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1.1 Sammanfattning 

Denna rapport beskriver hur jag gick till väga för att utveckla en applikation till mobiler och 

surfplattor för att hantera logistikärenden på Stockholmsmässan. Utifrån att studerat 

dokumentation, observerat Stockholmsmässans arbetare på plats och intervjuat dem tog jag 

sedan fram en kravspecifikation på både de funktionella och icke-funktionella kraven. För att 

sedan kunna välja de mest lämpade ramverken för att skapa en framtida implementation och 

kunna ersätta de nuvarande ”ruggade” handdatorerna som används på Stockholmsmässan. 

Applikationen är skapad för truckförare att kunna ta emot och skapa ”ärenden” dvs 

uppgifter om olika gods som ska köras från/till montrar och lastbilar etc samt kunna hantera 

tomemballage och lagring. 

Arbetet resulterade i ett fungerande koncept bestående av flertal ramverk som då 

involverade alla de nödvändiga delar för ett fungerande system.    

Arbetet utfördes på ett företag som heter CargoIT som levererar transport- och logistik 

lösningar till företag så som Stockholmsmässan vars åsikter om mjukvaru-system behövdes 

tas i hänsyn. 

Nyckelord: Logistik, Stockholmsmässan, PhoneGap, Cordova, Tomcat, Java, REST 
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1.2 Abstract 

This report describes how I went about to develop an application for mobile phones and 

tablets, to manage logistics matters at Stockholm International Fairs. Based on studying 

current documentation, observed Stockholm International Fairs workers on site and 

interviewed them, I then presented a set of requirements on both the functional and non-

functional requirements. To then be able to select the most suitable frameworks to build a 

future implementation, and to replace the current rugged handheld computers used at 

Stockholm International Fairs.  

The app is designed for truck drivers to receive and create "orders", ie data of different types 

of assignments to be run from / to the stands and deliverytrucks etc. and also be able to 

handle the empty packaging and storage.  

The work resulted in a working concept including several frameworks working together to 

create all the necessary parts for a fully working system. 

The work was performed at a company called CargoIT whos delivering transportation and 

logistics solutions to companies such as Stockholm International Fairs which also had 

requirements that needed to be taken into account. 

Keywords: Logistics, Stockholm Fair, PhoneGap, Cordova, Tomcat, Java, REST   
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3 Inledning 

3.1 Introduktion 

Antalet mobiler som används i vardagen växer enormt. Snart finns det mer 

mobilabonnemang än det finns människor i världen enligt ITU news.1 

Med den stora ökningen av mobiler i samhället ökar samtidigt förfrågan på en rad olika 

funktionaliteter. Detta syftar på den senaste generationens mobiler s.k smartphones och 

surfplattor som använder sig av applikationer där nästan allt är möjligt.  

Sedan har antalet applikationer som finns på marknaden spridit sig som en löpeld.2 Med 

detta kan man då se att alla de stora företagen idag har applikationer ute på marknaden till 

olika mobila plattformar som iOS, Android och Windows Phone. Detta kan vara beroende av 

att de finns en möjlighet att enklare nå kunder då mobilanvändandet ökat så samtidigt få 

billig reklam och visa sig vara uppdaterade. 

Att utveckla för kunder har förstås inte varit den enda efterfrågan på marknaden. Då i 

princip varenda person idag har tillgång till mer eller mindre modern teknik bara i fickan, så 

som en smartphone. Så har det också kommit efterfrågan på att kunna tillämpa detta i sin 

arbetsmiljö.3 Med nyare mobiler som är snabbare, har mer funktionalitet och samtidigt som 

det kommer fram mer budget-vänliga varianter av smartphones finns det en möjlighet att 

kunna integrera och tillämpa dessa i sin arbetsmiljö till ett lågt och rimligt pris.  

3.2 Bakgrund och problemformulering 

Under de senare åren har förfrågan om mobilanvändning och IT-stöd för logistikbranschen 

ökat. Prisbilden på smartphones och surfplattor i förhållande till de nuvarande traditionella 

ruggade handdatorer som ofta används inom just logistik gör att det nu finns en efterfrågan 

att utveckla applikationer för att underlätta hanteringen av logistiken. 

En av CargoITs kunder, Stockholmsmässan, använder sig idag av ett 20-tal ruggade 

handdatorer för hantering av gods i sin logistikhantering. De ser en möjlighet att delvis 

kunna modernisera detta genom att ersätta dessa med applikationer på personalens 

mobiltelefoner och/eller surfplattor för att användas inom arbetet. Med detta skulle de 

förhoppningsvis kunna få ned priset på att införskaffa nya enheter samtidigt som de är mer 

anpassade för en ständigt utvecklande teknik. 

