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Abstract 
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Abstract 

Stocktaking is an exhausting process where employee’s collects data and is something 
that most companies do, although what they are collecting differs from business to 
business. Because it is a resource-waste to solve same problem multiple times, without 
reusing previous solutions, the student have choosen to study an overall solution for a 
stocktaking system that can be used by multiple businesses. 
 
The purpose of this report is to establish the end-user requirements on a stocktaking 
system and study which technical solutions can be used when developing a stocktaking 
system.  
 
The study used an abductive method with a case study on stocktaking. For the case study 
the empiricism was collected with interviews. A meta-analysis was implemented for the 
purpose to seek and analyse relevant literature. 
 
The result of the study was a requirement specification for an inventory system based on 
the forest and stock industry. The result also contains technical solutions that can be 
applied on the system in order to fulfill the requirements. In parallel with the study an 
attempt was made to develop a prototype of a stocktaking client togheter with Sweco 
that met both their requirements and requirements that was obtained from the 
interviews. The results show that the stocktaking client can manage to create, save and 
recreate dynamic forms. When forms are created their controls also have the ability to 
specify restrictions. The client can interpret these restrictions and validate the inputs 
before saving results. The results of the study also implies that a feasibility study of a 
system tend to find hidden requirements. 
 
The primary limitations of the study were time. If the study had a larger timescope more 
time could have been spent on collecting empirical data and gather end-user 
requirements. 
 

Keywords 
Dynamic forms, validation, Android, Scrum, end-user requirements, 
inventory, inventory system 
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Sammanfattning 

Att inventera är en påfrestande process där anställda samlar in data med en 
observationsundersökning. Ett exempel är livsmedelsbutiker som skriver ut meterlånga 
listor inför en lagerinventering där inventeraren anmärker skillnader på de fysiska varorna 
och vad som står på listorna. Inventering är något som de flesta företag gör men som 
skiljer sig från bransch till bransch. Eftersom det är ett resursslöseri att lösa samma 
problem flera gånger, utan att återanvända tidigare lösningar, har studenten valt att 
studera en relativt generell lösning på ett inventeringssystem som ska kunna användas av 
flera branscher.  
 
Syftet med denna studie är därför att studera vilka funktionalitetskrav som finns på ett 
inventeringssystem och vilka tekniska lösningar som kan användas vid utveckling av ett 
inventeringssystem. 
 
För att utreda detta tillämpades en abduktiv ansats där en fallstudie gjordes på 
inventering. En litteraturstudie gjordes på tekniska lösningar som kan användas vid 
utveckling av ett inventeringssystem. 
 
Studiens resultat är en kravspecifikation på ett inventeringssystem från lager- och 
skogsbranschen. Resultatet innehåller även tekniska lösningar som kan tillämpas och 
därmed uppfylla kraven. Parallellt med studien utvecklades en inventeringsklient 
tillsammans med Sweco som uppfyller både deras krav på klienten och de krav som 
studiens empiri erhållit. Resultatet av studien visar på ett system som klarar av att skapa, 
spara och återskapa dynamiska formulär. När formulär skapas kan dess kontrollelement 
ha restriktioner som klienten kan validera innan resultat sparas. Studiens resultat visar 
även på att en förstudie av ett system tenderar till att hitta indirekta/dolda krav. 
 
Den primära begränsningen i studien har varit tid. Hade mer tid kunnat ägnas åt studien 
skulle insamlingen av empiri ha varit mer omfattande. 

 
Nyckelord 
Dynamiska formulär, validering, Android, Scrum, funktionalitetskrav, inventering, 
inventeringssystem 
 

 

 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................. 1 

 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 1.1

1.1.1 Företagets bakgrund ......................................................................................................... 1 

 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 1 1.2

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 2 1.3

1.3.1 Företagets syfte ................................................................................................................. 2 

1.3.2 Studentens syfte ................................................................................................................. 2 

1.3.3 Frågeställningar ............................................................................................................... 3 

 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................. 4 1.4

 DISPOSITION ............................................................................................................................... 4 1.5

2 Metod och genomförande ....................................................... 5 

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD ................................................................ 5 2.1

 ARBETSPROCESSEN ..................................................................................................................... 5 2.2

2.2.1 Utvecklingsprocessen ....................................................................................................... 5 

2.2.2 Studiens arbetsprocess ...................................................................................................... 8 

 ANSATS ....................................................................................................................................... 9 2.3

2.3.1 Fallstudie .......................................................................................................................... 9 

2.3.2 Abduktiv forskningsmetod............................................................................................... 10 

 DATAINSAMLING ...................................................................................................................... 10 2.4

 DATAANALYS ........................................................................................................................... 10 2.5

2.5.1 Innehållsanalys ............................................................................................................... 10 

 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................................ 11 2.6

 DOKUMENTHANTERING ............................................................................................................ 11 2.7

3 Teoretiskt ramverk ............................................................... 12 

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ................................................................ 12 3.1

 FUNKTIONALITETSKRAV FÖR INVENTERINGSSYSTEM ............................................................... 13 3.2

 METADATA FÖR DEFINIERING AV FORMULÄR ........................................................................... 13 3.3

 VALIDERING AV FORMULÄR ...................................................................................................... 13 3.4



Innehållsförteckning 

iv 

 MOBILENS BEGRÄNSADE RESURSER .......................................................................................... 13 3.5

4 State of the art ....................................................................... 15 

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNING OCH STATE OF THE ART ................................................. 15 4.1

 SCRUM ...................................................................................................................................... 15 4.2

 UTVECKLINGSVERKTYG ............................................................................................................ 17 4.3

4.3.1 Ninjamock ....................................................................................................................... 17 

4.3.2 Eclipse och Android SDK ............................................................................................... 17 

4.3.3 JIRA ................................................................................................................................ 17 

 TEKNISKA LÖSNINGAR .............................................................................................................. 18 4.4

4.4.1 JSON ............................................................................................................................... 18 

4.4.2 XML ................................................................................................................................ 18 

4.4.3 Databas ........................................................................................................................... 19 

 FORMULÄRENS KONTROLLELEMENT ......................................................................................... 20 4.5

 ANDROID .................................................................................................................................... 21 4.6

 NUVARANDE SYSTEMET ............................................................................................................ 21 4.7

 TIDIGARE FORSKNING FÖR ATT JÄMFÖRA TIDIGARE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ATT SKAPA 4.8

DYNAMISKA FORMULÄR ..................................................................................................................... 22 

5 Empiri ..................................................................................... 23 

 INTERVJU MED BUBS GODIS ...................................................................................................... 23 5.1

5.1.1 Sammanfattning av intervjun med Bubs Godis ............................................................... 23 

 INTERVJU MED SWECO .............................................................................................................. 23 5.2

5.2.1 Sammanfattning av intervjun med Sweco ....................................................................... 23 

 INVENTERINGSKLIENT MED TILLÄMPNING AV DYNAMISKA FORMULÄR .................................... 24 5.3

5.3.1 Inventeringsklientens flöde ............................................................................................. 25 

5.3.2 Klientens databas ........................................................................................................... 26 

5.3.3 Tolka metadata ............................................................................................................... 26 

5.3.4 Egen implementering av kontrollelement ....................................................................... 27 

6 Analys ...................................................................................... 29 

 VILKEN FUNKTIONALITET KRÄVER ADMINISTRATÖRER OCH SLUTANVÄNDARE AV ETT 6.1

INVENTERINGSSYSTEM?...................................................................................................................... 29 

6.1.1 Vad säger empirin?......................................................................................................... 29 



Innehållsförteckning 

v 

6.1.2 Vad säger teorin? ........................................................................................................... 30 

 HUR BÖR ETT SYSTEM MED OVANSTÅENDE FUNKTIONALITET STRUKTURERAS? ....................... 30 6.2

 VILKA TILLÄMPADE METODER INOM DATATEKNIK KAN ANVÄNDAS FÖR ATT SKAPA ETT 6.3

INVENTERINGSSYSTEM SOM UPPFYLLER FUNKTIONALITETSKRAVEN? ................................................ 31 

6.3.1 Lagringsmetod ................................................................................................................ 31 

6.3.2 Definiering av metadata ................................................................................................. 32 

6.3.3 Validering av kontrollelement ........................................................................................ 32 

6.3.4 Funktionalitetskrav kopplad till hårdvara ...................................................................... 33 

7 Diskussion och slutsatser ...................................................... 34 

 RESULTAT ................................................................................................................................. 34 7.1

 IMPLIKATIONER ........................................................................................................................ 35 7.2

 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 35 7.3

 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 35 7.4

 VIDARE FORSKNING .................................................................................................................. 36 7.5

8 Referenser .............................................................................. 37 

Bilagor ........................................................................................... 40 

BILAGA 1 FORSKNINGSMETODER ....................................................................................................... 40 

Deduktiv forskningsmetod ............................................................................................................. 40 

Induktiv forskningsmetod ............................................................................................................ 40 

Kvalitativ metod ............................................................................................................................ 40 

Kvantitativ metod .......................................................................................................................... 40 

BILAGA 2 – FUNKTIONALITETSKRAV .................................................................................................. 41 

BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR ............................................................................................................ 41 

BILAGA 4 – TIDSPLAN ........................................................................................................................ 43 



Introduktion 

1 

1 Introduktion 
I inledningen beskrivs Sweco och dotterbolaget Sweco Positions bakgrund samt en 
beskrivning av dagens inventeringssystem och dess problem. Denna beskrivning 
kommer senare att brytas ner till frågeställningar som lägger grund för denna 
rapport.  

 

 Bakgrund 1.1

1.1.1 Företagets bakgrund 

Sweco är ett internationellt konsultföretag inom teknik. Som teknikkonsulter täcker 
Sweco i Sverige ett brett utbud av många tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, 
infrastruktur, installation, vatten & miljö, energisystem, projektledning, IT för 
samhällsutveckling samt industri [1]. Uppdragen bland dessa tjänster kan vara allt från 
förstudier och utredning till strategisk planering och projektledning [1]. Med uppdrag i ca 
80 länder har Sweco-koncernen 9000 medarbetare i 12 etablerade länder och omsatte ca 
9 miljarder SEK år 2014, en ökning på 0.8 miljoner SEK från föregående år [2]. I Sverige 
har Sweco omkring 4900 medarbetare på olika kontor utspridda på 50 orter. 
Könsfördelning i Sweco-koncernen är i grova drag 70% män och 30% kvinnor [1]. 
 
Sweco Position är ett dotterbolag inom IT och samhällsutveckling i Sweco-koncernen. 
Sweco Position är främst verksamma inom energi, miljö, skog och transport, offentlig 
sektor och infrastruktur, med en nisch för geografiska informationssystem. Sweco 
Position använder geografisk informationssystem (GIS) för att strukturera, analysera och 
visualisera betydelsefull information [3]. 
 
I dagsläget har flera av Swecos kunder efterfrågat lösningar på liknande system. Även om 
varje kund haft unika krav har lösningarna haft många likheter. Eftersom det är ett 
resursslöseri att lösa samma problem flera gånger, utan att återanvända tidigare lösningar, 
vill Sweco istället börja utveckla en relativt generell lösning som de i fortsättningen kan 
använda vid liknande uppdrag. Studenten har därför fått i uppdrag av Sweco att utveckla 
en sådan typ av lösning. Tillsammans med Sweco har man valt att tillämpa lösningen på 
ett inventeringssystem. 

 
 

 Problembeskrivning 1.2

I dagens samhälle inventerar de flesta företag som är i behov av att redovisa sin 
lagerstatus. Att inventera är en påfrestande process där anställda samlar in data med en 
observationsundersökning. En av dagens brister vid inventering är den tidskrävande 
administrativa processen för företag som inte har ett inventeringssystem. Ett exempel är 
livsmedelsbutiker som skriver ut meterlånga listor inför en lagerinventering där 
inventeraren anmärker skillnader på de fysiska varorna och vad som står på listorna. Att 
skriva ut listor på pappersblad vid inventering innebär dubbel notering av resultatdata där 
data först noteras på papper och sedan förs in digitalt. Om listorna är otydliga eller 
presenterar inkonsekvent data kan listorna misstolkas och fel data matas in. Dessa 
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misstag upptäcks oftst först efter inventeringen. Denna metod anses kosta onödiga 
resurser och är ur ett miljöperspektiv inte hållbart. 
 
