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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete har varit att ta fram en applikation för 

att publicera kyrkoåret. Appen ska fungera i telefon och pekplatta för 

android. Till det kommer en webbsida som fungerar för datorer och 

mobila enheter som inte kör android. Man skall även kunna få fram 

datan som en PDF (Portable Document Format) fil, XML (Extensible 

Markup Language) fil och en ICAL (kalender) fil. I denna uppgift ingår 

även att ta fram en databasstruktur, objektorienterad design för arbetet 

samt val av system och databas. Arbetet har genomförts med hjälp av 

PHP (Hypertext Preprocessor), MYSQL, CSS (Cascading Style Sheets), 

etc. Appen och sidan är en användarvänlig sida med bra prestanda och 

tydligt resultat för ändamålet det är till för. 

Jag har kommit fram till att det är svårt att göra en sida som  fungerar 

100% i mobiler och i datorer med olika webbläsare.  

 

Nyckelord: Kyrkoår, Kyrkoårsapp, App, PHP, MYSQL, Databas, OOP, 

HTML, CSS, jquery, ICAL, PDF, XML 
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Abstract 

The objective with this thesis was to develop an app for android and a 

website that works for computers and mobile devices that are not 

running android, in order to publish the Liturgical year. You should also 

be able to obtain the data as a PDF file, XML file and a calendar file. This 

task includes developing a database structure, object oriented design of 

work and choice of system and form the database layout. The work has 

been developed with the help of PHP, MYSQL, CSS and so on. The app 

and the page is a user friendly site with good performance and clear 

results for the purpose it brings. 

I have come to the conclusion that it is difficult to make a page that 

works 100% for mobile phone and computers with different browsers. 

Keywords: Liturgical year, Liturgical year app, App, PHP, MYSQL, 

Database, OOP, HTML, CSS, jquery, ICAL, PDF, XML 
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Terminologi 

 

Förkortningar och förklaringar 

 

API Application Programming interface är regler för att 

kommunicera med vald programvara. 

APP En applikation/program för en telefon och eller pek-

platta 

Bibeln Är en samling av mindre böcker (77 stycken) som är 

kristendomens heliga skrift. 

CLI Command-Line Interface är en kommandotolk, ett 

gränssnitt, där man kan skriva text och får resultatet till-

baka i text. 

CSS Cascading Style Sheets är ett sätt att beskriva ett doku-

ments utseende, till exempel typsnitt, färger, storlek. 

DAO Data Access Object är till för att kommunicera med 

databasen. När man gör ett anrop får man tillbaka en 

DAO. 

DTO Data Transfer Object är till för att transportera data till 

en vy. Behöver man sedan ändra något i controllern eller 

modellen så är ändå DTO:n lika dan. 

EP Episteltext, en av fyra texter som ingår i en kyrkoårsdag. 

Episteltexten kommer från Nya testamentet i bibeln. 

EV Evangelietext, en av fyra texter som ingår i en dag. 

Evangelietexten kommer från någon av de fyra evange-

lierna i bibeln. 

GT Gammaltestamentlig läsning, en av fyra texter som ingår 

i en dag. Gammaltestamentliga texten kommer från bi-

beln. 
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GUI Graphical user interface är ett grafiskanvändargränssnitt 

för att underlätta för användaren. 

HTML Hypertext Markup Language är ett språk för att göra 

strukturen för en hemsida. 

ICAL iCalendar är ett format för att hantera en kalender och 

dess händelser. Detta format stöds av de flesta pro-

grammen. 

Kyrkoår Kyrkoåret är en kalender som delar in söndagar och 

högtider inom kyrkoåret i olika teman. Kyrkoåret börjar 

inte vid första januari utan vid Första Advent. 

MVC Model-View-Controller är ett sätt att designa strukturen 

av ett program. 

OOP Objektorienterad programmering är ett sätt att pro-

grammera för att få olika objekt att kommunicera och in-

teragera med varandra. 

PDF Portable Document Format är ett dataformat som adobe 

har utvecklat. Program för att läsa PDF filer finns för 

samtliga operativsystem och dessa program är också 

gratis. 

PHP Hypertext Preprocessor  är ett språk för att göra innehåll 

på en webbsida dynamiskt. 

PS Psaltarpsalm är en av fyra texter som ingår i en dag. 

Psaltartexten kommer från Gamla testamentet i bibeln. 

UTF Unicode Transformation Format är ett sätt att presentera 

tecken. 

XML Extensible Markup Language är ett språk för att hantera 

data. XML är ett väldigt flexibelt språk och man kan 

väldigt enkelt bygga ut det och anpassa det efter sina 

behov. 

Årgång Anger vilka texter som skall läsas i kyrkoåret, en dag 

kan ha 1-4 olika versioner som varierar från år till år.



Kyrkoårsapp  

Utveckling av en app och en 

webbsida gällande kyrkoåret.   

Simon Gunner, sgunner@kth.se 

2013-02-11 

Version 2.0 

 

 

7 

 

1 Introduktion  

Detta examensarbete är en uppgift jag fått från Gemensam Framtid som 

är ett nytt trossamfund i Sverige, bildat av Baptistsamfundet, 

Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Uppgiften är att skapa ett enkelt 

sätt att presentera information om kyrkoåret (data) för pastorer som 

använder sig av kyrkoårets texter i samband med gudstjänster. 

Uppgiften innefattar att välja teknik för att presentera informationen 

samt hur denna information skall presenteras. 

 

Detta arbete kommer att vända sig till pastorer samt anställda och 

frivilliga som planerar gudstjänster och andra högtider som följer 

kyrkoåret. Dessa personer har en varierande kunskap om kyrkoåret, 

samt en varierande kunskap om datorer och teknik. Därför behöver 

resultatet vara enkelt och tydligt. 

 

Det finns många webbsidor som visar grundläggande information om 

kyrkoåret, skärskilt kommande söndag. Därefter får man på dessa 

webbsidor klicka sig vidare med nästa söndag osv. Detta projekt skall 

erbjuda en överskådlig och lätthanterlig app för kyrkoårets samtliga 

söndagar och högtider liksom omfatta de olika årgångar som finns 

tillgängliga. Slutligen skall aktuella texthänvisningar direkt kunna ta 

fram aktuell text i dess helhet. Sammantager innebär det mindre 

klickande och letande för att hitta rätt söndag eller dag i kyrkoåret. 
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2 Förstudie 

2.1 Insamling av data gällande tekniker 

2.1.1 Appar/webbsida  

Skapandet och presentationen av appen, apparna och webbsidan följer 

två alternativ i min förstudie. Den ena är att man gör en separat 

webbsida och en app per operativsystem. Den andra är att göra en 

webbsida som fungerar i mobiler och på datorer. Sedan använder sig 

apparna av den sidan för att presentera det hela. Användarna ser då 

sidan som en app men appen är i bakgrunden bara en webbläsare. 

