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SAMMANFATTNING 
I denna uppsats kommer vi att påpeka de problem som idag finns 
med färdiga CMS. Vi kommer att utvärdera möjligheterna om en 
alternativ utvecklingsidé. Denna idé kommer sedan att 
genomföras mot en webbtjänst som Skellefteå kommun har 
efterfrågat. Slutresultatet visar att det finns stora fördelar med 
modulbaserad webbutveckling, även fast det är en tidskrävande 
process med att utveckla oberoende moduler. 
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1. BAKGRUND 
I dag är det många webbutvecklare som väljer att basera sina 
webbplatser på redan färdiga Content Management System 
(CMS)1. Ett exempel på ett sådant system är Joomla!2. Detta är ett 
vanligt tillvägagångssätt när man snabbt och enkelt vill kunna 
komma igång med nya tjänster, t.ex. som bloggar, 
nyhetsfunktioner etc. En del CMS kräver att användaren kan 
programmering för att kunna dra nytta av alla funktioner till fullo. 
Medan andra helt är baserad på ”pick-and-click” principen, och 
som inte kräver någon tidigare programmeringskunskap av 
användaren.  
Idén med CMS för webbutvecklare är att man erhåller en redan 
färdig bas som innehåller flertalet olika funktioner. Exakt vilka 
funktioner det rör sig om är beroende på vilket CMS du som 
webbutvecklare väljer att använda. CMS är uppbyggda och 
anpassade efter olika kategorier av användningsområden. 
Kategoriseringen utgör en beskrivning om vilka funktioner 
systemet innehåller, eller snarare förväntas att innehålla. Ett 
vanligt användningsområde för CMS är bloggar. CMS som är 
anpassade efter denna kategori(blogg), förväntas innehålla 
funktioner för t.ex. kategorisering av inlägg, 
kommenteringsfunktioner etc. 
CMS förenklar utvecklingsarbetet betydligt eftersom man som 
webbutvecklare inte är i behov av att skapa de grundläggande 
                                                                 
1 Definition: Content management systems support the creation, 

management, distribution, publishing, and discovery of 
corporate information. (CRM Reviews, 2007-2008) 

2 Officiell webbsida för Joomla!: http://www.joomla.org/ 

funktionerna som redan tidigare är färdiga. Det är onödigt att 
utvecklare ska vara i behov av att uppfinna hjulet flera gånger. 
CMS bidrar dock inte endast med fördelar, det finns givetvis även 
nackdelar. 
I denna rapport kommer vi att behandla de problem som vi, men 
även andra utvecklare, ser med CMS när det gäller 
utvecklingsarbetet. För att erhålla en större uppfattning över vad 
som efterfrågas inom webbutveckling. Vi kommer att fokusera på 
det område som berör utvecklingen, och inte direkt ur 
användarperspektiv. Anledningen till detta, är den att vår idé som 
vi skall införliva är inriktat till webbutvecklare, och inte till 
användarna av webbtjänsterna. Fokus ligger därför på 
utvecklingsprocessen och hur vi ska kunna förenkla den. 
Vi har valt att undersöka möjligheterna med att jobba mer med 
modulbaserade metoder vid webbutveckling, en metod som liknar 
det tillvägagångssätt som redan idag finns med CMS, med färdiga 
funktioner. Men vår idé bygger på moduler som är oberoende av 
varandra, vilket ger större valfrihet och överblick vid 
utvecklingsarbetet, tillskillnad mot CMS som är ett komplett 
baspaket. 
Modulbaserad webbutveckling är något som vi har en idé om att 
det ska kunna bidra till att förenkla arbetet vid utvecklandet av 
webbtjänster. Målet vi har är att införliva den idé och det 
tankesätt som vi har i skapandet av en webbtjänst. 
Valet av vår frågeställning är därför: Hur kan 
webbutvecklingsprocessen förenklas med hjälp av modulbaserade 
metoder? 

1.1 Kategorisering av webbtjänster 
Webbplatser och webbtjänster går att karaktärisera in i olika 
kategorier. Denna kategorisering leder till att man kan se likheter i 
utvecklingsarbetet, men även ur användarperspektiv. Vad man 
som användare kan göra på t.ex. en blogg. Dessa likheter, med 
vilka funktioner som finns tillgängliga, mellan webbtjänster bidrar 
till att CMS blir ett effektivt tillvägagångssätt för att utnyttja detta 
mönster. ”That's obvious, the most of websites have common 
functionality. So the most of websites can be developed with a 
proper content management system. That is why, whether you are 
a company that is looking to a long life of its website, hence, its 
permanent maintenance, or you are a web development company 
that takes care about its customers' satisfaction the investments in 
a content management technology should be your first step to 
reap the most beneficial result of your activities.” (Polonski, 
2005). Vi vill med vår idé bidra med en alternativ metod. 

1.2 Problem med CMS 
Ett problem med färdiga CMS är att det är en helhetslösning, en 
stor bas, som utvecklare är tvungen till att använda sig av. 