Om ett inventeringssystem används elimineras processen att dubbelnotera genom att 
använda sig av handdatorer som är uppkopplade mot systemet. Det finns två typer av 
inventeringssystem, företagsspecifika system och system med en uppsättning av mallar. 
Företagsspecifika system är konfigurerade endast för företaget och deras produkter. De 
inventeringssystem som erbjuder mallar tillåter användaren själv välja vilket 
inventeringsformulär som passar bäst. Då varje mall är förkonfigurerad likt de 
företagsspecifika inventeringssystemen med vad de ska innehålla medför även denna 
lösning restriktioner. 
 
De handdatorer som används till ett inventeringssystem har krav från industrin på att 
vara tåliga och är därför utrustade med tålig plast och tjockt glas. På grund av detta 
förknippas de som stora och tunga enheter med små skärmstorlekar och sämre prestanda 
i förhållande till smarttelefonen. Detta innebär att handdatorer är ett bra alternativ vid 
inventering, men är inte det mest optimala. 
 
Baserat på tidigare nämnda faktorer framgår det att det finns ett behov av ett 
inventeringssystem med en relativt generell lösning. Nyckeln till att nå ut till flera 
branscher och dess kunder är att låta kunderna själva få administrera 
inventeringsformulären med vad de ska innehålla och hur de ska se ut. Dessa formulär 
ska även kunna återanvändas och därför måste systemet kunna spara och återskapa 
formulären från dess lagringsplats. Detta innebär att systemet måste ha stöd för 
dynamiska formulär. 
 
Forskning inom dynamiska formulär är vid ett stadie där validering och logik återfinns i 
formulären. Den logik som återfunnits har hittats i ett flertal internetundersökningar, så 
kallade “surveys” på engelska, där formulären anpassas beroende på vad användaren 
tidigare valt. Huruvida dessa formulär byggs upp har inte framgått. För dessa dynamiska 
formulär finns det flera inmatningsverktyg, hädanefter ”kontrollelement”, som kan 
underlätta inmatning av information. Vilka dessa kontrollelement är och hur dessa ska 
presenteras grafiskt på mobila plattformar har inte återfunnits. 
 

 

 Syfte och frågeställningar 1.3

1.3.1 Företagets syfte 

Företagets syfte är att tillsammans med studenten utreda olika sätt att skapa dynamiska 
formulär. De dynamiska formulären skall tillämpas i en mobil inventeringsklient och 
sedan användas som en del i det befintliga systemet. (se kapitel 4.7) Företaget vill även ta 
del av examensarbetets studie för att kunna återanvända det i flera kundlösningar. 
 

1.3.2 Studentens syfte 

Studentens syfte med examensarbetet är att bland annat utreda vilka funktionalitetskrav 
som ställs på ett inventeringssystem och utreda vilken struktur som är mest lämplig att 
använda. Studentens syfte tillsammans med Sweco är att utveckla en prototyp av en 
inventeringsklient som ska kunna hantera dynamiska formulär. Detta för att det anses ge 
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ett inventeringssystem potentialen att förse en lösning till flera kunder och spara resurser. 
Den prototyp som utvecklas eftersträvar även att uppfylla de funktionalitetskrav som 
erhållits under studien och tillämpar den föreslagna strukturen. 
 
Studenten har under sin treåriga högskoleutbildning fått en bra grund bland olika 
tekniker och programmeringsspråk. Utöver mjukvaruutveckling har studenten fått en 
inriktning på mobila plattformar. Ytterligare ett syfte för studenten med examensarbetet 
är att utvecklas och bli bättre på utveckling av mobila applikationer. 

 

1.3.3 Frågeställningar 

För att utveckla ett relativt generellt inventeringssystem krävs det en djupare förståelse 
kring dagens inventeringsprocesser och dess problem. Denna förståelse avser studenten 
erhålla genom att intervjua personer inom hela inventeringsprocessen, från den 
administrativa delen till den fysiska inventeringen. Från intervjuerna skall 
funktionalitetskrav utarbetas på ett system som kan underlätta processen för 
administratörer och inventerare. Med funktionalitet menas vad systemet ska kunna utföra 
eller vilka egenskaper systemet ska ha. Exempel på funktionalitet är offline-support där 
systemet ska kunna användas utan en uppkoppling mot internet eller att systemet ska ha 
stöd för en scanner.  Därmed är utredningens första frågeställning: Vilken 
funktionalitet kräver administratörer och slutanvändare av ett 
inventeringssystem? 

 
För att uppfylla dessa krav på funktionalitet kommer ett system att behöva utvecklas och 
systemet kommer behöva en viss struktur. Hur denna struktur ska se ut går inte att 
framföra innan funktionalitetskraven är fastställda och kan se annorlunda ut beroende på 
dessa krav. Innan inventeringssystemet utvecklas behöver därför systemets struktur 
fastställas. Därmed är utredningens andra frågeställning: Hur bör ett system med den 
funktionalitet som krävs struktureras? 
 
När funktionalitetskrav och en struktur fastställts kan ett inventeringssystem 
implementeras. Eftersom utredningens primära syfte är att studera dynamiska formulär 
krävs det att systemet har stöd för detta. Hur detta system kan implementeras och vilka 
tillämpade metoder som kan användas beror på vilka funktionalitetskraven är. Exempel 
på dessa metoder kan vara olika sorters tillvägagångssätt vid lagring av data eller i vilken 
struktur data ska lagras i. Därmed är utredningens tredje frågeställning: Vilka tillämpade 
metoder inom datateknik kan användas för att skapa ett inventeringssystem som 
uppfyller funktionalitetskraven? 

 
Inledningsvis kommer intervjuer att genomföras kring inventering. Det kommer att 
behöva göras studier kring formulär samt hur dessa kan skapas, sparas och valideras. 
Slutligen kommer en inventeringsklient med dynamiska formulär att utvecklas. Det är 
även tänkt att de funktionalitetskrav som ställs på en inventeringsklient ska 
implementeras i inventeringsklienten. Klienten som utvecklas är tänkt att användas som 
underlag för studiens trovärdighet och visa på att det är möjligt att skapa en relativt 
generell lösning på ett inventeringssystem. 
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 Omfång och avgränsningar 1.4

Studiens mål är att fastställa vilka funktionalitetskrav det finns på ett inventeringssystem 
och att föreslå en struktur för ett sådant system. Till studien kommer studenten att 
utveckla en inventeringsklient, med andra ord, en applikation som kan användas under 
den fysiska inventeringen för att hämta in inventeringsdata. En klient utvecklas då Sweco 
redan påbörjat att utveckla ett inventeringssystem där de för närvarande har ett system 
som kan skapa och spara formulär. Trots att ett inventeringssystem inte kommer 
utvecklas kommer studiens frågeställningar att besvaras med en helhetssyn på ett 
inventeringssystem. Den inventeringsklient som utvecklas kommer att implementera 
dynamiska formulär och stöd för validering av inmatad data. Inventeringsklienten är  
även tänkt att den ska implementera de funktionalitetskrav som studien erhållit. 
 
Omfånget av utredningen kommer att begränsas till branscher som inventerar skog och 
lager. 

 

 Disposition 1.5

Utöver introduktionskapitlet är studiens rapport uppdelad i sex kapitel. Dessa kapitel är 
metod och genomförande, teoretiskt ramverk, state of the art, empiri, analys samt 
diskussion och slutsatser. 
 
I kapitlet metod och genomförande beskrivs vilka forskningsmetoder som valts för att 
besvara studiens frågeställningar. Det beskrivs alltså hur datainsamlingen utförts, hur data 
analyserats och studiens trovärdighet. Utöver detta beskrivs studiens arbetsprocess samt 
hur studenten tillämpat utvecklingsmetoden Scrum. 
 
I kapitlet teoretisk bakgrund presenteras den teori som lägger grunden för studien. 
Kapitlet innehåller bland annat teorier om funktionalitetskrav på ett inventeringssystem 
och hur formulär kan definieras samt valideras. 
 
I kapitlet state of the art beskrivs de tekniska lösningar som använts vid utveckling av 
inventeringsklienten. Utöver de tekniska lösningarna beskrivs utvecklingsmetoden som 
använts, utvecklingsverktyg, tidigare forskning samt en beskrivning av det nuvarande 
systemet som Sweco har utvecklat. Kapitlet innehåller även teorier om olika 
kontrollelement för formulär och Androidteori för läsare som inte har denna kunskap 
sedan tidigare. 
 
En sammanställning av de två intervjuer som utförts samt en beskrivning av den 
utvecklade inventeringsklienten återfinns i kapitlet empiri. 
 
Analysen av inhämtad data från empiri och teori presenteras i kapitlet analys. I detta 
kapitlet presenteras även svar på studiens frågeställningar. 
 
I det sista kapitlet diskussion och slutsatser återfinns en sammanfattning av resultatet, 
implikationer och studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med slutsatser och 
rekommandationer samt förslag på vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 2.1

För att besvara den första frågeställningen kommer inledningsvis en kvalitativ 
forskningsmetod att appliceras där empiri hämtas från semistrukturerade intervjuer. Till 
intervjuerna är personer från olika branscher intressanta respondenter då studien får flera 
perspektiv på olika inventeringsprocesser. 
 
Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom att analysera resultatet från den 
första frågeställningen. 
 
För att besvara den tredje frågeställningen kommer litteraturstudier göras på dynamiska 
formulär i form av dels litteratur och rapporter, dels forum och bloggar. En utveckling av 
en inventeringsklient kommer utföras och därmed bekräfta att det är möjligt att utveckla 
en generell lösning av ett inventeringssystem åt flera branscher. 

 

 Arbetsprocessen 2.2

Utvecklingen av inventeringsklienten gjordes parallellt med studien. 

2.2.1 Utvecklingsprocessen 

2.2.1.1 Förstudie 

Ett krav från Sweco var att inventeringsklienten, fortsättningsvis “klienten”, ska kunna 
köras på mobila plattformar. Detta medförde att studenten testade möjliga tekniker som 
skulle kunna användas. De tekniker som studerades var Android (se kapitel 4.6) och iOS  
[13], samt webbteknikerna Node.js [11] och Angular.js [12]. 
 
Förstudien på webbteknikerna inleddes med att ta reda på varför dessa tekniker sticker ut 
och är unika. Utöver litteraturstudier testades webbteknikernas potential genom praktiska 
experiment. Ur denna förstudie erhölls en bättre förståelse för hur dessa webbtekniker 
kan användas. 
 
Den andra mobila lösningen som kunde användas var utveckling av 
operativsystemsspecifika applikationer. Dessa tekniker har lästs vid tidigare tillfällen på 
högskolan och en bedömning av dess potential och restriktion kunde göras utan att 
behöva studera dem.  
 
Att bestämma val av teknik gjordes innan projektets start och ingick inte i studien. 

 

2.2.1.2 Prototypdesign 

Innan utvecklingen påbörjades genomfördes en skiss av klientens första grafiska 
gränssnitt och interaktionsdesign (se Figur 1) i form av mockobjekt i det webbaserade 
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verktyget ninjamock.com. (se kapitel 4.3.1) Då inga krav ställdes på designen av Sweco 
fick studenten fria händer att själv bestämma hur klienten ska presentera innehållet.  
 

 
Figur 1 – Varje projekt har tillgång till ett flertal kontrollelement för att utforma sin applikation 

 
 
För att inte röra ihop det för en användare valdes det att ha liknande design för varje 
kontrollelement (se kapitel 4.5). Detta innebär att alla kontrollelement och dess 
tillhörigheter presenterades i en grafisk kontainer med en beskrivande titel av vad den ska 
användas till (Figur 2). 
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Figur 2 – Varje kontrollelement ligger i en grafisk kontainer för att skilja sig från andra 

kontrollelement. 

