögonen på. Jag var medveten om det vid utvecklingen, men 
valde att lägga den där den ligger i brist på bättre förslag för stunden. Om man 
ska vidareutveckla applikationen bör den hjälpen förtydligas och göras bättre. 
 
I klientapplikationen kan man trycka var som helst i raden för att få fram den 
ytterligare informationen om en titel. Både Malin och Bosse påtalade det utan att 
direkt lägga in en bedömning om det var bra eller dåligt. Det här är inget märk-
värdigt egentligen, men i hjälptexten står det att man ska trycka på titeln, vilket 
inte är helt överensstämmande med verkligheten. Själv tycker jag att det är gan-
ska bra att man kan trycka var som helst i raden, är man fokuserad på exempel-
vis ISBN så ligger det närmare till hands att trycka på det än att behöva förflytta 
sig till titeln för att få upp mer information. En annan sak som jag tycker är bra 
är att hela den rad som man tryckt på markeras och fortsätter vara markerad tills 
användaren trycker någon annanstans, vilket gör det tydligt var man befinner sig 
och vilket val man gjort. 
 
Layouten rör sig lite i sidled beroende på var användaren trycker i applikationen. 
Det här beror på den layouthanterare och struktur jag valt vid utvecklingen. 
Peter påtalade det här och menade att det inte såg så snyggt ut. Jag håller med 
om det och tycker att det borde åtgärdas vid en vidareutveckling. För att få det 
här bra tror jag att det bästa är att dela in applikationens fönster i fler delar så att 
layouten inte påverkar allt i fönstret. Om man skapar en layout som är mer 
indelad så tror jag även att det blir enklare att lägga till mer information i 
applikationen.  
 
Eftersom tanken är att det ska finnas fler sökalternativ och mer information som 
ska visas upp så behöver man fundera vidare på hur applikationen bäst byggs 
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upp. Den fasta design jag använt mig av är nog inte den bästa, utan man kan 
behöva arbeta med fler sidor som visar resultat eller byta ut mer information på 
sidan. Jag vet inte riktigt själv hur jag tycker att man borde utforma layouten, 
men jag vill helst undvika popup-fönster då jag tycker att de är väldigt irriteran-
de. Eventuellt skulle man kunna använda sig av fler flikar i fönstret så man kan 
få upp ytterligare information där och bara växla mellan dem för att jämföra 
informationen. 
 
Fördelen med klientapplikationen tycker jag är att man alltid kan komma åt den 
eftersom den är installerad på datorn. Man är inte beroende av uppkoppling till 
Internet eller strul med den förbindelsen. Peter och Lisa tog också upp att det 
kunde vara skönt att slippa vara beroende av Internetanslutningen. Bosse och 
Malin nämner inte det som ett problem vilket kan ha att göra med att de har 
stabila och fasta uppkopplingar till Internet. 
 
Nackdelen med klientapplikationen är att användaren måste installera applika-
tionen på sin dator. Jag tror att många drar sig för att göra det och då låter bli att 
använda applikationen istället. Man kanske känner sig lite orolig att installera 
något nytt och okänt samtidigt som man vet att det kan ta tid att installera och att 
det kan krångla vilket tar tid och energi. Bosse menar också att man som använ-
dare inte kan komma åt klientapplikationen från vilken dator som helst, utan att 
man då måste installera den på alla datorer man använder sig av. 
 
Om man använder sig av klientapplikationen måste man installera nya versioner 
om det släpps sådana. Att man måste ominstallera applikationen är något som 
Malin ser som negativt. Jag kan dock tycka att det finns en positiv aspekt och 
det är att man själv kan välja om och när man vill börja använda en ny version. 
På så sätt kan man behålla en version man är väldigt nöjd med eller avvakta med 
att installera en ny version som man kanske tror innehåller många felaktigheter. 
 
I utvecklingsfasen kan det vara enklare med klientapplikationen på så sätt att 
man med Java inte ska behöva ta hänsyn till utvecklingsmiljön. Java ska fungera 
likadant på många olika plattformar, så som Windows, Mac OS X och Linux. 
Av den anledningen bör det inte krävas så mycket extra resurser för att kontroll-
era att applikationen fungerar i de miljöer man önskar. 
 

7.3 Serverapplikationen 
När man först ser serverapplikationen upplevs den lite hård och kantigt. Den är 
inte så tilltalande för ögat, vilket även användarna tycks hålla med om. Alla är 
överens om att applikationen är enkel och tydlig att använda, men tre av använ-
darna tycker att den inte upplevs så tilltalande att titta på. Lisa påpekade att 
Comboboxen var väldigt liten och låg placerad långt till vänster, vilket gjorde att 
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man inte alls uppmuntrades att använda den. Jag har inte arbetat så mycket med 
layouten, utan accepterat det sätt som de inlagda objekten skapades på. Om man 
ska vidareutveckla applikationen tycker jag att man måste göra den mer tilltalan-
de så den ser lite mer professionell ut.  
 
En positiv sak med Comboboxen i serverapplikationen är att den automatiskt 
ställs om till utgångsläget efter att man använt den. I utgångsläget syns texten 
Välj figur i Comboboxen och det alternativet ligger även överst i listan då man 
tittar i den. Två av användarna påpekade att det var mycket bättre då det stod 
Välj figur istället för något av de alternativ man kunde välja, eftersom det var 
snyggare så och mindre förvirrande. Malin påpekade även att den texten kan 
fungera som lite extra hjälp för användaren att förstå vad Comboboxen är tänkt 
att användas till. 
 