Modulerna som finns är beroende av varandra för att fungera och 
du kan av den anledningen inte alltid välja bort specifika delar i 
ett CMS. Du som utvecklare godtar en helhetslösning, även om du 
inte kommer använda dig av alla funktioner. Detta är något som 
är ett problem då det bidrar till att systemen blir väldigt stora och 
komplicerade. 
I en undersökning gjord av The Information Architecture 
Institute3 framkom det synpunkter på problem, men även på 
förbättringar som användare efterfrågade på CMS. Ett tydligt 
problem som framkom i den undersökningen var att CMS upplevs 
som alldeles för stora och komplicerade i dess struktur. 
Förbättringar som efterfrågades var t.ex. att CMS istället bör vara 
mindre och inte bestå av den komplexa struktur som de har idag. 
”It's hard to identify just one! Flexibility and customizability are 
two inter-related items that come into play. Many people look to 
custom solutions because they need a specific user workflow and 
they want an intuitive easy-to-use user interface. The packaged 
solutions are limited and often aren't flexible enough to enable 
sufficient customization for the end users' needs. Packaged 
solutions forget that one size doesn't always fit all.” (The 
Information Architecture Institute, 2003). ”Make them smaller 
and less complex. Movable Type could be modified in small ways 
to make it more attractive to corporations.” (The Information 
Architecture Institute, 2003). ”To make them truly modular in the 
sense of letting the user define a way to build actual content.” 
(The Information Architecture Institute, 2003). 
Komplicerade strukturer bidrar till att det kan bli väldigt svårt att 
vidareutveckla nya funktioner i ett redan befintligt system. Detta 
gör att man som webbutvecklare gärna ska vara insatt i hela 
systemet och veta hur det fungerar, utifrån och in, för att kunna 
maximera effektiviteten av systemet. Kostnaden för att 
konfigurera och vidareutveckla funktioner i stora och 
komplicerade system är något som man bör ha i åtanke när man 
väljer att basera sin webbtjänst på ett redan befintligt CMS. I en 
undersökning om Enterprise Content Management (ECM)4. 
”Customization of Enterprise Content Management Systems: An 
Exploratory Case Study”, gjord av Stig Nordheim och Tero 
Päivärinta, framgår det att om man väljer att basera sina 
informationssystem på kommersiella system, kan kostnaden för 
att anpassa dessa system till den egna organisationen bli väldigt 
hög. ”This “market-based perspective” on developing 
information systems based on commercial software, may quite 
often require customization of the original products for the 
information processing needs of the customer organization. The 
issue of software customization is at least as old as the EMACS 
editor. More recently, it has been an issue in the field of 
enterprise resource planning (ERP) systems, where minimal 
customization has been considered a critical success factor for 
organizational implementations. As with the ERP efforts, we have 

                                                                 
3 The Information Architecture Institute - 

http://iainstitute.org/en/about/ 
4 Definition: Enterprise Content Management (ECM) is the 

technologies used to capture, manage, store, preserve, and 
deliver content and documents related to organizational 
processes. ECM tools and strategies allow the management of 
an organization's unstructured information, wherever that 
information exists. (AIIM – The ECM Association, 2005) 

indications that customization of ECM software may involve 
considerable costs.” (Nordheim & Päivärinta, 2004) 

2. MODULBASERADE METODER 
Vi ser ett behov och en efterfrågan på ett tillvägagångssätt som 
liknar det som finns i redan tillgängliga CMS, men med mer 
modulbaserade metoder. Ett arbetssätt som är mer flexibelt och 
som samtidigt bidrar till ett förenklat arbete vid utvecklandet av 
webbtjänster. 
Enligt Baldwin och Clark är modularisering följande, 
”Modularity is a strategy for organizing complex products and 
processes efficiently. A modular system is composed of units {or 
modules) that are designed independently but still function as an 
rote grated whole.” (Baldwin & Clark, 1997) 
Det som vi syftar på när vi använder begreppet modulbaserade 
metoder är ett arbetssätt som går ut på att man bygger upp en 
artefakt med hjälp av ett flertal olika element. Med hjälp av olika 
kombinationer av dessa element kan man sedan skapa olika typer 
av artefakter, med en funktionalitet som varierar och baseras helt 
av de olika elementens funktionalitet och karaktär.  

Enligt Baldwin och Clark (2000) bidrar modularisering 
till att uppfylla tre syften, de är följande: 

1. Modularisering gör att komplexitet blir hanterbart. 
2. Modularisering bidrar till att man kan arbeta parallellt 

med olika funktioner samtidigt. 
3. Modularisering är tolerant för ovisshet. 