 

Det som skall undersökas inledningsvis är vad man behöver för 

utvecklingsmiljö för att skapa webbsidan och appen. De frågor jag 

ställde mig inledningsvis var: Hur många olika tekniker behöver man 

lära sig? Ju fler man behöver lära sig desto mera jobb och olika versioner 

blir det. Hur behöver man ha data för att kunna hantera den samt i 

vilket format behöver man få ut data för att användarna skall kunna 

använda den? Vad är billigast och dyrast för att göra appen och 

publicera den? Jag kommer inte ta fram några exakta siffror utan bara 

försöka ha ett ungefärligt hum för att man skall kunna överväga vad 

som är det bästa. 

Android, IOS, Webbsidan 

I det följande skall jag först behandla det  jag betecknat som alternativ 1 

med en webbsida och en app per operativsystem. 

Om man skall göra en android app, en ios app och en hemsida separat 

behöver man ha detaljkunskap i många olika språk samt kunna göra 

flera olika typer av dataformat då olika språk hanterar data på olika 

sätt. 
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IOS 

För att utveckla en IOS app behöver man först en Mac och sedan 

utvecklingsmiljön och det kostar en hel del. Sedan behöver man också 

betala för att kunna publicera appen och man kan bara publicera IOS 

appar på app store. Man kan ha data i olika format så det är inget 

problem. Därtill kostar API:et för att få tillgång till det. 

 

I detta fall behöver man kunna stora delar av IOS API:et. 

Android 

Android API:et är gratis. Det finns många utvecklingsmiljöer som är 

gratis. Man kan utveckla både på Mac, pc och Linux. Det enda som 

kostar är att publicera appen på Google play men man kan självklart 

sprida den på andra sätt. Appar som körs med internet avslaget 

hanterar bäst XML format men är det så att appen skall kommunicera 

mot internet så kan man kommunicera med databaser eller webbsidor. 

 

I detta fall behöver man kunna stora delar av Android API:et. 

Webbsida 

För en webbsida är API:erna samt att sätta upp systemet gratis. Det som 

kan kosta är en server om man inte redan har den. De språk som behövs 

för att skapa en webbsida på basis av det som finns i programmet och 

det som behöver skapas för att få webbsidan att fungera för datorer och 

telefoner är: Apache som är en webbserver, PHP som är ett dynamiskt 

språk, CSS för att hantera utseende, HTML som är koden i själva sidan 

och sedan jquery för att kunna hantera sidan utan behöva ladda om den 

hela tiden. Detta har ingen kostnad om man redan har en server. Men 

det är fyra språk man måste sätta sig in i och en webbserver att sätta 

upp. Sedan behöver man en databas för att hantera data. 

Webbsida, Phonegap 

I det följande skall jag behandla det  jag betecknat som alternativ 2. Det 

är en webbsida för alla appar, där apparna sedan använder webbsidan. 
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Webbsida 

I detta fall är API:er gratis som ovan men man behöver ytterligare ett 

språk. Jag behöver apache som webbserver och dessutom behöver jag 

PHP, CSS, HTML, jquery och jquery mobile. Det är ytterligare ett språk 

att lära sig. Jag behöver anpassa koden på ett annat sätt men man 

behöver inte skapa så många olika versioner av systemet. I detta fall 

behöver jag lära mig fem språk. 

Webbsida + android 

Som ovan så är API:et gratis. Det finns många utvecklingsmiljöer som är 

gratis. Man kan utveckla både på Mac, pc och Linux. Det enda som 

kostar är att publicera appen på Google play men man kan självklart 

sprida den på andra sätt. Appar som körs med internet avslaget 

hanterar bäst XML format men är det så att appen skall kommunicera 

mot internet så kan man kommunicera med databaser med mera. 

 

I detta fall behöver jag kunna väldigt lite av android API:et då den 

endast skall ladda in en webbsida. 

Webbsida + IOS 

Som ovan så behövs fortfarande en Mac för att utveckla en IOS app och 

sedan kostar utvecklingsmiljön en hel del. Sedan behöver man också 

betala för att kunna publicera appen och man kan bara publicera IOS 

appar på app store. Man kan ha data i olika format så det är inget 

problem. API:et kostar pengar för att komma åt det. 

 

I detta fall behöver man kunna väldigt lite av IOS API:et då den endast 

skall ladda in en webbsida. 

Slutsats 

Jag drar slutsatsen att jag i första hand skall använda det andra 

alternativet då jag skall skapa en webbsida och en app som laddar 

webbsidan. Det blir enklare eftersom det bara är ett system/sida att 

underhålla och det blir inte lika mycket IOS och android att sätta sig in i. 

Det väger inte tungt men det blir billigare med bara ett system att 

underhålla som sedan IOS och android apparna använder sig av. 
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Fördelen att göra alternativ två är att Windows phone och även andra 

telefoner med andra operativsystem klarar av att besöka webbsidan och 

att det kommer att fungera. Det blir många språk att sätta sig in i men 

en del av dem har jag lärt mig från Kungliga Tekniska Högskolan och 

Thorildsplans gymnasium. Därtill behöver jag bara lära mig en liten del 

av några språk som t.ex. android och IOS. 

 

Valet blir därför HTML och beroende på stödet av webbläsare blir det 

HTML 4 eller HTML 5. Det kommer också bli behov av CSS samt PHP 

och lite javascript och jquery beroende på hur bra HTML 5s stöd är. 

 

För att veta hur bra webbläsarnas stöd av HTML 5 är gick jag in på 

html5test.com och undersökte de senaste webbläsarna för en del system 

och märken och undersökte antalet poäng de fick. Detta gjorde jag den 5 

juli 2012. Desto mer poäng ett test har desto mer stödjer webbläsarna 

HTML 5. Max poängen är 500.  Google Chrome (414 poäng) har den 

absolut bästa poängen och är bäst anpassad för HTML 5. Internet 

Explorer 9 (138poäng) är den som är den sämst anpassade webbläsaren 

för HTML 5. Sedan finns det ett helt gäng webbläsare mellan Internet 

Explorer 9 och Googel Chrome som har dåliga respektive okej poäng 

och dessa är Opera 12 (385 poäng), Safari 6.0 (376 poäng), IOS 6 (360 

poäng), Mozilla FireFox (345 poäng), Internet Explorer 10 (319 poäng), 

Windows phone 8 (300 poäng) och Android 4 (280poäng).  

 

Eftersom HTML 5 delvis är i utvecklingsfasen kommer webbläsarna allt 

eftersom att få bättre stöd för HTML 5. Många av mina tänkta 

användare kör Internet Explorer 8 och 9 som jag bedömer har dåligt 

stöd för HTML 5. 