 

                                                      

1 Sarah Parkes. ITU releases latest global technology development figures. ITU. 27 Feb 2013. 
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/05.aspx#.Uzl32Pl_vUQ (Hämtad 1 April 
2014) 
2 http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2011/report-the-rise-of-smartphones-apps-and-the-
mobile-web.html (Hämtad 11 Juni) 
3 http://recode.net/2014/02/12/business-use-of-mobile-apps-continues-to-rise-while-iphone-gains-
ground-in-q4/ (Hämtad 11 Juni) 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/05.aspx#.Uzl32Pl_vUQ
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2011/report-the-rise-of-smartphones-apps-and-the-mobile-web.html
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2011/report-the-rise-of-smartphones-apps-and-the-mobile-web.html
http://recode.net/2014/02/12/business-use-of-mobile-apps-continues-to-rise-while-iphone-gains-ground-in-q4/
http://recode.net/2014/02/12/business-use-of-mobile-apps-continues-to-rise-while-iphone-gains-ground-in-q4/
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3.2.1 Stockholmsmässan - Logistikföretaget 

Logistik handlar om effektiva flöden av produkter, från att vara en råvara till en slutgiltig 

produkt och att den sen ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tid. Detta 

innefattar fem centrala punkter, rätt plats, rätt tid, rätt kvantitet, rätt kvalitet och rätt 

produkt.  

De områden som logistik innebär är: 4 

 Transport – planering, genomförande och uppföljning av transporter. 

 Lagring - lagerstyrning, lagerstruktur och lagerlokalisering 

 Materialhantering – fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna 

transporter, hanteringsutrustning samt emballage. 

 Kundservice – beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans. 

 Prognoser – försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av 

materialflödet. 

 Produktionsplanering – är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet. 

 Inköp och materialförsörjning – inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val 

av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier 

 Andra aktiviteter – kan gälla t.ex. reservdelar och reservdelsstyrning, service och 

underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling 

Logistiken på Stockholmsmässan innefattar många av de ovanstående punkterna så som 

transport, konstruktion, ljussättning etc. Då detta är otroligt brett och för att hålla det 

relevant kommer jag bara att nämna det ansvarsområde som är relevant för den logistik-

avdelningen som använder sig av den ruggade handdatorn. 

De som använder handdatorerna, den sk godsavdelningen är de som ansvarar för att 

utställarens varor ska vara på rätt plats, i rätt tid och att det ska vara rätt gods. De erbjuder 

tjänster såsom dörr-monter-dörr, där de anordnar transport från utställarens dörr till 

montern och sedan returtransport, antingen tillbaka till utställaren eller vidare till nästa 

mässa. När en utställare packat upp sin monter måste de sedan kunna förvara 

tomemballaget och diverse varor för senare bruk, och vid mässans slut ska dessa in igen till 

rätt monter och utställare. Därefter ut ur hallarna till sin lastbil/transport. 

Detta är i grova drag de uppgifter som sköts av godsavdelningen och med hjälp av 

handdatorerna för att snabbt få ut information till truckförarna så allt kommer till rätt plats.  

Innan handdatorerna implementerades på Stockholmsmässan så var truckförarna tvugna att 

gå in till en truckcentral för att hämta sina ärenden som idag skickas ut till truckarna och 

organiseras genom en enkel knapptryckning. 

                                                      

4http://www2.logistikprogrammet.org/ny/index.php?option=com_content&task=view&id

=75&Itemid=61 (Hämtad 1 April 2014) 

 

http://www2.logistikprogrammet.org/ny/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=61
http://www2.logistikprogrammet.org/ny/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=61
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3.2.2 CargoIT – IT företaget och leverantören 

Systemet som används av Stockholmsmässan, levereras och underhålls av CargoIT. CargoIT 

är en av Sveriges ledande utvecklare av IT-system för transport- och logistiksektorn och har 

då ett flertal olika system som är aktiva inom området.  

De olika systemen som erbjuds behandlar då transport/åkeri, spedition, tull/tullager, lager 

och har då en väldigt bred variation av tjänster. 

Många av systemet som CargoIT tillhandahåller är skrivna i olika språk och olika ramverk. 

Ett mål är då att i längden sträva efter en enhetlig driftmiljö där språk, likt Java och verktyg 

så som Tomcat används på de olika systemen. 

3.3 Övergripande Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att genom en undersökning av dagens möjligheter att kunna finna 

en lösning för att sedan kunna ersätta de nuvarande ruggade handdatorerna med nyare 

teknik. Teknik som då är lättillgänglig, billigare och underhållsbar samtidigt som de 

uppfyller en stor del av de nuvarande kraven som handdatorerna har, samt önskemål och 

krav för framtida funktionalitet. 

Vidare är målet att genom ingenjörsmässigt sätt, ta fram krav, både funktionella och icke-

funktionella krav. Sedan bestämma den bäst anpassade tekniken både gällande hårdvara och 

mjukvara så som språk och ramverk för att kunna utföra uppgifterna.  

Med detta också ta hänsyn till de olika intressenterna av produkten, Stockholmsmässan som 

är slutgiltig kund och CargoIT som framtida förvaltare. 

En del av målet är sedan att kunna leverera en fungerande produkt med hög kvalite och 

skräddarsydd för Stockholmsmässans ändamål som sedan kan fortsätta att underhållas av 

CargoIT. Denna produkt ska då klara av de funktionella kraven, och om tiden inte är 

tillräcklig, ha möjligheten att lätt kunna lägga till de resterande kraven utan svårigheter. 

Samtidigt kunna leverera högkvalitativ beskrivning av produkten. 

3.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att omfatta ersättningen av de nuvarande handdatorerna som 

används av Stockholmsmässan och kommer därmed inte att påverka de nuvarande delarna 

av systemet så som dator-klienten, servern, databasen och/eller någon annan av 

Stockholmsmässans implementerade system.  