 
Det finns tydliga kopplingar till dessa punkter inom 
objektorienterad programmering då det skapar ett mer modulärt 
arbetssätt. ”Objekt-orientering är en struktureringsteknik för att 
bygga mer modulära och förändringsbara system än de system 
som konstrueras med traditionella tekniker” (Eriksson, 1992). 
Vid den första punkten, att modularisering gör komplexitet 
hanterbart, bidrar objektorienterad programmering till att 
strukturen över kod blir bättre. Vilket bidrar till att koden blir mer 
överskådlig. 
Den andra punkten, med att modularisering bidrar till att man kan 
arbeta parallellt med olika funktioner samtidigt, är även det något 
som blir tydligt i objektorienterad programmering. Där utvecklare 
kan arbeta mycket med olika delar av koden samtidigt. 
Tredje punkten, som berör att modulering är tolerant för ovisshet, 
är också det något som återfinns inom objektorienterad 
programmering. Med objektorienterad utveckling kan man 
avgränsa delar av koden som gör att den blir enklare att hantera 
vid en eventuell vidareutveckling. Vilket gör att koden blir mer 
tolerant för ovisshet. 
Förutom tydliga kopplingar av dessa ovanstående punkter till 
objektorienterad programmering, ser vi också ett tydligt mönster 
av de tre punkterna i utvecklingsarbetet av webbtjänster. En 
webbutvecklingsprocess är en komplicerad aktivitet, något som 
blir väldigt påtagligt vid arbete med webbtjänster av den större 
karaktären. I webbutvecklingsprojekt där flertalet utvecklare 
arbetar med samma projekt samtidigt är man, med stor 
sannolikhet, i behov av att utveckla på flera olika delar samtidigt. 
Slutresultatet på en webbtjänst behöver inte alltid stämma överens 
till fullo med vad målet från första början var. Det kan handla om 
små förändringar som t.ex. vilka sökalternativ som ska vara 



möjliga att utföra, och till sådana som är av större karaktär. Detta 
är förändringar som gör att webbtjänster i många fall utvecklas 
med en ovisshet, modularisering bidrar till att hantering vid 
sådana situationer blir bättre. 
Modulbaserade metoder är för oss ett viktigt begrepp, 
anledningen till detta är för att vår idé är grundad efter detta 
arbetssätt. 
Den idé vi har om att kunna förenkla arbetet vid utvecklandet av 
webbtjänster bygger på att vi tror att det finns en möjlighet till att 
generalisera specifika delar i en webbutvecklingsprocess. Fokus 
ligger på att överföra dessa delar till ett modulbaserat arbetssätt, 
som skapar ett oberoende mellan varje specifik modul, vilket är 
det som skiljer vår idé mest gentemot redan befintliga CMS. 
Istället för att knyta samman stora delar, som CMS har en tendens 
att göra, bygger vår idé på att vi delar upp utvecklingsarbetet med 
hjälp av oberoende moduler där webbutvecklaren själv väljer ut 
vilka moduler som ska ingå i dennes projekt. 
Vårt antagande om att vi tror att det går att generalisera specifika 
delar i en webbutvecklingsprocess bygger på den erfarenhet som 
vi själva har erhålligt under flera år. Vi har upptäckt ett samband 
och delar i denna process som liknar varandra väldigt mycket, 
vilket antyder på att det förhoppningsvis går att generalisera vissa 
delar. Att generalisera är dock inte alltid det enklaste, ibland är 
det lätt att tro att en modell alltid passar alla, vilket kanske inte är 
sant. Något som även nämns i undersökningen som The 
Information Architecture Institute genomfört. ”The packaged 
solutions are limited and often aren't flexible enough to enable 
sufficient customization for the end users' needs. Packaged 
solutions forget that one size doesn't always fit all.” (The 
Information Architecture Institute, 2003). 
Vi vill försöka hitta en bra balans mellan vad som går och vad 
som är lämpligt att generalisera i en webbutvecklingsprocess. Det 
är givetvis en relativ frågeställning, vad som är lämpligt och inte, 
men det är ett övervägande som vi kommer att ta hänsyn till i 
samband med utvecklandet av våra moduler. Vi kommer att utgå 
ifrån vad vi själva anser är lämpligt att generalisera, av den 
anledningen att det är våra egna moduler som vi utvecklar. 

3. METOD 
Den tjänst som vi kommer att skapa och testa vår idé mot är 
tjänsten för byte av vattenmätare i Skellefteå kommun. Detta är en 
tjänst som kommunen tillhandahåller till sina kunder, kunderna i 
detta sammanhang är invånarna i kommunen, och är en process 
som kunderna kommer i kontakt med var nionde år. 
Vi har valt att använda oss av användarintervjuer, något som 
Patton (2002) beskriver som ”Open-ended questions and probes 
yield in-depth responses about people’s experiences, perceptions, 
opinions, feelings, and knowledge.”, ifrån alla de berörda parterna 
som kommer att påverkas av vår webbtjänst. De är kund (invånare 
i kommunen), tjänsteutövare (de som byter vattenmätarna ute hos 
kund samt organiserar upp arbetet runt detta) och kundtjänsten i 
kommunen. Målet med våra metoder är att vi ska erhålla en bra 
uppfattning om vad som efterfrågas och önskas, samt för att vi 
skall erhålla en överblick över de olika flödena som finns för 
tjänsten i dagens läge.  
Insamlingen av den data vi var i behov av började med att vi hade 
ett möte där vi pratade med kundtjänst om vad de efterfrågade, 
och vilka behov som de har på den tjänst vi skall producera, samt 

