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ABSTRACT 
The social community is structured around data, a lot of that data 
is stored in different types of databases. The meaning of this essay 
is to develop an interactive tool that will change the way database 
visualization is done, and also to research in which fields a tool of 
this type can be used. With the help of different methods we 
discovered areas where it could be of use, such as; presentation of 
a database, development and documentation of a database. The 
primary goal of the prototype was to make viewing of database 
structures easier, even people without prior database knowledge 
should be able to understand the structure. During the 
development we used prototypes. Their are two types of 
prototyping, high-fidelity and low-fidelity, both were used during 
the development. IDQ viewer is a prototype, which shows tables 
and columns in a database. One of the thoughts behind the tools 
functionality was that it should be platform independent, and also 
place independent. The tool became useful in different roles, as a 
learning tool, a political tool and a technical tool. As a result we 
can see that the usability of this tool has broadened. There exists a 
strong public need of tools that will generate this type of database 
visualization. Further research and further development of new 
tools are needed in the areas of database visualization. 

ACM Nyckelord 
H5.2 User Interfaces (Graphical user interfaces, prototyping) 

Nyckelord 
Databasstruktur, prototyper, designprocess, interaktionsdesign, 
visualisering, interactive database querying, idq. 

1. INTRODUKTION 
Samhället är uppbyggt runt information som till stor del lagras i 
databaser[5, s.3], därmed är databaser ett intressant 
forskningsområde. Relationsdatabaser utvecklades av Ted Codd 
under 1970-talet [5, s.141], detta revolutionerade sättet som 
dagens samhälle interagerar med större mängder data. Ända sedan 
dess har sättet som människan arbetar med databaser utvecklats. 
Huvudfokus hos databasutvecklare har legat på hur man skall 
optimera lagringen av data. Utvecklingen har fortgått med fokus 
på optimering, som en följd av detta har interaktionen mellan 
människa och databaser kommit i skymundan. 

Det finns ett intresse i samhället av bättre verktyg för att 
underlätta interaktionen mellan databaser och människor. De 
verktyg som existerar i dag är dock inte intuitiva när det gäller 
användarinteraktion. Det krävs en större förståelse för ämnet för 
att få ut ett mervärde av verktygen. Jefferson Y. Han sa följande 
under en av hans seminarium vid Technology, Entertainment, 
Design (TED) konferensen 2006 "We have all this great data but 
for some reason it is just sitting there we are not really accessing 

it…"[13]. Under seminariet diskuterade han möjligheten att 
visualisera data. Jefferson betonade vikten av fortsatt forskning 
inom området. 

Uppsatsen har som syfte dels att utveckla ett interaktivt verktyg 
som förändrar sättet att visualisera databasstrukturer och dels att 
undersöka inom vilka områden ett sådant verktyg kan användas. 

När man ser på forskning inom HCI, human computer interaction, 
finns där en motivation att skapa användbara digitala artefakter 
för att underlätta olika situationer. Till exempel Löwgren och 
Stolterman skriver om området, ”One of the main goals of the 
field is to contribute to the development of usable digital artifacts” 
[14]. Ett av delsyftena handlar om utvecklingen av ett interaktivt 
verktyg, vilket kan ses som en digital artefakt[14].  

Artikeln börjar med en beskrivning av de idéer vi hade inför 
uppsatsen och begräsningar som gjordes för verktyget. Sen 
kommer en kort beskrivning av tekniken som prototypen använder 
sig av och hur vi tänkte angående val av utvecklingsmiljö. Sedan 
går vi in på prototyping som fenomen och beskriver hög- och 
lågnivåprototyper, samt diskuterar de olika prototyperna som 
utvecklats. Nästa kapitel beskriver metoderna som använts och de 
för- och nackdelar som de har. Efter metoderna presenteras 
resultatet av undersökningarna följt av en diskussion. Slutligen tas 
framtida forskningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter upp. 
 

2. DESIGNPROCESS, AVGRÄNSNINGAR  
2.1 Stora planer, gigantiska avgränsningar 
Planerna på att göra ett interaktivt databasverktyg för att grafisk 
visa och skapa databaser var den ursprungliga idén. Utifrån denna 
grafiska vy skulle användaren kunna plocka in objekt och skapa 
relationer. Förutom detta var tanken att man skulle kunna generera 
en kod som vanligtvis skulle kräva en expert för att ta fram den. 
Denna kod kunde användas antingen direkt mot databasen eller 
via andra program. Projektet döptes till IDQ, detta för att ge en 
inblick i vad vi ville åstadkomma. Akronymen IDQ står för 
Interactive Database Querying och vittnar om de stora planerna 
på att utveckla ett interaktivt verktyg. Ett verktyg för skapande 
och hanterandet av databaser. De problemområden samt 
användningsområde som kunde generaliseras till var följande; 
utveckling eller presentation av databasstrukturer, 
lärandesituationer samt dokumentation av strukturer vid olika 
tillfällen. Då resurser alltid är en faktor som måste tas i beräkning 
begränsades utvecklingsmöjligheterna. En av dessa begränsningar 
var att ta bort de avancerade funktionerna som var med i de 
initiala tankarna. Arbetet kom att inriktas på hur individer ser på 
databasstrukturer. Denna avgränsning var viktig för att kunna 
konkretisera idéerna till något presentabelt som skulle användas 
som prototyper, inför intervjuer samt enkätundersökningar. Det 
gjordes för att presentera en rikare prototyp och underlätta 
utförandet av en studie. 



2.2 Plattforms- och platsoberoende 
En av de bakomliggande tankarna för vårt verktyg var att den ska 
vara plattforms- och platsoberoende. Detta för att verktyget inte 
skall få restriktioner som påverkar användningsområdet. 
Prototyperna som har skapats är alltså plattforms- och 
platsoberoende. I dag kan man köra prototypen lokalt på en dator 
eller på en server. Antingen använder prototypen en 
färdiggenererad XML fil som antingen lagras på en server eller 
lokalt, prototypen kan också arbeta direkt mot en server. XML 
filen används för att lagra strukturen som verktyget laddar in. Att 
lagra informationen i en XML fil gör prototypen mer 
platsoberoende.  