 

Jag beslutade utifrån min förstudie att i nuläget inte att köra på HTML 5 

då jag tycker att det täcker in webbläsarna för dåligt. Jag kommer därför 

att köra på HTML 4.  
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2.1.2 Data hantering 

Data kommer på ett eller annat sätt att hamna i en databas. Gemensam 

framtid har i nuläget mest Windows servrar och en del Linux servrar. 

De håller på att mer och mer att gå över till olika webbhotell. De 

vanligaste webbhotellen använder sig av MYSQL och MSSQL. Därför 

kommer jag att jämföra MYSQL och MSSQL för att avgöra vilken som 

kommer att användas för att nå bästa resultat. 

 

De frågeställningarna jag inledningsvis bearbetade var:  Vilka 

programmeringsspråk skall användas? Stödjer de GUI och CLI anrop? 

Hur mycket kräver respektive databas i prestanda, vilken support ger 

företagen som utvecklar databasen? Databasen behöver vara en 

relationsdatabas eller snarare klara av relationer mellan tabeller. Kostar 

databasen något eller kostar deras support? Hur många versioner finns 

det av den typen av databasen och vilken skall man välja? Vilket 

operativsystem borde man ha på servern som hanterar webbsidan och 

databasen? 

MYSQL 

MYSQL fungerar både på Windows och Linux oavsett om det är klient 

eller server version. Det fungerar också tillsammans med många olika 

programmeringsspråk och det går att kommunicera med databasen dels 

via valfritt programmeringsspråk dels med GUI och CLI som MYSQL 

har utvecklat. MYSQL kräver en mindre kraftig server i förhållande till 

MYSSQL. Därtill är MYSQL en relationsdatabas och är gratis att 

använda och det finns frivilliga och forum som har hyfsad support. Men 

det finns inte så många andra företag att vända sig till för att få tag på 

hjälp vid problem. 

 

Support från Oracel som har köpt SUN kostar samt att det finns några 

versioner av MYSQL att välja på som knappt har märkbara skillnader. 

Supporten kostar om man behöver hjälp från  Oracel men så är det ofta 

med databaser. 
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MSSQL 

MSSQL är en relationsdatabas och man har hjälp av Microsoft Basic 

support. Därtill är det många som kan detta system och där med finns 

det bra support på denna databas om man skulle behöva hjälp.  

MYSSQL fungerar endast på Windows server och några enstaka 

Windows klienter. Databasen fungerar för de flesta språken men de 

flesta använder den i samband med språk som är anpassat för att köras 

på Windows server. Det finns både ett GUI och ett CLI. Det är höga 

licenskostnader för MSSQL och det kräver en Windows server som 

också kräver licenser. Det kräver också en kraftigare server jämfört med 

MYSQL. 

Slutsats 

Resultatet av detta är att MSSQL och MYSQL är  i stort sett likvärdiga, 

gällande funktionalitet, hantering av data med mera. Men MYSQL har 

lite flera fördelar. Det är billigare att ha i drift då det kräver mindre 

prestanda av servern samt att det är gratis.  Fördelen är också att det 

fungerar på flera typer av servrar samt att det fungerar med flera 

programmeringsspråk. Man har också lite mera frihet med MYSQL. 

Valet blir därför MYSQL. Därför försöker jag hålla mig till den senaste 

versionen av MYSQL så att jag har en databas som är uppdaterad och 

fungerar. 

2.2 Insamling av data 
Ett Kyrkoår är uppbyggt av söndagar och helgdagar som börjar med 

Första Advent och slutar med Domssöndagen. Var och en av kyrkoårets 

dagar innehåller ett tema och ett namn.  Det finns olika årgångar enligt 

ett årsvis rullande schema.  De tre första årgångarna betecknas med 

siffrorna 1 till 3 och den fjärde årgången betecknas med ett namn utifrån 

de fyra evangelierna. Varje årgång innehåller i sin tur fyra texter, 

Gammaltestamentlig läsning (GT), Episteltext (EP), Evangelietext (EV) 

och Psaltarpsalm (PS). Sedan finns det några extratexter som bara 

förekommer på vissa dagar vid vissa tillfällen, dessa betecknas 

Alternativ Episteltext, Alternativ Evangelietext och en text för 

kvällsgudstjänst. 

 

 

 



Kyrkoårsapp  

Utveckling av en app och en 

webbsida gällande kyrkoåret.   

Simon Gunner, sgunner@kth.se 

2013-02-11 

Version 2.0 

 

 

14 

 

Kyrkoårets struktur ser ut enligt Figur 1. 

 

Figur 1 En bild över kyrkoårets struktur. 
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2.2.1 Årgångar 

En specifik dag har alltid samma tema och namn oavsett vilken årgång. 

Beroende på vilken årgång det är så varierar texterna. Generellt har 

dagarna tre årgångar men i vissa fall så finns det dagar som har en 

respektive fyra årgångar.  Dagar som äger rum varje år har flera 

årgångar och dagar som inte äger rum så ofta har färre årgångar. 

Perioden runt påsk har fyra årgångar. 

 

Samtliga årgångar utgår i mitt arbete från sammanställningen enligt 

Psalmer och Sånger  där avstamp tas i första Advent 2003. Därefter ökar 

årgångarna och börjar om igen. 

Dagar som har en årgång 

Dagar med en årgång förekommer sällan, därför har de bara en omgång 

av textförslag. 

Dagar som har tre årgångar 

De flesta dagar i kyrkoåret använder sig av 3 årgångar. Det betyder att 

det första året har årgång 1 och sedan 2 och 3. När årgång tre har varit 

börjar det om igen med årgång 1. Det betyder att kyrkoåret i stort sett 

har treårs cykler. 

 

Första advent 2003 till och med domsöndagen 2004 har texter enligt 

årgång 1. Första advent 2004 till och med domsöndagen 2005 har texter 

enligt årgång 2. Första advent 2005 till och med domsöndagen 2006 har 

texter enligt årgång 3 och efter det så börjar det om igen med årgång 1. 

Dagar som har fyra årgångar 

Årgång 4 fungerar på samma sätt som årgång 3 men använder sig av 4 

årgångar. Dessa 4 årgångar har namn istället för siffror som ovan 

nämnda. Namnen är de fyra evangeligerna/serierna: Johannesserien, 

Matteusserien, Markusserien och Lukasserien.  