hur tjänsten fungerar idag. Vi ville skapa oss en bra uppfattning 
över hur tjänsten hanteras i dagens läge, och hur flödet över detta 
ser ut.  
Det andra mötet anordnades tillsammans med de faktiska 
tjänsteutövarna, de som sköter arbetet med byte av vattenmätare 
samt hanterar planeringen runt detta. Vi fick följa med på en tur 
över hur arbetet i verkstaden gick till, vad som var viktigt att 
tänka på, och vad som efterfrågades av en webbtjänst utifrån 
deras perspektiv. Allt för att få en bra och korrekt bild över hur vi 
skulle kunna utveckla en webbtjänst som även bidrar till att deras 
arbete förenklas.  
Under vårt utvecklingsarbete av vår webbtjänst kommer vi att 
skapa en kundprototyp som vi sedan utvärderar. Anledningen till 
att vi genomför detta är för att se om prototypen uppfyller de krav 
och mål som vi har. De mål och krav som vi syftar på här är både 
på vår idé, huruvida den går att använda, samt på den tjänst som 
vi ska skapa till Skellefteå kommun. Utvärderingen av den 
kundprototyp som vi tar fram kommer att utföras med ett antal 
kundintervjuer, för att se om vi har lyckats uppnå målen med en 
lätthanterlig tjänst. 
Vid utvecklingsarbetet kommer vi även att använda oss av de 
flöden som framkom vid användarintervjuerna. Flödet över hur 
den nuvarande tjänsten ser ut är en central utgångspunkt vid 
utvecklingsarbetet, se figur 1. Av den anledningen att vår 
webbtjänst kommer att bli ett komplement till den redan 
fungerande tjänsten. Det är då viktigt att webbtjänsten inte 
urskiljer sig allt för mycket från de redan nuvarande rutinerna. 
 
 

 
Figur 1 - Flödesschema över tjänsten idag 

 



4. ANVÄNDNINGSSAMMANHANG 

4.1 Hur ser vattenmätarbytestjänsten ut 
idag? 
En vattenmätare är den del som mäter hur mycket vatten varje 
fastighet förbrukar. Varje vattenmätare är i behov av underhåll, 
vilket är något som sker var nionde år. Idag ser 
vattenmätarbytestjänsten ut enligt följande. Mätverkstaden 
planerar upp sina rutter via en adressdatabas som finns tillgänglig 
hos kommunen. De skriver sedan ut och skickar iväg ett brev med 
information till de fastigheter som berörs av vattenmätarbytet. I 
brevet finns information gällande vilket datum och mellan vilken 
tidsintervall som de kommer att byta vattenmätaren. Idag är 
tidsintervallet mellan kl. 08:00-11:00 samt 12:00-15:00, mån-fre. 
I det brev som skickas ut till kunderna finns det även med ett 
telefonnummer direkt till mätverkstaden, som de kan ringa till om 
de är i behov av att byta sin tid. 
Vill kunderna byta sin tid kan de idag antingen ringa Skellefteå 
kommuns kundtjänst, eller direkt till mätverkstaden. De kunder 
som av någon anledning inte är hemma vid det inbokade besöket 
planeras in vid en senare tidpunkt på året, vid ett 
uppsamlingstillfälle. Varje år sker ett byte av ca 2000 
vattenmätare. 

4.2 Hur bör tjänsten se ut i framtiden? 
Målet med den nya webbaserade tjänsten för vattenmätarbyten är 
att förbättra och förenkla hanteringen av ombokningar för 
kunderna i Skellefteå kommun. Tanken är att de äldre rutinerna 
för ombokningar även skall vara tillgängliga att nyttja, av den 
anledningen till att inte alla kommuninvånare har tillgång till en 
dator och internetanslutning. Den webbaserade tjänsten blir ett 
komplement till det nuvarande flödet, för att förbättra servicen. 
Flödet över vattenmätarbytestjänsten tillsammans med vår 
webbtjänst för ombokning finns att beskåda på figur 2. 