När man tittar i Comboboxen ligger Välj figur överst i listan av alternativ. Väljer 
man att trycka på det alternativet så händer ingenting. När jag lade till 
Comboboxen så blev den i utgångsläget på det sättet. Jag försökte från början att 
göra den på samma sätt som i klientapplikationen, men då gick det inte att få en 
händelse kopplad till det översta alternativet. Av den anledningen lade jag då in 
texten Välj figur överst istället.  
 
Man kan antagligen ändra så att översta alternativet blir valbart, men jag tycker 
att det är mycket bättre när det ligger en text som inte är valbar i utgångsläget i 
Comboboxen. Det här alternativet visas alltid då Comboboxen inte är aktiv, 
vilket tydliggör för användaren att inget alternativ är valt. Jag skulle dock tycka 
att det var ännu bättre om Välj figur inte finns med som ett alternativ i listan då 
man tittar vad som finns i Comboboxen. 
 
Ett problem var att få Comboboxen att reagera direkt vid ett val av figur i listan. 
Den var utformad på ett sådant sätt att man skulle knyta en knapp till den. Men 
jag ville inte att man skulle behöva välja i listan först och trycka på en knapp för 
att aktivera valet sedan, utan att det skulle gå enkelt och smidigt så man fick upp 
valet på en gång. Jag tycker själv inte om när det går för långsamt och man 
måste trycka igenom allt för många knappar och liknande innan resultat visas 
upp. Därför jobbade jag lite extra med att få det här att fungera. 
 
När man söker i frisökningsrutan så försvinner de inmatade sökkriterierna auto-
matiskt samtidigt som man söker. Jag var själv medveten om att det var så och 
att det var tvärtom i klientapplikationen. Under utvecklingen blev det så när jag 
löste problemet med att hämta värdena och genomföra sökningen. Själv tyckte 
jag att det varit bättre om sökkriterierna stod kvar efter att sökningen genom-
förts. Men Lisa tyckte det var bra när texten försvann då hon sökte eftersom hon 
gärna slapp momentet att ta bort den själv.  

98 



Kapitel 7 – Analys och diskussion kring utvärdering och resultat 

När jag tänkt på varför Lisa ville att sökkriterierna skulle försvinna så tyckte jag 
att det fanns en poäng med det. Samtidigt tycker jag att det är bra att man har 
alternativet att sökkriterierna står kvar. Därför tror jag att man kan lösa problem-
et genom att erbjuda en knapp i stil med ”rensa formuläret” som tömmer alla fält 
när användaren så önskar. Vid en vidareutveckling kan användaren fylla i ännu 
fler sökkriterier och kombinerat flera, vilket gör att det då kan det bli ännu mer 
aktuellt med en knapp som rensar alla inställningar. 
 
När jag utvecklade serverapplikationen gjorde jag alla boktitlar i tabellen länk-
ade så att man kunde trycka på dem för att få upp den ytterligare informationen. 
Jag själv tyckte inte att det såg så snyggt och professionellt ut. Även Malin kom-
menterade att hon inte tyckte att det var så fint med de färgade understrukna 
titlarna och att de ändrade färg då man klickade på dem. Lisa å andra sidan 
menade att det var bra att titlarna var länkade så det var enkelt att se vilka titlar 
man redan tittat mer på, så man slapp gå igenom samma flera gånger om. 
 
Jag själv hade inte tänkt på fördelarna med att ha länkade titlar på det sätt som 
Lisa påpekade. Efter att Lisa förklarat varför hon föredrog färgändringen i tit-
larna började jag hålla med om att det var en poäng med att ha det så. På något 
sätt behöver man dock göra den här delen bättre om man vidareutvecklar appli-
kationen. I klientapplikationen kan man markera hela raden för att få fram den 
extra informationen och den markerade raden är markerad tills användaren gör 
något annat. Kanske man kunde göra en blandning där titlarna ändrar färg, men 
att man kan markera vilka värden som helst i raden. 
 
När jag tänkte vidare på de länkade titlarna slog det mig att en av de webbsidor 
jag studerat innan utvecklingen faktiskt använder sig av det här länksystemet 
fullt ut. IMDb som listar filmer och information om dessa har alla titlar, skåde-
spelare och andra klickbara alternativ i blå färg och understrykning. Efter att 
man klickat på något ändras färgen, precis på samma sätt som i min applikation. 
Det som fascinerade mig var att jag använt webbsidan flera gånger men aldrig 
tyckt att det här beteendet varit irriterande. Jag tror att det handlar mycket om 
hur man framställer informationen. IMDb har till exempel inga synliga tabeller 
vilket jag har utan presenterar mycket information i listformat. Det handlar om 
att hitta en presentationsteknik som är trevlig att titta på samtidigt som den 
uppfyller många funktioner. 
 
Malin påpekade att det hade varit bra med en tydligare hjälptext hur man skulle 
få fram den extra informationen. Eftersom titlarna var länkade så framgick det 
rätt tydligt, men man kunde ändå förtydliga det. Ingen av de andra användarna 
reagerade på det här så det verkar inte vara ett stort problem. Jag tror själv att de 
flesta som använder applikationer på Internet är medvetna om att blå under-
struken text är klickbara så de flesta skulle antagligen förstå vad de skulle göra, 
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men det hindrar inte att man är tydlig ändå. Över Comboboxen står Snabbsök 
bok vilket inte är övertydligt, men här får användaren hjälp av texten Välj figur 
som står i Comboboxen. 
 