2.3 IT verktyg en ny genre 
I den första ansatsen lekte vi med tanken om att gå bort från de 
traditionella systemen, till att göra databasutveckling till något 
interaktivt.  Projektet har blivit influerat av Jeffersons arbete 
gällande multi-touch-skärmar. Sättet som individer agerar med 
program via multi-touch-skärmar sker på ett sätt som tidigare inte 
varit möjligt. Traditionella verktyg som tangentbord och mus 
skapar inte en lika intuitiv användning som multi-touch-skärmar 
innehar. Interaktionen mellan traditionella verktyg och människor 
är ofta intuitiva och lekfulla [6,8], ser man på ett verktyg till 
exempel en hammare, med detta verktyg skapas en tankegång 
kring användningsområdet intuitivt. Genom att kombinera orden 
IT och verktyg får vi en ny syn på de program och hjälpmedel 
som i dagsläget existerar. När användare nyttjar en dator kan man 
dela upp användandet i två delar, datorn kan ses som verktyget 
och mjukvaran som det underliggande responsiva systemet. 
Verktyg används således för att interagera med mjukvaran 
(programmen). Tangentbord och mus är ytterligare en skildring av 
verktyg som behövs för att interaktionen mellan människor och 
datorer skall vara möjlig. När man nämner verktyg förs tankarna 
till en fysisk gestalt som man kan använda. Multi-touch-skärmar 
minskar den gränsen för vad som skiljer verktyg och program, 
detta då verktyget och mjukvaran smälter in i varandra och blir en 
mer hands on approach. IT-verktyg är en benämning som vi tror 
kommer att dyka upp mer och mer när interaktionen mellan 
användare och dator börjar bli mer fysisk. Det vill säga när 
interaktion med tangentbord och mus byts ut mot nya 
tekniker[14]. 
 

 
Figur A1: Informationsflöde  

 

3. TEKNIKEN 
Viewern är programmet som vi utvecklat och som visar 
databasstrukturen, det är en Flash fil som ligger lagrad på en 
dator. När applikationen används av användarna sker ett anrop till 

en Flash fil. Filen hämtar information från en XML fil som har 
genererat utifrån en databasstruktur. Den XML fil som vi har 
genererad är genererad via ett php-script. Figuren A1 visar hur 
flödet går till. Sättet som XML filen genereras kan göras på flera 
olika sätt men vi valde php, detta då vi hade kunskaper om php. 

3.1 Motivering till val av utvecklingsverktyg 
Innan utvecklingsfasen inleddes fanns ett val gällande 
utvecklingsmiljö och programmeringsspråk. Vi hade kunskaper 
om JavaScript och Ajax, dock fanns det större fördelar med Flex 
och ActionScript där befintliga komponenter existerade. Därmed 
valdes en ny utvecklingsmiljö för utvecklingen av prototyperna. 
Flex är en utvecklingsmiljö som Adobe har utvecklat och det är en 
såkallad Rich Internet Application (RIA) miljö. Verktygen håller 
på att bli mer innovativa och de är rikare på funktionalitet. Bland 
annat har det publicerats en artikel från Ben Schneiderman [18] 
som nämner några verktyg som påverkar utveckling och 
innovation inom IT-området, till exempel; Flash, Flex, 
OpenLaszlo  

4. PROTOTYPING 
Preece, Rogers och Sharp [15] skriver i sin bok, Interaction 
Design – Beyond Human-computer Interaction, om prototyping: 
”It is often said that users can´t tell you what they want, but when 
they see something and get to use it, they soon know what they 
don´t want.” [15 s.240]. Prototyper underlättar undersökningar 
rörande interaktionen mellan användare och potentiella verktyg. 
En förmedling av verktygets design och dess funktionalitet utan 
visuella medel leder ofta till att tanken lätt misstolkas. Att nyttja 
visualisering av denna tankegång, via prototyper, är ett bättre sätt 
för att förmedla tanken. Prototyping, visualiseringen av idéer, kan 
användas i olika sammanhang och är allt från en liten pappersskiss 
till en storskalig modell. Att skapa prototyper är ett bra sätt att 
formalisera och konkretisera idéns karaktär. Preece, Rogers och 
Sharp betonar att: ”Prototypes are a useful aid… …among team 
members, and are an effective way to test out ideas for 
yourself.”[15 s.241].    

4.1 Låg- och högnivå inom prototyping 
Det finns två nivåer av prototyping, lågnivå och högnivå. 
Lågnivå-prototyping kan ses som de initiala skisserna som 
utvecklas och resulterar i högnivåprototyper. Preece, Rogers och 
Sharp säger följande om lågnivå prototyper: ”A low-fidelity 
prototype is one that does not look very much like the final 
product.”[15] Högnivå är en prototyp som har närmat sig den 
slutgiltiga produkten. Preece, Rogers och Sharp säger att : ”High-
fidelity prototyping uses materials that you would expect to be in 
the final product…” [15]. Användning av de båda nivåerna blev 
aktuellt under uppsatsarbetet. Det resulterade i ett flertal 
prototyper både på låg och hög nivå. I en artikel skriven av Rudd, 
Stern och Isensee [16] diskuteras fördelar och nackdelar med 
användning av lågnivå respektive högnivå prototyper, de har 
sammanställt de viktigaste punktera som vi presenterar i 
Tabell:T1. Vi ansåg att en högnivåprototyp, med sina fördelar, 
skulle ge oss rikare feedback under studien. Nackdelarna med 
högnivåprototyper är att de tar längre tid att utveckla och de i 
allmänhet brukar kosta mer. Utvecklingsarbetet beskrivs nedan. 



 
Tabell T1: Fördelar och nackdelar med låg- och högnivå 

prototyping [16] 

4.2 Pappersprototypen 
Den första prototypen som vi tog fram skissades upp på en 
whiteboard-tavla som sedan fördes över till en pappersskiss. 
Prototypen var född och den visualiserade ett verktyg som skulle 
revolutionera dagens samhälle och hur vi interagerar och 
genererar information utifrån en databas, se Fig. A2.  

