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1 Inledning 
 
I inledningen ges en kort beskrivning till vad som ligger till grund för projektet, vilka 
problem som skall lösas och vad syftet är med projektet. Här kommer även en tidsplan och 
mål att presenteras. 

1.1 Projektets medlemmar 
 
Detta projekt ingår i kursen IED343 - Projekt i systemkonstruktion (20 poäng), som hålls 
av avdelningen för systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, och kommer att pågå i 
20 veckor. Projektet ingår i ett samarbete med LDB-enheten i Sävast och vi som kommer 
att arbeta med detta projekt är Lars Bengtsson, Andreas Palo och Stewen Suvanavasin. Vår 
handledare kommer att vara Hugo Quisbert och hans uppgift inom LDB forskningen är att 
ta fram modeller för implementering av arkivinformationssystem 

1.2 Bakgrund 
 
Arkiv bevarar och dokumenterar våra medborgares rättigheter, offentliga myndigheters 
verksamhet och nationens erfarenheter. Arkiv är också enligt lag en del av det svenska 
nationella kulturarvet. Arkiven betjänar inte bara dagens medborgare utan även framtidens. 
Hur arkivfrågan för digitalt material hanteras är av avgörande betydelse för den offentliga 
sektorns möjligheter att leva upp till statsmakternas intentioner för en gemensam 
elektronisk förvaltning, den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Den före detta 
landshövdingen i Norrbotten, Kari Marklund tog tillsammans med Riksarkivet initiativ till 
en ansökan om regionalt stöd för upprättande av en ny FOU1 enhet med anknytning till 
Luleå tekniska universitet. Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) startade i 
januari 2004. [LDB05] 

1.3 Kort presentation av Uppdragsgivare 
 
Projektet LDB är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Luleå Tekniska Universitet, 
Bodens Kommun och Riksförsäkringsverket. Projektet skall pågå under tre år och har tre 
tunga inriktningar som skall bidra med att öka förståelsen och skapa förutsättningarna för 
att lösa problematiken inom området Långsiktigt Digitalt Bevarande. Projektet bedrivs i 
samförstånd med kommun- och landstingsförbunden. Ett samarbete med Mitthögskolan har 
också etablerats. De tre inriktningarna är systemutveckling, forskning och nätverkande. 
[LDB05] 
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Systemutveckling 
I första hand skall projektet utveckla metoder och tekniker för digital arkivbildning i den 
offentliga arkivverksamheten, hur digital information kan beredas och överföras till 
arkivmyndighet, hur arkivmyndigheten långtidsarkiverar och administrerar digital 
information, samt hur den långtidsarkiverade informationen skall tillgängliggöras för 
medborgarna nu och i framtiden. 

Forskning 
Digitalt bevarande är ett nytt och mångfasetterat område som innebär en flervetenskaplig 
forskning för att hitta nya synsätt och lösningar för framtiden. I LDB projektet kommer tre 
industridoktorander från data- och systemvetenskap på Luleå Tekniska universitet att 
forska i komplexa frågeställningar. Deras arbete kommer att bidra till nya framsteg inom 
området och stärka projektets resultat och leveranser. 

Nätverkande 
Projektet kommer att etablera ett nationellt kompetenscentrum inom området för Digital 
arkivering och Långsiktigt digitalt bevarande i SKAPA företagsby i Boden. Tanken är att 
erbjuda myndigheter, landsting, kommun och näringslivet en praktiskt inriktad 
forskningsmiljö för samverkan, problemlösning och långsiktig kompetensutveckling. 

1.4 Problemformulering 

Arkivutredningen referensgrupp för IT-frågor konstaterade i sin rapport till arkivutredaren 
landshövding Kari Marklund att arkivmyndigheterna runt om i världen har stora problem 
med att ta tillvara den information som den digitala utvecklingen avkastar. Det mest 
påtagliga problemet är den snabba tekniska utvecklingen som gör att den digitala tekniken 
snabbt föråldras, både hård- och mjukvarumässigt. I dagsläget beräknas den tekniska 
medellivslängden på hård- och mjukvara vara mellan tre till sju år.  

Utifrån detta skall vi som arbetar med detta projekt visa hur digitalt material kan vara 
åtkomligt även om den digitala tekniken förändras. Tanken är att kunna visa på hur det 
skall vara möjligt att hämta information ur ett arkiv som lagrar digital information, i form 
av handlingar, ärenden med mera, utan att förlora den ursprungliga datan. 

1.5 Målformulering 

Målet med detta projekt är att utveckla en prototyp för att presentera utseendet (skärmvyn) 
hos applikationer i driftsmiljö. Presentationen skall användas för att återskapa utseendet så 
som det såg ut i drift, utifrån XML2-baserad information. Specifikt skall vi som arbetar 
med projektet skapa en metod/applikation för att ”montera” ögonblicksbilder av en 
ursprungsvy med XML-baserad information. Applikation skall även kunna presentera olika 
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steg i en ärendehanteringsprocess. Det skall med andra ord vara möjligt att följa ett ärende 
under hela dess behandlingstid. De olika beslutspunkterna i ett ärende, exempelvis 
ansökan, svar, komplettering och beslut skall kunna presenteras för den person som söker 
sina egna ärenden.  

1.6 Mål och visioner vid användande 

Målet med applikationen är att det skall vara möjligt för privatpersoner, arkivarier och 
forskare att söka och läsa olika ärenden som har lagrats för lång tid. Detta för att underlätta 
för dagens, och framtida generationer av, användare att hitta och läsa ärenden och 
handlingar som lagras idag.  

1.7 Ämnesområden 

De ämnesområden som vi kommer att bearbeta i detta projekt är XML, OAIS3, HCI4 och 
UML5. Dessa ämnen kommer att ligga till grund för modelleringen och designen av 
applikationen samt till den kravspecifikation som vi skall skriva. 

1.8 Avgränsningar 

Vi kommer att göra vissa avgränsningar i applikationen, detta för att vi bara kommer att 
fokusera på en del av OAIS-modellen. Även tiden som vi har att genomföra projektet 
räcker inte för att vi skall kunna göra en fullskalig applikation, utan tanken blir mer att 
skapa en prototyp för att visa hur det kan komma att fungera, prototypen kommer sedan att 
ligga till grund för framtida utveckling av en färdig applikation. Prototypen kommer därför 
bara att visa en vanlig medborgares ärenden. I en tänkt fullständig version skall även 
arkivarier (lägga till metadata6) och forskare (till exempel släktforskning) kunna utföra sina 
handlingar i denna applikation. Detta delprojekt kommer heller inte att behandla själva 
lagringen av skärmvyer, detta eftersom vi bara är intresserade av att kunna presentera dessa 
vyer i sitt ursprungliga skick med avseende på utseende och inte funktionalitet. 

3  Se begreppsförklaring sidan 4 
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1.9 Begreppsförklaring 

FOU: Forskning och utveckling, termen syftar oftast på ett företags immateriella tillgångar 
som kan bestå av tid och pengar som läggs ner på utveckling av nya produkter, eller mer 
generell forskning som kanske inte har ett särskilt mål i en specifik produkt. 

XML: Extensible markup language, är en standard som används för att organisera 
textinformation vilket gör att den kan tolkas och bearbetas oberoende av datorplattform, 
operativsystem eller programmeringsspråk. 

OAIS: Open Archival Information System, är ett arkiv som består av en organisation av 
människor och system som har accepterat ansvaret att bevara information och göra det 
tillgängligt för en benämnd del av samhället. 

HCI: Human Computer Interaction, ämnet handlar om hur människa och maskin 
interagerar. Användbarhet är ett viktigt begrepp. Om produkterna är användbara sparas tid, 
pengar och ork.  

UML: Universal modeling language, är ett språk för modellering vid systemutveckling. 