Bosse och Malin tog upp att de tyckte det skulle vara bra om antalet rader i 
tabellen anpassades efter hur många titlar som ingick i sökresultatet. På det 
sättet behövde det inte bli onödigt mycket tom plats mellan den markerade titeln 
i tabellen och den ytterligare information som visas nedanför tabellen. Man kan 
då undvika att behöva rulla nedåt på sidan för att kunna se all information.  
 
Tanken var att man enkelt skulle kunna växla mellan att markera olika titlar i 
tabellen och jämföra den ytterligare informationen om titlarna. Men om man 
måste förflytta sig med hjälp av rullisten uppåt och nedåt på sidan så försvinner 
en stor del av förtjänsten. Det här måste åtgärdas vid en vidareutveckling, om 
uppdelningen av information över sidan bibehålls. Jag tror även att storleken på 
den text som finns på sidan med fördel skulle kunna förminskas och då påverkas 
även presentationen av informationen. På något sätt måste dock presentationen 
av informationen tänkas igenom. 
 
En fördel med serverapplikationen som Peter påpekade är att man här kan spara 
ett sökresultat som ett bokmärke och då kunna återkomma till det vid ett senare 
tillfälle. Jag själv tänkte inte på det här under utvecklingen utan insåg först när 
jag tittade på kravspecifikationen att jag faktiskt hade gjort så att man kunde 
spara en sökning. Dock tänkte jag mig egentligen att man skulle kunna spara 
sina egna favoriter på något sätt i applikationen. Att kunna spara undan informa-
tion om vissa titlar är något som man kan arbeta vidare på när man vidareut-
vecklar, även om det nog inte är den mest eftertraktade funktionen. 
 
Fördelen med serverapplikationen är man lätt kommer åt den via Internet där 
den senaste versionen alltid finns tillgänglig. Som användare behöver man inte 
heller installera något på sin dator för att kunna använda applikationen. Malin, 
Bosse och Peter menar alla att det är den största anledningen till att använda 
serverapplikationen. Lisa är inte lika förtjust i att vara beroende av Internet 
vilket jag tolkar som att hon inte har så bra anslutning och möjlighet att koppla 
upp sig. 
 
Det går även snabbare att komma igång med användandet av serverapplikation-
en eftersom man inte behöver installera något på datorn, vilket kan krångla och 
ta tid. Tröskeln att börja använda serverapplikationen blir av den anledningen 
längre än för klientapplikationen. Som utvecklare gäller det dock att se till att 
applikationen fungerar i flera olika webbläsare om man vill att många ska an-
vända sig av den. Det finns inget tråkigare än att försöka använda en applikation 
som inte fungerar i en av de vanligare webbläsarna tycker jag själv. 
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Nackdelen med serverapplikationen är framförallt att man blir beroende av att 
användaren har tillgång till en Internetuppkoppling. Vill man använda applika-
tionen sporadiskt då och då fungerar det inte så bra om man inte har tillgång till 
bredband. Sen kan det ses som en nackdel att tvingas använda senaste upplagda 
versionen. Som användare kanske man tyckte bättre om den gamla versionen 
och nya versioner kan ibland krångla innan problemen har hunnit åtgärdats. I ett 
sådant läge kan det kännas bättre att ha en klientapplikation där man själv kan 
avvakta och vänta med att installera en ny version. 
 

7.4 Övergripande kommentarer om applikationerna 
Alla användarna påpekar att knappen Visa fler sökalternativ inte fungerar. Det 
visste jag om och jag hade mest lagt den där som en symbol för att det är tänkt 
att det ska finnas fler alternativ i en framtid. Intresset för flera sökalternativ var 
stort hos användarna, särskilt Bosse ville gärna ha fler alternativ. Alternativ som 
man kunde tänka sig vid sökningen var exempelvis ISBN och utgivningsår. Två 
av användarna önskade också att de skulle kunna kombinera flera sökalternativ 
för att få mer specifika sökningar. Det här är något som redan finns med i plan-
erna för en fortsatt utveckling i form av krav med lägre prioritet i kravspecifika-
tionen. För att applikationerna ska bli riktigt intressanta att använda så krävs det 
att man tillfredsställer de flestas behov, vilket innebär många olika sökalternativ. 
 
Tre av användarna tog även upp att de skulle vilja kunna sortera innehållet i 
tabellen på andra sätt än utifrån titeln. I kravspecifikationen finns definierat att 
det ska gå att sortera även efter utgivningsår i en förlängning. Om man tänker 
sig att tabellen även i en vidareutveckling ska innehålla ISBN samt bokkategori 
kan det vara av intresse att kunna sortera efter bokkategori. Om man är ute efter 
exempelvis just bilderböcker vore det intressant att få dem grupperade. Ännu 
bättre vore dock att kunna välja i ett sökkriterie vilka bokkategorier som ska 
visas. 
 