 
Figur 2 - Nytt flödesschema över tjänsten tillsammans med 

webbtjänsten 
 

5. UTVECKLINGSARBETE 
Valet av vilken webbtjänst vi ska testa vår idé med, är som vi 
nämnt tidigare, ett önskemål från Skellefteå kommun. 
Värt att nämna här är att Skellefteå kommun först tillfrågade om 
vi kunde skapa en annan webbtjänst, som behandlade området för 
vattenavmätning. Men vid ytterligare undersökning visade det sig 
att de redan fanns färdiga webbtjänster för detta, dock inte 
implementerade i Skellefteå kommun. Vilket gjorde att Skellefteå 
kommun istället tillfrågade oss om en annan webbtjänst, den för 
vattenmätarbyten. 
Innan vi påbörjade vårt arbete med att undersöka hur 
vattenmätarbytestjänsten fungerar i kommunen idag, samt vilka 
flöden och faktorer som var inblandade. Påbörjade vi en 
kartläggning av liknande webbtjänster inom andra kommuner. 
Den kartläggning vi genomfört omfattar ett 20-tal olika 
kommuner runt om i Sverige, med kommuner allt ifrån Kiruna i 
norr till Malmö i söder. 
Vi valde att kategorisera in liknande tjänster som den vi skulle 
utveckla i olika nivåer. Anledningen till detta var för att erhålla en 
överblick över hur andra kommuner har löst liknande tjänster via 
webben, men även för att se samband mellan olika funktioner och 
lösningar med andra webbtjänster. Vår webbtjänst är inte speciellt 
vanlig och svår att hitta hos andra kommuner. En direktjämförelse 
mellan vår webbtjänst och likadana webbtjänster hos andra 
kommuner är därför svår att genomföra. Eftersom våra moduler i 
vilket fall som helst ska gå att använda vid utvecklandet av andra 
webbtjänster, ansåg vi att en kartläggning på liknande 
webbtjänster som den vi skulle genomföra som ett lämpligt 
alternativ. Nedan följer ett exempel på den kategorisering av 



liknande tjänster som vi genomförde på kommuner runt om i 
Sverige: 
 

1. Kundtjänst ger ut blanketter, blanketter fanns inte 
tillgängliga på webbsidan. 

2. Det finns all information på webbsidan, blanketter finns 
tillgängliga att ladda hem via webbsidan, användaren 
kan själv skriva ut blanketter och sedan skicka in själv. 

3. Nirvana är uppnått, en fulländad webbtjänst för 
hantering finns tillgänglig på webbsidan. 

Vårt mål med den webbtjänst som vi skall producera åt Skellefteå 
kommun är nivå tre, vilket är en fulländad webbtjänst för 
hantering av ombokning av tider för vattenmätarbyte. 

5.1 Våra moduler 
Under utvecklingsarbetet med den webbtjänst som vi skapat till 
Skellefteå kommun har vi skapat oberoende moduler som 
kommer att vara viktiga grundstenar i vårt utvecklingsarbete. 

5.2 MySQL modulen 
MySQL är en databashanterare som använder sig av språket SQL. 
Vår MySQL-modul, som är en javaklass, hanterar kopplingen till, 
samt all den data som skickas och tas emot från MySQL-servern.  
Det som är unikt med den här klassen är att den returnerar alla 
värden av datatypen String i en 2D-Vector. Vectorn är uppbyggd 
med hjälp av ett kolumnbaserat system som gör att man kommer 
åt värdena i denna Vector via att ange rad och kolumn. 
 

1 Bengt Bengtsson 

2 Anna Andersson 

3 Klara Karlsson 

 
Vid användning av vår klass på ovanstående 2D-Vector (den 
vector som returneras av vår MySQL-klass) skulle vi skriva enligt 
följande för att erhålla värdet ”Klara”. 
 
 

VectorObjekt.get(2).get(1); 

 

 
Där värdet 2 innebär rad 3 och värdet 1 innebär kolumn 2. 
Siffersystemet bygger på hur Vectorer är uppbyggda där index 
alltid börjar på värdet ”0”. 
Denna MySQL-modul är skriven i Java och kommer att användas 
i vår webbtjänst tillsammans med SimpleTags, samt inom några 
enstaka JSP-sidor för hanteringen av inloggning. Tanken är att i 
framtiden utveckla fler klasser för hanteringen av andra databaser 
som t.ex. Oracle. För att utöka stödet för även andra databaser. 

5.3 Datum modulen 
Den datummodul som vi utvecklat hanterar uträkningen av hur 
många dagar det är mellan två datum. Den hanterar skillnaden 
mellan helg och vardag, vilket gör den lämplig till att hantera 
rutiner som är beräknade att inträffa på vardagar, i vår modul 
räknas vardagar som måndag-fredag. Information om vilken 

vecka ett specifikt datum ingår i finns även möjlighet till att 
urskilja. 
Dessa två moduler, som båda är skrivna i java, MySQL- och 
datummodulen, är två javaklasser som är generella och kommer 
att vara möjliga att utnyttja i även andra tjänster. De här två 
klasserna är därför ett bra exempel på en generalisering som är 
möjligt att införliva, och som visar på det tankesätt som vi har 
med vår idé om att kunna förenkla webbutveckling med hjälp av 
fristående moduler som är oberoende av varandra. 

5.4 SimpleTags och TagLibary 
De två föregående klasserna, MySQL- och datumklassen, även 
kallade moduler, kommer att användas och kombineras med hjälp 
av SimpleTags. SimpleTags är ett tillvägagångssätt för att 
använda egendefinierade ”tags” i en JSP sida. SimpleTags bygger 
på att man använder sig av ett TagLibrary5. TagLibrary är 
uppbyggt med hjälp av XML och nedan finns ett exempel på 
detta. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<taglib version="2.0" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance si:schemaLocation= 
"http://java.sun.com/xml/ns/j2ee web-
jsptaglibrary_2_0.xsd"> 
    <tlib-version>1.0</tlib-version> 
    <short-name>tags</short-name> 
    <uri>/WEB-INF/tdls/tags</uri> 
    <tag> 
        <name>times</name> 
        <tag-class>service.times</tag-class> 
        <body-content>empty</body-content> 
        <attribute> 
            <name>id</name> 
            <rtexprvalue>true</rtexprvalue> 
            <type>java.lang.String</type> 
        </attribute> 
    </tag> 
 