Metadata: Data om data, metadata är knutna endera till ett informationssystem eller till ett 
informationsobjekt med syftet att beskriva, administrera eller använda detta. Metadata 
delas ofta upp i olika typer, exempelvis teknisk metadata som skapas för eller genereras av 
ett datasystem, administrativa metadata som beskriver hur ett system fungerar eller ett 
objekt skapats och metadata som rör objekten i systemet och deras egenskaper. 
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2 Strategi för genomförande 

I detta kapitel tar vi upp hur vi har tänkt genomföra detta projekt. Vad som behövs och vad 

som måste göras samt en tidsplan. 

2.1 Vad skall göras? 

För att genomföra detta projekt måste vi först fastställa en projektplan där vi visar på de 
olika aktiviteter som vi skall göra, denna fas kommer även att innehålla en tidplan för de 
olika aktiviteterna. Tiden för de olika delarna är preliminära och kan komma att ändras 
eftersom, beroende på hur vi ligger till. Efter att projektplanen är fastställd skall vi sätta oss 
in i olika teoriavsnitt, detta för att få en djupare kunskap. Vi kommer att börja med att läsa 
in oss på OAIS-modellen för att vi skall förstå vad den handlar om, samt få en första ansats 
till hur vi skall gå till väga för att utveckla applikationen efter OAIS-modellens 
rekommendationer. Andra teoriavsnitt som vi måste läsa in oss på är UML för att 
modellera fram användningsfall, klassdiagram med mera, HCI för designen av 
applikationen samt olika kravdokumentationer som vi måste läsa för att kunna fastställa de 
krav som finns på en applikation av denna typ. 

Efter de inledande teoristudierna skall vi börja arbeta med användningsfallen, 
kravspecifikationen, beskrivningsteknikerna och designen av applikationen för att slutligen 
börja programmera. Dessa aktiviteter kommer att ta olika lång tid och detta kommer vi att 
visa i vår tidplan (se 2.2 Tidplan). Vi kommer även att fortlöpande skriva på slutrapporten 
under arbetets gång.  

Rapportering kommer att ske i form av en progressrapport där vi beskriver hur arbetet har 
fortskridit. Denna rapportering kommer att vara skriftlig och ske en gång i veckan. 
Rapporten skall skickas av projektledaren till Patrik Samin. Här följer schemat för vår 
uppdelning av projektledarrollen: 

Period 1 (v.4 – v.10) : Lars Bengtsson 
Period 2 (v.11 – v.16) : Stewen Suvanavasin 
Period 3 (v.17 – v.22) : Andreas Palo 

Vi kommer även att skriva projektdagböcker som kommer att läggas upp på Fronter, detta 
för att alla skall kunna ta del av vårt arbete. Vi kommer även under projektets gång att ha 
några obligatoriska seminarier på skolan där vi skall redovisa vårt arbete för de övriga 
grupperna. Dessa seminarier är planerade v.10, v.15 och v.22 vilket också blir 
slutseminariet. Vi kommer även att ha några redovisningar i Sävast där vi skall visa våra 
uppdragsgivare hur vi ligger till i projektet. 
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2.2 Tidplan 

Projektet startades den 19 januari 2005 och beräknas pågå under 20 veckor. 
Slutredovisning kommer att ske den 1 juni. Här presenteras den tidsplan som vi kommer att 
arbeta efter. 
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3 Teori 
 
Vi kommer i detta kapitel att ta upp lite om de teorier som vi kommer att använda oss av 

för modellering, design, kravspecifikation och programmering. 

3.1 UML 
 
UML står för Unified Modeling Language och är ett språk för att: Visualisera, specificera, 
konstruera och dokumentera saker i ett system. UML är, som namnet antyder, ett språk för 
att skapa modeller. De här modellerna föreställer en bit av en verklighet. UML är ett språk 
som kan användas för att skapa ett slags ritningar vid system- och mjukvaruutveckling. Det 
största värdet av modellering är som dokumentation och som hjälpmedel att reda ut 
sammanhang. UML är inte en metod, det vill säga det är inte ett verktyg för att beskriva hur 
ett system skall utvecklas utan UML är tänkt att vara ett visuellt språk för att beskriva 
modeller av olika slag. [SCH98] 
 
UML består av en mängd olika diagram som på olika sätt beskriver ett systems funktion. 
De olika diagrammen används i olika faser i systemutvecklingen. Nedan följer de vanligast 
förekommande diagrammen. [IDT02]   
 
Användningsfallsdiagram: Innebär att olika scenarier ritas upp där en användare 
interagerar med systemet. Om det finns en bra samling användningsfall är det lättare att 
förstå vad användaren förväntar sig av systemet. Med andra ord blir användningsfall krav 
på vad systemet skall klara av. 
 

• Ett användningsfall skall fastslå och beskriva ett systems funktionella krav. 
• Skapa en klar och enhetlig bild över vad systemet skall göra 
• Utgör underlag för testning 
• Utifrån funktionella krav identifiera verkliga klasser och metoder för systemet.  

 
Klassdiagram: Ett klassdiagram är ett annat viktigt diagram, medan användningsfallen 
ytligt beskriver vad systemet skall klara av, beskriver klassdiagrammet djupare 
förhållanden mellan olika delar i systemet. Med klassdiagrammet är det också lättare att 
kommunicera  
 
Aktivitetsdiagram: Används för att beskriva arbetsflöden, det vill säga vad som sker vid 
vissa tidpunkter. Kärnan i aktivitetsdiagrammet är en aktivitet. En aktivitet kan sägas vara 
en uppgift som måste göras, antingen av en dator eller av en människa. Aktiviteter blir med 
tiden metoder hos de olika klasserna. 
 
Sekvensdiagram: Beskriver relationer mellan objekten. Ett sekvensdiagram lägger 
tonvikten på ordningsföljden mellan olika operationer. 
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Kollaborationsdiagram: Kallas även samarbetsdiagram och har samma syfte som 
sekvensdiagram. Det vill säga visa hur information flödar mellan objekten och vilka objekt 
som samarbetar. Främsta skillnaden är att sekvensdiagrammens vikt ligger vid att visa i 
vilken ordning detta sker – i förhållande till tiden. Samarbetsdiagram är mer utformade för 
att spara plats. 
 
Tillståndsdiagram: Används för att visa livscykeln för ett objekt genom att berätta om 
vilka tillstånd objektet kan ha efter att ha fått påverkan utifrån eller inifrån. 
Tillståndsdiagram kan vara användbara för att beskriva tillstånden för ett objekt. De duger 
dock inte bra till att beskriva samarbeten mellan flera objekt. Tillståndsdiagram behövs 
sällan för alla objekt, utan mest för enskilda objekt där det måste klargöras vad det är som 
händer. 
 
Komponentdiagram: Används för att modellera fysiska saker som finns i en nod, som till 
exempel bibliotek, filer och dokument.  En komponent representerar paketeringen av 
logiska element som klasser och gränssnitt. En komponent är en fysisk och utbytbar del av 
ett system som efterlever och tillhandahåller en realisering av en uppsättning gränssnitt.  

3.2 OAIS 
 
OAIS står för Open Archival Information System och är ett arkiv som består av en 
organisation av människor och system som har accepterat ansvaret att bevara information 
och göra det tillgängligt för en benämnd del av samhället. OAIS-modellen är dock bara en 
rekommendation och behöver nödvändigtvis inte innebära att åtkomsten till arkivet skall 
vara begränsad. 
 
OAIS-modellen tillhandahåller ett ramverk för förståelse och ökad medvetenhet, både för 
stora och små arkiv samt avancerade och enkla arkiv, om långtidsbevaring och åtkomst.  
Den tillhandahåller även koncept för organisationer som inte har arkiv att hjälpa till i 
bevaringsprocessen. Detta innebär att ett ramverk för terminologi och koncept för att 
förklara och jämföra arkitekturen på nuvarande och framtida arkiv samt en förklaring och 
jämförelse av och mellan strategier och tekniker för långtidsbevaring. Tanken är att 
långtidsbevarande skall nå en större marknad som fler kan nå. 
 