Det går att söka på många sätt i frisökningsrutan. Man kan söka på ett helt ord, 
delar av ord eller flera ord i följd. Även siffror och skiljetecken accepteras av 
applikationerna. Det här att man kan söka på delar av ord var något som Bosse 
tog upp att han tyckte var bra. Sökningen fungerar lika bra i båda applikationer-
na eftersom de är uppbyggda på samma sätt. Tanken med att man skulle kunna 
söka på delar av en titel och inte behöva skriva in hela var om man inte vet den 
exakta stavningen. Sen kan det också vara bra om man vill söka efter titlar om 
exempelvis Pippi, men man vill hitta något nytt och inte riktigt vet vad man ska 
söka efter. Jag själv skulle även tycka att det vore intressant att kunna söka efter 
en titel som måste innehålla flera ord, men att de inte behöver komma i en 
speciell ordning. 
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En funktion som var efterfrågad var att man som användare skulle kunna se en 
bild på bokomslaget. Lisa var den som poängterade det starkast men även Peter 
och Malin tyckte att bokomslaget skulle vara av intresse. Jag tycker att det är ett 
bra förslag och tycker verkligen att det borde ingå i applikationen. Även Peters 
förslag, där han menade att det skulle vara intressant att se hur bokens layout 
förändras med olika upplagor är intressant. Jag kan tänka mig att det skulle vara 
tidskrävande att hitta och identifiera alla bokomslag för alla titlar, men nog vore 
det roligt att ha dem alla samlade. Sådana lite extra och udda finesser skulle 
enligt mig göra applikationen mer attraktiv och fler skulle visa intresse av att 
använda den.  
 
För att man ska kunna sticka ut och göra en applikation till något extra behöver 
man skapa något som också är lite extra och udda. Något som inte redan finns på 
marknaden. Här beror det helt på vilken målgrupp man har för applikationerna. 
Tänker man sig att de ska användas av så många som möjligt för att sprida infor-
mation och intresse för Astrids verk så behöver man också krydda applikationen 
med något utöver det vanliga. Här kommer Peters tips om att ha med mer trivia-
la fakta om böckerna väl till pass. Genom att stoppa in lite rolig information om 
hur böcker behandlats i olika länder exempelvis får användaren även ett roligt 
och lättsamt inslag. 
 
Malins önskan att få mer information om filmer och sånger som är knutna till 
olika figurer skulle också göra applikationen till något extra. Om man lyckas 
samla information om alla Astrids verk och hur alla delar hänger ihop blir 
applikationen av intresse för många olika intressenter. En bred plattform som 
binder samman alla delar kring Astrid figurer kan vara en målsättning som 
skulle passa många användare. 
 
Malin är även inne på att det skulle vara kul om applikationen kunde översättas 
till flera olika språk så man når längre ut i världen. Visst skulle det vara roligt att 
ha även det som målsättning och jag ser helt klart att det skulle vara en bra idé. 
Men jag tror att man får ta det i etapper och först skapa en fungerbar och bra 
applikation på svenska innan man ger sig in på att översätta och göra den 
tillgänglig på flera språk. Det är nog lätt att det blir för mycket annars och att 
man har för höga krav ifrån början och att man då inte orkar med att genomföra 
utvecklingen. Om man istället delar in och utveckla applikationen efter flera 
delmål är det nog enklare att ro idén i land. 
 
Ett mellansteg innan man översätter applikationen till flera språk är att lägga till 
så man kan söka efter titlar som är utgivna på andra språk. Jag kan tänka mig att 
det vore av intresse för utländska personer bosatta i Sverige att hitta böcker på 
sitt hemspråk. Det kan även vara kul för andra att se hur många översättningar 
av en titel som finns och då även vilka titlar som är populärast bland översätt-

102 



Kapitel 7 – Analys och diskussion kring utvärdering och resultat 

ningarna. I samband med det kan man presentera någon slags topplista där man 
ser vilka titlar som översatts mest och sålts mest. 
 
Peter och Malin ger också förslag på att applikationen skulle kunna behandla 
ljudinspelningar på så sätt att man kan höra Astrid läsa upp böcker och sångerna 
sjungas. Visst är det roliga idéer, men jag kan tänka mig att det skulle vara svårt 
att genomföra det på ett lagligt sätt. Bortser man från den rättsliga aspekten så 
vore det roligt att presentera både sångtexter, noter till dem och uppsjungningar. 
Jag är dock tveksam till att det vore lagligt även om jag inte har några stora 
kunskaper i vilka rättigheter och lagar som spelar in. 
 
Bosses förslag att kunna läsa en lista med alla Astrids böcker sorterade efter 
utgivningsår borde vara en enkel sak att lägga till. Jag vet att sådana listor redan 
finns på olika Internetsidor så det är ingen ny information som inte redan finns 
tillgänglig, men som användare vore det intressant att få all information samlad 
på en sida så man slipper att söka information från så många olika ställen. 
 
Bosse vill även kunna söka efter olika figurer och hur de hänger ihop med en 
huvudfigur. Exempelvis att Tommy och Annika hör ihop med Pippi. Idén är god 
och man borde på något sätt kunna lista figurer på det sättet. Jag vet dock inte 
riktigt hur man löser det på bästa sätt och har ingen idé nu. Men förslaget är värt 
att ta med sig till en vidareutveckling för att fundera mer kring. Likaså Peters 
önskan att kunna söka fritt i böcker, efter exempelvis rumpnissar vore roligt men 
väldigt tidskrävande att uppfylla. 
 
Användarna påpekade att de ville ha bättre hjälptexter om hur de ska få fram den 
extra informationen om en viss titel. Jag själv har även tänkt på att jag tycker 
rubriken Snabbsök bok över Comboboxen är lite missvisande. Många tycker nog 
att det är snabbare att söka efter en bok via frisökningsrutan, förutsatt att man 
vet på ett ungefär vad den heter. Tanken med Comboboxen var inte heller enbart 
att det skulle gå snabbt att hitta en titel, vilket man kanske kan tro när man läser 
titeln. 
   