 

Jag har valt att inte ta med vilket tema och vilka texter som hör till 

respektive dag och årgång då det inte behöver beräknas. Vet man när en 

dag äger rum så vet man vilket tema det är,  vilken årgång det är samt 

vilka bibeltexter som gäller. 
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2.2.2 Fastställande av dagar 

En del av kyrkoårets dagar har fasta datum. Detta gäller exempelvis 

Julnatten, Nyårsdagen och Trettondedag jul. Vissa dagar finns alltid 

inom ett visst tidsspann som exempelvis Första Advent, Andra advent 

och Kyndelsmässodagen. Vissa dagar beräknas utifrån Påskdagen som 

att exempelvis Septuagesima äger rum 63 dagar före påsk och 

Pingstdagen äger rum  49 dagar efter påsk. Övriga dagar fastställs 

utifrån dylika fastlagda dagar. Många av kyrkoårets dagar bygger på 

varandra och i vissa fall så trycker vissa dagar ut andra beroende på när 

påsk och vissa stora högtider äger rum. Flera av dagarna har flera sätt 

att ta reda på när de äger rum.   

 

När jag beräknar när dagarna äger rum så använder jag mig av en 

metod per dag även om det finns flera sätt. Jag använder mig av 

räknesättet som är vidareutvecklat för varje dag i kyrkoåret enligt Bilaga 

A. 

2.3 Krav på appen och webbsidan 
1: Det skall vara tydligt och enkelt hur man använder appen. 

2: Det skall gå att köra appen/webbsidan som en fristående hemsida 

samt att det också ska gå att ha den som en app. 

3: Det skall inte vara för lång nedladdningstid på sidan när man besöker 

den. 

4: Det skall vara en korrekt redovisning av kyrkoårets samtliga 

söndagar och helgdagar, ha korrekt årgång och texter. Allt detta skall 

vara rätt inplacerat i överensstämmelse med vanliga kalendern. 
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2.4 Slutsats 
Jag kommer för att genomföra arbetet med kyrkoårsappen att använda 

mig av databasen MYSQL och sedan av PHP, CSS, HTML och jquery 

mobile som jag nämnt ovan. För att utveckla detta kommer jag att 

använda mig av netbeans, MYSQL Administrator, MYSQL Query 

Browser, MYSQL Workbench, Astha och Dreamweaver. Webbsidan 

kommer inte att bli så avancerad i sig. Det som blir avancerat är att 

konstruera anropen mot databasen där tanken är att den skall hämta 

alla data som behövs med så få anrop som möjligt då man inte skall ha 

möjlighet att editera i databasen. Både MYSQL och PHP har bra API:er. 

Det som kräver mer arbete blir att göra PHP OOP då det skiljer sig en 

del från JAVA. 
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3 Arkitektur  

3.1 Funktionalitet 
Appen och webbsidan är till för att presentera data. Man kommer inte 

att behöva logga in utan man besöker sidan och sedan skickas man till 

den mobila versionen eller webbversionen. Då kan man se data samt 

klicka sig fram och tillbaka. Användaren skall kunna generera en 

Portable Document Format (PDF) fil, en Extensible Markup Language 

(XML) fil och en iCalendar (ICAL) fil. Dessa format går att få tag på via 

webbversionen. Användaren är alltid på samma sida men när man 

klickar på olika menyer så ändras en del parametrar. De enda sidorna 

som är egna sidor är XML, PDF och ICAL delen. 

 

Figur 2 En vy över hur användarna navigerar runt på sidan. 
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Bilden ovan (Figur 2) visar hur användaren vandrar runt på webbsidan, 

de viktiga parametrarna som ändras är ar och id. ar säger vilket år och 

id säger om man är på en specifik dag, info eller hem. Sedan finns 

ytterligare två parametrar. ex som säger om man skall ladda en PDF, 

ICAL eller XML fil och den sista parametern är set som ändrar mellan 

webb och mobil sida. 

3.2 Logisk uppdelning  
Programmet/webbsidan använder sig av fyra lager: view, model, 

controller och business. Utöver detta finns det ett lager som  heter 

exception och en som heter external. Se Figur 3 för att se en bild över 

lagren, dess klasser, dao:er, dto:er och interface. 

Det lager som heter external innehåller motorn för att generera XML, 

PDF och ICAL filer, exception innehåller exception (felhanterare) för år.  

Den logiska uppdelningen börjar alltid med att anropa en klass i 

viewlagret. I sin tur anropar viewlagret alltid vidare till controller men i 

vissa fall så använder den sig också av external då man genererar en 

PDF fil, XML fil eller en ICAL fil.  

Modellagret innehåller alla databasanrop och alla objekt man får från 

databasens anrop. Businesslagret anropar alltid modellagret och gör om 

objekten som erhålls till ett enda objekt. Detta är uppbyggt så då använ-

daren inte skall kunna editera informationen i databasen. Det kan 

mycket väl tyckas att det är konstigt att jag har ett businesslager som 

gör om objekten, men anledningen till det är att man i vissa fall får flera 

objekt per dag och man skall bara använda ett beroende på vad det är 

för årgång. 
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Figur 3 Klassdiagram. 

När ett anrop sker så anropar den webbsida som besökaren befinner sig 

på lagret view och en vald klass beroende på om det skall vara en 

mobilsida, webbsida, PDF, XML eller ICAL fil. Sedan använder sig den 

klassen av controllern. Controllern får ett eller flera objekt av typen 

DagNewDAO.  
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För ett se en enkel överblick hur anropen fungerar för att hämta ett helt 

år, se Figur 4 som är ett sekvensdiagram. 

 

 

Figur 4 Detta sekvensdiagram hämtar ett helt år. 

DAOFactory är den klass i modellagret som hanterar objekten, dao:erna 

och dto:erna från databasen. 

Webbsidan som användarna hamnar på som i sin tur anropar view-

klassen gör inget grafiskt. Allt det grafiska hanteras i klasserna som 

finns i lagret view. Det enda webbsidan gör är att säga vad användaren 

valt för typ av sida (webbsida, mobilsida, XML, ICAL eller PDF) som 

skall laddas samt vilket år och vilken eller vilka dagar som gäller. 
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3.3 Säkerhet 
Eftersom webbsidorna bara skall hämta data ur databasen så kommer 

det att finnas en användare som endast har rätten att hämta data, inte 

ändra eller ta bort data. Detta kommer att utgöra den enda stora 

säkerheten, då man endast hämtar data från databasen. Webbsidan 

kommer inte ha någon inloggning för användaren för att komma åt 

sidan. 

 

Eftersom att användarna inte har rättigheter att uppdatera/ändra data så 

kan användarna inte ändra felaktigheter utan de måste maila den som 

är ansvarig. Därefter kan den ansvarig gå in och ändra informationen. 

3.4 Datalagring  
I nuläget så används en MYSQL databas, samt att allt är anpassat för en 

MYSQL databas. 
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Figur 5 Databasen med dess relationer och nycklar. 

Som man kan se i Figur 5 så används ett typ av id som primärnycklar i 

samtliga fall.  När man hämtar data ur databasen så blir en rad i respek-

tive tabell ett objekt som man får fram genom klassen DAOFactory. 