OAIS-modellen visar på flera bevaringsfunktioner som till exempel ingest, archival 
storage, data management, access och dissemination. Den visar också på överföring av 
digital information till nya media och format samt på utbytet av information mellan arkiv. 
Den identifierar även både externa och interna gränssnitt till arkivets funktioner. [OAI02] 
 
Den här modellen (se figur 1) visar den omgivande miljön runt OAIS. Utanför OAIS finns 
producenter, konsumenter och administration. Producenterna ger den information som skall 
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bevaras, management sköter arkivet och konsumenterna använder arkivet för att söka och 
läsa informationen. 

Figur 1 OAIS och dess omgivande miljö 

Här följer en bild (se figur 2) över hur OAIS-modellen ser ut. Bilden visar bara på de 
viktigaste informationsflödena och pilarna mellan entiteterna visar på hur de kommunicerar 
mellan varandra. Det som finns inom det rödmarkerade området är det som vi kommer att 
fokusera på vid framtagningen av vår applikation.  

Figur 2 OAIS-modellen 

Här följer en kort beskrivning av de olika entiteterna och informationspaketen som skickas 
inom OAIS [OAI02]: 

Access: Entiteten innehåller funktioner som gör arkivet tillgängligt för användare. 

Administration: Entiteten innehåller de funktioner som behövs för att kontrollera 
operationerna av de övriga entiteterna. 
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Archival Information Package (AIP): Ett informationspaket som innehåller original 
informationen (utom dess historia och ursprung) samt lagringsbeskrivningar som finns 
lagrade i OAIS. 
 
Archival Storage: Här lagras och hämtas AIPs. Archival Storage tar även emot AIPs från 
Ingest för permanent lagring. 
 
Data Management: I denna entitet finns funktioner som skapar, underhåller och ger 
åtkomst till information. Exempel på detta är kataloger som visar på vad som kan hämtas 
från Archival Storage. 
 
DIP: Informationspaket som erhålls från en eller flera AIPs och skickas till konsumenter 
som har gjort en förfrågan till OAIS. 
 
Ingest: Entiteten innehåller funktioner som accepterar SIPs från producenter, gör i ordning 
AIPs för lagring samt ser till att AIPs och dess beskrivande information fastställs inom 
OAIS. 
 
Preservation Planning: Entiteten innehåller funktioner som övervakar OAIS och ser till 
att informationen som finns lagrad I OAIS är tillgänglig för användare över en lång tid, 
även om den ursprungliga datamiljön förändras. 
 
SIP: Informationspaket som kommer från producenten för att skapa en eller flera AIPs. 

3.3 24-timmarsmyndigheten 
 
24-timmarsmyndigheten är en strävan mot att samordna en elektronisk förvaltning som 
syftar till att svara mot de ökade förväntningarna på service från den offentliga sektorn till 
medborgare. En del i utvecklingen är att ge stöd för utvecklingen av offentliga webbplatser 
som gör det möjligt för att så många användare som möjligt skall kunna söka och läsa 
information samt enkelt och effektivt interagera via webbplatsen. För att uppfylla detta 
finns Vägledning 24-timmarswebben 2.0 som ger anvisningar och som syftar till att skapa 
förutsättningar för att den offentliga sektorns webbplatser skall uppnå visionen om 24-
timmarsmyndigheten. [STA03] 

3.4 W3C och WAI 
 
W3C, World Wide Web Consortium är en organisation som arbetar för att tillgängliggöra 
Internet för människor med funktionshinder. De har tagit fram en handlingsplan, WAI, 
Web Accesibility Initiative, där de tar fram lösningar för människor med syn-, hörsel-, 
förstånds- och neurologiska handikapp. WAI:s arbete består bland annat i följande: 
 

• Utarbeta riktlinjer för tillgänglighet (både pedagogisk och teknisk)  
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• Se till att webbtekniken stöder tillgänglighet  
• Utveckla verktyg för att utvärdera och underlätta tillgänglighet  
• Bedriva utbildning och informationsspridning  
• Samverka med forskning och utveckling  

 
WAI har tagit fram krav på vad som skall krävas av en webbsida föra att den skall vara 
tillgänglig för alla människor. De olika kraven gäller alltifrån vilka färger som skall 
användas till vad det skall stå på knappar och hur navigeringen på en webbplats skall vara 
utformad. [W3C99] 

3.5 Konvertering av bildformat 
 
Att upprätthålla digitala objekt över tiden är en viktig del av digital arkivering. Eftersom 
dagens teknologi, snabbt utvecklas är det viktigt att se till att migrering av digitala objekt 
följer samma utveckling. När ett format blivit gammalt används ett migreringsverktyg för 
att se till att exempelvis en bild ska kunna användas på andra plattformar. Det enda sättet 
att se till att en migrering genomförts utan några fel är genom att konvertera tillbaka det 
migrerade objektet till sin originalform, och om detta konverterade objekt ser likadant ut 
som originalobjektet har ingen data förlorats och originaliteten har bevarats.  
 
Utvecklingen av öppna standarder för olika filformat är intressant. Om gällande trend är att 
definiera och följa standards, så borde det vara vettigt att konvertera till ett format som 
liknar just en av dessa standarders. Bara för att ett format just nu är gällande standard inom 
ett område behöver det inte betyda att formatet är uppbyggt på ”god design”. [MEL05] 

3.5.1 Bildformat 
 
I detta fall är tanken att istället för att dubbellagra en bildfil, där ena filen är originalet och 
den andra är en kopia som används ”under drift”, så klonas originalbilden och konverteras 
till ett ”enklare” format som används vid presentationen. Originalbilden finns lagrad i 
TIFF-format. Nedan följer en presentation av fyra olika format som skulle kunna användas 
vid presentation av lagrad bild i detta projekt (även TIFF). Information angående fördelar 
och nackdelar som i detta projekt känns väsentligt kommer att tas upp. [NEE05] 
 
TIFF (Tagged Image File Format) 
 
Fördelar: Kan spara i flera lager, förlorar ingen information vid komprimering, har stor 
support, är mångsidigt. 
Nackdelar: I icke komprimerat format är filerna stora, komprimerade TIFF-filer stöds inte 
av alla bildvisningsprogram på grund av tidigare licensieringsproblem.  
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
 
Fördelar: 16,7 miljoner färger, liten storlek. 
Nackdelar: Data förloras vid sparning av en fil. Bild kvalitén blir sämre varje gång en Jpeg 
”skriver över” sig själv.   
 
BMP (Bitmap) 
 
Fördelar: Ett icke komprimerat format, stor support. 
Nackdelar: Stora filer. 
 
PNG (Portable Network Graphics) 
 
Fördelar: Gamma Correction gör att bilden behåller samma ljushet över alla plattformar. 
Förlorar ingen data vid komprimering. Är av open-source vilket betyder att inga licenser 
behöver betalas för att använda formatet.  
Nackdelar: Komprimerings algoritmen är komplicerad och därför tar det längre tid att 
spara en fil i PNG format än i andra.  

3.6 Samband mellan digitala objekt 
 
Digitala objekt behöver vara organiserade i grupper som hör till samma område för att 
kontexten av ett individuellt objekt och sambandet mellan objektet och andra i en 
ärendehanteringsprocess bevaras. Handlingar är grupperade i ärenden, som är allokerade 
till ett ärendeslag. Specifika scheman (filer) kopplas till handlingarna. Detta kan visas på 
följande sätt. [ERM02] 
 

• Ärendeslag 
o Ärende 

� Handling 
• Fil 
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4 Genomförande 
 
Detta kapitel tar upp det tillvägagångssätt som vi använt oss av för att utveckla 

applikationen. Vi kommer här att förklara hur de olika delarna som vi jobbat med har 

planerats och genomförts. 