Användarna genomförde alla testerna på tänkt sätt. Vad jag inte hade förutsett 
var att ingen skulle visa något större intresse för Comboboxen. Så här i efter-
hand kan jag förstå det och tror att jag inte hade använt den själv heller. Frågor-
na som ingick i uppdragen som användarna skulle lösa var enklast att besvara 
om man skrev in sökningen själv i frisökningsrutan, vilket användarna även 
gjorde. Kanske hade man kunnat tvinga användaren att utnyttja Comboboxen 
genom att ställa en fråga i stil med ”ta reda på en bok av Astrid som du inte 
visste fanns”, men det tänkte jag inte på innan testningen. Användaren kunde då 
ha sökt på ”pippi” i frisökningsrutan och då i alla fall hitta en titel som man inte 
visste fanns, 
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Min grundtanke med Comboboxen var inte heller att den skulle användas så 
mycket för sökningar när man visste vad man letade efter. Tanken var istället att 
den skulle underlätta för att hitta mer okända titlar. Till exempel kanske inte så 
många känner till att Astrid skrivit böckerna När Bäckhultarn for till stan eller 
Kati i Paris. Comboboxen skulle då kunna vara en hjälp att hitta fram till dessa 
titlar. Jag har i arbetet avgränsat bort att lägga till mer okända titlar i applika-
tionerna, vilket var synd då testningen inte kan svara på vad användarna tyckte 
om ursprungsidéen med Comboboxen. 
 
I nuläget finns mest Comboboxen som ett alternativ om användaren föredrar att 
klicka runt med musen och inte använda sig av tangentbordet. Dock borde man 
vid en vidareutveckling uppmuntra tangentbordsanvändning då många lider av 
musarm och problem efter att ha använt musen mycket. Man kan även förenkla 
för användaren genom att lägga in kortkommandon och göra den applikationen 
mer hälsosam att använda. 
 
Båda applikationerna uppfyller kravspecifikationen lika väl. Innan jag påbörjade 
utvecklingsarbetet trodde jag att det skulle bli mer skillnad i hur mycket jag 
kunde uppfylla i de båda applikationerna. Men det var svårt att påtala någon 
specifik skillnad. Att räkna på hur lång tid det tog att utveckla de båda och se 
om det blev någon skillnad var också svårt då jag kunde återanvända mycket 
material när jag utvecklade den andra applikationen. Av den anledningen 
utvecklade jag båda applikationerna tills de uppfyllde lika mycket av kraven. 
 
När man söker på Emil i Lönneberga via Comboboxen i applikationerna så får 
man inte fram titeln När lilla Ida skulle göra hyss. Det beror på att databas-
frågan enbart söker efter titlar som innehåller ordet Emil. Det här var inget som 
användarna upptäckte när de testade applikationerna, men det är förstås ett fel 
som inte borde förekomma. När man ska vidareutveckla någon av applikation-
erna anser jag att man måste börja med att titta över databasen och designen av 
den.  
 
Att titeln När lilla Ida skulle göra hyss inte kommer med kan man nog lösa 
ganska enkelt om man vill, men för att skapa en hållbar databas för mycket mer 
information behöver man fundera vidare på vad som ska vara åtkomligt genom 
applikationen och på så sätt bygga upp en databas som fungerar då man stoppar 
in mycket data, samt att den är enkel att bygga ut. En bra databasdesign ligger 
som grund för hur bra applikationen kan fungera. 
 
Malin påpekade att hon hellre hade velat ha frisökningsrutan längst till vänster. 
Ingen av de andra användarna kommenterade placeringen på det sättet, utan Lisa 
menade bara att Comboboxen var för liten och ocentralt placerad i serverappli-
kationen. Placeringen och storleken på objekten är inte så genomarbetade och 
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där finns det mer att göra vid en vidareutveckling. Eftersom det i en förlängning 
ska finnas många fler sökalternativ i applikationerna så måste de omarbetas för 
att det ska få plats på ett bra sätt. 
 
Peter påpekade att det inte gick att få fram alla titlar om sökresultatet överskred 
20 träffar. Eller mer sanningsenligt så misstänkte han att det var så genom att 
söka på enstaka bokstäver och konstatera att tabellen fylldes men han trodde inte 
att alla titlar visats. Det är också en korrekt uppfattning och jag valde under 
utvecklingen att ignorera fler träffar än 20. Om man vidareutvecklar måste man 
på något sätt hantera det här. Jag tycker att man ska tillåta fler än 20 träffar, 
vilket resulterar i att man får fundera på om man ska ha flera sidor med resultat 
eller om man ska göra en lång rullist.  
 
Malin tog under testningen upp min indelning av titlarna i bokkategorier och 
undrade om det var vedertagna begrepp jag använt mig av. Hon kände inte rik-
tigt igen dem och påtalade att man borde följa någon slags standard, exempelvis 
utifrån vad bibliotek använder sig av. Jag har själv inte tänkt på hur bibliotek 
delar in böckerna. Anledningen att jag ändrade från källans ”barn- och ung-
domsböcker” till ”kapitelböcker” var att jag ville få ner längden på begreppet 
samt att jag tycker indelningen är ganska vid. Jag har tänkt på tidigare att 
indelning av barnböcker är svåra då jag själv upplever att det inte finns några 
självklara begrepp som används av alla. Jag tänker då på olika indelningar i 
ålderskategorier som ofta förekommer i bokhandlarna och kataloger som skickas 
ut. Men man kan kanske hitta någon mer vedertagen standard att använda sig av, 
vilket får bli en tanke att ta med sig till vidareutvecklingen. 
 