</taglib> 
 
 
Detta TagLibrary är sedan kopplat till en klass som ligger 
placerad i ett paket med namnet ”service” och denna klass har 
sedan ett set attribut vid namn ”id”. 
För att använda sig av olika typer av TagLibrarys behöver man 
inkludera en rad kod i en redan befintlig JSP-sida. Den ser ut på 
följande sätt: 

 
 

<%@taglib prefix="ex" uri="TagLibaryFil"%> 

 

 
Med hjälp av denna rad inkluderar vi hela det TagLibrary som har 
sökvägen ”TagLibraryFil”. För att sedan använda en 

                                                                 
5 Definition: A tag library is a collection of custom tags. (Sun 

Microsystems, 2000) 



egendefinierad ”tag” i detta TagLibrary räcker det med att skriva 
på följande sätt: 
 
 
<ex:times id=”1” /> 
 
 
Denna SimpleTag kommer nu bytas ut och skriva ut vad vår 
SimpleTag returnerar. 
Det som nu inträffar med hjälp av föregående SimpleTag är att 
den exekverar den klass som är kopplad till den specifika ”tag” 
som finns definierad i det TagLibrary som används. Användare 
som besöker webbsidor som använder sig av denna metod 
kommer inte att vara medveten om att det används, då det sker i 
bakgrunden. Det som är intressant med vårt användande av 
SimpleTags och TagLibrary är att det bidrar till att vi kan skapa 
mer struktur och överblick under utvecklandet. Det förenklar även 
implementeringen av moduler då det endast kräver några kodrader 
för att infoga en ny modul.  

5.5 XML 
Extensible Markup Language (XML) (Harold & Means, 2004) är 
likt HTML ett markup-språk, dock inte direkt besläktat med 
HTML utan Standard Generalized Markup Language (SGML). 
Nedan finns ett exempel över hur ett XML dokument kan vara 
uppbyggt. 
  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<personer> 
 <person> 
  <namn>Pelle Svanslös</namn> 
  <alder>4</alder> 
  <svanslos>ja</svanslos> 
 </person> 
</personer> 
 
 
XML kommer i vår produktprototyp att bidra med den del som 
separerar data från layout.  

5.6 XSLT 
De XML dokument som används kommer att formateras med 
hjälp av Extensible Stylesheet Language Transformations 
(XSLT). XSLT är ett markup-språk som utvecklare kan använda 
för att kontrollera och anpassa hur layouten av XML skall se ut. 
XSLT bidrar till ett kraftfullt arbetssätt med XML-dokument, med 
hjälp av XSLT kan vi t.ex. välja att endast skriva ut enstaka delar 
ur ett XML-dokument. Användningen av XSLT innebär för vår 
del att vi kan generera HTML-kod via de XML-dokument som 
finns. XSLT tillsammans med XML bidrar till att vi kan separera 
data och layout. Ett steg för att skapa en bättre struktur och 
överblick vid utvecklingsarbetet. 
  
Ett exempel på ett XSLT dokument är följande: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl= 
"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output method="html"/> 
   <xsl:template match="/"> 
      <xsl:for-each 
select="/personer/person"> 
         <p> 
            Namn: <xsl:value-of 
select="namn"/>,  
            Ålder: <xsl:value-of 
select="alder"/><br /> 
            Svanslös?: <xsl:value-of 
select="svanslos"/>         
            <br /> 
         </p> 
      </xsl:for-each> 
   </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 
 
Fördelen med att använda XSLT för att formatera XML-
dokument är att utvecklare kan välja vilken data och hur datan i 
XML-dokument ska visas via en enskild fil. Vilket bidrar till att 
en separation mellan data och layout är möjlig. 

5.7 JSP 
JSP är en förkortning på JavaServer Pages, och är ett serverspråk 
likt ASP eller PHP. I våra JSP-sidor kommer vi hantera tolkning 
av XML, XSLT och nyttjande av SimpleTags. 