4.1 Utvecklingsansats 
 
För att genomföra projektet har vi använt oss av en förenklad utvecklingsmodell (se Figur 
3). Modellen är hämtad från Andersens bok, Systemutveckling, och vi har förenklat den lite 
eftersom att vi inte kommer att gå in på alla steg som Andersen tar upp i sin modell. 
[AND94] 
 

 
Figur 3 Förenklad utvecklingsmodell 

 
För att genomföra de olika faserna i utvecklingsmodellen har vi använt oss av olika UML-
diagram som till exempel användningsfallsdiagram för att beskriva de krav som ställts på 
applikationen, sekvensdiagram och klassdiagram. Vi har i samråd med vår handledare inte 
tagit med alla olika diagram som finns inom UML, vi har bara tagit med dem som vi ansåg 
vara viktigast. 

4.2 Förändringsanalys 
 
Under förändringsanalysfasen skall verksamhetens problem och möjligheter identifieras. De 
arbetsuppgifter som genomförs under den här fasen är att beskriva nuläget och önskad 
situation och därefter vilka åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda verksamhetens 
problem. Här beskrivs olika alternativ som kan lösa dessa problem. [AND94] 
 
Denna fas skall beskriva nuläget, den önskade situationen samt förändringsbehovet. Detta 
har vi dock inte själva kunnat påverka eftersom vår uppgift redan var fastställd av vår 
uppdragsgivare. Det material vi fått pekar på behovet av att förändra det sätt på vilket 
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information lagras och hanteras i dagsläget. Dagens digitala information riskerar att gå 
förlorad med den teknik som används, detta på grund av den snabba tekniska utvecklingen 
vad gäller hård- och mjukvara. Målet (se 1.5 Målformulering) är därför med detta projekt att 
utveckla en metod/applikation för att presentera den långtidsbevarade digitala informationen 
så som den såg ut i driftsmiljö.  

4.3 Analys 
 
Här analyseras verksamheten och informationssystemet, här avgörs också på vilket sätt 
informationssystemet kan underlätta verksamhetens arbete. Analysen resulterar i en 
kravspecifikation som berättar vad informationssystemet skall innehålla och på vilket sätt 
det skall vara utformat. Under analysen jobbar användare och systemerare tillsammans för 
att komma fram till en lösning som uppfyller beställarens krav. [AND94] 
 
Vi började denna fas med att göra ett användningsfall för att sedan fortsätta med 
kravspecifikationen och domänmodellen. 

4.3.1 Användningsfall 
 
Användningsfallet (se Bilaga 1) innehåller flera aktörer men vi kommer under resten av 
projektet bara att fokusera på en aktör, nämligen en vanlig medborgare. Denna avgränsning 
gjorde vi efter en diskussion med vår handledare. Han tyckte att det var den viktigaste 
aktören att ta i beaktande eftersom den största målgruppen kommer att vara vanliga 
medborgare.  

 
För att göra användningsfallet började vi med att identifiera aktörerna som skall interagera 
med applikationen. Vi identifierade tre aktörer och dessa var: 
 

• vanlig användare 
• forskare 
• arkivarie 

 
Dessa aktörer visar vi i vårt användningsfall och sedan identifierade vi aktörernas krav på 
systemet, dessa krav var fastställda i projektet.  
 

• En vanlig användare skall kunna söka och läsa personliga handlingar och ärenden  
• En forskare skall kunna söka och läsa handlingar och ärenden från flera personer, för 

exempelvis släktforskning  
• En arkivarie skall kunna lägga till metadata  

 
Användningsfallet med vanlig medborgare (se Bilaga 2) förklarade vi sedan med hjälp av 
användningsfallstext (se Bilaga 2) för att tydligt beskriva hur det skall fungera.  
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4.3.2 Kravspecifikation 
 
Efter framtagningen av vårt användningsfall började vi att arbeta på vår kravspecifikation, 
den har sedan legat till grund för vår design av applikationen. 
 
De funktionella kraven har vi inte i någon större utsträckning kunnat påverka själva, dessa 
krav var fastställda i projektet och var huvudmålen med applikationen. De ickefunktionella 
kraven var dock krav som vi själva kunde påverka, och till detta har vi tagit hjälp av E-
nämndens Vägledning för 24-timmarswebben 2.0, W3C och WAI. Här fanns en mängd 
olika krav som vi bör tänka på men vi har försökt ta fram de ickefunktionella krav som vi 
anser är de viktigaste för vår del. Eftersom att applikationen är en enklare version har vi 
heller inte tagit alla ickefunktionella krav i beaktande. 
 
Den tänkta användaren skall inte behöva ha omfattande förkunskaper för att använda vår 
prototyp, möjligtvis kan lite datorvana behövas. Användargränssnittet kommer att vara 
enkelt vilket gör att alla skall kunna använda programmet.  

4.3.3 Funktionella Krav 
 
Krav som specificerar vad ett system skall klara av utan att väga in fysiska begränsningar – 
fokuserar på det faktiska beteendet.  
 
Programmet skall: 

• presentera handlingar så som de var i sitt ursprungliga skick med avseende på 
utseende, ej funktionalitet 

• visa statiskt slutgiltiga tillstånd, ej dynamiskt beteende. Med detta menas att 
exempelvis olika fält i blanketten är ifyllda med enbart det värdet som den 
ursprungligen fyllts i med.  

• visa och presentera många vyer och olika versioner av dessa. Det skall gå att se en 
blankett ifylld och tom. 

• arkivera presentationen enskilt och kopplas till arkivobjekt (1 – många). Det vill 
säga att flera objekt kan höra till en handling. 

• hantera flera vyer som kan ingå i en logisk enhet (ex. ärendeprocessen). Vyer som 
hör till varandra ska kopplas logiskt i en följd för att användaren enkelt ska kunna 
följa en ärendeprocess. 

• visa viktiga bilagor och koppla dessa till hemmahörande skärmvy 
• konvertera skärmvyer till lämpligt format och ej visas i det lagrade TIFF formatet  
• visa en tidsföljd av bilder till ett ärende 
• utföra olika uppgifter beroende på vilken användare som inne i programmet:  

o En vanlig medborgare skall bara kunna söka sina egna handlingar 
o En arkivarie skall kunna lägga till metadata och nya arkivobjekt 
o En forskare skall kunna söka handlingar för till exempel släktforskning. 
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4.3.4 Ickefunktionella krav 
 
De ickefunktionella kraven på ett program är alla de krav som inte har att göra med vad 
programmet skall göra utan hur det skall fungera. De ickefunktionella kraven sätter med 
andra ord begränsningar på de funktionella kraven. Typiska exempel på ickefunktionella 
krav är prestanda, tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet mm. Det är mycket viktigt att 
beakta de ickefunktionella kraven innan applikationen börjar utvecklas. Det är också viktigt 
att uttrycka dessa krav så att de går att verifiera om de uppfylls. Arkitekturen måste 
garantera att de ickefunktionella kraven kan lösas, därför är det nödvändigt att klargöra vilka 
dessa krav som ställs på systemet. Vi kommer att ta upp de ickefunktionella krav som vi 
anser är viktigast för oss att tänka på. Dessa krav baseras på E-nämndens Vägledning för 24-
timmarswebben 2.0, W3C och WAI. 
 
Användbarhet 
 
Offentliga webbplatser skall vara utformade så att de inte utesluter grupper av medborgare. 
Med andra ord skall webbplatser vara tillgängliga för alla och ge tillgång till samma eller 
likvärdig information, oavsett faktorer såsom ålder, kön, funktionshinder och etnisk och 
kulturell bakgrund. Det är även viktigt att beakta att behov och förutsättningar är mycket 
olika från person till person. Programmet skall ge stöd för användarens sätt att tänka och gå 
att anpassa till enskilda. Ett tillgänglighetsperspektiv innebär dessutom att strukturen och 
navigeringen skall vara begriplig också för den som till exempel inte kan se strukturen. 
Konsekvens och förutsägbarhet är viktigt för alla, men speciellt för de som har problem med 
uppfattningsförmågan. En av grundtankarna för hög tillgänglighet är att användaren själv 
skall kunna påverka delar i presentationen som skapar problem. Ett exempel är att 
användaren kanske har svårt att läsa texten och vill förstora textstorleken. 
 