 
Efter litteraturstudier och intervjuer kom det fram att Android inte stödjer alla 
kontrollelement som en användare kan tänkas behövas. Även vissa kontrollelement stöds 
inte av alla versioner av Android. Följaktligen ledde detta till ett resonemang ifall det 
fanns tid att implementera dessa kontrollelement. Genom att återanvända vissa av de 
grafiska kontrollelementen kunde tid sparas och de kontrollelement som inte fanns 
implementeras. 

 

2.2.1.3 Utveckling av inventeringsklient 

Vid utveckling av klienten tillämpades en egen version av utvecklingsmetoden Scrum (se 
kapitel 4.2.1). En projektgrupp startades där utvecklingsteamet bestod av studenten, 
kontaktpersonen på Sweco som produktägare och handledaren på Sweco som 
scrummaster. Inledningsvis startades projektet med ett projektgruppsmöte. Detta möte 
resulterade i en framdiskuterad kravspecifikation som innehöll krav som ansågs vara 
rimliga att hinna med att utveckla under projekttiden. Utifrån denna kravspecifikation 
satte scrummastern och utvecklingsteamet ihop en produktbacklog. 
 
Det som tillämpades ur Scrums sprintar var sprintplanering, sprintutveckling och 
sprintdemo. Vid sprintplaneringen träffade scrummastern utvecklingsteamet och 
planerade vad som skulle implementeras till aktuell sprint. Under utvecklingsperioden 
utvecklades funktionalitet som avsattes för aktuell sprint. Varje sprint avsattes till två 
veckor. Under sprintdemot presenterades klienten och dess nya funktionalitet för 
produktägaren. Ett retrospektiv ansågs inte fylla något värde och genomfördes inte efter 
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varje sprint. Istället genomfördes ett retrospektiv efter sista sprinten där hela projektet 
omfattades. (Figur 3) 
 

 

Figur 3 – Projektets arbetsprocess 

 

Vid slutleverans övergick projektet till ett acceptanstest-läge där produktägaren fick testa 
produkten. Den funktionalitet som produktägaren var missnöjd över prioriterades efter 
hur viktig den var och dess relevans i produkten. Därefter korrigerades den prioriterade 
funktionaliteten som ansågs hinnas med av utvecklingsteamet under en sprintperiod. 

 

2.2.1.4 Utvecklingsmiljö 

Klienten utvecklades för Android då operativsystemet är ledande på marknaden [14] 
vilket leder till ett större spektrum av kompatibla telefoner. Då studentens syfte var att 
utöka kunskaper inom mobila plattformar, mer specifikt native-applikationer, sållades 
webbteknikerna bort. Orsaken till varför iOS inte valdes var som tidigare nämnt att 
Android är ledande på marknaden och att iOS nya programmeringsspråk Swift ansågs 
inte ha en komplett dokumentation vilket försvårar utvecklingen. Genom att utveckla en 
Android-applikation visas även kunskaper på ämneskurser där fördjupningsnivån 
motsvarar G2F, vilket är ett av examensarbetets krav. 
 
Som utvecklingsmiljö valdes Eclipse Studio (se kapitel 4.3.2) tillsammans med Androids 
SDK (se kapitel 4.3.2), då denna utvecklingsmiljö var den officiella vid tiden för 
examensarbetet och Android Studio fortfarande var i ett beta-stadie. 

 
För att inte gå miste om data och att kunna arbeta parallellt med andra på ett projekt 
användes versionshantering. Valet av versionshanterare blev GitHub [23] tillsammans 
med SourceTree efter rekommendationer och tillgång till Swecos privata GitHub-konto.  
 
För administrering av projektet användes JIRA. (se kapitel 4.3.3) Detta för att JIRA är ett 
kraftullt verktyg vid agila utvecklingsmetoder och kan kopplas samman med GitHub. 
 

2.2.2 Studiens arbetsprocess 

Studien startade med att studera olika forskningsmetoder och fastställa vilken eller vilka 
som var mest lämplig för studien. När forskningsmetoderna fastställdes påbörjades en 
insamling av empiri i form av intervjuer. Intervjufrågorna (se Bilaga 3)  formulerades och 
strukturerades för en semistrukturerad intervju. Eftersom dessa frågor skulle kunna 
besvaras av oberoende bransch krävdes det att frågorna var strukturerade utifrån 
frågeområden och inte var för detaljerade. På sin lathund om kvalitativa metoder säger 
Annan Hedin, universitetsföreläsare på Uppsala universitet, att detta leder till ett öppet 
samtal och att den som blir intervjuad får fritt styra samtalet [9]. 
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Intervjuerna genomfördes på respektive företags kontor. Inför varje intervju skickades 
frågorna i förhand vilket lät respondenten förbereda sig. Vid diffusa svar under 
intervjuerna utökades intervjun med delfrågor. Intervjuerna utfördes av studenten själv 
där intervjuerna spelades in med en mobiltelefon som har tillgång till ljudupptagning och 
anteckningar fördes digitalt på en dator. 
 
För att bygga en grund till hur företaget inventerar inleddes intervjuerna med att fråga 
vad  respondenten personligen ansåg om inventering. Vidare ställdes frågor kring hur 
respondentens inventeringar går till samt vad de inventerar. För att se om det fanns ett 
behov av användaranpassade formulär ställdes det frågor om hur ofta eller hur många 
olika inventeringar som brukade genomföras. Efter intervjuerna skrevs en 
sammanfattning och en analys genomfördes av den insamlade empirin för att besvara 
den första frågeställningen ”Vilken funktionalitet kräver administratörer och 
slutanvändare av ett inventeringssystem?”. 
 
Parallellt med insamling av empiri genomfördes litteraturstudier om tidigare forskning 
kring dynamiska formulär bland vetenskapliga publikationer och tekniska rapporter. 
Datakällan som användes var databaser från Högskolan i Jönköpings digitala bibliotek. 
Därefter genomfördes litteraturstudier på tekniska lösningar och hur dessa kan appliceras 
för att besvara studiens tredje frågeställning ”Vilka tillämpade metoder inom datateknik 
kan användas för att skapa ett inventeringssystem som uppfyller funktionalitetskraven?”. 
Mestadels hittades denna information på bloggar, forum samt även på högskolans 
databas och la en grund för utvecklingsarbetet av klienten. 
 

 Ansats 2.3

Studien tillämpade en abduktiv forskningsansats (se kapitel 2.3.2) då utredningen bedriver 
både induktiv och deduktiv forskning. För att få en djupare förståelse för de problem det 
idag finns inom inventering tillämpades en fallstudie (se kapitel 2.3.1). Det bedömdes att 
data från en kvalitativ (se Bilaga 1) datainsamlingsmetod skulle tillhandahålla lämpligare 
resultat effektivare än en kvantitativ (se Bilaga 1) datainsamlingsmetod. Resultatet från 
fallstudien förväntades vara funktionalitetskrav på ett inventeringssystem. 
 
Den deduktiva forskningen i studien var litteraturstudier om dynamiska formulär och 
olika tekniska lösningar för funkationalitetskraven. 
 

2.3.1 Fallstudie 

En fallstudie är att få en helhetssyn och ge förklaringar hellre än verifieringar av 
hypoteser vid en detaljrik fördjupning inom ett eller flera ämnen [4]. Dessa ämnen kan 
vara personer, event, organisationer etc. Valet av ett ämne görs inte på undersökningen i 
sig utan på ämnen som tillämpar undersökningen, det vill säga, ett fall. En fallstudies 
teoriutveckling grundar sig på observationer och analyser av olika fenomen [4]. En 
fallstudie triangulerar den insamlade empirin genom att använda flera datakällor och 
insamlingsmetoder [5]. Efter insamling söker forskare efter mönster och förklaringar 
genom att analysera empirin. 
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2.3.2 Abduktiv forskningsmetod 

Abduktiv forskningsmetod är en kombination av en induktiv (se Bilaga 1) och deduktiv 
(se Bilaga 1) forskningsmetod där studien rör sig mellan observationer och teori. En 
abduktiv forskningsmetod utgår därför från empirisk fakta men försöker samtidigt 
utveckla nya teorier [8]. 

 

 Datainsamling 2.4

Utredningens datainsamling bestod dels av litteraturstudier, dels av insamling av empirisk 
data med semistrukturerade intervjuer. Empiri från intervjuer har bidragit till att svara på 
den första frågeställningen. För att besvara den andra och delvis den tredje 
frågeställningen analyserades resultatet från den första frågeställningen. Från 
litteraturstudierna och utveckling av inventeringsklienten kunde den tredje 
frågeställningen besvaras. 

 

 Dataanalys 2.5

För att analysera den empiriska datan har en innehållsanalys (se kapitel 2.5.1) med 
medelhög abstraktionsnivå använts. Efter varje enskild intervju sammanfattades intervjun 
baserat på anteckningar och inspelning av intervjun. Inledningsvis analyserades 
sammanfattningen av den insamlade datan med en hög abstraktionsnivå efter 
funktionalitetskrav som uttryckts direkt. Därefter sänktes abstraktionsnivån för att leta 
efter de dolda funktionalitetskraven. När alla intervjuer analyserats individuellt 
genomfördes en sökning efter mönster och samband från alla intervjuer. 
Funktionalitetskraven från den insamlade empirin återfinns i Bilaga 2. 
 
Den litteratur som samlats in var vetenskapliga publikationer, litteratur och artiklar. 
Denna litteratur lästes igenom för att hitta olika tekniska lösningar och dess relevans till 
studiens frågeställning. Om någon relevant lösning hittades sparades litteraturen. Detta 
gjordes för att senare kunna ställa de olika tekniska lösningarna mot varandra och 
fastställa vilken lösning som ansågs vara lämpligast att använda. 
 

2.5.1 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att analysera och dra slutsatser av 
insamlad empiri [10]. Vid användning av metoden innehållsanalys kan två typer tillämpas, 
antingen en kvantitativ eller kvalitativ metod. Användning av den kvantitativa metoden 
sätter en hög abstraktionsnivå och hämtar ut data som uttrycks direkt i texten medan den 
kvalitativa metoden sätter en låg abstraktionsnivå och en tolkning av texten görs istället 
[10]. 
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 Trovärdighet 2.6

Studien har tillämpat en abduktiv forskningsansats där empiri insamlats med 
semistrukturerade intervjuer och tekniska lösningar från litteraturstudier. Att använda en 
kvalitativ forskningsmetod vid insamling av funktionalitetskrav för den första 
frågeställningen ökade studiens trovärdighet. Om funktionalitetskraven hade inhämtats 
med en kvantitativ forskningsmetod, tex med enkäter, skulle endast direkta 
funktionalitetskrav hittats. Med detta resonemang ansågs att de dolda kraven skulle 
förloras om en kvantitativ forskningsmetod använts. 
 
Intressenter för intervjuerna var personer som ingår i hela inventeringsprocessen, från 
den administrativa delen till den fysiska inventeringen. Även en IT-konsult som utvecklat 
inventeringssystem intervjuades för att fastställa att inga funktionalitetskrav glömts bort. 
Dock har endast en från varje av de ovannämnda rollerna intervjuats. Detta betyder att 
den empiri som samlats in kan till viss del vara inkorrekt eller ofullständig. 
 
Studiens slutsats visar på en inventeringsklient som kan återskapa dynamiska formulär 
och uppfyller de funktionalitetskrav empirin samlat in vilket ökar studiens trovärdighet. 
Inventeringsklienten visar även på en möjlighet till reducering av utvecklings- och 
underhållstid för företag som väljer att låta användarna själva sköta det administrativa 
arbetet, tex att skapa formulär. 
 
Baserat på tidigare nämnda faktorer anses studiens trovärdighet relativt hög. 
 