Följande kod snutt visar en DAO för tabellen Dag, denna DAO i Figur 6 

och Figur 7 visar hur man hämtar dagar från databasen. 
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Figur 6 Visar första delen av koden över hur man hämtar dagar. 

Funktionen load hämtar en specifik dag. Funktionen queryAll hämtar 

samtliga dagar i databasen. Funktionen readRow hämtar informationen 

i raderna och skapar objektet dag.  

 

<?PHP 

 

class DagMYSQLDAO implements DagDAO{ 

 

    /** 

     * Get Domain object by primry key 

     * 

     * @param String $id primary key 

     * @return DagMYSQL  

     */ 

    public function load($id){ 

        $sql = 'SELECT * FROM dag WHERE idDag = ?'; 

        $sqlQuery = new SqlQuery($sql); 

        $sqlQuery->setNumber($id); 

        return $this->getRow($sqlQuery); 

    } 

 

    /** 

     * Get all records from table 

     */ 

    public function queryAll(){ 

        $sql = 'SELECT * FROM dag'; 

        $sqlQuery = new SqlQuery($sql); 

        return $this->getList($sqlQuery); 

    } 

     

    /** 

     * Read row 

     * 

     * @return DagMYSQL  

     */ 

    protected function readRow($row){ 

        $dag = new Dag(); 

         

        $dag->idDag = $row['idDag']; 

        $dag->namn = $row['namn']; 

        $dag->tema = $row['tema']; 

        $dag->antalArgangar = $row['antalArgangar']; 

        $dag->argangNollEtt = $row['argangNollEtt']; 

 

        return $dag; 

    } 
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Figur 7 Visar andra delen av koden över hur man hämtar dagar. 

Funktionen getList gör själva anropet för att hämta dagarna. Funktionen 

getRow hämtar den valda raden ur databasen. och sedan själva execute 

funktionen är sista steget i databasanropet för att göra själva anropet. 

3.5 App  
Gällande appen så använder jag mig av droidgap för att ladda in 

webbsidan. Det viktiga i det är onCreate metoden som kan ses i Figur 8. 

 

 

   

    protected function getList($sqlQuery){ 

        $tab = QueryExecutor::execute($sqlQuery); 

        $ret = array(); 

        for($i=0;$i<count($tab);$i++){ 

            $ret[$i] = $this->readRow($tab[$i]); 

        } 

        return $ret; 

    } 

     

    /** 

     * Get row 

     * 

     * @return DagMYSQL  

     */ 

    protected function getRow($sqlQuery){ 

        $tab = QueryExecutor::execute($sqlQuery); 

        if(count($tab)==0){ 

            return null; 

        } 

        return $this->readRow($tab[0]);      

    } 

     

    /** 

     * Execute sql query 

     */ 

    protected function execute($sqlQuery){ 

        return QueryExecutor::execute($sqlQuery); 

    }    

} 

?> 
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Figur 8 Visar onCreate anropet för android appen. 

Självklart finns det flera metoder som begränsar hur man kan gå vidare 

från appen till andra sidor samt lite andra metoder som kommer ihåg 

samt skickar en tillbaka till en vald sida om man stänger av appen eller 

sparar den i det läget man är. Dylika metoder som till exempel onRe-

sume och onStop är inte intressanta för mig i detta läge.  

3.6 Fysisk uppdelning  
Webbsidan är uppdelad i två delar (webbsida, databas) och sedan är 

appen ytterligare en egen del som laddar webbsidan. 

 

Webbserverprogrammet körs på en webbserver som stödjer PHP, 

HTML, CSS samt kommunikation med MYSQL. Förslagsvis kör man 

Apache med PHP installerat. Databasen körs på en MYSQL server. 

 

Under utveckling gjordes allt arbete på en lokal webbserver på en 

kraftig stationär dator. När tester skulle genomföras laddades materialet 

upp till ett webbhotell för att flera personer enkelt skulle kunna testa det 

hela. 

3.7 Problem  
Det största problemet jag har haft är att webbhotell inte tillåter 

funktioner i MYSQL. I och med det har jag fått göra om vissa delar för 

att kunna hantera datumet för påskdagen (easter date). Därtill har 

databasen haft ett annat id för måndag till söndag jämfört mot hur 

webbservern hanterat det. När detta var löst så rullade 

implementeringen av det hela mot webbhotellet på väldigt smidigt och 

smärtfritt. 

 

   public void onCreate (Bundle savedInstanceState) { 

      super.onCreate(savedInstanceState); 

      super.loadUrl("http://google.com"); 

   } 
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Det jag fick göra gällande påskdagen var att jag i varje databasanrop 

som behövde påskdagen som datum fick jag skicka med det specifika 

datumet. För att kunna räkna ut när dagen äger rum. När jag sedan fått 

ut data ur databasen behövde jag i sin tur jämföra vissa dagar mot det 

datumet igen i modellagret. Det innebar att alla funktioner i databasen 

sabbade till det lite men det blev helt enkelt så att klasserna fick hantera 

det efter att man fått data från databasen. Detta kan dock innebära lite 

längre laddtid då man behöver hämta mera data för att kunna få ut 

respektive dag. 

3.8 Implementering  
Nedan följer information för att beställaren eller administratören skall 

kunna få igång applikationen och databasen. 

3.8.1 Filer och databas  

Allt material levereras som en zipfil. I zipfilen finns en mapp som heter 

public_html som innehåller webbsidan. Filerna i den mappen skall 

laddas upp på servern där materialet skall ligga. De flesta webbhotell 

och servrar brukar ha en public_html mapp där materialet skall 

placeras.  

 

Det finns vidare en mapp som heter MYSQL i vilken det ligger en .sql 

fil. Den filen skall laddas upp till databasen. Filen skapar tabellerna i 

databasen och lägger in all data i respektive tabell. 

 

Vidare behöver man ändra en fil för att webbsidan skall kunna 

kommunicera med databasen. ConnectionProperty.class.php behöver 

ändras för att webbsidan skall kunna kommunicera med databasen. 

Inställningarna som behöver göras  är: host, username, password och 

database. I filen står det vad som behöver genomföras.  

 

ConnectionProperty.class.php hittas här: 

class/kyrkoar.se/model/sql/ConnectionProperty.class.php 

3.8.2 Prestandakrav  

Det största prestandakravet är en server som klarar av apache, PHP och 

MYSQL om man kör allt på samma server. Annars kan man självklart 

köra databasen på en servern och webbdelen på en annan server. 
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3.8.3 Loggning  

Då användarna bara kan hämta data och aldrig kunna uppdatera data 

på sidorna med mera, så kommer det inte att vara någon loggning i 

detta system. Det enda i loggning som en administratör i bland behöver 

använda är när en ny del utvecklas eller för att hitta eventuella fel. 
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4 Testning 

Jag bedömde att jag behövde testa programmet på två sätt. Det ena var 

med hjälp av en testgrupp och den andra var min egen test av laddtid. 