• Se till att text och bilder är begripliga när de visas utan färg.  
 Om endast färg används för att överföra information kan användare som inte kan 

skilja mellan olika färger och användare med utrustningar som inte har färgskärmar, 
eller icke-visuella skärmar, inte se informationen. När förgrund och bakgrund har 
färgtoner som ligger nära varandra, kommer de inte att ha tillräckligt hög kontrast 
när de visas på en monokrom bildskärm, eller ses av användare som är färgblinda. 

 
• Tillhandahåll information som ger användaren möjlighet att förstå var i 

dokumentet han/hon är, och förstå komplexa sidor och element.  
 Att gruppera element och tillhandahålla information som förklarar hur de förhåller 

sig till varandra är användbart för alla användare. Komplexa relationer mellan delar 
av en sida kan vara svåra för den som har svårt att se eller förstå att begripa.  
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• Tillhandahåll tydliga och konsekventa navigationsanvisningar - information om 
var användaren är, navigationslister, en karta över webbplatsen - för att öka 
sannolikheten att en person finner vad de söker på din webb.  
Tydliga och konsekventa navigationsanvisningar är viktiga för användare med 
svårigheter att förstå eller se, men är till fördel för alla användare.  

 
• Se till att dokument är lättillgängliga, tydliga, och inte tillkrånglade så de är 

enkla att förstå.  
 Konsekvent sidlayout, diagram och bilder som är lätta att känna igen, och ett 

lättbegripligt språk är till fördel för alla användare. De hjälper särskilt människor 
med svårigheter att förstå, som har svårt att läsa. Att använda enkelt och 
lättbegripligt språk gör kommunikation lättare. Men skriven information kan också 
innebära ett problem för dem som har inlärningssvårigheter, eller svårt att förstå, 
liksom för dem som inte är vana att läsa svenska, liksom de som är vana att 
kommunicera med teckenspråk.  

 

• Se till att rörliga, blinkande, rullande, eller självuppdaterande objekt och sidor 
kan pauseras eller avbrytas.  
En del människor med synsvårigheter eller svårigheter att uppfatta kan inte läsa text 
som rör sig. Rörelse kan också vara en distraktion som gör att man missar resten av 
sidan. Skärmläsare kan inte heller läsa rörlig text. Den som har svårigheter att röra 
sig kan också ha problem att röra sig snabbt nog för att interagera med rörliga ikoner 
och liknande.  

 
Svarstid 
 
Det finns inga bestämda regler för hur lång tid en webbsida får ta att ladda. Det är dock 
troligt att användare inte accepterar svarstider som överstiger 10 sekunder för ”mindre” 
webbsidor. För nerladdning av större sidor och bilagor i form av dokument, videosekvenser 
eller andra filer bör användaren upplysas om att nerladdningen kan ta en viss tid. Det kan 
vara svårt att ställa krav på en gemensam svarstid på samtliga sidor på en webbplats. 
 
Användargränssnitt  

Användargränssnitten bör utformas så att symboler och andra grafiska element, förklarande 
texter och begrepp samt klickbara fält och andra interaktiva komponenter presenteras på ett 
enhetligt sätt och bli enkla och tydliga att ta del av. Program blir även produktiva om de 
anpassas till människans psykologiska egenskaper. Ett gränssnitt bör därför utformas så att 
det aktiverar befintlig kunskap i användarens minne. 
 
Säkerhet 
 
Om personuppgifter hanteras på webbplatsen (till exempel i samband med ärendehantering) 
skall användaren få reda på hur uppgifterna kommer att behandlas innan uppgifterna läggs 
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in. Informationen skall innehålla detaljer om säkerhet, konfidentialitet, vilket syfte 
insamlingen av information har och vilka konsekvenser det får om användaren har 
förhindrat cookies i webbläsarens inställningar. Av säkerhetsskäl kan exempelvis 
utloggning efter en viss tid krävas. I dessa fall bör det vara möjligt för de användare som 
behöver utökad tid att kunna få det. I de fall inloggning krävs för att utföra en tjänst eller när 
användaren påbörjat en beställning vi en webbtjänst är det inte ovanligt att det finns 
inbyggda tidsbestämda händelser. Det vanligaste är att användaren loggas ut eller tappar 
kontakten med servern efter en viss tids inaktivitet. Problemet här kan vara att användaren 
inte är inaktiv på så sätt att han eller hon lämnat sin dator utan att logga ut. Användaren kan 
till exempel läsa/tolka en sida så långsamt att tiden som är satt för inaktivitet är passerad 
innan användaren är klar med sidan. Det kan också vara att användaren upptäcker att han 
behöver plocka fram vissa uppgifter, som behövs för den aktuella tjänsten. 
 
Att publicera diariet på webben är ett stort steg mot att göra myndigheter mer offentliga. Ett 
stort antal hänsynstaganden måste göras, framförallt måste intresset av ökad insyn ställas 
mot skyddet av den personliga integriteten. Hur diariet skall publiceras på webben skiljer 
sig mellan olika myndigheter, men ett antal frågor som måste behandlas är: 
 

• Hur skall sekretessbelagd information döljas vid webbpublicering? 
• I vilken utsträckning bör information om handläggare hos myndigheten finnas i 

diariet? 
• Hur skall möjligheterna försvåras att göra automatiska kartläggningar av enskilda 

personer? 
• Hur länge skall information i diariet vara tillgänglig? 
• Hur skall informationen och sökmöjligheterna i diariet utformas så att de blir 

begripliga för utomstående, utan att hindra myndighetens interna arbete? 
• Hur bör databaserna med diariet hanteras vid övergången till ett webbpublicerat 

diarium? 
 
Det finns vissa regler och rättsliga frågor som är förknippade med att myndigheten gör sina 
diarier tillgängliga via Internet. Dessa är:  
 

• Sekretesslagen (1980:100), SekrL 
• Arkivlagen (1990:782) 
• Personuppgiftslagen (1998:204), PUL 
• Personuppgiftsförordningen (1998:1191), PUF 
• Registerförfattningar (författningar som reglerar behandling av personuppgifter inom 

vissa områden) 
 

Standarder 
 
Det finns ett mål att medborgare och företag endast skall behöva kontakta en organisation 
för att få sitt ärende utfört, även om det krävs uppgifter från andra organisationer. Syftet är 
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att erbjuda bättre service, oavsett om servicen tillhandahålls av stat, kommun eller landsting. 
För att uppnå detta krävs samverkan och införandet av gemensamma standarder som kan 
utnyttjas för effektivt informationsutbyte mellan verksamheterna. Det behövs även en 
gemensam förståelse för hur tjänsterna genom samverkan kommer medborgarna bäst till 
nytta. Perspektivet bör hela tiden vara att den enskilda har ett ärende som skall behandlas. 
Ur det perspektivet kan den traditionella ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och 
landsting bli av underordnad betydelse. Genom etablerade standarder skapas 
förutsättningarna för ett kostnadseffektivt informationsutbyte. Enskilda verksamheter 
slipper lägga resurser på att ta fram egna lösningar, och arbetet med att integrera tjänster blir 
enklare. Standardisering är den viktigaste enskilda faktorn för att åstadkomma hög 
tillgänglighet. 
 
Krav på viss hård- och mjukvara 
 
Det finns flera faktorer som påverkar prestandan: serverns hårdvara, serverns 
överföringshastighet av information till Internet, mängden information som ska föras över, 
mängden arbete servern behöver utföra för olika aktiviteter, användarens 
uppkopplingshastighet med mera.  
 
Designmål 
 
Detta är ickefunktionella krav som inte är direkt observerbara för den som använder 
applikationen. Men de är ändå mycket viktiga eftersom de har stor betydelse för möjligheten 
att bibehålla och förändra funktionella och icke funktionella krav under systemets hela 
livstid. Några av designmålen är att applikationen skall vara: 
 

• Lättutökat – En applikation/program skall vara lätt att bygga ut med fler funktioner. 
• Underhållbart - Det är viktigt att underhållet av webbplatsen finns med i planerna 

redan från början och att uppdateringar görs kontinuerligt. Rutiner skall finnas så att 
sidorna regelbundet granskas. Hur ofta detta behöver göras beror på innehållets art 
och vikten av korrekthet. Det bör normalt göras minst en gång per år. 