Rapporten kommer heller inte gå in på djupet om hur applikationsutveckling fungerar utan 

kommer endast diskutera de olika för och nackdelar som existerar för olika lösningar och 

ramverk som är lämpliga för problemet.  

3.5 Disposition 

Rapporten är skriven i det formatet att jag stegvis berättar hur jag gick till väga för att 

komma fram till mitt resultat. Med andra ord hur jag började med att samla in information 

på olika sätt, vilka metoder jag använde och sen vilken arbetsmetod jag valde att gå tillväga 

med för att sedan ha en kravspecifikation att utgå ifrån. 
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När jag samlat all information för min förstudie berättar jag därefter om min lösning. Vilka 

ramverk jag använt och varför jag väljer att använda just dem och sedan visar jag resultatet 

samt slutsatser och diskussion av mitt arbete. 

Första fasen i mitt arbete består av kapitel 4 – 6 där det presenteras vilka metoder som 

används för att ta fram en kravspecifikation med avseende på flertal aspekter. 

Därefter i andra fasen, kapitel 7 – 9 handlar om den undersökning som gjorts kring lämpliga 

ramverk samt med hänsyn till den nuvarande lösningen, resultatet efter att konstruktionen 

gjorts och sedan en diskussion gällande projektet i sin helhet samt dess möjligheter i 

framtiden.  
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4 Metod 

4.1 Krav och datainsamling 

Ett projekt inom mjukvaruutveckling kan innebära att man antingen ersätter/uppdaterar ett 

nuvarande system eller skapar en innovativt, helt nytänkande produkt. Projektet kan redan 

från start utgå ifrån givna krav eller börja med att reda på dessa vid starten av projektet. Hur 

som helst är det viktigt att dessa krav diskuteras och definieras efter kunskap från de 

inblandade som användarna och utvecklarna som vet vad systemet ska göra och vad 

systemet kommer klara av. 5 

Målet med denna fas i projektet är att förstå så mycket vi kan om användarna, för att kunna 

producera en bra produkt för att hjälpa dem i sitt arbete samt ta reda på krav att kunna utgå 

ifrån när vi sedan börjar med implementationen. Genom att utgå ifrån användarna av 

systemet är det sedan mer troligt att produkten uppnår deras krav och förväntningar, detta i 

sin tur att användarna troligtvis blir mer nöjda när de sedan använder systemet. 

Anledningen också till att vi tar fram en fullständig kravspecifikation är att den främsta 

orsaken till misslyckade IT-projekt är oklara mål och krav.6 

4.2 Undersökningstekniker 

En undersökningsmetod kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Med detta menas då datan som 

fås av undersökningen. Med kvantitiativ får undersökaren ut siffror och mängder medan 

kvalitativa bygger på undersökarens tolkning vilket är viktigt att ha i åtanke vid val av 

metoder. När metoder väljs är det dessutom viktigt att ha i åtanke tiden som krävs för att 

samla in dessa. I början på ett projekt finns det troligtvis inte mycket frågor att ställa och 

finns därmed mer intressant information att hämta genom t.ex. dokumentation.7 

För det här projektet har jag valt att använda mig av följande kvalitativa metoder: 

 Studera nuvarande dokumentation för att få reda på de nuvarande funktionerna och 

mer tekniska detaljer. 

 Observera användarna av systemet under en vanlig arbetsdag för att veta hur 

systemet används i verkligheten. 

 Intervjua slutanvändarna för att få reda på det missat vid observationen och/eller 

om de har några andra synpunkter på det nuvarande systemet samt önskemål om 

vidare funktionalitet. 

4.2.1 Nuvarande dokumentation 

Att studera dokumentering av systemet är en bra källa för att få reda på de existerande 

processerna och reglerna kring systemet. För detta finns det arkitekturdokument och 

användarmanualer som beskriver det mesta men bör inte vara enda källan då dessa inte 

                                                      

5 (Preece, 2002,sid.201) 
6 (Preece, 2002,sid.202) 
7 (Preece, 2002,sid.215) 
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reflekterar över hur användarna använder systemet i dagsläget. En fördel med detta är också 

att det krävs ingen tid av kunden för att göra undersökningen. 8 

4.2.2 Observation 

Då det kan vara svårt att förklara eller beskriva exakt i detalj hur man går tillväga för att 

utföra en uppgift kan därför undersökningsmetoder som intervjuer visa sig bristfälliga. Det 

kan då vara nödvändigt att göra en observation av en vanlig arbetsdag för användaren. 

Dessa görs genom att en utvecklare skuggar en användare under en arbetsdag för att se hur 

de utför sina uppgifter samt ställer frågor om det uppstår några utan att inverka på de 

vanliga uppgifterna. 