4.1 Test med hjälp av testgrupp 
Jag kontaktade ansvarig person på Gemensam Framtid som tog fram ett 

antal testpersoner åt mig. Avsikten var att låta dem testa programmet i 

detalj och säga vad de tyckte. 

 

Testningen skedde genom att testpersonerna fick uppgifter att besöka 

webbsidan. Däremot var det ingen som hade möjlighet att testa appen 

så jag testade den själv. När testpersonerna sedan testat sidan så fick de 

tre typer av formulär att fylla i. Formulären tog upp  

1. Test av mobilsidan 

2. Test av webbsidan 

3. Felinformation avseende fakta för någon dag. 

 

Parallellt med testgruppens arbete gjorde jag själv testen. Jag jämförde 

informationen på webbsidan med fem årgångar av boken Dagboken med 

kyrkoalmanacka och som innehåller kyrkoåret i tryckt format och kommer 

ut en gång per år. När jag hittade fel rapporterade jag in det på samma 

sätt som alla i testgruppen har gjort. 

 

Resultatet av testningen finns i detalj i Bilaga B. 

4.1.1 Testning av funktioner, knappar med mera 

Tyvärr så fick jag inte några synpunkter gällande utseendet och funkt-

ioner på sidan och jag har själv inte prioriterat denna testning då det 

viktiga är att få ihop en fungerande app som visar rätt data och inform-

ation. Men jag insåg att det är bra att kunna få ut data som XML också 

då det är ett bra format om andra vill kunna bearbeta data. Så jag lade 

till en till klass för att skapa XML dokument under denna fas.  
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4.1.2 Verifiering av data 

Under testningen hittades en del småfel med data som var enkla att 

lösa, då jag helt enkelt kopplat fel data till fel dag i databasen. Jag hade i 

vissa fall bara skrivit en siffra fel i data som var kopplad till en viss dag  

eller helt enkelt skrivit fel text under fel textfält i databasen (GT, EP, EV, 

PS, osv.) 

 

Men sedan hittades en stor bugg och därför blev databasanropet som 

var ett anrop för att få ut all data krångligt. Jag gjorde om denna 

funktion så att det blev ett anrop per tabell och dag. Ett objekt 

motsvarar en typ av tabell, liksom att ett objekt i sin tur är en rad ur en 

tabell. Sedan lade jag till ett extralager i MVC då jag i vyn bara skall ha 

ut data och det blev enklare att skicka ut ett objekt per dag med all data. 

 

Resultatet blev att vyn anropar controllern, controllern anropar 

business, business anropar modell. Sedan finns det också en exception 

klass som i nuläget verifierar så att året är korrekt. 

 

I samband med att jag fick lägga till en extra del (business) så blev jag 

också tvungen att göra om beräkningen av årgångarna. Detta var en av 

de detaljerna som tog väldigt lång tid att klura ut hur den skulle vara. 

 

Allt såg ut att vara enkelt men jag lyckades inte få i hop sambandet 

mellan dagar som hade 1, 3 och 4 årgångar. Så jag började med att dela 

upp dem så att jag beräknade dem varför sig. Detta resulterade i att det 

blev helt fel. I samband med detta så såg jag lösningen. Resultatet var att 

jag skulle ta det valda året minus 2003, resultatet av det skulle jag sedan 

använda mig av modulo antalet årgångar dagen har. 

 

Slutligen behövde jag bara lägga på 1 på dagarna i året som har en 

senare årgång och om årgångens summa blir för stor så börjar den räkna 

från ett igen. Koden för detta ser ut så här: 
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Figur 9 Funktionen för att ta reda på årgången för en dag. 

Figur 9 visar att $ar är det valda året. $antalArgangar är hur många 

årgångar dagen har. $argangNollEtt är om den valda dagen hör till 

kommande årgång med värdet 1 respektive 0. 

4.2 Test av laddtid 
Det finns en bra sida som heter Pingdom Tools 

(http://tools.pingdom.com) där man kan testa laddtid och se vad som tar 

lång tid och vad som går snabbt när man laddar en webbsida 

Jag fick en laddtid på mellan 3 och 12 sekunder beroende på hur jag 

kom till sidan. Det som segade ner hela sidan till ca 12 sekunder var 

verifiering av alla variabler och parametrar när jag besökte sidan. 

private function getArgang($ar,$antalArgangar,$argangNollEtt){ 

    $nr = $ar-2003; 

    $i = $nr%$antalArgangar; 

    $i = $i+$argangNollEtt;  

    $i++; 

    if($antalArgangar==4){ 

        if($i==5){ 

            $i=1; 

        }    

    } 

    if($antalArgangar==3){ 

        if($i==4){ 

            $i=1; 

        }    

    } 

    if($antalArgangar==1){ 

        $i=1; 

    } 

    if($antalArgangar==4){ 

        $i--; 

        if($i==0){ 

            $i=4; 

        } 

    } 

    return $i; 

} 

http://tools.pingdom.com/
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Figur 10 Test gällande laddtid av sidan. 

Det som tog lång laddtid är markerat med gula fält och det är själva 

laddtiden. Sedan var det så att den gjorde tre extra redirect på sidan 

beroende på vilka variabler med mera som var valda. Jag gjorde om 

detta så att det blev en redirect och då gick laddtiden ned till under 4 

sekunder. 

 

Figur 11 Slutgiltigt test gällande laddtid. 

Jag tycker att 12 sekunder inte är acceptabel men att 3 sekunder är okej. 

Mina vidtagna åtgärder visade sig verksamma. 

4.3 Slutsats 
Det som har varit problem vid testningen har varit årgången som har 

spökat lite grann tills jag hittade felet, sedan har laddtiden varit lite för 

lång och i vissa fall har encoding av text spökat. Det som blev det 
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slutgiltiga resultatet av det är att UTF-8 används men sedan får man i 

vissa fall hantera åäö och andra specialtecken så att de blir korrekta. 

En annan sak som saknas i appen är en indikator på om appen laddar 

information. I nuläget så visar den bara sidan utan en massa annat runt 

omkring. Men när man sedan går runt på sidan så vet man inte om den 

laddar eller inte då man inte får någon indikation på det. Detta är en 

sådan sak man kan åtgärda i framtiden då det inte är någon kris och 

panik om man har det eller inte. 
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5 Resultat  

Resultatet av detta examensarbete har blivit en app och en webbsida där 

webbsidan anpassar sig beroende på om det är en dator (se Figur 12 och 

Figur 13) eller en mobil (se Figur 14 och Figur 15) som besöker sidan.  