 Dokumenthantering 2.7

Hantering av dokument har gjorts med Google Drive, en molntjänst som gör det möjligt 
att spara dokument och filer på molnet och komma åt dessa när som helst med en 
internetuppkoppling. Eftersom projektet utfördes enskilt fanns det inget behov av att 
dela dokumenten mellan flera personer. Om ett sådant behov finns stödjer Google Drive 
även detta. Med Google Drive finns även möligheten att redigera Word-, Excel samt 
PowerPoint-dokument direkt i webbläsaren. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 3.1

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori. 

 

Figur 4 – Kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilken funktionalitet kräver 
administratörer och slutanvändare av ett inventeringssystem?” beskrivs följande områden 
i det teoretiska ramverket: Funktionalitetskrav för inventeringssystem. 
Funktionalitetskrav för inventeringssystem behandlas för att utöka den insamlade 
empirins data. 
 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Vilka tillämpade metoder 
inom datateknik kan användas för att skapa ett inventeringssystem som uppfyller 
slutanvändarkraven?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Mobilens 
begränsade resurser, Metadata för definiering av formulär samt Validering av formulär. 
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 Funktionalitetskrav för inventeringssystem 3.2

Ur den använda förstudien framgår det att det ställs fler krav på ett inventeringssystem än 
möjligheten att kunna inventera antal eller mängder, likt vid lagerinventeringar. Dessa 
krav kan delas upp i hårdvaru- och mjukvarukrav. Mjukvarukraven på systemet är snabba 
och effektiva system som ska kunna kryptera känslig information. För inventerare ute i 
fält behöver systemet även kunna visa kartvyer och användas utan internetuppkoppling. 
Även möjlighet att kunna ta bilder och koppla dessa foton till olika inventeringar är ett 
krav [16]. 
 
Hårdvarukraven är mobila, tåliga och lätta enheter som ska kunna användas oberoende 
av väderlekar eller risk för att gå sönder ifall enheten tappas. En enhet som är ute i fält 
måste ha ett långvarigt och effektivt batteri. Dessutom behöver enheterna ha stöd för 
kamera och GPS om de ska uppfylla mjukvaruukraven [16]. 
 

 Metadata för definiering av formulär 3.3

Metadata är information om data [24]. Användningsområdet för metadata är att beskriva 
en struktur och/eller innehåll av en datasamling [24]. Det finns flera olika märkspråk där 
XML (se kapitel 4.4.2) och JSON (se kapitel 4.4.1) är två vanligt förekommande 
alternativ. Ett annat vardagligt märkspråk är HTML som beskriver en hemsidas struktur 
och innehåll. Dynamiska formulär kan definieras av metadata med ett märkspråk och 
simpelt skickas mellan olika system [42][43]. 
 

 Validering av formulär 3.4

Om ett formulär validerar en användares inmatning minimeras risken att skriva in fel 
information [38]. Med HTML kan textkontrollelementet valideras med siffror, 
telefonnummer, lösenord, emailadresser samt URL:er. För emailadresser kräver 
inmatningsfältet tex att ett ”@” finns med i kontrollelementet, för nummer att den 
endast tar emot siffror eller att lösenordsvalideringen inte visar något annat tecken än en 
asterisk(*). Andra begränsningar som kan sättas på ett kontrollelement är maximala eller 
minimala antalet tillåtna tecken eller att ett svar är obligatorisk att fylla i [38]. 
 
Vid validering av andra typer än de ovannämnda kan ett mönster appliceras på 
textkontrollelementen, så kallade reguljära uttryck [36][37]. Reguljära uttryck används när 
en eller flera mängder beskrivs i en sträng och används ofta vid komplexa sökningar eller 
valideringar av ord [36][37]. 

 

  Mobilens begränsade resurser 3.5

För en utvecklare medför det en övervägning av vad  som bör finnas och vad som kan 
utelämnas vid utveckling av mobila applikationer. Ett exempel är att en mobil har en 
relativt liten skärmstorlek [49] jämfört med en stationär dator. Detta medför att 
applikationens grafiska gränssnitt behöver disponeras på så sätt att det inte anses vara 
mycket information på skärmen och upplevas rörigt. 
 



Teoretiskt ramverk 

14 

Den mest begränsade resursen för en mobiltelefon är batteriet, då utan ett batteri tillför 
den ingen nytta. Detta begränsar en utvecklare från att använda enhetens resurser som 
GPS eller Bluetooth. En till viktig del för mobila enheter är uppkoppling och täckning. 
När en mobil kopplas upp mot internet görs det antingen med Wi-Fi eller med det 
mobila nätverket. En uppkoppling på det mobila nätverket görs hos teleleverantörer och 
medför extra kostnader, vilket begränsar en utvecklare att endast göra 
internetförfrågningar när applikationen är i behov av det. Eftersom uppkopplingen är 
trådlös kan täckningen variera beroende på var enheten befinner sig.  Ibland kan 
täckningen försvinna helt och de applikationer som är beroende av en uppkoppling slutar 
att fungera.  
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4 State of the art 
Kapitlet ger en bakgrund till de tekniker som använts för att implementera en prototyp 

av en inventeringsklient. 

 Koppling mellan frågeställning och state of the art 4.1

Rubriken Tidigare forskning behandlas för att jämföra tidigare tillvägagångssätt att skapa 
dynamiska formulär. Rubriken Nuvarande systemet behandlas för att presentera det 
påbörjade systemets struktur och dess tekniker. Rubriken Tekniska lösningar och dess 
underrubriker beskriver de tekniker som kan användas för att uppfylla 
funktionalitetskraven. Rubriken Formulärens kontrollelement Error! Reference source 
not found.behandlas för att ge en teoretisk grund till vilka kontrollelement som kan 
användas i digitala formulär. Rubriken Scrum beskriver vilken utvecklingsmetod som 
studien har tillämpat. Rubriken Utvecklingsverktyg samt dess underrubriker beskriver 
vilka verktyg som använts vid utveckling av klienten. 

 

 Scrum 4.2

Scrum är ett ramverk för att utveckla, hantera samt underhålla produkter och grundar sig 
på empirism. Detta ramverk består av ett scrumteam samt deras roller, aktiviteter, 
artefakter och regler. Scrum anses vara en inkrementell metod för att hantera risker med 
iteration [17]. 
 
Ett scrumteam består av en produktägare, scrummaster samt ett utvecklingsteam. 
Produktägaren är den person som förser användarfall och prioriterar produktbackloggen. 
Utvecklingsteamet är det teamet som aktivt utvecklar mjukvara under en sprint och är 
självstyrande och bestämmer själva hur mycket de anser hinna med eller hur de väljer att 
utföra arbetet. Teamet är även tvärfunktionellt i den bemärkelsen att alla i teamet besitter 
den kompetens som krävs för projektet, oberoende av någon annan i teamet. Detta 
betyder att ingen utvecklare bär någon annan titel än “utvecklare” och att inga delteam 
finns inom utvecklingsteamet. Storleken på ett utvecklingsteam ligger mellan fyra till åtta 
personer. Är det för få utvecklare saknas det tid att leverera en exekverbar version av 
produkten medan för många resulterar i att hanteringen av ramverket blir för komplext 
[17]. 
 
En scrummaster ansvarar för att Scrum används på ett korrekt sätt genom att hålla sig till 
scrums teori, tillämpning och regler. En scrummaster jobbar även med att undanröja 
hinder som kan tänkas uppstå för utvecklingsteamet under utvecklingen. Scrummastern 
hjälper produktägaren att ordna produktbackloggen, förstå konceptet ”agil” och förstå 
produktplanering i en empirisk miljö [17]. 
 
De aktiviteter Scrum omfattar är sprintar och dess sprintplaneringar, dagliga 
scrummöten, sprintgranskning, fortsättningsvis “sprintdemo”, och en sprintåterblick, 
fortsättningsvis “retrospektiv”. Om dessa aktiviteter tillämpas hålls en regelbunden 
avstämning med produktägaren och minimerar behovet av möten [17]. 
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4.2.1.1 Sprint 

En sprint är en avsatt tidsperiod för delutveckling av en produkt. Den avsatta 
tidsperioden bestäms av scrumteamet och hålls konstant under hela projektets gång. En 
avklarad sprint återföljs alltid av en ny sprint såvida den avklarade sprinten inte är den 
sista i projektet. En sprint kan ses som ett delprojekt av det stora projektet där målet är 
en exekverbar artefakt av produkten [17]. 
 
Varje sprint inleds med ett sprintplaneringsmöte där hela scrumteamet medverkar. På 
planeringsmötet ska målet för sprinten fastställas och vad som kan förväntas levereras 
efter kommande sprint. Under sprintplaneringen fastställer utvecklingsteamet vilka 
användarfall teamet hinner med från produktbackloggen under nästkommande sprint. 
Vid val av antal användarfall tas tidigare sprintar, antal personer under nästkommande 
sprint och förväntad effektivitet med i åtanke. De användarfall som utvecklingsteamet 
väljer ut för kommande sprint hamnar i en sprintbacklogg som varje individ i 
utvecklingsteamet själva tar sig an under sprintens gång [17]. 
 
Varje dag under sprinten hålls ett dagligt scrummöte. På detta dagliga möte förväntas 
varje utvecklare svara på vad hen har gjort sedan det förra dagliga scrummötet, vad som 
förväntas göras innan nästkommande möte samt om det förväntas uppstå några hinder. 
Ur detta möte kan det avgöras om utvecklingsteamet ligger i fas med vad som förväntas 
slutföras under sprinten gentemot resterande tid [17]. 
 
I slutet av varje sprint hålls ett sprintdemo för scrumteamet samt intressenter. Under 
sprintdemot visas den exekverbara artefakten och produktbackloggen uppdateras. 
Sprintdemot är tänkt att vara ett informellt möte för att få återkoppling till slutprodukten 
och främja samarbetet. Under sprintdemot godkänns vilka användarfall som anses vara 
klara genom att tas bort från produktbackloggen. Den artefakt som förväntas efter ett 
sprintdemo är en uppdaterad produktbacklogg [17]. 
 
Ett retrospektiv är en del av sprinten där utvecklarteamet tillsammans kan reflektera över 
sig själva och teamet för förbättringar inför nästkommande sprintar och görs efter varje 
sprintdemo. Deltagare i ett retrospektiv är hela scrumteamet förutom produktägaren. 
Meningen med ett retrospektiv är att granska utvecklingsteamets relationer, processer, 
verktyg samt personer under föregående sprint. Av granskningen ska bra saker 
identifieras samt lyftas fram och förbättringar ska fastställas på mindre bra saker [17]. 
 

4.2.1.2 Artefakter 

De artefakter som skapas vid varje Scrumprojekt är två backloggar, en produktbacklogg 
och en sprintbacklogg, slutprodukten och en “definition av klart”. Produktbackloggen är 
en prioriterad lista över de användarfall som produkten ska innehålla. Det är 
produktägarens ansvar att prioritera denna backlogg och hålla koll på dess innehåll. De 
användarfall produktbackloggen innehåller är egenskaper, funktioner, krav, förbättringar 
samt rättningar av produkten. Därför anses en produktbacklogg vara dynamisk och aldrig 
komplett [17]. 
 
En Sprintbacklogg är en uppsättning av användarfall som valts ut för kommande sprint. 
Dessa användarfall är enklare att förstå då de är mer detaljerade än användarfallen i 
produktbackloggen [17]. 
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“Definitionen av klart” är en artefakt som innehåller en uppsättning av regler. Artefakten 
kan se annorlunda ut bland olika scrumteam men används för att säkerställa att 
medlemmarna i scrumteamet har en gemensam förståelse för vad som anses vara klart. 
Varje användarfall måste uppfylla “Definitionen av klart” innan den kan markeras som 
färdig [17]. 

 

 Utvecklingsverktyg 4.3

4.3.1 Ninjamock 

Ninjamock är ett webbaserat verktyg där en designer kan skapa prototyper av mobila 
applikationer för iOS, Android, Windows Phone eller hemsidor [18]. Vid skapandet av 
prototyper förser ninjamock en verktygslåda med de vanligaste komponenterna för varje 
typ av applikation (se Figur 1) [18]. Varje prototypsida som skapas med verktyget kan 
länkas ihop med andra sidor för att visa applikationens flöde [18]. 