En observation är dock väldigt tidskrävande för en utvecklare men kan samtidigt resultera i 

otroligt stor mängd viktig och relevant data. 9 

4.2.3 Intervju 

Att hålla en intervju med användarna är ett bra sätt att få feedback om vad de är nöjda med 

eller mindre nöjda med i det nuvarande systemet eller om kommande lösningar. Att 

intervjua personer i deras vanliga arbetsmiljö är viktigt då det kan vara enklare att prata om 

sina uppgifter samt komma ihåg speciella saker relaterade till arbetet som annars hade 

glömts bort. Intervjuer är likt observationer tidskrävande och kan resultera i att om man är 

oförberedd inte får ut den data man hoppas på. 10 

4.3 Utvecklingsmetod 

Det finns flera sätt att utveckla mjukvara på och alla dessa brukar oftast följa en metod med 

bestämda aktiviteter som leder till en utvecklad produkt. Det finns otroligt många metoder 

men de flesta av dessa innehåller fyra grundpelare, specifiering, design, validering och 

utvärdering. 

Huvudsakligen brukar dessa kunna placeras i två kategorier, agila eller plan-drivna 

metoder. Agila innebär att planeringen är inkrementell och kan ändras efter behov under 

processen. De plandrivna däremot är väldigt strikta och bestämda så att de inte ska ändras 

under utvecklingen av produkten. Målet brukar vara att man hittar en kombination av dessa 

för att få fasta milstolpar men samtidigt kunna ändra efter behov. 11 

4.3.1 Plandriven 

Inom mjukvaruutveckling kan man som sagt använda en plandriven model, ett klassiskt 

exempel på detta är vattenfallsmodellen. Med vattenfallsmodellen innebär det att genom 

utvecklingen går projektet igenom ett antal olika faser och varje fas måste avslutas innan 

nästa fas kan påbörjas.  Med detta så blir utvecklingen väldigt låst och gynnas då om 

utvecklaren har en tydlig bild av hela projektet och kan sätta klara gränser samt krav. 12 

Metoden anser sig inte att passa till detta projekt då det skulle kunna resultera att jag inte 

                                                      

8 (Preece, 2002,sid.214) 
9 (Preece, 2002,sid.213) 
10 (Preece, 2002,sid.211) 
11 (Sommerville, 2010,sid.28) 
12 (Sommerville, 2010,sid.30) 
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hinner klart med förstudiefasen, utan denna tar  för lång tid och konceptet kommer då 

utebli. 

4.3.2 Agil 

Metoden jag kommer att använda istället under projektet är Scrum. Scrum är en agil metod 

men med fokus på att hantera iterativ utveckling. Scrum-metoden består huvudsakligen av 

tre pelare visade i Figur 1, en planering/skiss av arkitekturen och designen, ett antal "sprint 

cykler" och tillslut en sammaställning där all dokumentation så som användarmanualer och 

systemdokumentationen avslutas.13  

 

Till en början av ett projekt skapas en "backlogg". Backloggen innehåller de alla nuvarande 

kraven för produkten som skall implementeras innan projektet avslutas. Denna logg är 

aldrig komplett, växer fram med produkten och förändras hela tiden för att indentifiera det 

som produkten behöver för att vara så lämplig, konkurrenskraftig och användarbar som 

möjligt. I backloggen så prioriteras också de olika kraven för att få fokus på att få fram en 

fungerande produkt så snabbt som möjligt men inte nödvändigtvis med alla de funktionella 

kraven som slutprodukten behöver.14 

Det som gör Scrum unikt är själva hjärtat i Scrum, sprintarna. En sprint innebär en kort 

tidsperiod på t ex 2-4 veckor som en potentiell releasebart produktinkrement produceras och 

leveras till kunden. I en sprint planeras under ett sprintplaneringsmöte och tar upp två delar, 

vad ska göras och hur ska det göras. Första delen går ut på att via backloggen ta fram en 

prognos över vad man kommer att hinna utveckla för funktionalitet under den närmsta 

sprinten. Den andra delen innebär utvecklingsteamet för produkten bestämmer hur dessa 

funktionaliteter ska byggas för att kunna leveras vid slutet av en sprint. 

Vid slutet av varje sprint så är det en sprintgranskning för att identifiera det som blivit klart 

och anpassa backloggen efter nuvarande tillståndet av produkten.15 

Eftersom att det redan existerar en produkt som är i bruk som har en stor samling krav på 

sig anser jag att detta är bästa valet då jag kan sätta upp mål att klara av under sprintarna 

och genom att sätta en prioritet på de olika kraven förhoppningsvis kunna anpassa min 

planering tidsmässigt under projektets gång. Skulle jag mot förmodan ha använt mig av en 

                                                      

13 (Sommerville, 2010,sid.72) 
14(https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum%20Guide%20-
%20SE.pdf) 
15https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum%20Guide%20-
%20SE.pdf 

Figur 1 De olika cyklerna i Scrum 
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mer strikt plandriven modell så som vattenfallsmodellen skulle detta kunna resultera i att jag 

inte hinner klart med alla stegen i processen och får då ingen fungerande produkt mot slutet 

av mitt arbete utan jag med Scrum prioriterar de olika kraven och implementerar de var 

som. Utöver detta så är Scrum det ramverk som tillämpas på arbetsplatsen (Cargo IT) där jag 

gör mitt arbete och är mycket motiverat då de andra deltagarna så som, min handledare och 

kunderna på Stockholmsmässan är bekanta med arbetssättet. 