Den första bilden (Figur 12) visar webbsidan för datorer gällande ett helt 

år. Förutom sidans basfunktioner som att byta år, information och 

övergång till mobilsidan kan användaren i vänster spalten på sidan se 

tre länkar: Generera PDF, Exportera som kalender (ICAL) och Generera 

XML. 

 

Figur 12 Webbsidan när man besöker den med en dator och visar ett helt år. 
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Bilden (Figur 13) nedan visar webbsidan för datorer med en vald dag. 

Användaren länkas här till bibeln.se där man kan se texterna i bibeln i 

dess helhet. Man kan även exportera denna information om man vill 

det. 

 

Figur 13 Webbsidan när man besöker den med en dator och visar en dag. 
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I bilden (Figur 14) nedan så ser man ett helt år i mobilversionen. I 

mobilversionen ligger länkarna för information och årtal i sidans huvud. 

Man kan inte exportera informationen via mobilsidan. 

 

Figur 14 Webbsidan när man besöker den med en mobil och visar ett helt år. 
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I bilden (Figur 15) nedan så visas mobilsidan där man kan se en dag, 

även här ligger länkarna i huvudet. Man kan även här som i webbvers-

ionen komma till bibeln.se för att läsa texterna. 

 

Figur 15 Webbsidan när man besöker den med en mobil och visar vald dag. 

Genom sidans arkitektur är det enkelt för användaren att navigera 

mellan år, dagar och bibeltexter. 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 
Min metod för att bygga upp programmet har varit med iterativ ut-

veckling men med två stora steg. Det ena har varit ett teststeg där jag 

utvecklat programmets olika delar vilka jag sedan har testat och utvär-

derat. Sedan har jag modifierat det som varit fel eller konstigt och gjort 

en sista test för att se så att det som var fel blivit rätt.  Det stora steget jag 

inte räknade med från början men som är nämnt i tidigare delar av detta 

arbete var överföringen av materialet till ett webbhotell. Det medförde 

en del problem som inte var inräknade inledningsvis men det var helt 

klart en del som man borde tänkt på då detta tog en hel del tid. Jag har 

självklart testat alla delar under tiden jag utvecklat respektive del i 

arbetet. 

6.2 Resultat 
Mitt resultat av detta arbete har blivit en app som laddar in webbsidan 

för mobiler, en webbsida anpassad för mobiler och pekplattor och sedan 

en webbsida för datorer som också genererar PDF, XML eller en ICAL 

fil. Resultatet av dessa sidor har varit överblickbara sidor med enkla 

menyer och tydliga knappar och länkar. Laddtiden är nere i ca 3 sekun-

der vilket jag tycker är helt okej för att ladda ett helt år med all data som 

är inkluderad. Hur man än vrider och vänder på en webbsida så finns 

det alltid saker som man kan förbättra och ändra för att det skall bli 

mera användarvänligt.  

Användarvänligheten är absolut bäst om man använder mobilsidan 

eller om man besöker sidan med en dator och väljer mobilversion. 

Anledningen till att det inte är samma sida både för datorer och mobiler 

är för att vissa webbläsare på datorer inte klarar av att hantera jquery 

för mobiler till 100% och utseendet blir då väldigt konstigt. 
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6.3 Slutsats 
Med hänvisning till denna rapport och webbsidan som finns på 

http://kyrkoar.se så har jag uppnått målen gällande laddtid, användar-

vänlighet och det hela som en app. Där till har jag utvecklat en fri-

stående webbsida så att de som använder produkter som inte kör 

android kan använda sig av webbsidan.  I arbetet har jag använt mig av 

HTML 4 men jag tror att HTML 5 kommer att bli till stor fördel när det 

är utvecklat och fungerar i samtliga webbläsare. Då kan man i vissa fall 

få göra speciallösningar om man vill att sidan skall fungera 100% i alla 

enheter och webbläsare med ett enda utseende. 

6.4 Framtida utveckling 
Några detaljer man skulle kunna utveckla i framtiden utifrån detta 

arbete. Några av detaljerna är nämnda ovan och några är helt fristående. 

 Lägga in en laddningssymbol i appen. 

 Koppla dagarna så att kommande dag skickas till twitter respek-

tive facebook. 

 Lägga in en laddningssymbol på webbsidan. 

 Snygga till utseendet och göra så att mobilsidan och webbsidan är 

identiska med hjälp av HTML 5. 

 Minimera laddtiden ännu mera. 
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8 Bilaga A: Kyrkoårets dagar  

8.1 Advent 
Fjärde söndagen i advent äger rum 18-24 dec. 

Tredje söndagen i advent äger rum 11-17 dec. 

Andra söndagen i advent äger rum 4-10 dec. 

Första söndagen i advent äger rum 27 nov-3 dec. 

Dessa fyra söndagar har 3 årgångar. 

8.2 Jul 
Julnatten äger alltid rum den 24 dec och har 1 årgång. 

Juldagen äger alltid rum den 25 dec och Annadag jul äger alltid rum den 

26 dec. Söndagen efter jul äger rum 27-31 dec då det är en söndag. Dessa 

tre dagar har 3 årgångar. 

8.3 Nyår 
Nyårsdagen äger rum den 1 jan, söndagen efter nyår äger rum 2-5 jan 

då det är en söndag. Dessa dagar har som de flesta andra dagar 3 

årgångar. 

8.4 Trettondedagar 
Trettondedag jul äger alltid rum den 6 jan och har 3 årgångar. Första 

söndagen efter trettondedagen äger rum 7-13 jan då dagen är en söndag. 

Andra söndagen efter trettondedagen äger rum 7 dagar efter första 

söndagen efter trettondedagen. Tredje söndagen efter trettondedagen 

äger rum 7 dagar efter andra söndagen efter trettondedagen, osv. till 

och med sjätte söndagen efter trettondedagen. Alla dessa dagar har 3 

årgångar utom den sjätte söndagen efter trettondedagen som har 1 

årgång. 

8.5 Fastlagstiden och Fastan 
Septuagesima äger rum 63 dagar före påsk (påskdagen), sexagesima 

äger rum 56 dagar före påsk. Fastlagssöndagen äger rum 49 dagar före 

påsk och dessa tre dagar har 3 årgångar. 
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Askonsdagen äger rum onsdag efter fastlagssöndagen, första söndagen i 

fastan äger rum 42 dagar före påsk.  Andra söndagen i fastan äger rum 7 

dagar efter första söndagen i fastan, tredje söndagen i fastan äger rum 7 

dagar efter andra söndagen i fastan.  

Midfastosöndagen äger rum 21 dagar före påsk eller 7 dager efter tredje 

söndagen i fastan. Femte söndagen i fastan äger rum 7 dagar efter 

midfastosöndagen. Palmsöndagen äger rum 7 dagar innan påsk, 

skärtorsdagen är torsdagen före påsk och sedan är långfredagen 

fredagen före påsk. 