 

4.3.2 Eclipse och Android SDK 

Eclipse är en Integrated development environment, hädanefter ”IDE”, som används vid 
utveckling av applikationer med programmeringsspråket Java [19]. Eclipse är ett öppet 
projekt för vem som helst att hämta hem källkoden och bidra till utvecklingen av Eclipse. 
Eclipse stödjer även plugins för utvecklare som vill utveckla applikationer med andra 
programmeringsspråk [19].  
 
Ett av dessa plugins är Androids software development kit [20], fortsättningsvis 
”Android SDK”, och innehåller en mängd utvecklingsverktyg som kan användas vid 
utveckling av applikationer för Android. Exempel på utvecklingsverktyg som kommer 
med Android SDK är en debugger, flera Android-bibliotek, emulatorer för olika 
Android-versioner samt en dokumentation av SDK:n [20]. 

 

4.3.3 JIRA 

JIRA är en produkt utvecklad av Atlassian som innehåller funktioner för 
projekthantering och övervakning av buggar och problem [21]. Med verktyget kan 
utvecklare bland annat skapa nya agila projekt, fylla deras produktbackloggar med 
användarfall, föra loggbok på antal spenderade timmar för varje användarfall, detaljera 
användarfallen samt skriva ut rapporter för att se utvecklingens gång [22]. Verktyget kan 
kopplas samman med andra tjänster som CVS, Git, Subversion och Team Foundation 
Server [21]. 
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 Tekniska lösningar 4.4

4.4.1 JSON 

JSON står för JavaScript Object Notation och är baserat på en del av 
programmeringsspråket JavaScript [25]. JSON och dess notation är lätt för både 
människan att läsa och skriva samt för en dator att tolka/analysera datan. Strukturen på 
JSON bygger på attribut-värdepar där attributet beskriver själva variabeln eller nyckeln 
och värdet definierar vad nyckeln innehåller för typ av information (se Figur 5). Detta 
värde kan vara en sträng, ett objekt, ett tal, en array eller ett booleskt värde. Ett 
semikolon definierar vilket värde som tillhör vilket attribut. Ett JSON-objekt startar alltid 
med “{“ och slutar med “}” och dessa objekt kan vara nästlade i varandra. För att skilja 
attribut-värdeparen görs detta med ett kommatecken [25]. En array innehåller endast 
värden och inget attribut kopplat till dessa värden men kan fortfarande innehålla objekt 
samt arrayer, så kallade nästlade arrayer [25]. Till de flesta utvecklingsspråk finns idag 
stöd för utveckling av JSON-tolkare som kan söka efter information i dess struktur. Med 
dessa tolkare och att språket är objektorienterat är det lättare för utvecklare att använda 
JSON över XML. 
 

 
Figur 5 – Exempel på JSON 

4.4.2 XML 

XML står för Extensible Markup Language och används precis som JSON (se kapitel 
4.4.2) när data delas mellan olika informationssystem [26]. Detta märkspråk är utvecklat 
av W3C. Precis som HTML-kod är XML-element uppbyggt av taggar, både öppnande 
och stängande [26]. Allt mellan start och sluttagg tillhör detta elementet. Till varje 
element kan flera attribut definieras, där varje attribut består av ett namn samt ett värde. 
(se Figur 6) Likt JSON kan flera element vara nästlade i varandra [26]. 
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Figur 6 – Exempel på XML 

4.4.3  Databas 

En databas är en samling organiserad data som är enkel att söka specifik information i 
och manipulera denna information [28][27]. En databas kan hanteras på flera olika sätt, 
tex att skapa ny data, läsa data, uppdatera befintlig data samt radera data. Det finns olika 
typer av databaser där den mest använda är relationsdatabasen. Information i 
relationsdatabaser sparas i tabeller. Tabellerna kan ha relationer mellan varandra, därav 
namnet relationsdatabaser. De flesta relationsdatabaserna använder idag SQL som står 
för Structured Query Language och är ett dataspråk för att söka efter data i en databas 
[28]. Relationsdatabaser innehåller flera användbara funktioner (triggers, lagrade 
procedurer, avancerad indexering) som underlättar hanteringen av databaser [27]. 
Relationsdatabaser tillförser säker dataöverföring genom en definierad uppsättning av 
egenskaper, kallad ACID [29][27]. 
 
Alla andra typer av databaser som inte är relationsdatabaser kallas för icke-
relationsdatabaser, hädanefter “NoSQL-databaser”. Fördelen med NoSQL-databaser är 
att de kan spara stora volymer av ostrukturerad, semi-strukturerad samt strukturerad data. 
Relationsdatabaser kräver en fördefinierad struktur, vilket ger en tillförlitlighet och 
stabilitet, medan NoSQL-databaser har en dynamisk struktur. NoSQL-databaser är 
skalbara och elastiska vilket underlättar vid agil utveckling då ett system växer drastiskt.  
 
En nackdel med att använda NoSQL-databaser är att mer ansvar och arbete läggs på en 
utvecklare, även vissa saker som en relationsdatabas hade utfört automatiskt [53]. En 
annan nackdel är att NoSQL-databaser sparar data som en samling entiteter och är 
därmed ofta duplicerad, medan relationsdatabaser normaliserar sin data för att undvika 
duplicering och på så sätt enklare komma åt data [52]. Vid komplexa sökningar av data 
använder relationsdatabaser SQL. NoSQL-databaser använder istället UnQL. UnQL är 
en motsvarighet till SQL men är inte lika bra och kraftfull vid komplexa sökningar 
[51][52]. SQL är även ett standardiserat språk för att hämta data ur en relationsdatabas, 
något som UnQL ännu inte är där syntaxen kan variera beroende på vilken NoSQL-
databas som används [51][52]. 
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Det finns flera tillämpningar av NoSQL-databaser där vissa sparar data som attribut-
värdepar. Andra tillämpningar av NoSQL-databaser är grafdatabaser eller 
dokumentbaserade databaser [28][27]. I en grafdatabas sparas information i noder, där 
flera noder tillhör ett nätverk. Dessa noder är kopplade till varandra, likt relationer i en 
relationsdatabas. Fördelen med en grafdatabas över en relationsdatabas är att sökning 
och lagring av information på individuell nivå går snabbare [49], men inte vid komplexa 
sökningar [51][52]. En dokumentbaserad databas är lik en attribut-värdepar databas men 
där värdet är en komplex struktur likt ett dokument. Vad denna komplexa struktur kan 
innehålla är ett flertal attribut-värdepar men även nästlade dokument [49]. 
 

 Formulärens kontrollelement 4.5

Ett av de vanligast förekommande kontrollelementen är textkontrollelementet där en 
användare fritt matar in bokstäver, siffror och symboler. Ett annat vanligt förekommande 
kontrollelement är en knapp. En knapp är förprogrammerad att samla in alla värden från 
alla kontrollelement som finns i formuläret och skicka iväg dem till servern. Utvecklare 
kan även programmera knappen att utföra en specifik uppgift tex att radera innehållet i 
ett kontrollelement eller ändra textens färg [30].  
 
Om ett förväntat svar på en viss fråga är komplext eller att något specifikt efterfrågas där 
det finns möjligheter för misstag används kontrollelement som en användare får 
interagera med genom att klicka [31]. Radiobutton och checkboxes är två vanligt 
förekommande typer av sådana kontrollelement på webben [30]. Båda kontrollelementen 
ser väldigt likadana ut, används på samma sätt men skiljer sig markant. Radiobuttons 
används vid enval, där endast ett svar kan väljas [30]. För checkboxes däremot kan en 
användare välja en, flera alternativt alla möjliga svar [30]. Förutom radiobuttons finns 
även möjligheter att använda listor, även kallad select. Detta kontrollelement fylls upp 
med valmöjligheter i ett listformat och använder samma logik som radiobuttons, där 
endast ett svar kan väljas [30]. Med attributet multiple kommer kontrollelementet select 
att ärva checkboxens logik [30]. 
 
Ett annat kontrollelement är rangekontrollelementet som är ett slags 
spakdragningselement. Detta kontrollelement har precis som select fördefinierade svar 
där endast ett alternativ kan väljas men där användaren interagerar genom att dra i en 
spak [30]. 
 
Utöver text-, knapp- och klickkontrollelementen finns det även specialanpassade 
kontrollelement som underlättar inmatning av annan data för användaren. HTML har ett 
datum- och tidkontrollelement som förhindrar felaktig inmatning av datum och tid [30]. 
Kontrollelementet för datum tillhandahåller även en kalender för att enkelt kunna avgöra 
vilken dag ett datum infaller eller vice versa. Ytterligare ett kontrollelement är ett som 
specificerar en färg mer avancerat än att namnge vad den heter. Detta kontrollelement är 
baserad på en rgb-färgkod [32], där varje färg har 256 nyanser. Detta ger användaren en 

möjlighet att ange      =            st olika färger. Värdet på kontrollelementet 
beskrivs i rgb-format [32] som ett heltal mellan 0-255 eller i hexadecimalt format [33][30]. 
För att förtydliga de nämnda kontrollelementen kan dessa ses i Figur 7. 
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De tidigare nämnda kontrollelementen är generella och återfinns i såväl 
mjukvaruprogram för Windows som för applikationer avsedda för mobiler. Utöver dessa 
kontrollelement har Windows Forms [40] samt WPF [39] ytterligare kontrollelement, 
dock ej endast avsedda för formulär men som kan användas för att underlätta för 
användaren. Ett av dessa kontrollelement är timerkontrollelementet [34], ett element som 
tar tiden och körs till en avsatt tid eller oändligt tills applikationen stängs av. Ett annat 
kontrollelement som underlättar användningen återfinns i Android och iOS och heter 
togglebutton [35]. Detta kontrollelement liknar knappen men har två lägen, där ett av 
lägena alltid är aktivt, och användaren växlar mellan dessa två lägen, likt ett relä. 
 

 
 

Figur 7 – Exempel på några kontrollelement 
 
 

 Android 4.6

Android är ett mobilt operativsystem som ursprungligen utvecklats av Android Inc. men 
som senare köptes upp av Google. Operativsystemet är främst skapat för smarttelefoner 
och pekplattor. Idag är Android det största operativsystemet på marknaden med 81,5% 
av marknadsandelen 2013 [14]. Androids operativsystem använder sig av en modifierad 
Linux-kärna, en kärna optimerad för mobila enheter, som effektivt ska kunna använda 
begränsade processorer eller undvika att sluka batteriresurser [15]. Många av 
operativsystemets applikationer och widgets utvecklas av Google men det finns även 
tredje-parts applikationer som går att ladda ner från tjänsten Google Play [15]. Vid 
utveckling av applikationer för operativsystemet Android skrivs Java-kod för logik och 
XML för att definiera komponenter för varje vy. 
 

 Nuvarande systemet 4.7

Det nuvarande systemet består av en adminklient, en relationsdatabas [28] samt ett API 
som gör det möjligt att kommunicera mellan adminklienten och databasen. 
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Adminklienten används för att skapa formulär och projekt. Klienten är webbaserad och 
implementerad med ett flertal JavaScript-bibliotek. De bibliotek som använts är jQuery 
för enklare användning av Javascript, men även Angularjs [12] för att applicera MVC-
struktur på klienten. Med en MVC-struktur kan adminklienten delas upp i tre lager och 
uppnå separation of concerns [41].  
 
På SQL-databasen sparas information om varje kontrollelement och dess datatyper, 
skapade formulär, listor samt resultat. Databasen har även stöd för användarhantering 
och synkronisering men är inget som används av systemet ännu. SQL-databasen 
innehåller ett flertal funktioner, så kallade stored procedures [41], för att kunna skapa, 
hämta och ta bort formulär, listor samt projekt. 
 
En länk mellan adminklienten och databasen görs med hjälp av Nodejs [11]. Node.js är 
en enkeltrådad, händelsedriven implementering av en server. Node.js fungerar både som 
en server som kan omdirigera trafik men också som ett API för att nå databasen och dess 
stored procedures. 
 