4.3.3 Backlogg/kravspecifikation 

Under utvecklingens gång kommer jag att kontinuerligt uppdatera kravspecifikationerna, 

den så kallade backloggen, utifrån önskemål av kunden. En kravspecifikation används för att 

beskriva vad ett system ska göra, vilka tjänster det erbjuder och ibland vilka begränsningar 

det har skriver företaget/utvecklaren en kravspecifikation. Kravspecifikationen innehåller 

information om uppgifter så som att registrera ärenden, svara inom en viss tid och 

kontrollera enheter. Begreppet krav är ofta löst definierat och används i vissa fall som en 

beskrivning med hög abstraktionsnivå för att kunna förklara systemets funktionaliteter för 

intressenter och köpare som inte är intresserade i exakt hur systemet fungerar utan mer vad 

det kan klara av, och i andra fall mer beskrivande på detaljnivå för utvecklaren.16 

För att skilja på de olika nivåerna av kravspecifikationer finns det två definitioner, 

”användarkrav” och ”systemkrav”. Användarkrav är menade att vara på hög 

abstraktionsnivå av vad systemet ska göra med ett naturligt språk. Systemkraven är mer en 

lågnivå-detaljerad beskrivning på de olika kraven. 17 

Förrutom abstraktionsnivån klassifieras krav också som funktionella och icke-funktionella 

krav. Funktionella krav innebär tjänster som systemet ska erbjuda och hur det ska reagera 

vid viss input. De icke-funktionella kraven är krav som specifierar begränsningar på de 

funktionella kraven, så som responstid och autentisering. 18 

4.4 Testning 

Med mjukvaruutveckling är det viktigt att utvecklaren utför testning. Testning utförs för att 

hitta defekta funktioner i programmet innan det lanseras och börjar användas av 

almänheten.19 

Testning är som sagt otroligt viktigt vid utveckling men samtidigt kan det vara väldigt 

tidskrävande. I projektet kommer jag inte att prioritera utförlig testning utan endast 

överväga detta om tid finns. Vid framtagning utav produkten kommer det då endast att 

utföras snabba tester för att se om de olika ramverken fungerar i symbios med varandra och 

inga mer utförliga tester kommer att ske på saker så som responstid utav server och 

kapacitet etc.  

                                                      

16  (Sommerville, 2010,83) 
17 (Sommerville, 2010,83) 
18 (Sommerville, 2010,84) 
19 (Sommerville, 2010, 206) 
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5 Nuvarande Implementation – CIS Expo 

För att kunna få en överblick av det nuvarande systemet och lösningen fick jag till hjälp, CIS 

Expos systemdokumentation som beskriver den nuvarande arkitekturen av systemet. Samt 

fick jag mer ingående information om de tekniska detaljerna så som hur Tomcat ska 

konfigureras med det nuvarande systemet, de olika tabellerna i databasen samt vad deras 

kolumner innebär vilket kan vara svårt att tyda utifrån enbart att läsa databasen. 

För att sedan få mer ingående information om hur en användare använder systemet och vad 

denne kunde för göra vände jag mig till CIS Expos användarmanual där de olika 

aktiviteterna är beskrivna, både på PC-klienten och handdatorn. Här fick jag fram de olika 

vyerna och menyer som användarna har tillgång till samt deras betydelse så som olika koder 

som används genomgående i systemet. 

De olika ramverken beskrivs ej ingående i denna del då det endast var för att kunna få en 

överblick av systemet i sin helhet och anses då inte nödvändigt för läsarens förståelse av 

kapitlet. 

Nedan följer en beskrivning av den nuvarande implementationen av systemet CIS Expo med 

fokus på handdator applikationen och en lös beskrivning av de andra nödvändiga delarna i 

systemet som är viktiga att känna till för att få full förståelse om systemet. 

Systemet bygger huvudsakligen på fyra komponenter, en PC klient, 

SQL-databas, handdatorerna och en server som sköter, figur 2 

kommunikationen emellan enheterna. Eftersom arbetet endast 

omfattar handdatorerna kommer jag bara ta upp det som är relevant 

och kan behöva komma ändras för projektet. Därför kommer jag inte 

diskutera PC-klienten och databasen utan endast web-tjänsten i 

tomcat-servern och handdatorerna.  

5.1.1 Hårdvara - Handdatorerna 

Det nuvarande systemet på Stockholmsmässan använder sig av Intermecs 

ruggade handdatorer CN3 Mobile Computer. Handdatorerna har stöd för 

trådlösa tekniker så som GPS, Bluetooth, 3G och WiFi för att sköta 

kommunikationen med servrar och skicka data. Förrutom de trådlösa 

teknikerna har den en 2.0 megapixel färg-kamera, touch display, 128 Mb 

RAM, scanner och ett batteri med förmåga hålla en hel dag.20 

Handdatorerna använder sig av Microsofts operativsystem Windows Mobile, som är en 

windows baserad plattform anpassad för mobiler och handdatorer. Windows Mobile 5 OS 

använder sig av .NET compact framework som har stöd för alla vanliga .NET bibliotek samt 

extra anpassade bibliotek för mobila plattformer. Klienten på handdatorerna, CIS Expo är 

skapad på .NET ramverket med C# samt använder ett antal externa cab-filer för att fungera 

som en lokal databas på handdatorn. 