7.5 Jämförelse mellan applikationerna 
Här har jag valt att sammanställa diskussionen efter den frågeställning som 
fastställdes i början av arbetet. De viktigaste punkterna kommer då med här 
samtidigt som det blir enkelt att se resultatet och jämföra applikationerna. 
 
Vilka skillnader och likheter uppvisar de utvecklade applikationerna 
utifrån genomförd utvärdering? 
De största och mest påtagliga skillnaderna mellan applikationerna presenteras i 
tabellen nedan. Sammanfattningsvis kan man säga att även om det finns skillna-
der mellan applikationerna så är de ändå lika på det sätt att de klarar av samma 
funktioner. Man kan söka på lika många sätt och få fram lika mycket informa-
tion i båda applikationerna. 
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Tabell 7: Skillnader mellan applikationerna 
 

Klientapplikationen Serverapplikationen 
Ett alternativ syns alltid i Comboboxen 
oavsett om användaren gjort ett aktivt 
val eller ej. 

I Comboboxen står alltid Välj figur. 
Efter att val gjorts blir utgångsläget 
automatiskt aktivt.  

Sökkriterier i frisökningsrutan står 
kvar efter sökning. 

Sökkriterier i frisökningsrutan rensas 
automatiskt efter sökning. 

Man kan trycka var som helst i raden 
för att få fram ytterligare information. 

Man måste trycka på den länkade 
titeln för att få fram ytterligare 
information. 

Layouten upplevs mjuk och tilltalande. Layouten upplevs hård och kantig. 
Det går inte att spara sökresultatet. Man kan spara ett sökresultat som 

bokmärke. 
Vid visandet av extra information 
sparas radpositionen i tabellen och 
återanvänds vid nästkommande 
sökning utan användarens aktiva val. 

Inget problem med visandet av 
ytterligare information. 

 
 
Den främsta likheten mellan applikationerna är att layouten i grunden är likadan 
och att informationen hanteras på samma sätt. Båda applikationerna uppfyller 
lika mycket av kravspecifikationen, men undantaget är att man i serverapplika-
tionen kan spara ett sökresultat. Söksätten i applikationerna fungerar likadant, 
även om de skiljer något utseendemässigt.  
 
De skillnader som påtalats i tabellen kan åtgärdas så att applikationerna uppvisar 
samma utseende och beteende. Genom att arbeta mer med den befintliga koden 
kan applikationerna anpassas så att de liknar varandra ännu mer. Detta med 
undantag för sparandet av sökresultat som innebär att en ny funktion skulle 
läggas till i klientapplikationen. 
 
Vilka möjligheter och begränsningar har framkommit som troliga för 
respektive applikation vid vidareutveckling? 
Rent innehållsmässigt utifrån vilken applikation som kan hantera och presentera 
mest information på bäst sätt ser jag inga begräsningar för någon applikation. 
Min bedömning är att man kan uppnå lika bra slutresultat vid en vidareutveck-
ling i båda versionerna. Dock kan ett problem behöva olika mycket tid för att 
lösas i respektive applikation eftersom samma funktion kan bete sig annorlunda 
i grundutförandet beroende på vilken applikation den läggs in i. 
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Det finns några aspekter när det gäller möjligheter och begränsningar som man 
bör ha i åtanke vid en fortsatt utveckling. Dessa aspekter finns presenterade i 
tabellen nedan. 
 
Tabell 8: Möjligheter och begränsningar för applikationerna 
 

Klientapplikationen Serverapplikationen  
Möjligheter med applikationen 

Användaren kommer alltid åt 
applikationen från sin dator. 

Användaren kommer åt applikationen 
från vilken dator som helst. 

Man kan välja när och om man vill 
installera en ny version eller använda 
den gamla. 

Användaren behöver inte installera 
någonting på sin dator. 

Fungerar (troligtvis) lika bra i olika 
miljöer, så som Windows, Mac OS X, 
Linux.  

Användaren får automatiskt tillgång 
till nya versioner på en gång. 

 Tröskeln att påbörja användandet är 
låg (då ingen installation krävs). 

Begränsningar med applikationen 
Applikationen måste installeras på 
datorn. 

Användaren måste ha tillgång till 
Internet. 

Beroende av den dator applikationen 
är installerad på. 

Användaren tvingas att använda nya 
versioner vartefter applikationen 
uppdateras. 

Vid nya versioner måste användaren 
installera dessa på datorn. 

Merarbete för att se till att 
applikationen fungerar i flera olika 
webbläsare. 

Tröskeln att påbörja användandet är 
hög (då installation måste ske först). 

 

 
 
Vilken av de båda applikationerna lämpar sig bäst för vidareutveckling och 
vad är det som avgör valet? 
Ett av syftena med applikationerna var att sprida intresset för Astrid Lindgren 
och hennes böcker samt att göra det enklare att hitta bland de titlar hon publi-
cerat. Utifrån den ansatsen anser jag det bäst att vidareutveckla serverapplika-
tionen eftersom den enklast kan nås av flest personer. 
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7.6 Mitt eget lärande 
I det här kapitlet kommer jag att reflektera över den frågeställning som berör 
mitt eget lärande. Jag kommer att fundera över hur min kunskap inom området 
har utvecklats och förändrats. 
 
Jag har under utvecklingen lärt mig massor om programmering och hur det är 
uppbyggt. Eftersom det var ett av mina mål med arbetet så är jag nöjd med 
resultatet. Det kan vara svårt att direkt påvisa vad jag lärt mig, men jag skulle 
beskriva det som att jag känner mig kapabel att själv genomföra mindre 
programmeringsprojekt. Jag har kommit över tröskeln att programmering är 
svårt och obegripligt.  
 