 Tidigare forskning för att jämföra tidigare 4.8
tillvägagångssätt att skapa dynamiska formulär 

Tidigare forskning visar på flera försök att skapa dynamiska formulär, dock endast för 
webbapplikationer. Den första studien, utförd av Daniel J. Helm och Bruce W. 
Thompson [42], använder sig av en relationsdatabas som sparar ett formulärs metadata. 
Studiens genomförande till att skapa dynamiska formulär gjordes med att använda 
ColdFusion [44] för att sammankoppla databasen med webbsidan och undvika 
användning av XML. Systemets datamodell är uppdelad i tre moduler, en administrativ 
modul, en informationshämtningsmodul och en rapportgenereringsmodul. Den 
administrativa modulen sköter metadatan i databasen. Metadatan kan innehålla allt från 
ämnen eller kategorier av en fråga till frågans svarsalternativ. 
Informationshämtningsmodulen är den modul som visar formuläret för användaren och 
samlar in data. Detta betyder att informationshämtningsmodulen är den modul som 
återskapar och presenterar formulären från dess metadata. Resultatet från studien visar på 
att underhållet av systemet minimeras med användning av dynamiska formulär. Detta 
speciellt när formuläret eller innehållet behöver ändras. 
 
En annan studie, presenterad av Mohammed M. Elsheh och Mick J.Ridley [45], visar på 
ett försök att skapa ett ramverk som i sin tur skapar dynamiska formulär. Likt tidigare 
presenterad studie sparas metadata av formuläret i en databas. Vid hämtning av data från 
databasen konverteras metadatan till ett XML-dokument. Med användning av XSLT [48] 
kan detta XML-dokument omvandlas till ett HTML-dokument som senare kan visas av 
en webbläsare. 
 
Elsheh och Ridley har även implementerat validering av inmatade värden där de nämner 
två lösningar på detta problem. Dock utvecklade och testade Elsheh och Ridley endast en 
av lösningarna. Denna lösning hämtar regler för varje kontrollelement och inkluderar de 
som metadata i XML-dokumentet. Därefter körs en JavaScript-funktion som loopar 
igenom varje kontrollelement i formuläret och validera de inmatade värdena. 
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5 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 

för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 

frågeställningar. 

 

 Intervju med Bubs Godis 5.1

5.1.1 Sammanfattning av intervjun med Bubs Godis 

Sanna Lindström på Bubs Godis, fortsättningsvis “Bubs”, anser att inventering är ett bra 
sätt att ha översikt på företagets lagersaldo. Detta för att hon utgår ifrån dessa 
lagersaldon vid planering och tillverkning av godis. Att inventera menar Lindström på att 
det är ett jobb i bemärkelsen att det tar tid och är en omständigt process.  
 
På Bubs skapas inventeringsformulären på två olika sätt. Vid inventering av råvaror och 
kartonger skapas inventeringsformulären som excelark av Lindström. Detta för att de 
inte använder sitt affärssystem Pyramid för material och produktionsstyrning (MPS). Det 
andra sättet använder sig Lindström av affärssystemet Pyramid där det finns en separat 
sektion för inventering. Dessa inventeringsformulär beskriver Lindström som levande 
dokument då de återanvänds istället för att skapa nya formulär. Med levande dokument 
menar Lindström på dokument som kan förändras ifall en ny produkt tillkommer eller 
om en produkt försvinner ur sortimentet. 
 
Alla inventeringsformulär som används måste efter inventeringen återlämnas till 
Lindström som i sin tur skriver in inventeringsresultaten i systemet manuellt. Resultatet 
från inventeringen används primärt till resultatberäkningar men även vid kontrollering av 
differenser i lagerstatus. 
 
I dagsläget använder Bubs inte någon inventeringsklient.  För att slippa dubbel inmatning 
av data anser Lindström att den absolut viktigaste funktionaliteten är att klienten ska vara 
uppkopplad mot systemet. Det skulle även varit lämpligt att ha en scanner anser Sanna 
Lindström. Även en funktion där automatisk inmatning av statisk information som 
artikelnummer, lagerplats mm där endast en inventerare fyller i varierande data, tex antal, 
hade medfört att hela inventeringsprocessen gått snabbare påstår Lindström. Trots denna 
funktion borde det dessutom finnas ett slutgodkännande för att dubbelkontrollera 
inmatade värden säger Lindström. 

 

 Intervju med Sweco 5.2

5.2.1 Sammanfattning av intervjun med Sweco 

Robert Sackemyr jobbar på Sweco som konsult. På uppdrag av Skogsstyrelsen har 
Sackemyr satt sig in i hur Skogsstyrelsen inventerar och tagit fram en bättre lösning på 
deras nuvarande inventeringsprocess. 
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På Skogsstyrelsen görs hänsynsinventeringar. Med dessa inventeringar kan Skogsstyrelsen 
kontrollera att skogsbruket följer de riktlinjer och regler som finns ur en miljösynpunkt. 
Anledningen till att hänsynsinventeringar görs är för att inte hugga ner känsliga områden 
eller döda specifika djurarter. Ett exempel är att undanröjning av träd närmast en bäck är 
förbjudet då skugga måste finnas för fiskens överlevnad. 
 
Inventeringsformulären skapas av en avdelning som har hand om inventeringarna på 
Skogsstyrelsen. Under en inventering noteras alla resultat på pappersformulär där den 
inhämtade datan sedan efterregistreras i en dator på Skogsstyrelsen. Den inhämtade datan 
sparas i en databas som innehåller alla attribut till inventeringen samt geografiska ytor. 
Denna inventeringsprocess menar Sackemyr vara tillfällig där han själv sitter med det 
mobila stödet just nu. 
 
Under fältinventeringen studerar inventeraren en statistiskt framtagen yta. För att få ett 
statistiskt korrekt resultat över vad som finns på hela ytan menar Sackemyr på att 
fältinventeraren måste gå utmed en slumpvist vald väg.  Det är primärt två saker som 
inventeras. Det ena är hänsynsbiotoper, tex en fin kulle, och det andra är djur- eller 
trädarter. Utöver hänsynsbiotoper och arter inventeras saker som ligger nära vatten, 
vattendrag eller skyddszon till vatten. Vid denna typ av inventering slumpas en position 
på var fältinventeraren ska börja gå och går sedan vinkelrätt mot vattnet. 
 
För varje uppdrag görs två inventeringar på samma yta, en före- och en efterinventering. 
Föreinventeringen är den inventering som nyligen beskrivits. Efterinventeringen är en 
uppföljning som kollar ifall avverkningen har sparat det som ansågs behöva sparas. För 
att undersöka att ytan tagits fram på ett statistiskt korrekt sätt sker ibland 
kontrollinventeringar, så kallade stickprov.  
 
Enligt Sackemyr används inventeringens resultat till statistik på vad som ska avverkas 
samt en uppföljning på hur bra Skogsstyrelsen följer deras metod.  
 
Funktionalitet som Sackemyr anser krävs för ett inventeringssystem är möjlighet att 
arbeta frånkopplat. Det är viktigt att ha stöd för GPS för att veta var man befinner sig. 
Eftersom en fältinventerare inte har tillgång till ett tangentbord är det viktigt att klienten 
kan samla in mycket data relativt smidigt. Att kunna mellanlagra data ute i fält anser 
Sackemyr vara väsentligt. Händer det att appen kraschar efter en heldag ute i fält måste 
insamlad information kunna återskapas säger Sackemyr. Sackemyr poängterar även att 
eftersom inventeringen ska vara statistiskt korrekt måste inventeringsklienten leda 
inventeraren vart denne ska inventera. Även hårdvarukrav som batteritider och att 
hårdvaran ska kunna tåla mot olika väderlekar är viktigt anser Sackemyr. 
 

 Inventeringsklient med tillämpning av dynamiska 5.3
formulär 

Funktionerna för klienten är baserat på en framtagen kravspecifikation med 
projektgruppen och på de funktionalitetskrav som samlats in från intervjuerna. Klienten 
styrs hårt av delsystemet som skapar formulär och inga formulär kan anpassas i klienten. 
Det är tänkt att klienten endast ska kunna samla in data och ladda upp den till systemet 
för senare användning. 
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Inventeringsklienten utkom i två utgåvor, den ena som uppfyller vissa funktionalitetskrav 
som erhållits från intervjuerna samt projektgruppens kravspecifikationen. 
Funktionalitetskravet att kunna autofylla kontrollelement från ett API implementerades 
inte då det vid tiden inte fanns ett API som kunde användas. För studiens tidsperiod 
ansåg studenten att denna funktion var för komplex att utveckla. Den andra utgåvan är 
en klient som är anpassad för Swecos nuvarande system som ännu inte är färdigutvecklat 
från Swecos håll. Detta system har tex. inte möjlighet att skapa alla kontrollelement som 
första utgåvan av klienten kan presentera. Den första utgåvan av inventeringsklienten 
tolkar dessutom metadatan annorlunda än hur det nuvarande systemet levererar den. 
 

5.3.1 Inventeringsklientens flöde 

Vid start av applikationen hämtas alla projekt från systemets databas samt de lokalt 
nerladdade projekten (se Figur 8). Saknas internetuppkoppling hämtas endast de lokalt 
nerladdade projekten. För att öppna ett projekt krävs det att projektet laddas ner innan 
användning. Samtidigt som projektet laddas ner laddas även all metadata till projektets 
alla formulär ner för att stödja offlineläge. 

 
 

Figur 8 – Första vyn när applikationen startas 
 

 
Efter att ett formulär har valts hämtas dess metadata från en databas som finns på 
enheten. Metadatan tolkas av en JSON-tolkare som godkänner varje kontrollelement och 
dess regler. Förstår JSON-tolkaren inte ett värde avfärdas det och tolkaren går vidare. 
Även om regler tolkas korrekt men fel värden har angetts avfärdas regeln på 
kontrollelementet. Ett exempel på en sådan tillfällighet är ifall ett minvärde som angetts 
är större än det angivna maxvärdet. Efter att JSON-tolkaren bearbetat metadatan 
presenteras det innehåll i formuläret som har godkänts. När ett projekt är klart har en 
användare möjlighet att ladda upp projektet till systemets databas. 
 



Empiri  

26 

5.3.2 Klientens databas 

Klienten tillämpar relationsdatabasen SQLite. Trots användning av en relationsdatabas 
sparas den mesta datan serialiserat i JSON-format. Klienten valdes att implementeras på 
detta sättet då inga resultat kommer att manipuleras i klienten. JSON-tolkaren 
implementerades även att ta emot metadatan av varje formulär serialiserat. Figur 9 visar 
hur klientens lokala databas är strukturerad för lagring av projekt, formulär samt resultat. 
 

 
Figur 9 – Modell över inventeringsklientens databas 

 

5.3.3 Tolka metadata 

Det finns flera tillvägagångssätt att beskriva och skicka metadata (se kapitel 3.3) där 
klienten använder sig av JSON. Vid normal användning av JSON vet utvecklaren vad 
JSON-strängen innehåller och kan hämta dessa värden med respektive attribut. Detta går 
inte att göra med dynamiska formulär för att deras struktur kan se annorlunda från 
formulär till formulär. Därför behöver en JSON-tolkare utvecklas som även har stöd för 
tolkning av attribut i attribut-värdeparen. JSON-tolkaren börjar leta efter alla attribut som 
JSON-strängen innehåller istället för dess värden. Med en switch/case-sats bestämmer 
tolkaren vad som ska hända vid hittat attribut och hur datan därefter bearbetas (se Figur 
10). När JSON-tolkaren har erhållit all metadata skapas alla kontrollelement och 
presenteras grafiskt. Klienten visar på att användandet av JSON inte medför en lika 
omständig process som tidigare forskning (se kapitel 4.8) använt sig av. Det klienten drar 
nytta av är att slippa processen att hämta metadata i alla databasens kolumner och 
konvertera denna data till lämpligt märkspråk. 
 