 
Figur A2: Första anblicken 

4.3 De digitala prototyperna 
De digitala prototyperna som utvecklades är baserade på 
pappersprototypen. Ett utvecklingsbibliotek som passade för 
ändamålet användes och på så sätt kunde utvecklingen av 
prototypen fortskrida. Biblioteket underlättade utvecklandet och 
framställningen av de digitala prototyperna. Att visualisera idén 
via datorer skapade en möjlighet att visa upp prototypen för en 
större publik. Samtidigt skapar det en möjlighet att få in 
synpunkter om prototypen från olika forum, som en 
pappersprototyp inte skulle inbringa i detta sammanhang. 

 
Figur A3: Det digitala mästerverket 

Det har utvecklats ett antal Alpha versioner av Viewer prototypen. 
Den första Alphan, Det digitala mästerverket, var ett stort steg i 
rätt riktning, se Fig. A3. Det är en neutral version som sedan har 
vidareutvecklats utifrån feedback från diverse olika forum. Ett 
forum med inriktad mot programmering och databasskapande 
(http://www.phpportalen.net) och den andra, en social 
nätverkssida med en specifik avdelning för utveckling 
(http://www.apberget.se, gruppen Programmering). Även 
diskussioner med individer kan ses som ett forum.  

4.4 Prototypen IDQ Viewer 
IDQ Viewer är en prototyp som visar tabeller och kolumner som 
finns i en databas [10]. Det bakomliggande hjärtat är en 
applikation utvecklad i Adobe Flex [2] och funktionaliteten 
förlitar sig på programmeringsspråket ActionScript. Den grafiska 
komponenten som visar tabellerna och kolumnerna är en Flex 
komponent som utvecklats av Mark Shepherd[17]. Komponenten 
heter ”Springgraph”[17] och är en graf med objekt som hålls 
samman med hjälp av trådar. Med hjälp av en algoritm så 
beräknas avstånd och riktning till andra objekt inom grafen och då 
upplevs den som levande. Prototypen använder sig av färgkodning 
för att göra en distinktion mellan databasnamnet, tabeller och 
kolumner, se Fig. A4. 

4.5 Prototyp med kommentering 
I en av versionerna av Viewer finns det även möjlighet att lägga 
till kommentarer och därmed kommentera varje steg i skapandet 
av en databas, se Fig. A4. Fördelarna med kommentering är att det 
går att göra korta beskrivningar på objekten. Att beskriva vad som 
finns i en tabell eller vad en kolumn innehåller för data. Små korta 
beskrivningar som gör det enklare att förstå databasstrukturen. 
Implementering av kommentarer gjordes efter en efterfrågan från 
ett företag vi varit i samarbete och kontakt med[3]. Kontakten 
med företaget kan ses som en informell intervju, under denna 
kontakt visade vi upp pappersprototypen, A1, och de ansåg att 
kommentarer skulle skapa ett mervärde i verktyget. 



 
Figur A4: Möjlighet till kommentarer 

 

5. METODER 
Metoderna som använts i uppsatsen är; intervjuer, informella 
intervjuer, enkätundersökningar, semistrukturerade intervjuer, 
pekskärm samt scenarier. Då prototypen leder till nya situationer 
försöker vi tolka olika scenarion som underlättar förståelse, 
lärande och dokumentation av strukturer.  

5.1 Enkäterna 
Vi hade utvecklat en webbaserad enkät för att få svar från olika 
forum. Enkät är en kvantitativ [7, s.150] undersökning, den 
bygger på att vi drar generella slutsatser utifrån respondenternas 
svar. Enkäten gick ut till en gymnasieskola i Umeå samt till olika 
sociala nätverkssidor på nätet den 22 april 2008. Denna enkät 
handlade delvis om användarnas tidigare kunskaper relaterat till 
ämnet databaser. Detta för att skapa en möjlighet att plocka fram 
statistik och för att se ett mönster i vad de olika grupperna svarar. 
Vi särade dessutom på de olika grupperna som svarade på 
frågorna genom att skapa olika nycklar. Detta för att ta fram 
statistik utifrån de olika gruppernas preferenser och det ger en 
möjligheten att välja bort missvisande samt ej intressant statistik. 
Totalt svarade 73 personer på enkäten.  

5.2 Intervjuer  
5.2.1 Informella intervjuer 
De informella intervjuerna används för att samla åsikter. 
Fördelarna är att respondenterna inte blir styrda i sitt tänkande, 
utan svaren är baserad på deras tankar. Den initiala sketchen av 
verktyget framställdes och diskuterades under en informell 
intervju med en universitetsadjunkt och en lektor vid Umeå 
universitet. Informella intervjuer har också genomförts med en av 
grupperna som deltog i enkätundersökningen. De informella 
intervjuerna framfördes och de verkade som dialog samt ett öppet 
diskussionsforum. Det ställdes frågor från båda parterna och 
diskuterades kring de ställda frågorna, notationer gjordes. Under 
dessa möten hölls ett neutralt ställningstagande. Då det är en 
informell tillställning är även ämnena informella, ämnet i sig är 
föränderligt och inte lika strukturerat som i de andra 
intervjuformerna. Ämnet har en möjlighet att förändra sig utifrån 

de närvarande individernas preferenser. Även om ämnet i sig är 
föränderligt brukar det oftast beröra ett specifikt område. 

5.2.2 Semistrukturerade intervju  
Temat för de semistrukturerade intervjuerna baserades på 
scenarier och prototyper. Generella frågor kring scenarierna 
ställdes och efter det kom följdfrågor baserat på de tidigare 
svaren. Då de intervjuade kan ses som två experter, inom olika 
ämnen, ställdes även specifika frågor som rör deras ämne av 
expertis. 
Semistrukturerade intervjuer baserar sig oftast på ett tema som det 
förs en diskussion om[15, s.210-219]. Responsen på frågorna 
samt frågorna i sig själv är öppna och intervjun kan likna en 
diskussion. Det ställs generella diskussionsfrågor som sedan följs 
upp med frågor beroende på svaren. Följdfrågorna och svaren är 
således situerade, dock blir frågorna påverkade av tidigare 
informella intervjuer. Det går att se alla informella intervjuer som 
en fördjupning av tidigare informella intervjuer. [15, s.210] 

5.2.3 Scenarier 
Scenarier nyttjades under de semistrukturerade intervjuerna, detta 
för att skapa ett tema som berör olika användningsområden. Två 
scenarion togs fram för detta syfte samt relaterade frågor, förutom 
de generella frågorna ställdes mer precisa frågor kring scenarierna 
utifrån intervjupersonens preferenser. Till scenarierna användes 
prototypen som underlag inför frågorna, detta då frågorna och 
scenarierna baserades på prototypen. 