För att låta lite klichéartad skulle man kunna säga att svårigheterna har bytts ut 
till möjligheter. Jag känner faktiskt ett intresse och sug efter att fortsätta mitt 
utvecklingsarbete. Det var roligt när det började fungera och jag skulle vilja lära 
mig ännu mer. Utvecklingen berör också något som jag själv är intresserad av då 
jag skulle använda applikationen i fråga själv.  
 
Jag har absolut inte förvandlats till en programmeringsexpert, men jag har fått 
en bra inblick och förståelse i området. Det känns också att jag på ett helt annat 
sätt kan förstå vad andra pratar om när programmeringsfrågor diskuteras. Här 
har jag utvecklats mycket och jag känner det som att den del som saknats mest i 
systemutvecklingsprocessen nu finns där. 
 
Utifrån en programmerares perspektiv har jag inte utvecklat mycket i mitt 
arbete. Men utifrån mitt eget perspektiv har jag utfört en stor prestation. När jag 
tittar tillbaka på mitt arbete om några år kanske jag inte tycker att det är så märk-
värdigt längre. Förhoppningsvis har jag då utvecklats så jag kan programmera 
ännu bättre. Jag hoppas ändå att jag kan se tillbaka på mitt arbete med viss 
stolthet, då jag tog tag i vad jag upplevde som ett stort hinder och besegrade det. 
 
För min egen del har utvecklingen av klientapplikationen varit mest givande då 
den enbart berör Javaprogrammering. I serverapplikationen styrs mycket via 
HTML vilket jag redan till viss del behärskade innan arbetet och då gav den 
applikationen inte lika stor tillfredsställelse att utveckla. Klientapplikationen var 
även den jag började med vilket kanske gjorde att det kändes större att utveckla 
den. 
 
Min förförståelse för området är nu en annan och om jag skulle påbörja ett nytt 
arbete nu skulle grundförutsättningarna inte vara de samma. Jag har nu en bättre 
uppfattning om vad utvecklingen innebär och bättre förutsättning att uppskatta 
arbetets omfång. Därtill har jag nu bättre självförtroende och tror att jag själv 
kan bidra med mera. 

108 



Kapitel 7 – Analys och diskussion kring utvärdering och resultat 

Nu ser jag på mig själv som en bättre systemvetare. Jag har en bättre förståelse 
för hela utvecklingsprocessen och kan nu själv vara en nyttigare del i kedjan. 
Genom min utvecklade förståelse kan jag bidra med egna insikter och jag har 
även en större förmåga att förstå andras synpunkter och förslag. Det finns dock 
många fler programmeringsspråk än Java, men jag tror att man kan förstå 
diskussioner bättre nu även om det handlar om andra språk. Tankesättet i 
utvecklingsspråken liknar ändå varandra. 
 
Om tid och möjlighet ges kommer jag att fortsätta mitt utvecklingsarbete. Jag är 
övertygad om att det bästa sättet att utvecklas är att prova sig fram. Det finns 
säkert brister i koden som jag har presterat i det här arbetet och den kan antag-
ligen förkortas en hel del. Genom att utveckla vidare och prova mig fram kan 
jag förhoppningsvis förbättra den med tiden. 
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8 Slutsats 
Här presenteras slutsatserna som har framkommit genom arbetet. För att under-
lätta för läsaren sker presentationen utifrån de frågor som fastställdes i början av 
uppsatsen.  
 
Vilka skillnader och likheter uppvisar de utvecklade applikationerna utifrån 
genomförd utvärdering? 
Den största likheten mellan applikationerna är att de i grundlayouten ser lika-
dana ut. De klarar även av samma sökfunktioner och visar upp samma informa-
tion som resultat av sökningar. De skillnader som finns handlar till största delen 
om layoutmässiga aspekter som kan åtgärdas om man så önskar. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att även om det finns skillnader så är de ändå likvärdiga 
eftersom de klarar av att utföra samma funktioner. 
 
Vilka möjligheter och begränsningar har framkommit som troliga för respektive 
applikation vid vidareutveckling? 
Om man utgår från vilken applikation som har möjlighet att klara av mest infor-
mationshantering så är min bedömning att man kan uppnå lika bra resultat oav-
sett vilken man väljer att vidareutveckla. De största möjligheterna och begräns-
ningarna handlar istället om hur mycket arbete som krävs av användaren för att 
komma åt och använda applikationen.  
 
Användaren kan alltid komma åt klientapplikationen på datorn, men är då bun-
den till den dator där man installerat applikationen. Eftersom man måste install-
era applikationen innan användning är det troligt att man inte når lika många 
potentiella användare. Serverapplikationen kommer användaren åt från valfri 
dator med Internetuppkoppling. Det blir enklare att börja använda den här 
varianten eftersom man inte behöver installera något på datorn. 
 
Vilken av de båda applikationerna lämpar sig bäst för vidareutveckling och vad 
är det som avgör valet? 
Användarna lutar åt att föredra serverapplikationen just för att den finns till-
gänglig via Internet och är lätt att komma åt. Eftersom ett syfte var att nå så 
många användare som möjligt anser jag att det är bäst att vidareutveckla 
serverapplikationen. 
 