                                                      

20 (http://www.intermec.com/products/cmptrcn3/ ) (Hämtad 7 April 2014) 

Figur 2Överblick av arkitektur 
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Fördelen med att använda dessa ruggade handdatorer är deras robusthet, byggda för att 

klara av den hårda miljön de utsätts för på arbetsplatser annars så är tekniken på 

handdatorerna föråldrad och kan idag återfinnas i alla moderna telefoner och surfplattor 

med snabbare processorer, bättre uppkoppling, skarpare kamera och de mer unika 

funktionerna så som scanner ersatta av gratisapplikationer. En handdator av modellen CN3 

har ett inköpspris på ca 25.000kr/st för samma funktionalitet som kan återfinnas i en 

surfplatta med en kostnad på ca 500kr/st.21 

5.1.2 Webbtjänsten 

Servern i systemet använder en webtjänst som är skriven i Java. Den använder sig av Apache 

axis och är integrerad under en Tomcat server. Apache axis är en implementation av SOAP 

(Simple Object Access Protocol), som är ett protokol för att skicka strukturerad data i en 

distribuerad miljö.22Det är alltså via webtjänsten som handdatorerna skickar data enligt 

SOAP för att kunna kommunicera med databasen och de övriga klienterna i nätverket. 

 

  

                                                      

21  (http://www.prisjakt.nu/kategori.php?m=1594&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista) 

(Hämtad 7 April 2014) 

22 (http://www.w3.org/TR/soap12-part1/)  (Hämtad 7 April 2014) 

http://www.prisjakt.nu/kategori.php?m=1594&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista
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7 Genomförandet - Förstudien 

7.1 Undersökningstekniker 

Efter att ha studerat den nuvarande dokumentationen av systemet jag fått till hands kunde 

jag få en bra överblick av den nuvarande implementation som används på 

Stockholmsmässan. Med detta kunde jag ha en bra utgångspunkt när jag sedan skulle 

observera användarna ute på arbetsplatsen, dvs Stockholmsmässans truckförare och 

lagerhanterare med en förståelse av de olika menyerna, värden och data de fyller i utan att 

störa dem i deras uppgifter.  

Här fick jag då dessutom se hur de använder systemet på sätt som inte nämns i 

dokumentationen för att kunna uppfylla egna krav som inte täcktes då det nuvarande 

systemet skrevs, som jag då hade missat om denna observation inte hade gjorts. 

Efter att observationen hade gjorts kunde jag intervjua användarna med frågar utifrån 

informationen jag fått i systemdokumentationen och observationstillfället. Med detta kunde 

jag få fram de brister de stöter på dagligen då de använder systemet som annars hade 

undgått mig och samtidigt få deras förslag på förbättringar och önskemål på funktionaliteter, 

för att underlätta deras arbete med systemet. Jag kunde då dessutom komma med förslag 

själv som skulle kunna implementeras och få deras åsikt om den var användbar eller ej för 

deras uppgifter. 

Alla undersökningsteknikerna visade sig vara bra och mer än bara nödvändiga då de 

fungerande som komplement till varandra för att få fram en fullständig kravspecifikation för 

implementationen av systemet med många olika aspekter i åtagande. 

I kravspecifikationen i slutet av kapitlet presenteras en sammanfattning av 

kravspecifikationerna som jag fick av mina undersökningar och efter alla sprintmöten, både 

funktionella och icke-funktionella. 

7.1.1 Hur systemet används idag 

Under förstudien så gjorde jag ett besök under en vanlig arbetsdag på Stockholmsmässan för 

att kunna få inblick i hur systemet användes i verkligheten.  Jämfört med dokumentationen 

där de endast beskriver vad systemet kan göra men visar ingenting om hur det sköts.  

När jag besökte mässan var de i inflyttnings fasen av GastroNord som är norra europas 

största fackmässa för hotell, restaurang och storkök. Det är en relativt liten mässa jämfört 

med de största, men är fortfarande i behov av bra administration för att alla varor ska kunna 

komma fram till rätt monter i tid, vilket då sköts med hjälp av systemet CIS Expo. 

Viktigt att notera är att det finns i princip tre olika faser i godshanteringen: 

 Inflyttning av gods – Den första fasen, då lastbilar och andra transporter kommer till 

mässan med varorna till utställarnas montrar.  

 Hantering av tomemballage – När alla utställare packat upp i sina varor i montrarna 

måste allt gods förvaras på Stockholmsmässans lager. 

 Utflyttning av gods– Efter att mässan stängt måste alla montrar först få in sina 

tomemballage för att kunna packa ner varorna i montrarna. Därefter kommer 
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lastbilar in till Stockholmsmässan och varorna måste ut från montrarna till sina 

respektive transporter för att sedan transporteras vidare till nästa mässa eller tillbaka 

till utställaren. 

I bilagorna beskriver jag mer ingående de olika stegen av varje fas med fokus på "ärenden" 

ur databasen. Ett ärende är vad som visas i handdatorn och beskriver då en uppgift som 

skall utföras, så som att lasta ur en lastbil. På grund av att observation är en sådan 

tidskrävande uppgift och att varje fas sedan är på väldigt olika tider under en vecka. Valde 

jag att endast observera dem under en dag, då det var inflyttning och utgår sedan från 

protokollet av hur de andra faserna går till under en mässa, enligt de ansvariga på 

Stockholmsmässan. 