Det första scenariot beskrev en situation som pekade på en 
inlärningssituation, en student skulle hjälpa en annan student 
under en databaskurs. Scenariot ställde frågor rörande nyttjandet 
av prototypen som hjälpmedel i den situationen. 

Scenario nummer två beskrev en situation som rörde 
dokumentering samt presentation av databasstrukturer. Frågorna 
som ställdes rörde även här om nyttjandet av prototypen kunde 
underlätta situationen. Här ställdes även frågor om de existerande 
verktygen för dokumentation är bristfälliga och om prototypen 
kunde verka för en bättre visualisering av databasstrukturen. 

5.2.4 Användarstudier med hjälp av prototyper 
Under uppsatsen har vi genomgående använt prototyper för att 
testa verktyget. Prototyper används för att de återspeglar en 
verkligare bild av verktyget. Responsen som ges blir således 
respons på en synbar prototyp och inte en tanke kring ett verktyg. 
Det förenklar samtidigt tankegången för att sammankoppla 
prototyperna till specifika användningsområden. 
Enkätundersökningens fokus berörde inte användningsområden. 
Istället togs frågan gällande användningsområdet upp under de 
semistrukturerade intervjuerna.  

5.2.5 Pekskärmen 
Prototypen har testats med en 8 tums pekskärm, för att klargöra 
om interaktion med hjälp av ett annat medium än mus ger bättre 
interaktivitet. Pekskärmen användes även under de 
semistrukturerade intervjuerna. Fig. A5 visar respondenten när 
han provar prototypen med hjälp av pekskärmen. 
 



 
Figur A5: respondent använder pekskärm 

 

5.2.6 Databehandling och analysering 
För att få fram informationen från enkäterna använde vi oss av en 
databas där enkätundersökningen lagrades. Sedan sammanställdes 
informationen med tabeller i Excel och tolkades utifrån de 
insamlade svaren. 
De semistrukturerade intervjuerna har analyserats i efterhand med 
hjälp från bandupptagningar och anteckningar.  
Respondenternas feedback från enkäten har analyserats och 
kommit till användning under utvecklingsfasen.  
 

6. RESULTAT 
6.1 Kommentering – Politiskt verktyg 
En funktion som realiserades i prototypen var möjligheten att 
lämna kommentarer. Detta då det hade efterfrågats under ett 
informell intervju med ett företag. Under den informella intervjun 
med företaget presenterades pappersprototypen. Det diskuterades 
kring funktionaliteten samt användningsområdet. En av de 
viktigare punkter som respondenten såg var möjligheten att lämna 
kommentarer. Anledningen var att han såg ett behov av att 
beskriva de fält som existerar i en databas, dels för att underlätta 
tolkningen av data samt underlätta möjligheten att se relationer. 
Då denna informella intervju pekade på ett område som vi sen 
tidigare inte hade uppmärksammat tog vi med det vid andra 
intervjuer och undersökningar. Det resulterade även i 
utvecklingen av prototypen med en möjlighet att lämna 
kommentarer. Se Fig. A4. 

Kommentering togs upp som en punkt under de semistrukturerade 
intervjuerna. Respondenterna ansåg att kommentering är ett bra 
sätt att beskriva fälten och fältens innehåll. De ansåg att det var ett 
bra sätt att producera metadata (data om data). Att 
kommenteringsfunktionen kan användas på ett tredje sätt var 
något som en av respondenterna tog upp, möjligheten att nyttja 
det som ett politiskt verktyg. Det vill säga, att man använder 
kommentarerna och den visuella strukturen som diskussions-
underlag. Respondenten ansåg att nyttjandet av verktyget på detta 
sätt skulle fungera bra. Detta då det ofta inträffar diskussioner 
rörande strukturering av databaser. Denna diskussion rör allt från 
namnen på fälten till vad fälten får ha för typ av data. Att 
möjliggöra ett sätt att presentera och diskutera kring detta med ett 

visuellt medel skulle, enligt respondenten, underlätta diskussionen 
och möjligheten att framföra de åsikter som diskutanterna har. 

Intervjuns andra scenariodel handlade om dokumentation av 
databasstrukturer. De tankar som framhävdes av respondenter 
kring detta handlade om att prototypen innehöll 
kommenteringsfunktioner. Att nyttja det i grupprelaterade 
utvecklingsfaser av databaser såg respondenten som ett bra 
användningsområde. Fördelar är att man kan skriva in små korta 
noteringar som till exempel typdefinition eller 
användningsområde. Prototypens visuella förmåga ger därmed en 
fördel genom att inte behöva referera till ett papper eller en 
whiteboard, det sågs som positivt. En funktion att spara ner 
strukturen skulle tillföra en möjlighet att vidareutveckla struktur 
av databasen vid ett senare tillfälle. 

Kommenteringsfunktionen kan fungera bra som ett 
förhandlingsverktyg, samt för att skapa diskussioner. 
Användningsområdet tar sig an en ny genre och skiftar därmed till 
att bli ett politiskt verktyg, istället för att vara ett rent tekniskt 
applicerbart verktyg. Organisationer eller företag har oftast ett 
antal system som de samkör för att utbyta information. Inom de 
olika delarna av organisationen sitter olika grupper av arbetare, 
deras syn på information kan skilja sig åt. Det som respondenten 
diskuterade kring var att prototypen ger de olika grupperna 
möjligheten att kommentera. Att använda kommenterings 
funktion sett ur deras perspektiv, ses som ett sätt att styrka deras 
argument i en politisk diskussion. I ett senare skede diskuterades 
de olika synerna, för att dra en slutsats om benämningar kan 
användas i en Data Model [5, s.30]. 
 