Empiri  

27 

 
 

Figur 10 – Psuedokod över hur den implementerade JSON-tolkaren tolkar varje JSON-sträng 
 

5.3.4 Egen implementering av kontrollelement 

Under utvecklingen av klienten upptäcktes det att Android saknade stöd för vissa av de 
grafiska kontrollelementen som var tänkta att implementeras. Första kontrollelementet 
som inte återfanns i Android var ett multi-selectelement. Vid användning av 
multiselectelementet väljs ett värde precis som i Androids selectkontroller men där 
användaren själv måste lägga till värdet genom att klicka på en plusknapp. När ett värde 
har lagts till sparas det valda värdet och presenteras grafiskt i en kontainer med 
möjligheten att ångra sitt val. (se Figur 11) När ett värde valts tas det bort ur select-listan 
för att öka användarvänligheten. Detta värde läggs tillbaka i selectkontrollern om 
användaren väljer bort det.  
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Figur 11 – Exempel på hur multiselectkontrollelementet kan se ut 

 
Det andra kontrollelementet som inte återfanns i Android var en färgväljare. Den 
egenimplementerade färgväljaren öppnar upp en dialog som ger användaren möjlighet att 
välja bland 65025st olika färger. Vad som saknas av färgväljaren är att kunna välja en 
mättnad och nyans av färgerna. Detta gör att färger som tex. brun inte finns tillgängligt. 
Ett försök att implementera en traditionell färgväljare resulterade i en seg applikation då 
det tog tid att generera alla dessa färger och presentera de grafiskt. Anledningen till detta 
är främst för att koden var ineffektiv. Studien fokuserar på ett helhetskonceptet av ett 
inventeringssystem och inte dess kontrollelement vilket betyder att en fördjupning av ett 
färgkontrollelement och hur den bör implementeras inte genomfördes. För att förtydliga 
vilken färg som valts målas knappen om i samma färg. Vid sparning omvandlas den valda 
färgen till ett hexadecimalt värde och sparas likaså i resultatet. Figur 12 visar 
inventeringsklientens färgkontrollelement där den nuvarande valda färgen är röd. 
 

 
 

Figur 12 – Inventeringsklientens egna imlementation av en färgväljare 
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6 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 

och teoretiskt ramverk. 

 

 Vilken funktionalitet kräver administratörer och 6.1
slutanvändare av ett inventeringssystem? 

6.1.1 Vad säger empirin? 

Baserat på intervjuerna framgick det att Bubs och Skogsstyrelsen använder sig av 
utskrivna formulär vid inventering. Att använda utskrivna formulär innebär att 
inventeraren måste föra dubbla noteringar, en vid inventeringstillfället och en vid 
inmatning av insamlat resultat i datorn. Som Lindström nämnt är detta en omständig och 
tidskrävande process som kostar pengar. Därför är ett krav från administratörer och 
slutanvändare att systemet ska kunna spara inventeringsresultat till systemet.  
 
För att kunna inventera behöver systemet kunna skapa formulär, i detta fallet dynamiska 
formulär. De dynamiska formulärens struktur och innehåll ska kunna anpassas av 
användaren. De ska även kunna sparas ner och återskapas för att senare presenteras på 
andra enheter.  
 
Vid arbeten ute i fält där täckningen varierar är ett krav från Skogsstyrelsen att kunna 
arbeta frånkopplat. Detta krav ansågs inte vara lika nödvändigt på Bubs då inventeringen 
sker på samma ställe och skulle täckningen vara dålig finns det ett trådlöst nätverk att 
koppla upp sig mot. För att kunna arbeta frånkopplat måste data, tex formulär eller 
inventeringsresultat, kunna mellanlagras på den mobila enheten. Implementeras stöd för 
offlineläge löser detta i sin tur problemet med att inte gå miste om data ifall applikationen 
kraschar och data går förlorat under en inventering, vilket var ytterligare ett krav från 
Skogsstyrelsen.  
 
Skogsstyrelsens hårdvarukrav var att batteriet måste vara långvarigt och att enheten ska 
vara tålig mot fukt och stötar. Eftersom Skogsstyrelsen tar in mycket data måste klienten 
vara smidig att använda. Detta för att enheten saknar tangentbord och styrs av fingret. 
Bubs hade inga konkreta hårdvarukrav men då de endast inventerar kända artiklar med 
sträckkod ansåg Lindström att en scanner hade kunnat utnyttjas för att minimera 
inmatning av data. Detta förutsätter att systemet känner till informationen av varorna, 
alternativt att de kan hämtas från en extern tjänst. 
 
Vid båda intervjuerna framkom det att resultatet av inventeringen används på olika sätt. 
Bubs använder sina inventeringsresultat för att beräkna lagersaldo. På Skogsstyrelsen 
används inventeringsresultatet som statistik vid hänsynsinventeringar för att avgöra vilka 
geografiska ytor som kan avverkas. Med denna information härleds att ett 
inventeringssystem har ett krav på att presentera resultat. 
 
En av intervjufrågorna undrade ifall det saknas något kontrollelement gentemot vad som 
finns ute på marknaden idag. Ingen av de intervjuade hade några synpunkter på denna 
fråga då  den ansågs vara för teknisk. Frågan valdes därför att inte tas med i resultatet. 
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6.1.2 Vad säger teorin? 

Teorin som används är en förstudie Sweco gjort tillsammans med Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen på ett inventeringssystem. Utöver tidigare nämnda 
krav från intervjuerna framkom det krav som säker dataöverföring för att skydda känslig 
information från förstudien. Även att kunna ta bilder och koppla dessa bilder till 
inventeringar var ett krav. Hårdvarukrav som stöd för kamera samt att veta sin position 
ställs för att uppfylla mjukvarukraven. 
 
Utifrån analysen av den insamlade empirin har en punktad lista över alla krav på 
funktionalitet skapats och återfinns i Bilaga 2. 
 

  Hur bör ett system med ovanstående funktionalitet 6.2
struktureras? 

För att åstadkomma ovannämnd funktionalitet behöver inventeringssystemet en viss 
struktur. Det första som nämndes var att spara inventeringsresultat vid inmatning av 
data. Detta betyder att en klient behöver vara uppkopplat mot en tjänst som kan lagra 
information automatiskt. Då en inventerare ofta förflyttar sig under en inventering bör 
systemet vara lättåtkomligt vilket fastställer att systemet ska vara mobilt. 
 
När ett formulär skapas definieras vilka kontrollelement (se kapitel 4.5) formuläret ska 
innehålla, vilka regler (se kapitel 3.4) de har samt i vilken ordning kontrollelementen 
kommer. Efter att formuläret har skapats måste klienten kunna återskapa formuläret och 
visa dess kontrollelement i rätt ordning. Att skapa ett formulär på klienten har sina för- 
och nackdelar. Fördelen är att användaren får ett perspektiv på hur formuläret kommer 
se ut. Nackdelen är att klienten fylls med funktionalitet vilket kan uppfattas som rörigt. 
Att bryta ut skapande av formulär till ett eget system gör att klientens enda syfte är att 
samla in data.  
 
Ett sista krav på funktionalitet var att kunna presentera resultat från inventeringen. Från 
intervjuerna framgick det att inventeringsresultaten användes olika. Därför skulle det 
behövas ett till delsystem som kan presentera resultat. Eftersom varje branschs ändamål 
skiljer sig kan detta delsystem behöva utvecklas specifikt åt företaget istället för att 
använda en generell lösning. Huruvida en generell lösning finns på denna typ av 
delsystem fördjupas inte i studien.  
 
Studiens förslag på struktur för ett inventeringssystem (se Figur 13) har liknande 
tillvägagångssätt som tidigare forskning (se kapitel 4.8) föreslagit där ett system delats 
upp i tre moduler. 
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Figur 13 – Studiens förslag på struktur av inventeringssystem 

 

 Vilka tillämpade metoder inom datateknik kan användas 6.3
för att skapa ett inventeringssystem som uppfyller 
funktionalitetskraven? 

6.3.1 Lagringsmetod 

För att tillämpa tidigare nämnd struktur på ett inventeringssystem kan flera tekniker 
användas vid lagring av data. Antingen sparas data som en fil på enheten eller på en 
databas. Fördelen med en databas är att sparning, uppdatering och sökning av data går 
snabbare än om det görs på en fil. Databaser finns i två olika typer, en relationsdatabas 
och en NoSQL-databas. Att spara data som du inte känner till på en relationsdatabas är 
svårare än att göra det på en NoSQL-databas. Då systemet tillämpar dynamiska formulär 
bör därför en NoSQL-databas vara den mest lämpliga lagringsenheten att spara 
information på. 
 
Valet av lagringsmetod för mellanlagring på klienten kom att tillämpa databaser. Denna 
databas är trots tidigare påståenden en relationsdatabas (SQLite) som kommer med 
Android. Anledningen till att en relationsdatabas tillämpades var för att NoSQL-
databaser oftast är licensierade. De NoSQL-databaser som inte är licensierade är oftast i 
ett tidigt stadie av utveckling där endast en alfa- eller beta-version finns tillgänglig. 
Dessutom stödjer inte operativsystemet Android alla NoSQL-databaser och istället 
erbjuds lagring på en molntjänst vilket medför extra kostnader. Därför användes en 
relationsdatabas för klienten men där formulärens metadata och resultat från 
inventeringen sparas serialiserat. 
 
Resultatdata sparas serialiserat för att den inte ska manipuleras i klienten utan endast 
skickas vidare till systemets databas. Om formulärens metadata först tolkas och sedan 
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sparas deserialiserat i en relationsdatabas hade denna data varit tvungen att delvis tolkas 
igen innan formuläret hade kunnat visas. Istället sparar klienten formulärets metadata 
seriellt vilket gör att formuläret endast behöver tolkas när det ska användas. Figur 14 
visar hur klienten sparar metadata och hur den hade kunnat sparat data. Ur figuren 
framgår det att en tolkning av data behöver göras med båda metoderna, men metadatan 
kommer behöva tolkas en extra gång om den sparas deserialiserat.  
 

 
Figur 14 – Demostration över hur inventeringsklienten sparar data i en relationsdatabas gentemot hur 

den med en relationsdatabas bör sparas 
 

6.3.2 Definiering av metadata 

Klienten som utvecklades använde JSON för att definiera och skicka metadata. Den 
största anledningen är för att det nuvarande systemet som skapar formulär använder sig 
av JSON. Andra anledningar är att datorer tolkar JSON lättare än XML då dess struktur 
är enklare. XML kräver att datans struktur översätts till en dokumentstruktur innan datan 
kan uthämtas. JSONs struktur baserar sig istället på attribut-värdepar och arrayer som är 
lättare för datorer att tolka [50]. Värt att nämna är att JSON är kompaktare än XML, 
vilket betyder att mindre data skickas över internet [50]. Detta minskar datatrafiken som 
var en kritisk resurs för mobiltelefoner. För den utvecklade klienten är denna datatrafik 
obetydlig då endast små eller få överföringar av data görs och kan därför inte tas med i 
resonemanget vid val av märkspråk.  
 

6.3.3 Validering av kontrollelement 

När digitala formulär utvecklas för webbsidor anges valideringregler som attribut på ett 
kontrollelement. När webbsidan körs tar webbläsaren hand om att validera alla 
kontrollelement innan formuläret skickas in. I en Android-applikation måste utvecklaren 
själv validera varje kontrollelement. Antingen kan en utvecklare skriva kod som håller 
reda på alla möjliga utfall eller använda sig av regex. Klienten använde sig av båda 
alternativen där validering av min och och max gjordes med kod. För komplexa 
valideringar, tex emailaddresser, URL:er och telefonnummer, användes regex för att 
minimera antalet rader kod. 
 

er
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6.3.4 Funktionalitetskrav kopplad till hårdvara 

Att använda smarttelefoner uppfyller flera av de funktionalitetskrav som ställts på 
systemet. De flesta smarttelefoner har en inbyggd kamera som kan användas för att ta 
bilder samt en GPS som kan fastställa en position. Som tidigare nämnt i empirin tyckte 
Lindström att en scanner hade varit lämpligt. Till operativsystemet Android finns det 
flera tredjepartsapplikationer som kan analysera sträckkoder från en bild. Nackdelen med 
smarttelefoner är att de är tunna och lätt går sönder ifall enheten tappas.  
 