6. UTVÄRDERING AV KUNDPROTOTYP 
För att utvärdera den kundprototyp som vi skapat med hjälp av 
våra moduler, har vi utfört fem stycken intervjuer på potentiella 
kunder av tjänsten. Anledningen till att vi endast har utfört 
intervjuer på potentiella kunder beror på att vi har haft problem, 
av tidsskäl, att kunna utföra intervjuer med verkliga kunder i 
Skellefteå. Målet vi hade med vår prototyp var att den skulle vara 
lätthantering och inte kräva speciellt mycket av användaren. Även 
användare som inte är väldigt vana datoranvändare ska kunna 
använda webbtjänsten. 
Vid utvärderingen av vår prototyp beskrev vi först flödet och 
upplägget på den nuvarande tjänsten för de personer som vi 
intervjuade. Detta gjorde vi för att de som blev intervjuade skulle 
ha en möjlighet att koppla ihop tjänsten i dess verkliga situation. 
Men även för en ökad förståelse för vad syftet och funktionen 
med vår webbtjänst är. De fick sedan testa att genomföra detta 
flöde tillsammans med vår webbtjänst. 
Först fick de ett pappersblad innehållandes den information som 
skickas ut vid ett byte av en vattenmätare. På detta pappersblad 
fanns även den unika inloggningskod som varje kund använder 
för att verifiera sig på vår webbtjänst. Med hjälp av denna kod 
loggade sedan den intervjuade personen in och utförde ett 
tidsbyte. Proceduren är väldigt enkelt och består av endast två 
steg, vilket vi beskriver nedan i kundprototypen. Efter att kunden 
genomfört ett tidsombyte gav de sedan oss feedback på den 
upplevelse som erhölls vid användandet av webbtjänsten. De 
personer som vi intervjuade fick själva sitta vid en egen dator när 
de provade webbtjänsten. 
 



6.1 Kundprototypen 
Den prototyp som vi skapat ger kunderna en möjlighet till att byta 
den inbokade tiden som de tidigare erhålligt i ett brev från 
mätverkstaden. Steg ett (1) som kunderna möter när de besöker 
webbtjänsten är en inloggningsruta, där de blir uppmanade att 
fylla i den kod som finns noterad i det brev som skickats ut av 
mätverkstaden, se figur 3. 
 

 
Figur 3 - Inloggningssidan till kundprototypen 

 
Steg två (2) som kunderna möter när de använder webbtjänsten är 
det gränssnitt där kunderna ser ett schema över alla de tider som 
finns, samt vilka tider som är lediga. Kunderna kan direkt boka 
om sin tid genom att klicka på någon av de tider som är lediga, se 
figur 4. Den tid som är markerad med färgen blå/turkos är den tid 
som kunden har inbokad just nu. De gråmarkerade tiderna är 
upptagna och de som är gröna är lediga. 
 

 
Figur 4 - Tidsbokningsschema 

 

6.2 Feedback 
Den feedback som vi har erhålligt i samband med de intervjuer 
som vi genomfört har varit positiv. Enkel att förstå och tydligt 
upplägg var kommentarer som återkom bland våra deltagare. 
Rubriken vid varje dag i schemat upplevdes dock som aningen 
förvirrande, som består av datum i följande format 
”YYYYMMDD”. Ett förslag på förbättring vid den delen var att 
korta ner den rubriken till att endast bestå av år, månad och dag i 
formatet ”YYMMDD” eller en via formatet ”MM/DD”, samt med 
ett tillägg över vilken dag det är, t.ex. ”Måndag 8/2”. Denna 
förbättring är något som även vi tror skulle förtydliga överblicken 
och schemat över de tider som går att boka ytterligare. Även en 

liten hjälpruta med mer utförlig information över hur en 
ombokning genomförs efterfrågades. 

7. ADMINPROTOTYP 
Under vårt utvecklingsarbete skapade vi två prototyper, en för den 
del som kunderna använder, som vi förklarade i föregående del, 
och en annan del för administratörerna av tjänsten. Steg ett (1) 
som administratörerna möter är en inloggningsruta, där de får 
ange användarnamn och tillhörande lösenord, se figur 5. 
 

 
Figur 5 - Inloggningssidan till adminprototypen 

 
Steg två (2) som administratörerna möter är en menyvy, se figur 
6, där de kan välja om de vill skapa en ny rutt eller om de vill visa 
en redan befintlig rutt. En rutt är ett område, med angivna 
adresser, över vilka fastigheter som de ska byta vattenmätare i. 
 

 
Figur 6 - Menyvy 

 
Väljer man sedan att skapa en ny rutt kommer man till steg tre (3). 
Vid detta steg anger man start- och stopdatum för den rutt man 
vill planera, samt de adresser som ska ingå i rutten. Se figur 7.  
 

 
Figur 7 - Ruttplanering 

 
Efter skapad rutt ser administratören sedan ett schema med en 
överblick över schemat för rutten, se figur 8. 
 



 
Figur 8 - Överblick över skapad rutt 

 
Administratören kan sedan få en mer detaljerad beskrivning över 
vilka adresser som är hänvisade till en specifik dag genom att 
klicka på rubriken, datumet, över den dag som ska visas, se figur 
9. 
 

 
Figur 9 - Dagschema 

 
Om administratören väljer att visa tillgängliga rutter istället för att 
skapa en ny rutt, kommer skärmbilden som visas på figur 10 att 
bli synlig. Här kan administratören välja vilken rutt som ska visas. 
 

 
Figur 10 - Val av rutt 

Efter att val av rutt är genomförd kommer schemat som är synligt 
i figur 8 att visas. Därefter kan administratören sedan välja att 
visa dagschema, som vi tidigare har beskrivit. 