6.2 Presentera, Utveckla & Dokumentera 
Några användningsområden för verktyget som vi antog existerade 
var presentation, utveckling och dokumentation av 
databasstrukturen. Vi har försökt att få med frågor rörande dessa 
användningsområden i alla undersökningsmetoder. En av frågorna 
som ställdes i enkäten var en flervalsfråga som rörde 
användningsområdet, se tabell T2. Respondenterna hade alltså en 
möjlighet att lämna flera svar på denna fråga. Vi kan se via 
tabellen att presentation, dokumentation samt utveckling är 
områden som en större del av respondenterna kan tänka sig nyttja 
verktyget i. 

Dokumentation 44  

Presentation 54  

Utveckling 43  

Annat 22  

Tabell T2: I vilka sammanhang skulle du kunna tänka dig att 
använda ett verktyg av denna karaktär? 

Detta togs även upp under de semistrukturerade intervjuerna och 
även där fick vi liknande respons. Rörande dokumentation som 
användningsområde ansåg respondenterna att det fanns potential 
att nyttja verktyget inom det området. Funktionaliteten som fanns, 
att spara databasstrukturen från olika tidpunkter och nyttja de som 
dokumentation, såg de som ett intressant sätt att använda 
verktyget på. De ansåg dessutom att denna funktionalitet kan 
nyttjas för att presentera förändring i databasstrukturen över en 
tidsperiod. De nämnde att i dagsläget visas inte databasstrukturer 
upp under presentationer utan att de representeras oftast med en 
ikon. De såg även ett potentiellt problem i och med att 



databasstrukturer inte presenteras. Detta då databasstrukturen ses 
som en teknisk formalitet som inte behöver kontrolleras, databaser 
betraktas oftast med den visionen om att de ska fungera.  

Respondenterna ansåg att användandet av Viewern istället för de 
mer avancerade ER-diagramen kan främja presenteringen av 
databasstrukturer. ER-diagram ses ofta som tekniska då de 
beskriver ingående databasstrukturer, Viewern har inte denna 
tekniska beskrivning, det underlättar förståelsen för de individer 
som inte är insatta i ER-diagram. Respondenterna såg också en 
möjlighet att under en presentation få de närvarande att bli 
delaktig i presentationen genom att låta dem nyttja programmet 
samtidigt som presentationen genomförs. Det skapar en möjlighet 
att öppna för en dialog mellan individen som håller presentationen 
och individerna som lyssnar på presentationen. Att använda 
kommenteringsfunktionen i ett sådant syfte skulle också vara 
intressant, detta då kommentering kan ses som ett sätt att föra en 
dialog mellan parterna.  
Ett av de andra användningsområdena som respondenterna, under 
de semistrukturerade intervjuerna, diskuterade kring var att nyttja 
verktyget som ett utvecklingsverktyg. Tanken som togs upp rörde 
användning av verktyget under designfasen av databasen. Att via 
verktyget få en möjlighet att skapa databasen eller genererar en 
kod som i sin tur kan exekveras för att skapa databasen. 

Att visa hela databasstrukturer är en idé som respondenten tyckte 
om, man får en slående visuell bild av databasen och dess storlek. 
En databas består av tabeller och attribut, i de flesta 
mjukvaruprogram visas tabeller en och en. Att med hjälp av 
verktyget kunna visa flera tabeller och deras strukturer sågs som 
en fördel gentemot de traditionella verktygen. Detta underlättar 
möjligheten att visa komplexiteten som kan existera i 
databasstrukturen. 

6.3 Läromedel – Pedagogiskt verktyg 
En kommandorad under grafen i prototypen skulle sammanbinda 
tanken mellan skapande och det visuella på ett, för studenter, 
enklare sätt. Detta skulle underlätta tankegången mellan koden 
och det grafiska resultatet enligt respondenten. Det sågs också 
som ett intressant sätt att visualisera det studenterna själva har 
skapat och jämföra det sinsemellan. Att nyttja verktyget på ett 
sådant sätt kan underlätta för studenter att hjälpa andra studenter. 
Detta då kunskapsklyftan mellan studenter skiljer sig åt. Visuella 
medier kan underlätta för studenterna att diskutera och förklara 
sinsemellan. 

Gällande om prototypen kan användas under en databaskurs blev 
responsen positiv. En introduktionskurs rörande databaser 
resulterar i de flesta fall i små databaser. Storleken av databaser 
som skapas under en sådan kurs håller sig i regel under 10 
tabeller. Således är det möjligt att använda prototypen under dessa 
kurser, antingen för att designa databasen eller för att få överblick 
av den skapade databasen. Att designa ett verktyg av denna 
karaktär kan ge studenterna en mer lekfull inlärningsmiljö [6]. Att 
gå bort från den traditionella visningen av databaser till en mer 
interaktiv miljö såg respondenterna som positivt. 

6.4 Säkerhet 
Säkerhet var en aspekt som respondenterna ville veta mer om, de 
visade ett intresse kring säkert av verktyget. De var också 
intresserade av att veta hur lagringen av strukturen skedde och 
säkerheten kring detta. Säkerhet har inte varit ett prioriterat ämne 
under utvecklingen, detta då utvecklingen endast har skett på 
prototypnivå.  

6.5 Grafer och Färger 
Under intervjun gjorde respondenten en anmärkning och ansåg att 
färger är bra för att underlätta representationen i grafen, färger är 
bra för att dela upp objekt av liknande egenskaper och värden i 
kategorier. En annan tanke som respondenten framlade var en 
möjlighet att kategorisera de färgade fälten beroende på innehållet 
i fälten. Detta då viss data kan vara återkommande i en databas, 
det var positivt att koppla samman dem via färgkodning. Det 
skapar ett enklare sätt att se om ett attribut svarar mot ett annat. 
Grafen som visare av strukturer med färger ger ett enklare sätt att 
se relationer i strukturen enligt respondenten.  