Alla dessa dagar ovan har 3 årgångar, förutom palmsöndagen, 

skärtorsdagen och långfredagen som har 4 årgångar. 

8.6 Påsk 
Påsknatten/påskafton äger rum dagen före påskdagen, påskdagen äger 

rum söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. De flesta 

programmeringsspråk har en inbyggd metod för att ta reda på vilket 

datum påskdagen äger rum. Dessa två dagar har 4 årgångar. 

Annandag påsk äger rum dagen efter påskdagen. Andra söndagen i 

påsktiden äger rum 7 dagar efter påskdagen, tredje söndagen i 

påsktiden äger rum 7 dagar efter andra söndagen i påsk tiden osv. till 

och med femte söndagen i påsktiden. Bönsöndagen äger rum 7 dagar 

efter femte söndagen i påsktiden, Kristi himmelfärds dag äger rum 39 

dagar efter påsk. Söndagen före pingst äger rum 7 dagar före 

pingstdagen. Dessa dagar har 3 årgångar. 

8.7 Pingst 
Pingstdagen äger rum 49 dagar efter påsk, annandag pingst äger rum 

dagen efter pingstdagen. Dessa två dagar har 3 årgångar. 

8.8 Trefaldighetstid 
Heliga trefaldighets dag äger rum 56 dagar efter påsk, första söndagen 

efter trefaldighet äger rum 7 dagar efter helig trefaldighets dag. Andra 

söndagen efter trefaldighets dag äger rum 7 dagar efter första söndagen 

efter trefaldighets dag osv. till och med tjugofemte söndagen efter 

trefaldighet. Vissa av dessa trefaldighetsdagar har ett annat namn: 

Femte söndagen efter trefaldighet heter Apostladagen. 

Sjunde söndagen efter trefaldighet heter Kristi förklarings dag. 

Alla dessa dagar har 3 årgångar förutom tjugofjärde söndagen efter 

trefaldighet som har en årgång. 
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8.9 Domsöndagen 
Söndagen före domssöndagen äger rum 13-19 nov där dagen är en 

söndag eller 7 dagar före domssöndagen. Domssöndagen äger rum 20-

26 nov där dagen är en söndag. Dessa två dagar har 3 årgångar. 

8.10 Övriga helgdagar 
Kyndelsmässodagen äger rum 2-8 feb där dagen är en söndag. Om 

denna dag är fastlagssöndagen flyttas denna dag och läggs en vecka 

tidigare. Jungfru Marie bebådelsedag äger rum 22–28 mars där dagen är 

en söndag. Om dagen infaller på palmsöndagen flyttas denna dag och 

läggs en vecka tidigare. Midsommardagen äger rum 20-26 juni där 

dagen är en söndag.  
 

Den helige Johannes döparens dag äger rum 21-27 juni där dagen är en 

söndag. Den helige Mikaels dag äger rum 29 sep-5 okt där dagen är en 

söndag. Tacksägelsedagen äger rum 8-14 okt där dagen är en söndag. 

Alla helgons dag äger rum 31 okt-6 nov där dagen är en lördag. 

Söndagen efter alla helgons dag äger rum dagen efter alla helgons dag. 

Dessa dagar har 3 årgångar. 

8.11 Dagar som kan utgå 
Dagar som kan utgå på grund av att de sammanfaller med någon annan 

dag i kyrkoåret som har prioritet: 

 

Första söndagen efter trettondedagen 

Andra söndagen efter trettondedagen 

Tredje söndagen efter trettondagen 

Fjärde söndagen efter trettondedagen 

Femte söndagen efter trettondedagen 

Sjätte söndagen efter trettondedagen 

Septuagesima 

Sexagesima 

Första söndagen i fastan 

Andra söndagen i fastan 

Tredje söndagen i fastan 

Midfastosöndagen 

Femte söndagen i fastan 

Första söndagen efter trefaldighet 

Andra söndagen efter trefaldighet 

Tredje söndagen efter trefaldighet 
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Fjärde söndagen efter trefaldighet 

Apostladagen 

Åttonde söndagen efter trefaldighet 

Nionde söndagen efter trefaldighet 

Tionde söndagen efter trefaldighet 

Elfte söndagen efter trefaldighet 

Tolfte söndagen efter trefaldighet 

Trettonde söndagen efter trefaldighet 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet 

Femtonde söndagen efter trefaldighet 

Sextonde söndagen efter trefaldighet 

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet 

Artonde söndagen efter trefaldighet 

Nittonde söndagen efter trefaldighet 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet 

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet 

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet 

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet  

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet  

Tjugofemte söndagen efter trefaldighet  
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9 Bilaga B: Testdata 

Data som har blivit inrapporterad via formuläret som fanns på hemsi-

dan http://kyrkoar.se presenteras här nedan. 

Detta formulär var öppet i en och en halv månad. Det inkom inga 

synpunkter om utseende och funktioner utan enbart om data som var 

felaktig. 

Dagens namn Dagens tema Beskriv vad som är fel! 

Bönesöndagen Bönen Ep har en etta på slutet som inte 
skall vara där. 

Påskdagen Kristus är uppstånden GT texten skall vara 2 Mos 15:1-11 
det sår nu Mos 15:1-11 

Första advent Ett nådens år Ev och Alt ev har bytt plats. 

Tredje advent Bana väg för Herren EP skall vara  "2 Pet 1:19-21"  
det står nu EP: "Pet 1:19-21" 

Femte söndagen i fastan Försonaren Denna dag skall vara Jungfru 
Marie bebådelsedag 

Första Advent Ett nådens år Alt ev har bytt plats med ev text 

Tjugoförsta söndagen efter trefal-
dighet 

Att leva tillsammans Temat är fel och skall vara 
Samhällsansvar! 

Trettondedag jul Guds härlighet i 
Kristus 

Ev och ev alt är bytt plats. Samt 
alternativ text saknas 

Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Ev och ev alt är bytt plats. Samt 
alternativ text saknas 

Den Helige Mikales dag Änglarna Alt EP saknas. EP skall vara EP 
alt. EP skall vara UPP 12:7-12 

Pingstdagen Den heliga Anden EP skall vara EP alt 
och EP saknas. 

Kristi himmelsfärds dag Herre över allting EP  skall vara EP alt 
EP saknas. 

Långfredagen Korset Kvällsgudstjänstens EV text 
saknas 

Trettondedag jul Guds härlighet i 
kristus 

Ev skall vara ev alt och ev saknas. 

Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Ev text skall vara ev alt 
ev text saknas. 

Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Ev skall vara ev alt 
ev saknas. 

Pingstdagen Den heliga Anden texterna är lite fel 

Den helige Mikaels dag Änglarna Texterna är fel 

 

http://kyrkoar.se/




www.kth.se

TRITA-ICT-EX-2013:46