• Plattformsoberoende- Myndigheternas webbplatser skall vara åtkomliga med 
program som inte kostar något eller tvingar användaren att använda en viss 
datorplattform.  

• Testbart – Testning och utvärdering är en viktig del i utvecklingen av alla 
webbplatser. För samtliga former av testning är det viktigt att den är planerad och 
utförs strukturerat. För komplexa webbplatser som kräver mycket utvecklingsarbete 
används ofta särskilda metoder för att testa och skapa testfall. Prestanda skall också 
testas när en ny webbplats tas fram, för att säkra att webbplatsen klarar av det 
förväntade antalet samtidiga användare. Detta är speciellt viktigt för mer avancerad 
ärendehantering. Testet ger viktig information om eventuella flaskhalsar och ger 
möjlighet att skapa en plan för framtida uppgraderingar av hårdvaran. 
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4.3.5 Domänmodell 
Domänmodellen beskriver den del av verkligheten som programmet skall hantera. 
Verkligheten beskrivs i termer av klasser, attribut och associationer. Dessa termer är bara ett 
sätt att beskriva verkligheten. Syftet med domänmodellen är att den skall vara utgångspunkt 
när vi sedan börjar utveckla programmet. Den underlättar utvecklingen eftersom den 
förklarar bättre vad löpande text är gör. [ISK05] 
  
När vi tog fram domänmodellen (se Bilaga 3) började vi med att identifiera de klasser som 
finns i applikationen och de klasserna var: 
 

• Användare 
• Inloggning 
• Ärendeslag 

 
Efter att vi identifierade klasserna fyllde vi dessa med attribut och sedan kopplade vi ihop 
klasserna för att visa hur de hänger ihop. 

4.4 Utformning 
 
I denna fas designas systemet. Utformningsfasen brukar betecknas som en hur-orienterad 
fas. Här bestäms systemets tekniska lösning utifrån kravspecifikationen, det vill säga hur 
lösningarna skall designas. Här görs beskrivningstekniker som ligger till grund för 
realiseringen av systemet samt val av programvara. [AND94] 
 
För att kunna göra en bra design gjorde vi först ett sekvensdiagram där vi visade på vad som 
kommer att ske i applikationen, sedan gjorde vi ett klassdiagram där alla klasser, attribut 
och relationer finns beskrivna. 

4.4.1 Sekvensdiagram 
 
Sekvensdiagrammet visar på hur och i vilken ordning information flödar mellan objekten 
och vilka objekt som samarbetar med varandra. För att göra sekvensdiagrammet var vi 
tvungna att först sätta oss in i hur själva programmet skall fungera, Vad gör användaren 
först? Vad händer sen? För att komma fram till en bra lösning undersökte vi OAIS-
modellen, där arbetsflödet ser ut på detta sätt (se Figur 4) 



 

21 

 
Figur 4 – Beskrivning av hur en sökning i OAIS-modellen fungerar 

 
Efter att vi studerat OAIS-modellen diskuterade vi gemensamt inom gruppen och vi kom 
fram till följande: 
 

1. Användaren måste först logga in, detta sker mot inloggningsdatabasen. 
2. Efter inloggning hämtas en lista på ärenden som tillhör användaren. 
3. Användaren kan därefter välja det ärende han/hon vill se. 
4. Det valda ärendet hämtas från XML-databasen och presenteras för användaren. 

 
Utifrån detta arbetade vi sedan fram ett sekvensdiagram (se Bilaga 4). 

4.4.2 Klassdiagram 
 
Efter sekvensdiagrammet gjorde vi ett klassdiagram (se Bilaga 5). Här visar vi på alla de 
underklasser som finns och hur de är kopplade mellan varandra. Underklasserna fyllde vi 
även med nödvändiga attribut. Detta hjälpte oss sedan med själva programmeringen genom 
att visa de kopplingar och attribut som behövs i själva applikationen. 

4.4.3 Design av presentationsvy 
 
När klassdiagrammet var klart började vi designa presentationsvyn (se Bilaga 6). Designen 
gjorde vi i Visual Basic (VB) som är ett enkelt program för att designa, vi gjorde några olika 
versioner men till slut bestämde vi oss för en av dessa. Designen baserades på de krav som 
vi beskrivit i kravspecifikationen (se avsnitt 4.3.2 Kravspecifikation). Ett av de krav vi hade 
var att kunna visa på en tidsföljd i en ärendehanteringsprocess och för att uppnå detta krav 

Access 

Data Management 

Archival Storage 

2 

3 

6 

7 

Consumer 

1 

4 

5 
8 

1. Förfrågan över vad kunden vill se – sökning 
2. Skickar förfrågan till DM som hämtar information från en databas utifrån valda sökparametrar 
3. Träffarna i databasen skickas via DM till Access 
4. … som i sin tur visar träffarna för kunden 
5. Kunden väljer ärenden hon/han vill titta närmare på 
6. Dessa val hämtas från AS i form av XML scheman 
7. XML scheman skickas till Access där de sammanställs 
8. Denna sammanställning visar valda ärenden (skärmvyer) till kunden 
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har vi valt att använda oss av en trädstruktur vilket förenklar navigering. I övrigt har vi 
försökt att göra en enkel design, utifrån kraven, som skall underlätta för alla användare. 

4.5 Realisering 
 
Under realiseringsfasen sker själva programmeringen. Programmerarna skriver programmet 
utifrån de krav och beskrivningar som tidigare tagits fram och med det 
programmeringsspråk som bedömts som mest lämpligt. [AND94] 
 
För att programmera applikationen har vi använt oss av programmeringsspråket Visual 
Basic.net. Data hämtas in från en XML-fil och en läsare går igenom hela strukturen där den 
hämtar upp bildinformation som bland annat består av filnamn, bredd och höjd. Även 
objekten som skall finnas på bilden läses in, dessa objekt kan bland annat vara textboxar, 
checkboxar, labels och radiobuttons. Först konverteras bilden från Tiff till PNG-format 
innan den visas på skärmen, sedan skrivs objekten ut på rätt positioner, rätt storlek och 
innehållandes rätt data. 
 
Eftersom XML-filen som används vid lagring av bild och metadata inte har en struktur som 
vi kan använda för att visa på tidsföljd i en ärendehanteringsprocess blev vi tvungna att 
skapa en egen XML-fil som passar bättre för detta. Utifrån denna fil skapas en trädvy där 
användaren dubbelklickar på en nod som är kopplad till typen av XML-fil som vi tidigare 
nämnt och genom detta presenteras bilden och dess kringinformation för användaren.  

4.5.1 Källkodsexempel 
 
Ett system kan snabbt komma upp i relativt stora bestånd av kod, därför kommer vi att 
presentera bitar av olika kodfragment (se Bilaga 7) där vi visar hur vi gjort vissa lösningar i 
koden.  
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5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de resultat som vårt arbeta har resulterat i, vi kommer 

även att visa på detta i form av screenshots som kommer att finnas som bilagor. 

5.1 Resultatet av projektet 
 
Vårt projektarbete har resulterat i en rapport samt en prototyp. Vi har i rapporten modellerat 
en applikation som skall kunna presentera ett långtidsbevarat ärende så som det såg ut då det 
ärendet behandlades. Modelleringen har gjorts efter olika krav som finns för denna typ av 
system. Rapporten beskriver en applikation som har bland annat följande funktioner och 
uppfyller följande krav:  
 

• Inloggning  
• Olika användarnivåer, vanlig användare, arkivarie, forskare  
• Enkel navigering (en användare skall bland annat kunna se var i ett ärende han/hon 

är)  
• Funktion för att förstora bilden  
• Funktion för att skriva ut en handling  

  
Vårt projektarbete har resulterat i en prototyp som är uppbyggd efter en del av de krav som 
har ställts på applikationen. Flera av de funktioner som skall finnas i en applikation av det 
här slaget och som vi har modellerat för finns dock inte med i vår prototyp. De funktioner 
som vi har valt att realisera i prototypen är bara de som är mest väsentliga. Vi har lämnat 
bort funktioner som inloggning, olika typer av användare, navigera mellan handlingar i ett 
ärende med mera.  
 