6.6 Pekskärm 
Känslan av direktkontakt och den lekfulla känslan som medföljde 
användningen av pekskärm gjorde upplevelsen av prototypen 
bättre ansåg respondenten. Respondenternas reaktion var ett 
positivt leende, de ansåg att pekskärmar i allmänhet är väldigt 
interaktiva och underhållande. Att representera verktyget via 
pekskärm såg de som innovativt och intressant. De ansåg att den 
typen av interaktion med en större pekskärm där flera individer 
samtidigt kan interagera med verktyget skulle frambringa många 
positiva effekter. Då skärmstorleken kan påverka 
överskådligheten så ansåg de att nyttjandet av en stor pekskärm 
skulle kunna agera som en interaktiv whiteboard. Att applicera 
verktyget i en sådan miljö skulle underlätta designfasen av 
databasstrukturer. Det skulle underlätta möjligheterna att spara 
initiella skisser, som oftast suddas ut för att sedan skissas upp vid 
ett senare tillfälle. Respondenten ansåg att dessa skisser ofta 
försvinner och processen får göras om, detta om någon inte tar en 
bild av whiteboardtavlan eller skissa ner det på papper. Fig. A6 
visar en närmare bild av pekskärmen och interaktionen. 
 

 
Figur A6: Användarinteraktion på nära håll 

 

6.7 XML format och Platsoberoende 
En av de punkter som tagits upp under undersökningen är plats- 
och plattformsoberoende, i detta relateras även XML. Detta då 
XML är en av de funktioner som gör verktyget plattforms- och 
platsoberoende. Respondenterna under de semistrukturerade 
intervjuerna ansåg att det var viktigt. Att ett verktyg i dagsläget 
skulle vara bundet till en plattform såg respondenten som 
surrealistiskt, detta då företag samt privatpersoner börjar använda 



flera plattformar i större och större utsträckning. Att skapa ett 
verktyg som endast fungerar på en plattform skulle minska 
chansen att få en större användarskara. Rörande platsoberoendet 
sågs det inte lika viktigt men även här sågs det nästan som 
självklart enligt respondenten, att verktyg i dagsläget bör vara 
platsoberoende. Det får dock vara beroende av Internet ansåg 
respondenten, detta då Internet ses som en resurs som i princip 
alltid är tillgängligt. Samtidigt ansåg de att det ökar 
användningsmöjligheterna och chansen att problem med olika 
versioner minskar. Om verktyget representeras via en hemsida 
eller om programmet aktivt använder Internet minskar detta som 
problemområde. Det går att se klara resultat från enkäten som 
även den pekar åt det hållet. Att verktyget i sig nyttjar XML sågs 
som genomtänkt och väldigt positivt. Att lagra strukturerna via 
XML gör att informationen rörande strukturen kan användas i 
andra potentiella verktyg. Ett av de andra potentiella 
användningsområden, av XML filen, är att via andra program 
presentera strukturen. Detta då det är lätt att komma åt samma 
information som prototypen använder men representerar den 
annorlunda, detta kan ske till exempel genom att skapa ett ER-
diagram eller en strukturvisualisering som är mer utskriftsvänlig. 

 
7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Vårt primära mål med prototypen var att försöka visa struktur på 
ett lättbegripligt sätt som även noviser skulle kunna ha nytta av. 
Vi såg ett behov hos oss själva under den databaskurs vi studerat 
på universitetet, samt att vi tyckte att det skulle vara intressant att 
visa struktur på ett levande sätt. Vi uppnådde vårt mål genom att 
skapa prototyper och få bra feedback på dem[15], samtidigt som 
vi såg att det fanns ett behov. Detta uppnåddes via ett flertal 
högnivå-prototyper. Att de användningsområden som vi fastslagit 
verkligen existerade var något som vi fick besvarat, samtidigt som 
nya användningsområden växte fram. Att se den potentiella 
marknaden för den typen av verktyg som vi utvecklat och 
diskuterat kring har hänfört oss. Under utvecklingens gång har det 
kommit in åsikter kring verktyget; hur det skall se ut, hur det skall 
fungera samt var och hur det kan användas. Att se 
respondenternas idéer och tankegångar kopplas ihop med våra 
ursprungliga tankar har varit väldigt givande. Det har varit 
personligt stärkande samtidigt som det viktiga är att det stärker 
arbetet och den ansats som vi haft.  

Undersökningen har hela tiden pekat åt samma håll, att det är ett 
intressant sätt att arbeta med databasstrukturer. Anledningen till 
detta anser vi beror på att vi har varit med om situationer där 
denna typ av verktyg hade varit uppskattad. Att vi från början haft 
en inblick i användningsområdet har gett oss en fördel, en fördel 
som kan återspeglas då vi skulle ta fram idén och den initiala 
skissen. Då andra användningsområden och andra punkter rörande 
prototypen lagts fram under utvecklingens gång kan vi se att även 
om vi har en fördel så är det endast en liten fördel. Ett citat som 
brukar sägas är "all publicitet är bra publicitet, även negativ 
publicitet". Att applicera det till en uppsats skulle kunna se ut på 
följande sätt, "All respons är bra respons även om det är negativ 
respons". Responsen vi har fått har inte alltid varit direkt 
relaterbart till vårt område, interaktion, men det har ändå varit 
aspekter som vi måste ta i beaktning. Om det skulle bli en 
realisering av verktyget, att ta det från prototyp till ett fullfjädrat 
verktyg, är detta aspekter som vi måste ta upp och arbeta kring. 

Ett av områdena som togs upp och sågs som ett intressant område 
var säkerhet. Vi såg det som intressant att säkerhet nämndes och 

acceptera att det var viktigt. Vi tror att säkerhet togs upp eftersom 
databaser ofta innehåller information som är av olika karaktärer, 
från känsliga till mindre känsliga. Det senaste året har svenska 
hemsidor blivit hackade och känslig information från databaser 
har läckt ut, vi tror att detta är en av de bidragande faktorerna till 
varför säkerhet dök upp som ett diskuterbart ämne. Att täppa till 
säkerhetshål kan i praktiken ske med hjälp av andra 
utvecklingsspråk eller placering av prototypen i en redan säker 
miljö. Att binda verktyget till andra miljöer kommer att påverka 
platsoberoendet och är inte aktuellt, detta då platsoberoende är 
viktigt. Anledningen till varför det är viktigt är för att dagens 
användare vill kunna använda verktyget oberoende av externa 
preferenser. 