Ett annat alternativ på hårdvara är ruggade handdatorer som är kända för att vara tåliga. 
Nackdelen med dessa handdatorer är dess storlek som anses vara klumpiga. Även 
skärmstorleken är generellt mindre än smarttelefonernas och dess touch-funktion har 
sämre reaktionsförmåga. Handdatorer saknar även vissa hårdvarukomponenter, tex GPS, 
som kan behövas vid fältinventering [46][47]. 
 
Med detta sagt anses därför smarttelefoner, trots dess nackdelar, kunna ersätta dagens 
handdatorer och är en anledning till varför klienten utvecklades till en Android-plattform. 
Det fastställdes även att en smarttelefon är en basal enhet som bärs med vart man än går 
vilket betyder att mindre enheter tas med ut i fält om klienten finns på smarttelefonen. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

 Resultat 7.1

Studiens syfte var att utreda funktionalitetskrav och struktur på ett inventeringssystem 
samt utveckla en prototyp av en inventeringsklient tillsammans med Sweco för att visa på 
att dessa krav kan uppfyllas. De krav som erhållits från empirin anses vara rimliga. Dock 
är studentens åsikt att studiens tidsomfattning var för kort (se Bilaga 4). Med längre tid 
hade en större studie kunnat utföras för att få en större omfattning av krav. Studenten 
anser också att studiens metodval inte var den mest optimala. Hade en 
enkätundersökning utförts kunde de direkta kraven klarlagts och intervjuer hade kunnat 
fokuseras på att ta fram de indirekta/dolda kraven för att besvara den första 
frågeställningen. Resultatet från den första frågeställningen är en kravspecifikation från 
administratörer och slutanvändare på ett inventeringssystem som återfinns i Bilaga 2. 
Resultatet på den första frågeställningen visar även på att en förstudie för en relativt 
generell lösning är nödvändig för att inte förlora de indirekta/dolda kraven. 
 
En viktig aspekt som inte nämns men som är ett funktionalitetskrav är miljö och hållbar 
utveckling. För en hållbar utveckling anser studenten att det i detta fallet är viktigt att 
minimera pappersanvändningen om det finns möjlighet genom att digitalisera 
inventeringsprocessen.  
 
För att besvara den tredje frågeställningen ”Vilka tillämpade metoder inom datateknik 
kan användas för att skapa ett inventeringssystem som uppfyller funktionalitetskraven?” 
utfördes litteraturstudier på tekniska lösningar. Fastän de tekniska lösningarna som 
beskrivits i studien besvarar frågorna bra anser studenten att en klient var nödvändig att 
utvecklas. Detta för att studiens trovärdighet hade varit låg om endast tekniska lösningar 
hade beskrivits men inte tillämpats. Den klient som utvecklades verifierar även att de 
tekniska lösningarna kan användas. Svaret på den tredje frågeställningen är därmed olika 
tekniska lösningar som kan användas för att utveckla en relativt generell lösning av ett 
inventeringssystem. 
 
Efter att ha studerat tidigare forskning kring dynamiska formulär, som anses vara det 
mest komplexa kravet på klienten, var studentens åsikt att de tidigare försöken var för 
omfattande och valde därför en annan riktning. Istället användes JSON som märkspråk 
för att definiera och skicka metadata av formulär. Studenten lade även märke till att 
tidigare studier sparat metadata deserialiserat men serialiserat det till XML-format innan 
det skickats iväg. Då klienten inte skulle manipulera någon data gjorde studenten 
antagandet att denna deserialisering/serialiseringsprocess var onödig och sparade 
metadatan som serialiserade JSON-textsträngar istället.  

 



Diskussion och slutsatser 

35 

 Implikationer 7.2

Studiens implikation är att om inventeringssystemet vidareutvecklas kommer systemet 
kunna användas vid inventering inom flera olika branscher. Detta för att användare kan 
med inventeringsklienten skapa egna inventeringsformulär efter sina behov. Systemet 
kommer också kunna inventera utan att behöva skriva ut inventeringsformulär på 
pappersblad. Utöver detta kommer systemet att underlätta för användare vid inventering 
där ett stort utbud av kontrollelement finns tillgängliga samt att validering av dessa 
kontrollelement kan göras för att minimera risken för inmatning av fel värden. 
 

 Begränsningar 7.3

Denna studie begränsades till största del av tid och omfattning. (se Bilaga 4) Studien har 
undersökt funktionalitetskrav på ett inventeringssystem och vilka tekniska lösningar som 
kan användas inom datateknik för att uppfylla dessa krav. Den insamlade empirin består 
av två intervjuer vilket medför att en generalisering av resultatet anses inte vara möjligt. 
Detta för att urvalet av de intervjuade personernas branscher inte utgör majoriteten av 
marknaden för inventeringssystem. Hade en mer omfattande studie utförts eller om mer 
tid hade funnits hade mer empiri kunnat samlas in och flera generella slutsatser hade 
kunnat dras. 
 
Studiens resultat visade på att företag som utvecklar inventeringssystem vinner på att 
leverera generella lösningar men några mätningar på hur mycket har inte gjorts. Detta för 
att tiden begränsade möjligheten att mäta detta resultat. 
 
Det ansågs också att de två intervjuerna som utförts har tilldelat ett perspektiv från hela 
inventeringsprocessen. Dock hade det varit lämpligare att intervjua två personer inom 
varje del av processen. Detta för att en djupare förståelse hade erhållits och intervjuerna 
hade bekräftat trovärdigheten på den insamlade datan. Tyvärr hittades inga fler personer 
som kunde ställa upp på en intervju inom studiens tidsramar. 

 

 Slutsatser och rekommendationer 7.4

Studiens slutsats är att kraven varierar beroende på vilken bransch inventeringen utförs 
av. För att leverera en relativt generell lösning åt flera branscher har det visats att 
användaren måste få mer kontroll att själv administrera systemet. Med denna kunskap 
framförs ett förskag på att ett relativt generellt inventeringssystem ska kunna skapa, spara 
och återskapa användaranpassade formulär. 
 
Om det finns möjlighet bör flera branscher som kan relateras till lösningen ingå i 
förstudien. Detta för att inte förlora de indirekta/dolda kraven. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv kostar denna förstudie både pengar och tid för företaget. Om det sker som ett 
konsultuppdrag läggs denna kostnaden på kunden vilket är olämpligt ur ett moraliskt 
perspektiv men anses ändå av studenten vara mer hållbart. 
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 Vidare forskning 7.5

Denna studie visar på funktionalitetskrav från branscher som inventerar skog och 
lagerstatus. För att erhålla ett generellare resultat bör framtida studier undersöka 
funktionalitetskrav inom flera andra branscher. Fler effektiva lösningar,  
funktionalitetskrav och kontrollelement bör också studeras. För vidare forskning kring 
dynamiska formulär vore det intressant att studera hur logik kan implementeras i dessa 
formulär. Till sist hade det varit intressant att göra en mätning på hur mycket företag 
tjänar på att utveckla mer generella lösningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Forskningsmetoder 

Deduktiv forskningsmetod 

Deduktion är en forskningsmetod som baserar sig på en teori utifrån formulerade 
hypoteser. Denna forskningsmetod baserar sig på den klassiska vetenskapsmodellen där 
forskare drog logiska slutsatser utan att observera verkligheten.[8] Genom denna metod 
samlas data in, analyseras och kategoriseras eller ställs i relation till siffror för att testas 
mot verkligheten. En kvantitativ datainsamlingsmetod tillämpas vid deduktiv 
forskning.[8] 
 

Induktiv forskningsmetod 

En induktiv forskningsmetod är motsatsen till en deduktiv forskningsmetod. Vid en 
induktiv forskningsmetod studeras och observeras verkligheten. Den insamlade empirin 
från vald metod analyseras och generaliseras för att försöka tolka och dra slutsatser från 
de erhållna erfarenheterna.[8] En kvalitativ datainsamlingsmetod används vid induktiv 
forskning.[8] 
 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder samlar in empiriska data genom observationer av verkligheten.[9] 
Den empiriska datan samlas in genom fördjupning av ett eller flera ämnen. 
Datainsamling vid tillämpning av en kvalitativ metod omfattar ett begränsat antal 
datakällor.[9] Därav väljs en kvalitativ forskningsmetod när syftet med utredningen eller 
undersökningen är att få en djupare förståelse i anknytning till ett ämne. Vanligt 
förekommande datainsamlingsmetoder är intervjuer och observationer.[9] Efter 
insamling av empirisk data görs ett försök att komma fram till en generell förklaring eller 
tolkning av ett fenomen. En kvalitativ metod tillämpas således vid induktiv forskning.[9] 
 

Kvantitativ metod 

Kvantitativa studier är motsatsen till kvalitativa studier. Vid kvantitativa undersökningar 
samlas data in genom att beröra ämnen på ytan gentemot kvalitativa undersökningar som 
berör ämnen på djupet. Detta för att kunna bearbeta insamlad empiri och kategorisera 
eller ställa den i relation till siffror. Antalet datakällor vid kvantitativa studier är därför 
flera än vid kvalitativa studier och tillämpas vid deduktiv forskning. Viktigt vid deduktiv 
forskning är påvisad återupprepning där samma studie ska kunna upprepas och erhålla 
samma resultat. 
 
Vanligt förekommande datainsamlingsmetoder för kvantitativa studier är enkäter. 
Enkäter är hårt strukturerade för att inte gå in på frågornas djup och är därav lämpliga att 
tillämpa vid deduktiv forskning. Efter insamling av empirisk data analyseras datan och 
testas mot verkligheten.  
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Bilaga 2 – Funktionalitetskrav 

 Spara inventeringsresultat vid inmatning för att slippa dubbel notering 

 Skapa användaranpassade inventeringsformulär 

 Scannerstöd 

 Minimering av inmatning vid inventering, autofylla information statisk 
information 

 Kunna arbeta frånkopplat 

 Lagring och mellanlagring av resultat 

 Presentera resultat för respektive bransch 

 Säker överföring av data mellan inventeringsklient och system 

 Ta bilder och koppla dessa till intervjuer 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 Vad anser du om att inventera? 
o Hur lång tid brukar eran inventering ta? 

 Vad anser du vara anledningen till detta? 
 

 Hur går eran inventering till? 
o Hur skapas ifyllningsformulären? 

 Vem skapar formulären? 

 När formulären är klara, hur används de? Antecknas information 
och hur antecknas den? (Digital- eller pappersformat) 

o Hur går inventeringen till? 
o Händer det att under inventeringen matas fel värden/information in på 

fel ställe eller fel sätt?  
o Var sparas all information? 

 Hur sparas den? (Direkt eller vid inmatning tex) 
o Vad använder ni informationen som hämtats ur inventeringen till 

primärt? 
o Använder ni informationen till något mer? 

 

 Vad för något inventerar ni? 
 

 Hur många olika (åtskilda) inventeringar gör ni? 
o Görs nya formulär vid varje ny inventering eller återanvänds samma? 
o Samlas all information in på liknande sätt? 
o Krävs det att hämta ut information på olika sätt beroende på vad ni 

inventerar? 

 Vad för funktionalitet anser du/kräver du ska finnas av en 
inventeringsklient/applikation? (Exempel på funktionalitet: kunna fylla i 
information, arbeta offline etc) 
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o Vad anser du ska finnas med när du skapar inventeringsformulär? 
o Vad anser du bör finnas med när du inventerar? 

 Vad anser du vara den viktigaste funktionaliteten? 

 Vad anser du vara obetydligt/insignifikant? 

 Vid inventering finns det flera olika inmatningssätt som man kan använda sig av, 
tex en “radioknapp”, “checkruta” eller ett simpelt inmatningsfält. Finns det något 
som du saknar och känner borde finnas med? 
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Bilaga 4 – Tidsplan 

 