Hur har min kunskap inom området utvecklats och förändrats under arbetets 
gång? 
Efter det här utvecklingsarbetet ser jag på mig själv som en bättre systemvetare. 
Jag har lärt mig en hel del om programmering och min delvis negativa inställ-
ning har arbetats bort. Jag har fått en helt annan förståelse för området och kan 
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se samband på ett helt annat sätt. Eftersom hela kedjan i systemutvecklings-
processen är mer begriplig har jag fått en bättre helhetssyn av området. 
 

8.1 Reflektioner 
Innan utvecklingsarbetet påbörjades hade jag inte tänkt fokusera så mycket på 
layouten i applikationerna. När jag började utvecklingen av klientapplikationen 
så började jag ändå med att placera ut objekt i ett fönster och ändra runt på dem. 
Då kändes det som det bästa sättet att börja arbetet eftersom det gick snabbt att 
se resultatet och lättare att lägga till små delar vartefter. Utifrån det här tillväga-
gångssättet som växte fram under utvecklingen blev det mer fokus på layout än 
vad jag hade tänkt mig.  
 
Utifrån den kunskap jag hade när arbetet påbörjade tycker jag att mitt arbete är 
bra utfört. Så här i efterhand inser jag att man kanske skulle ha haft ett litet 
annorlunda angreppssätt. Jag trodde att de två applikationerna skulle uppvisa 
mer påtagliga skillnader och att man skulle vara mer begränsad till några alter-
nativ. Av den anledningen blev inte resultatet riktigt som jag trott.  
 
Jag trodde att det skulle vara enklare att påvisa när utvecklingen av respektive 
applikation pågick. På det sättet trodde jag att man tidsmässigt skulle se större 
skillnader i utvecklingen mellan applikationerna. Under utvecklingen visade det 
sig att mycket kod från klientapplikationen kunde återanvändas i serverapplika-
tionen, vilket gjorde det svårt att hålla isär dem. 
 
När utvecklingen av serverapplikationen påbörjades hade jag även lärt mig mer 
vilket gjorde att den utvecklingen gick snabbare. Jag kunde även lite HTML 
innan vilket bidrog till att jag kom igång snabbare och layouten gick mycket 
fortare att utveckla. De här anledningarna gjorde det för svårt att uttala sig något 
om tidsåtgången för utvecklingen. 
 
Innan utvecklingsarbetet påbörjades funderade jag en del på när i processen det 
var bäst att få in användarnas synpunkter. En idé var att genomföra en under-
sökning innan utvecklingen för att på så sätt utveckla det som var efterfrågat. 
Jag tror att det skulle ha varit svårt för mig att då bedöma vad som var relevant 
och möjligt att utveckla. 
 
En annan tanke jag hade var att utveckla den ena applikationen och låta använ-
dare testa den innan utvecklingen av den andra påbörjades. På så sätt kunde man 
ta hänsyn till användarnas kommentarer vid utvecklingen av den andra applika-
tionen. Men applikationerna hade då inte blivit jämförbara och det hade varit 
svårt att bedöma resultatet. 
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Utifrån de förutsättningar som fanns tycker jag att det var bra att jag utvecklade 
de här förstaversionerna av applikationerna innan tänkta användare blandades in. 
På det här sättet kunde jag få deras kommentarer om både vad de tyckte var 
viktigt att ha med i en sådan här applikation samt vad de faktiskt tyckte om det 
jag utvecklat. Jag tror också att det för användarna blev tydligare att få prova 
applikationen och tänka på vad de saknade än det hade varit att sitta vid ett bord 
och försöka komma med önskemål. 
 

8.2 Fortsatta studier 
För min egen del är det intressant att fortsätta utvecklingen av applikationerna 
eftersom min önskan var att lära mig mer om programmering. Jag tror även att 
det skulle vara intressant för någon annan att ta vid och utveckla vidare. Kanske 
då inte för att få den personliga utvecklingen men jag tror att applikationen 
skulle fylla en funktion som färdigutvecklad. 
 
En annan aspekt som skulle vara av intresse att titta vidare på är databasen och 
att designa den på ett bättre sätt. För att applikationen ska kunna behandla mer 
data måste dessa värden läggas in i en databas. Den databasen kommer då att bli 
rätt stor och det blir än viktigare att designa den på ett fungerbart sätt. Hur 
utvecklar man en databas på bästa sätt så att den klarar mycket information? 
 
Jag kan även tänka mig att det skulle vara bra att utvidga testningen av applika-
tionerna och få in mer synpunkter från användare. Fler synpunkter kan leda till 
att applikationen som utvecklas blir bättre och passar en större målgrupp. Jag 
tror att man skulle kunna kombinera testerna med andra sorters undersökningar 
för att få in mer kommentarer om vad som skulle vara önskvärda funktioner. 
Vad vill den allmänne användaren av applikationerna få tillgång till för 
information? 
 
Vill man arbeta vidare med Astrid Lindgren-aspekten kan det vara av intresse att 
ta kontakt med mer kunniga personer. På så sätt kan applikationen bli mer per-
sonlig och knyta an ännu mer till just Astrid Lindgren. För att få den här mer 
personliga vinklingen så kan man till exempel ta kontakt med Astrid Lindgren-
sällskapet. Vad vill kunniga personer om Astrid Lindgren komma åt för 
information genom applikationerna? 
 
Man kan även undersöka intresset för applikationen genom att ta kontakt med 
bibliotek. Bibliotekarier som arbetar mycket med både böcker och sökningar 
kan kanske bidra med lärorika synpunkter. Applikationen som utvecklats skulle 
även kunna fungera för andra författare. Då skulle man kunna utveckla ett 
grundkoncept som kan användas oberoende av vem författaren är. 
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