Vår prototyp kan läsa in en ögonblicksbild av ett formulär samt ett XML-schema. XML-
schemat innehåller metadata, det vill säga det data som ett formulär innehåller samt 
kringinformation som säger var i en bild objekten skall vara och vilken storlek dessa skall 
ha med mera. Metadatan säger också vilka objekt som bilden innehåller exempelvis textfält, 
checkboxar, radiobuttons samt dess positioner. Den går dock inte in på detaljer som vilka 
färger, ramar, teckensnitt och textstorlek dessa objekt använder. 

5.2 Är målen uppnådda? 
 
Målen med projektet är uppnådda genom att vi i rapporten har beskrivit en applikation som 
uppfyller de krav som vi i början hade på applikationen och som vi under arbetets gång har 
arbetat fram.  
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Vi förstod dock tidigt att vi inte kunde utveckla en applikation som uppfyllde alla dessa 
krav. Några av de funktioner vi har modellerat skulle i och för sig ha varit intressant att 
demonstrera i applikationen. En av dessa funktioner är exempelvis den att en användare ska 
kunna navigera mellan olika handlingar i ett ärende och hela tiden se var i ärendet han/hon 
är. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera olika delar av projektet, vi kommer att diskutera 

resultatet, metoden som vi använt oss av samt hur arbetet i gruppen har fungerat. 

6.1 Resultatdiskussion 
 
De avgränsningar som vi hade, både våra egna och de vi diskuterade fram i samråd med vår 
handledare, underlättade vårt arbete eftersom tiden inte hade räckt till för att täcka alla 
aspekter som vi kunnat arbeta med. Våra diagram innehåller fler funktioner och aktörer än 
vad vår applikation slutligen innehöll, detta beror på att vi i slutändan visar en demonstrator 
där vi antagit att exempelvis en inloggning redan skett.    
 
Vår applikation skulle ha uppfyllt kravet på plattformsoberoende om den hade 
programmerats i Java, vi genomförde dock inte detta eftersom vi ansåg att erfarenheterna av 
Java inom gruppen inte var särskilt stor. Vår tanke var därför att programmera i ASP.net 
men grund av några tekniska problem där bland annat skolans version av ASP.net inte hade 
de funktioner som vi behövde för att kunna arbeta med detta program, kunde vi inte heller 
göra detta. Vi fick istället använda oss av VB.net, som i sin tur innebar att vi istället för en 
webbapplikation utarbetade en windowsapplikation, utifrån de krav som vi hade. Vi har 
försökt visa på de icke funktionella krav som vi ansåg vara väsentligast, som exempel: 
 

• Vi har använt oss av få färger för att underlätta för till exempel färgblinda. 
• Vi har använt en enkel sidlayout och enkla grupperingar av element samt ett 

lättbegripligt språk som skall underlätta för alla. 
• Vi har inte använt oss av rörliga bilder, detta för att ytterligare underlätta för 

användarna. 
• Vi visar på tydliga och konsekventa navigationsanvisningar för att hjälpa 

användarna att förstå vart de är. 
 
Men eftersom det blev en windowsapplikation istället för en webbapplikation uppnådde vi 
inte riktigt alla krav som vi hade, vilket var olyckligt eftersom en webbapplikation mera 
hade följt vår kravspecifikation.  
 
Angående konverteringen av presentationsbilden, valde vi att inte följa rådet med att följa en 
gällande trend och bestämde att presentationsbilden skulle visas i PNG-formatet. Eftersom 
denna bild inte skall användas vid migrering utan endast vid presentation kändes det rätt att 
välja ett format som är liten till storleken utan att den förlorar någon data vid komprimeringen, 
detta var det starkaste skälet till vårt val. Att filen tar lite längre tid att komprimera ser vi som 
ett hinder, men anser att det uppvägs med att formatet är av typen open-source och därmed 
licensfritt. För att se hur mycket det skiljer sig mellan en Tiff-bild och en PNG-bild visar vi 
här en jämförelse mellan två screenshots (se Figurerna 5 och 6).  
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Figur 5 En bild i TIFF-format 

 
 

 
 
Figur 6 Samma bild som i figur 5, fast konverterad till PNG-format 
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För att presentera sambanden mellan lagrade objekt och visa på en specifik tidsordning anser 
vi att en treeview är bra för detta ändamål. Den kan visa sambanden mellan olika digitala 
objekt som lagrats. För att ytterligare argumentera för användandet av en treeview tittar vi på 
några av kraven som ställs på projektet: 
 

• En treeview kan visar en tidsföljd av bilder till ett ärende 
• En treeview kan tillgängliggöra viktiga bilagor och kopplar dessa till hemmahörande 

skärmvy 
• En treeview har tydliga och konsekventa navigationsanvisningar för att hjälpa 

användarna förstå vart de befinner sig 
 
Om vi tittar på det andra kravet ser vi att vi kan bygga ut grupperingen och lägga till att 
bilagor kopplas till individuella filer. 
 

• Ärendeslag 
o Ärende 

� Handling 
• Fil 

o Bilaga 
 
Om denna struktur skulle presenteras i en treeview skulle den kunna se ut på följande sätt. 
 

 
Figur 7 En treeview som visar ordningen av lagrade objekt i en ärendehanteringsprocess 
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Vi anser att tanken med det hela, att göra en gemensam plats dit alla kan vända sig till för att 
läsa sina personliga handlingar och ärenden så som de såg ut i ursprungligt skick, är mycket 
bra. Det skulle underlätta för alla parter, dels för framtidens arbete med presentation av 
digital information och dels för användare i allmänhet som enklare kan nå sina egna 
ärenden. 
 
Det hela bör genomföras med ett plattformsoberoende program som till exempel Java, men 
det bör också finnas ett standardiserat XML-schema eftersom att det kan finnas svårigheter 
med att veta vilken information som finns vart i olika scheman. Varje ärende och handling 
bör även vara märkta på ett specifikt sätt, med till exempel datum och tid, vilket skulle 
underlätta arbetet med att kunna visa handlingarna och ärendena i rätt tidsordning. Ett enkelt 
exempel på detta skulle kunna vara:  
 

1. 2005-02-13, klockan 12.59:  Ansökan  
2. 2005-03-24, klockan 09.15:  Svar 
3. 2005-03-24, klockan 17.20:  komplettering 
4. 2005-04-16, klockan 14.36:  Beslut 

 
Detta måste dock vara konsekvent genom hela ärendeprocessen, datumet måste antingen 
vara det datum då ärendet skickas eller då ärendet kommer mottagaren tillhanda. 

6.2 Metoddiskussion 
 
Den systemutvecklingsmetod som vi använt oss av i detta projekt har fungerat bra, trots att 
den är tänkt för utveckling av stora informationssystem. Vi hade dock vissa problem med att 
placera våra UML-diagram i de olika faserna i systemutvecklingsmetoden. I övrigt passade 
utvecklingsmetoden bra till detta projekt. 
 
Våra UML-diagram har hjälpt oss att förstå vilka delar som ingår i applikationen samt hur 
dessa interagerar med varandra. De har också fungerat bra som diskussionsunderlag under 
arbetets gång. Vi har dock haft diskussioner om vilka diagram vi skulle använda oss av, alla 
var inte väsentliga och detta kom vi även fram till tillsammans med vår handledare. Vi 
kunde kanske ha använt oss av något fler diagram men vi vet dock inte om detta hade 
påverkat vårt övriga arbete på något sätt. 