De delar av faserna som beskrivs är dessutom endast från då lastbilen kommit till 

Stockholmsmässan och godset ska in till att godset är tillbaka i lastbilen. Hanteringen av 

transporter vidare sköts inte av handdatorn och är därmed irrelevant för denna rapport och 

har därför lämnats ute. 

I faserna finns det fyra aktörer, centralen som sköter alla ärenden och transporter, 

lastbilschauffören som levererar godset, dieseltruckförarna som levererar från lastbilen till 

porten och slutligen eltruckförarna som levererar från port till monter innuti mässan.  

7.1.2 Slutanvändarnas åsikter 

Intervjuerna som utfördes gjordes med personer från olika delar av personalen för att kunna 

få ett så brett resultat som möjligt där jag får feedback från alla de olika ansvarsområden som 

använder sig av handdatorn och systemet i sitt arbete. Med detta skiljer jag då på de som 

sitter på centralen, truckförarna (både diesel och eltruck) sedan ett par som har mer 

administrativa roller och koordinerar arbetet ute på mässgolvet utan truck bland t.ex. extra 

insatt arbetskraft som inte har tillgång till datorer. Strukturen på intervjuen var 

semistrukturerad, med det menas då att jag hade en del fasta frågor jag ställde respondenten 

som jag sedan lät flyta ut i en öppen diskussion för att få reda på åsikter de kunde ha om det 

nuvarande systemet och framtida önskemål. Intervjuen gjordes sedan på Stockholmsmässan 

i den aktuella arbetsmiljön för att kunna få så relevant data som möjligt från respondenten. 

De frågor jag ställde till respondenterna under intervjuen var: 

 Finns det något du skulle vilja ändra med det nuvarande gränssnittet? 

 Vilken data är det du läser av på de olika menyerna? 

 Har du några funktionaliteter du saknar i det nuvarande systemet, då i handdatorn? 

 

Alla frågorna är väldigt öppna och kunde lätt leda vidare till en diskussion för att få mer 

insikt av deras åsikter om handdatorerna. Respondendet ledde dock ofta diskussionen in på 

ämnen som inte påverkade handdatorn eller systemet, så som dålig mottagning till routrarna 

vilket är delvis hårdvaruberoende men mestadels beroende av Stockholmsmässans WiFi. 

Respondenterna svarade för det mesta väldigt liknande på de olika frågorna. Angående det 

nuvarande gränssnittet var de nöjda då det var väldigt rakt fram och visade allt de behövde. 

Det enda klagomålet var att skärmen på handdatorerna var väldigt liten och det kunde 
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därmed bli kladdigt med all data och allting kunde kanske inte visas på en gång utan de var 

tvugna att utvigda vissa kolumner för att se hela texten.  

Datat som visas i de olika menyerna var all relevant. Det som föreslogs var att ta bort 

kolumnen "Artikel" på ärendelistan då detta inte är något som arbetarna har någon nytta att 

känna till. Samtidigt så är detta en identifierande kolumn som skiljer rader åt som annars 

skulle kunna vara identiska och kan därmed vara nödvändig om det nu inte införs något 

annat sätt att skilja dem åt. 

De krav jag fick fram efter intervjuen är mer att se som önskemål än riktiga krav då det inte 

är slutanvändarna dvs mäss arbetarna, utan kunden, de huvudansvariga på 

Stockholmsmässan som beslutar vilka som ska tas med i den slutgiltiga kravspecifikationen. 

Samtidigt ska det tas i åtanke att för att utföra vissa krav kan det krävas ändringar i  

systemets databas och dator-klient vilket är utanför projektets avgränsningar. 

7.2 Utvecklingsmetod 

Att följa en strukturerad arbetsmetod med bestämda moment tror jag var nödvändigt för att 

arbetet skulle kunna flyta på i den begränsade perioden utan några oönskade uppehåll 

mellan de olika stegen i utvecklingsprocessen.  

Genom att arbeta med en agil metod som samtidigt involverar kunden, visade sig Scrum 

fungera väldigt bra. Det gick snabbt att få feedback efter att ha utfört ett arbete, genom att 

visa kunden en demo tidigt i arbetet kunde målen därefter bli mer konkreta och enklare att 

då följa. Samtidigt som arbetet inte blivit för stort utan att man kunde påverka det genom 

ändringar i kraven innan det visade sig vara för sent. 

För att övervaka de olika delarna av processerna, så som sprintar och backloggen under 

utvecklingen användes jag ett verktyg, Scrumwise (Scrumwise.com) där både jag och min 

handledare kunde följa de olika stegen som beskrivs i backloggen för att med tiden kunna se 

projektets utveckling. 

7.2.1 Scrum 

Under arbetet planerade jag att hinna med tre sprintar med tre veckors mellanrum vardera, 

som då skulle avslutas av ett sprintmöte med de ansvariga på Stockholmsmässan och min 

handledare, för att kunna visa hur utvecklingen har gått, om jag stött på några hinder och 

om de har någon feedback att lämna om projektet innan nästa sprint.  

Det var under mötena som kunden dessutom presenterade önskemålen på de icke-

funktionella kraven från Stockholmsmässan. 