Information har en mening, en form och ett värde. Att synliggöra 
den med former och nya betraktningsvinklar leder till att 
information helt plötsligt tolkas enligt andra premisser, och den 
kognitiva bilden som målas upp och bearbetas främjar förståelse 
och lärande. Genom att sammanbinda teoretisk förståelse med 
visuell representation hjälper det individer att förstå och bygga en 
bredare erfarenhet. En av respondenterna förklarade att en 
majoritet av befolkningen är visuella i sitt lärande, han ansåg att 
prototypen skulle fungera bra för dessa individer. 

En professor inom ämnet ”lärande och pedagogik” är Olga Dysthe 
[4], hennes bok - Dialog, Samspel och Lärande riktar in sig mot 
lärande som sker på skolor och universitet. Hon driver en tes som 
sammanfattas med ett citat från boken. "Min tes här är emellertid 
att samspel och lärande är sammanlänkade: de är inbyggda i själva 
det sätt på vilket institutionaliserat lärande är organiserat. Därmed 
blir det med nödvändighet en viktig fråga huruvida samspelet i 
grupper faktiskt fungerar som arbetsgemenskap och därmed 
lärogemenskap..." [4, s.9]. Samverkan i grupper har varit ett 
område som prototypen angränsat mot under stora delar av 
studien. Tendenser till detta kan ses i alla användningsområden 
som lagts fram för diskussion.  

 
Figur A7: Användningsområden med fokusfördelade cirklar 

Vi har ritat en figur för att visa användningsområden som 
framkom som centrala i studien, se Fig A7. De tre 
användningsområdena är: pedagogiskt, politiskt och tekniskt. 
Storleken på cirklarna representerar (vår uppfattning om) hur 
mycket respondenterna diskuterat runt verktygets områden. Hur 
verktyget kan komma till användning ses härmed på olika sätt, 
men vi kan dra paralleller till det som Dysthe[4] menar med 
dialog. Den innersta trekanten handlar om dialogen, i vissa fall är 
den argumentativ, andra gånger för den en dialog angående 



lärandet och för de tekniskt intresserade handlar dialogen om 
struktur. Vi valde att göra detta till ett triangeldrama för att det 
tillför en dynamik som är svår att förmedla i text. Den 
pedagogiska förmågan var en kärnpunkt och det fick vi stor 
respons på under metodstudien, därav är den cirkeln störst. Den 
politiska roll som verktyget gav upphov till hade vi inga tankar 
om i förväg, det var en tanke som respondenterna förmedlade till 
oss.   

7.1 Vidareutveckling och förbättringar 
I efterhand kan man säga att framtida utveckling av ett verktyg av 
denna karaktär kommer att behöva ett sätt att välja ut den struktur 
som ska visas mer specifikt. Att visa en helhet av en databas som 
innehåller 120-130 tabeller med varsin tillhörande tiotal kolumner 
fungerar tyvärr inte på ett bra sätt. Med dagens skärmar som en 
normalanvändare har tillgång till blir stora strukturer som en 
myrstack med ivriga myror på skärmen. Men vi tror att med 
forskning och en framtidssträvan så kommer det att komma 
lösningar av detta slag. Möjligen tack vare den forskning som 
Jefferson Y. Han [12] håller på med. 
 

 
Figur A8: Air-applikationen på en Mac 

7.1.1 AIR den nya applikationen? 
Vi tror att AIR kan vara en framtida kandidat för vidareutveckling 
av prototypen. AIR är relativt nytt påfund som Adobe har 
lanserat[1], det bygger på tanken att man skall kunna köra de 
program som man haft i Flash som en applikation. Man har alltså 
skapat en möjlighet att använda de Flash applikationer som man i 
dagsläget i princip endast har åtkomst till via en hemsida till att 
man nu kan använda dem som applikationer. Detta är ett stort steg 
från andra företag som vill få alla deras applikationer till en 
webbaserad miljö, dock kan det vara smart att kunna introducera 
samma miljö som existerar på webben som en applikation. Det 
smarta bakom detta är att det inte kräver speciellt stor 
ansträngning för utvecklaren att konvertera produkten, beroende 
på hur applikationen är uppbyggd, mellan dessa två plattformar, 
med några rader kod så kan man få en applikation som är 
utvecklad för att endast fungera på hemsidor till att fungera som 
en applikation. Detta är också en anledning till varför vi inte vill 
utveckla verktyget på så sätt att de skapas restriktioner som 
tvingar verktyget att ha en kontakt med en server eller ligga på en 
specifik server. Vi har även portat prototypen till en AIR 
applikation, detta syns i figur A8. När vi körde prototypen som 
applikation kunde vi märka en skillnad i prestanda. Den svenska 

nyhetssidan IDG uppmärksammande nyligen Air och skrev om 
några applikationer som börjar bli tillgängliga för nerladdning 
[10]. 
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Appendix
 
Air 
Adobe har utvecklat Air för att göra det möjligt att köra Flash 
som en lokal applikation på datorn. Air kräver att man laddar ner 
en virtuell maskin (programstartare) till datorn innan man kan 
dra nytta av den funktionaliteten. 

Ajax 
Ajax står för Asynkron JavaScript och XML.  Ajax används för 
att kunna uppdatera delar av en hemsida, eller för att 
skicka/hämta information. 

Data Model 
Data model är en modell som ska förklara den informationen 
som finns inom en databas på ett enhetligt sätt. Detta underlättar 
förståelse mellan olika organisatoriska delar. 

Flash 
Flash är ett utvecklingsspråk för att bland annat skapa 
animationer. En plugin till webbläsare gör det möjligt för 
användare att se media som är skapat i Flash.  

Flex 
Flex är ett utvecklingsspråk skapat för att fungera i Flash. Det 
som skiljer dem åt är att Flex är inriktat mot 
applikationsutveckling. Med hjälp av Flex kan man bygga 
applikationer som fungerar med i Flash 

IDQ 
Interactive Database Querying 
http://www.idq.se 

Javascript 
Javascript är ett programmeringsspråk utvecklat av Netscape 
som använder sig av webbläsaren för att exekveras. 