6.3 Arbetet i gruppen 
 
Under projektets gång har vi alla någon period varit projektledare, men vi har trots detta haft 
ett delat ansvar i gruppen. Detta har fungerat mycket bra och vi har inte haft några konflikter 
inom gruppen, vi har visserligen haft olika åsikter om vissa saker men detta har inte 
inneburit några problem eftersom vi genom diskussion enats om en gemensam lösning. 
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Vår tidplan som vi arbetade fram i början av projektet anser vi har fungerat bra, det uppstod 
dock en viss förskjutning av vissa delar eftersom vi hade problem med att få fram 
exempeldata som vi kunde arbeta med. Vi fick i början av projektet information om att vi 
skulle få exempeldata från försäkringskassan, men efter många turer fram och tillbaka fick 
vi inte dessa exempeldata. På grund av dessa turer gick mycket tid åt att vänta och diskutera 
kring detta problem, tid som vi annars hade kunnat använda till viktigare saker. 
 
Vi har under projektets gång fördelat arbete lite olika beroende på vad vi har gjort. Under de 
inledande veckorna var det mycket teoristudier och detta innebar mycket enskilda studier. 
Efter teoristudierna arbetade vi gemensamt med UML, kravspecifikation och 
beskrivningstekniker, detta för att kunna bolla idéer mellan varandra samt för att vi ansåg att 
ett gemensamt arbete skulle leda till ett bättre resultat. När vi började närma oss 
programmeringen blev arbetet mer uppdelat, Andreas och Stewen arbetade med designen av 
användargränssnittet utifrån de krav vi hade medan Lars undersökte olika 
programmeringslösningar. Efter dessa delar började Lars att programmera medan Andreas 
och Stewen började skriva på rapporten. Denna uppdelning fungerade bra och alla i gruppen 
visste vad som skulle göras. 
 
I övrigt har det, trots vissa problem, varit ett intressant projekt att arbeta med. Vi fick en 
inblick i hur det är att arbeta med projekt ute i ”verkligheten” och det är en nyttig lärdom att 
ta med sig. Visserligen har vi inte i detta projekt tagit i beaktande alla de uppgifter som 
finns inom ett ”riktigt” projekt men det har ändå gett oss nyttig information. 
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Bilaga 1 – Användningsfall (avancerad version) 
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Login Databas 
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metadata 
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material 
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inkluderar 

Spara 

inkluderar 

XML-schema 



 

 

Bilaga 2 – Användningsfall för vanlig användare 
 
 

Vanlig användare

Visa ärende

Logga in

Databas

Inloggningsdatabas

XML-databas

Användningsfall för vanlig 

användare

Söka ärende

Inkluderar

 
 

Användningsfallstext för inloggning 
 
Namn: Inloggning 
 
Sammanfattning: Användare loggar in som kund  
 
Indata: Personnummer och personlig kod 
 
Utdata: Bekräftelse om inloggning eller nekande till inloggning  
 
Aktörer: Initierare, ger input, använder output,  
                Inloggningsdatabas, innehåller användare, innehåller koder 
 
Ingångsvillkor: Användaren ej inloggad sedan tidigare 
 
Utgångsvillkor: Programmet avslutat, användare utloggad, ingen aktivitet på 10 minuter. 
 
Beskrivning: Användaren loggar in i programmet. 



 

 

1. Om godkänd inloggning: Ge rättigheter till sök/läs 
                         

2. Om icke godkänd inloggning: Registrera personnumret i loggfil samt 
registrera antalet inloggningsförsök. Om fler än 3 inloggnings försök - Spärra 
personnumret tillsvidare 

 
3. Om ingen aktivitet på 10 minuter: Logga ut användaren och eventuellt spara 
inställningar  

 
Undantag: Personnumret finns inte 
 

Användningsfallstext för sök/läs 
 
Namn: Sök/Läs 
 
Sammanfattning: Söker efter dataobjekt i databasen och visar resultatet av dessa på 
skärmen 
 
Indata: Personnummer, från datum och till datum 
 
Utdata: Träffarna ur sökningen, arkivobjekten 
 
Aktörer: Användaren, databasen och XML-databasen 
 
Ingångsvillkor: Resultat av sökning och resultat av sökning beroende av sök datum 
 
Utgångsvillkor: Programmet avslutat, användare utloggad eller ingen aktivitet på 10 
minuter. 
 
Beskrivning: 1. Användaren är inloggad: En lista på ärenden visas 
  

 2. Välj ärende: Användaren väljer ur listan det ärende han/hon vill läsa
                          

Om arkivobjekt inte finns:  Meddela att arkivobjekt inte finns 
  

 3. Valt ärende: Efter att användare valt ärende hämtas det från XML-
databasen och visas för användaren.  
 

 4. Användaren loggas ut: Genom utloggning eller genom inaktivitet. 
   
Undantag: Om arkivobjekt är sekretessbelagt visas inte detta 
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Bilaga 4 – Sekvensdiagram 
 

Press.vyAnv. IDB SDB XML-DB

Login(user)

Control(Login)

Answer(Login)

Search(Criterias)

Query(Search)

Answer(Search)

Select(Answer)

Query(Select)

Answer(Select)

Control(Time since

last command)

 



 

 

Bilaga 5 – Klassdiagram 
 

+Sök()

+Login()

-Losenord : String

-Namn : String

-Adress : String

-Postnr : Integer

-Ort : String

-Hemtelefon : Integer

-Mobil : Integer

Användare

+Läs XML-schema()

-ID : String

-Namn : String
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+Konvertering()

-Filename : String
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-Pos_y : Integer

Snapshot
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-Id : Integer

-Namn : String

Fil
Innehåller  

Kan ingå i

1 *

**

*

1

1

1

1

1

In
n
e
h
å
lle
r

In
g
å
r i

1

* 1

1

In
n
e
h
å
lle
r

In
g
å
r i

 



 

 

Bilaga 6 – Design av presentationsvy  

  



 

 

Bilaga 7 – Källkodsexempel 
 
Här kommer ett exempel på hur vi vandrar igenom XML-fil och läser av objekten med dess 
kring information.  
 
For i = 0 To root.WindowType.Application.ElementCount - 1 Step 1 

 

                '        myElementArrays.Clear() 

                keyIn = 

root.WindowType.Application.GetElementAt(i).ElementFamily.Application.Value(

) 

 

                Select Case keyIn 

 

                    'Select Case reader.Name 

 

                Case "TextBox" 

 

                        Call TextBoxHandler(i, keyIn) 

 

                        

'**************************************************** 

 

                End Select 

 

                'keyIn = 

root.WindowType.Application.GetElement.ElementFamily.Application.Value 

 

            Next i 

 

I riktiga koden består denna kod av flera cases, men vi visar bara på hur en textbox behandlas. 
Från case ”TextBox” anropas funktionen TextBoxHandler dit vart i XML-filen som processen 
befinner sig och vilken typ av objekt som behandlas. 
 

Private Function TextBoxHandler(ByVal i, ByVal keyin) 

 

        Dim Wsize As Integer 

        Wsize = 

Convert.ToInt16(root.WindowType.Application.GetElementAt(i).ElementApperance

.Layout.Size.Width.Value) 

        Dim Hsize As Integer 

        Hsize = 

Convert.ToInt16(root.WindowType.Application.GetElementAt(i).ElementApperance

.Layout.Size.Hight.Value) 

        Dim xCord As Integer 

        xCord = 

Convert.ToInt16(root.WindowType.Application.GetElementAt(i).ElementApperance

.Layout.Location.X.IntValue) 

        Dim yCord As Integer 



 

 

        yCord = 

Convert.ToInt16(root.WindowType.Application.GetElementAt(i).ElementApperance

.Layout.Location.Y.IntValue) 

 

        With pb_presentation 

            Dim myTextBox As New TextBox 

            With myTextBox 

                .Location = New Point(xCord, yCord) 

                .Size = New Size(Wsize, Hsize) 

                .Visible = True 

                .Enabled = False 

                .BackColor = Color.FromArgb(255, 255, 255) 

 

 

            End With 

            .Controls.Add(myTextBox) 

            'myTextBox.Show() 

            '.Show() 

        End With 

    End Function 
 