8. DISKUSSION 
Den idé som vi har berört i vårt uppsatsarbete, har varit att 
införliva ett modulbaserat arbetssätt vid webbutveckling, som ska 
bidra till ett förenklat utvecklingsarbete. Problemet med 
modulbaserad utveckling är att skapa generella moduler som går 
att använda vid flera olika sammanhang. Det gäller att skapa en 
bra balans mellan vad som är möjligt och lämpligt att 
generalisera. För att sedan kunna införliva detta i oberoende 
moduler. Detta är ett arbete som tar väldigt mycket tid och är 
anledningen till att vi för tillfället inte har haft möjlighet till att 
skapa fler moduler än de vi hittills producerat. 
Vi ser dock en stor styrka med vår modulbaserade utveckling, det 
krävs endast några rader kod för att implementera en ny funktion 
på en redan existerande sida, om modulen redan är färdig. Vilket 
skapar väldigt bra överblick och framförallt bidrar till att 
implementeringen av nya funktioner förenklas. Som utvecklare är 
det lätt att man hamnar i en situation där man blandar flera olika 
typer av kod, något som skapar en komplicerad struktur. Vi har 
med vår idé, och med hjälp av andra tillgängliga tekniker såsom 
SimpleTags och TagLibrary, separera detta och skapat en mer 
strukturerad och förenklad utvecklingsmetod. 
Den stora fördelen med modulbaserad utveckling är att det skapar 
en mer överskådlig struktur vid utvecklingsarbetet. En fördel som 
vi anser löser det problem som idag finns med många CMS, att 
strukturen upplevs som väldigt stor och komplicerad. En annan 
fördel med modulbaserad utveckling är att det är färdiga 
funktioner som man arbetar med, utvecklare är då inte i behov av 
att skapa funktioner som redan finns tillgängliga, vilket förenklar 
arbetet vid utveckling. Utvecklare behöver därmed inte uppfinna 
hjulet flera gånger. 
Det finns givetvis tillfällen då man är i behov av att utveckla helt 
nya funktioner, men väljer utvecklare då att skapa en 
modulbaserad lösning för detta, kommer ett framtida arbete att 
förenklas. Av den anledningen att man har en färdig oberoende 
modul sedan tidigare, och inte en inbakad funktion som är svår att 
införliva i ett annat sammanhang. 
Vidareutveckling är även det något som vi anser förenklas med 
hjälp av modulutveckling, något som vi upplevde med vår 
webbtjänst. Det var betydligt enklare att ändra om en redan 
befintlig funktion då det inte skapade några eftereffekter på andra 
delar i systemet, mer än just för den specifika modul som vi 
arbetade med. 
De prototyper, kundprototypen och adminprototypen, på vår 
webbtjänst som vi har skapat till Skellefteå kommun är baserad på 
vår idé. Detta gav oss en möjlighet att testa om vår idé med 
modulbaserad webbutveckling fungerar i en verklig situation, och 
om det förenklar utvecklingsarbete. Något som vi anser att det 
har. 

9. RESULTAT 
Målet med vår idé har varit att underlätta och förenkla 
utvecklandet av webbtjänster. Idén vi har med modulbaserad 
webbutveckling bygger delvis på det arbetssätt som idag finns 
med CMS, med färdiga funktioner, men istället för stora baspaket 
vill vi bidra med moduler som är oberoende av varandra. För att 



förenkla och för att skapa mer flexibilitet och överblick vid 
utvecklingsarbetet. 
Tanken med vår idé är att webbutvecklare fritt ska kunna välja 
mellan olika moduler som redan tidigare är färdigutvecklade, för 
att inte vara i behov av att utveckla redan färdiga funktioner igen. 
Det finns dock tillfällen då webbutvecklare kommer att vara i 
behov av att utveckla nya moduler, men om utvecklare då väljer 
att basera dessa på vår idé, med oberoende moduler, kommer ett 
framtida utvecklingsarbete att bli enklare. 
Antalet moduler som idag finns tillgängliga, och som vi skapat, är 
inte många. Utvecklandet av nya oberoende moduler är något som 
tar tid, och vi ser det som vi har åstadkommit idag som en början 
på något större. I framtiden ser vi antalet moduler som finns 
tillgängliga som betydligt större. 
Vid utvecklandet av vår webbtjänst upptäckte vi följande fördelar 
i utvecklingsprocessen: 
 

1. Enkelheten vid implementering av funktioner bidrar till 
bra överblick och struktur. 

2. Moduler som är skapade med ett oberoende mellan 
varandra bidrar till ett förenklat utvecklings- och 
vidareutvecklingsarbete. 

3. Uppbyggnaden av gränssnitt via XML och XSLT bidrar 
till ett effektivt arbete med layout och data. 

 
De nackdelar som vi upptäckte vid utvecklandet av vår idé samt 
webbtjänst var följande: 
 

1. Tidskrävande att utveckla nya moduler. 
2. Svårt att skapa dynamiska moduler som är användbara i 

flera olika sammanhang. 
 

Avslutningsvis vill vi säga ”Keep things as simple as possible – 
but not simpler.” – Albert Einstein. (Eriksson, 1992). 
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