Plattformsoberoende 
Plattformsoberoende sker när ett program kan köras på olika 
operativsystem utan att programmet måste kodas om.  

Platsoberoende 
Platsoberoende är när ett verktyg kan användas utan några 
restriktioner av omvärlden. Det vill säga när programmet inte är 
beroende av andra program eller av anslutning till Internet.  

Php 
php står för Hypertext Preprocessor. 
Det är ett programmeringsspråk som oftast används oftast på 
hemsidor, för att lägga till funktionalitet så som dynamisk 
hämtning och lagring av data. 

Relationella databaser 

Beskriver data med hjälp av tabeller, dessa tabeller har en 
fördefinierad struktur som talar om vad för data som tabeller får 
innehålla.  

RIA 
Rich Internet Applications är ett uttryck som förklarar att 
applikationer utvecklade för webben eller internet börjar bli lik 
vanliga applikationer i funktionalitet. 

SQL 
Structured Query Language, SQL är ett standardiserat språk som 
används när man utvecklar och arbetar med databaser.  
 
XML 
XML står för eXtensible Markup Language. 
Det är ett språk för att strukturera lagringen av data.  



 
Bilaga 1: Enkätundersökning 

Fråga 1: Kön 

Svarsalternativ Man Kvinna 

Sammanställning 60 13 
 

Fråga 2: Har du kunskaper inom databashantering/SQL? 

Svarsalternativ Ja Nej 

Sammanställning 54 19 
 

Fråga 3: Arbetar du aktivt med databaser eller har du arbetat 
aktivt med databaser? 

Svarsalternativ Ja Nej 
Sammanställning 28 45 
 

Fråga 4: Använder du något grafiskt verktyg när du jobbar 
med/mot databaser? 

Svarsalternativ Ja Nej 

Sammanställning 13 60 
 

Fråga 5: Använder du något terminalbaserat verktyg när du 
interagerar mot databaser? 

Svarsalternativ Ja Nej 

Sammanställning 20 53 
 

Fråga 6: Anser du att verktyg är viktiga för att du skall kunna 
arbeta mot/med databasen? 

Svarsalternativ Ja Nej 

Sammanställning 35 38 
 

Fråga 7: Vilka av de två bilderna utav prototyperna som 
visades på föregående sida tilltalade dig mest? 

Svarsalternativ Bild 1 Bild 2 
Sammanställning 26 47 
 

Fråga 8: Saknar du någon speciell information i de prototyper 
du sett här på sidan? 

Svar   

Ja 7  
Nej 58  
Vet ej 8  
 

 

Fråga 9: Har du sett eller hört talas om något liknande verktyg 
för att visa databasstrukturer? 

Svar   

Ja 18  
Nej 54  
Vet ej 1  
 

Fråga 10: Anser du att denne vision utav hur man skall visa 
databasstrukturer tillför ett mervärde som dagens verktyg inte 
besitter? 

Svarsalternativ Ja Nej 

Sammanställning 57 16 
 

Fråga 11: I vilka sammanhang skulle du kunna tänka dig att 
använda ett verktyg av denna karaktär? 

Flervalsalternativ   
Dokumentation 44  
Presentation 54  
Utveckling 43  
Annat 22  
 

Fråga 12: Anser du att det verkar oordnat och stökigt att visa 
databasstrukturer på det sätt som prototypen gör? 

Svar   

Ja 12  
Nej 39  
Vet ej 22  

 
Fråga 13: Skulle en möjlighet att dölja/visa/plocka ut viss 
information vara intressant? 

Svar   

Ja 59  
Nej 1  
Vet ej 13  
 

Fråga 14: Skulle en funktion som visar relationer mellan 
kolumner/tabeller vara intressant? 

Svar   

Ja 61  
Nej 2  
Vet ej 10  
 



Fråga 15: Anser du att platsoberoende är viktigt för ett 
verktyg av denne karaktär? 

Svar   

Ja 37  
Nej 9  
Vet ej 27  
 

Fråga 16: Anser du att det är negativt att verktyget 
representeras via en hemsida? 

Svar   

Ja 9  
Nej 50  
Vet ej 14  
 

Fråga 17: Skulle du vilja ha verktyget som ett vanligt 
program du installerar på din dator istället för en webblösning? 

Svar   

Ja 23  
Nej 25  
Vet ej 25  
 

Fråga 18: Hur bra är verktyget på att visa databasstrukturer? 

 
Frågan baserades på 
en betygsskala 1 är 
sämst, 5 är bäst. 
 
 
 
 

 
 
 

Svar   

1 4  
2 19  
3 16  
4 29  
5 5  



Bilaga 2: Scenarier 
 
 

1. En student ska lära sig om databaser och har gått en grundkurs där han lärt sig att skapa databaser. 
Han har gjort uppgifterna och skapat databaserna. Nu ska han visa sin struktur för en kompis och 
förklara hur han gått tillväga när han skapat de olika tabellerna och kolumnerna. 

- Skulle viewern funka i detta sammanhang? 
- Tror du att visuella medel underlättar inlärning? 
- Skulle du ha använt ett sådant verktyg om du haft hand om kursen?  
- Har du några egna funderingar och åsikter angående scenariot? 

 
 

2. En projektgrupp skall presentera hur databasen de har utvecklat ser ut inför en projektledning. Den 
dokumentation de har är ER diagram samt anteckningar, förutom databasen i sig. 

- Tror du att Viewer skulle fungera som ett accepterbart verktyg för att presentera 
databasstrukturen istället för traditionella dokument så som ER diagram på en presentation? 

- Är databasstrukturerna viktiga vid presentationer? 
- Har du varit med om att databasstrukturer presenteras i projekt? 

Om ja hur har det gjorts? Om nej, skulle du ha velat ha de?  
- Är historik av databasstrukturer intressant?  Från tidigare projekt, eller från samma projekt, dock 

under ett tidigare skede?  

 
 
 
 