7.2.1.1 Sprint 1 

Första sprinten fungerade som en uppstartsperiod. Jag hade ett möte i början av sprinten 

med de ansvariga för systemet på Stockholmsmässan och berättade om syftet med arbetet, 

att det var ett examensarbete och de var med på noterna. 

Under första sprinten fick jag sedan tillgång till dokumentationen av systemet och kunde då 

få en förståelse för det implementerade systemet och skapa det första utkastet av 
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kravspecifikationen och mitt lösningsförslag som presenterades för kunden och kunde 

godkännas. 

7.2.1.2 Sprint 2 

I den andra sprinten kunde jag påbörja att implementera de första kraven för att ha en demo 

att visa. 

Det var i denna sprint sedan som jag utförde min observation och intervju av 

slutanvändarna på Stockholmsmässan. Att detta inte gjordes i första sprinten var på grund 

av att under våren är det lågsäsong på mässor och det var först då det passade in. Det hade 

varit önskvärt att göra detta innan då det var otroligt mycket som inte visades i 

dokumentationen och det gav bra information. 

På applikationen arbetade jag först med att få ett genomgående anrop genom att kunna 

ladda ärenden från databasen och kunna visa dem i en mobil för att sedan ha nått att kunna 

utgå ifrån. 

På sprintmötet sedan presenterades de ytterligare kraven jag samlat in från min observation 

och intervjuerna. Då övervägdes vilka krav som skulle vara med från önskemålen och vilka 

som kunde uteslutas samt prioriterades de viktigaste.   

7.2.1.3 Sprint 3 

Min tredje och sista sprint gick mesta av tiden åt till att skriva denna rapporten. Utöver 

rapporten arbetade jag på att få in mer funktionalitet i applikationen och tillslut slipa till dem 

för att det skulle se ut som ett slutresultat snarare än att implementera flera halvfärdiga. 

7.2.2 Backlogg/Kravspecifikation 

Nedan presenterar jag en sammanställning av de slutgiltiga kraven, både funktionella och 

icke-funktionella som slutligen bestämdes att implementeras i produkten samt de som 

uteslöts. Kraven presenteras på användarnivå för att underlätta förståelsen och ge en större 

överblick av kraven. 

7.2.2.1 Funktionella krav 

 Logga in – Att inloggning är ett krav på ett sådant här system kommer inte som 

någon överraskning. Det första en användare ska se när de startar handdator 

applikationen är en vy som uppmanar användaren att ange användarnamn och 

lösenord.  

Det finns dessutom en möjlighet att gå in i konfigurations meny där användaren kan 

ändra webbtjänstens URL och port vid behov. 

 

 Hämta ärendelista – En ärendelista är det första som kommer upp efter inloggning 

och det är i denna vy som truckförarna får sina ärenden de ska utföra. Ärendena 

visas som en lista med bara den mest relevanta informationen: 

 

o Kod - en kod som beskriver om ärendet är taget, är en tidig inflyttning och om 

det är en samlastning med något annat ärende. 

o Lo tid - tiden som visar då ärendet ska utföras. 
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o Artikel - artikelnumret på ärendet. 

o Port - vilken port som gäller för ärendet. 

o Monter - vilken monter ärendet ska till. 

o Status - vilken status ärendet har. T.ex. om ärendet är "Pågång" eller 

"Påbörjat". 

 

Denna meny är till för att användaren snabbt ska kunna få information om uppgifter som 

finns att utföra sedan ta de som är relevanta. Här kan dessutom användaren söka efter 

ärenden som inte visas i listan. Ofta pga att dessa har fått status utförda eller då transporten 

inte kommit fram till mässan än. Dessa väljs bort då de oftast inte är relevanta för 

användaren och listan skulle bli onödigt stor. 

 

 Visa ärendedetaljer – Om användaren vill se mer information om ett ärende 

markeras det i listan och omdirigeras till en meny "Ärendedetaljer" som beskriver 

mer ingående information om ärendet som annars döljs i listan så som kommentarer. 

Ärendedetaljer är uppdelad i två fönster, en är ärende den andra info. Förrutom den 

info som visas på ärendelistan visas också information som: 

 

Ärende: 

o Mässa - vilken mässa det är. 

o Antal - hur många pallar/kubik/timmar det är. 

o Bilregnr - registreringsnummer på lastbilen som levererar varorna. 

             Info: 

o Företag - vilket företag ärendet gäller. 

o Tidig inflyttning - om det är en tidig inflyttning. 

o Kommentar - om det är en kommentar angående ärendet. Ofta då från 

centralen eller den som skapade ärendet. 

o Lager plats - vart varan lagras. 

o Utfört av - vem som utförde ärendet. 

o Användare - detta visar vem som ska utföra arbetet. Centralen kan t.ex. ange 

en viss person som ska utföra ett ärende och då visas det endast för denna. 

o Byggnad - vilken byggnad som ärendet gäller. 

 

o Det är sedan i denna meny som användaren går in om denne ska ändra i ett 

ärende. I den nuvarande lösningen är det gjort så att endast en användare kan 

visa ärendedetaljerna för ett ärende åt gången för att unvika krockar med 

uppdateringar av ärenden i systemet. Använderen kan sedan efter att ändrat 

data i ärendet välja att signera, spara nytt eller bara spara för att sedan 

uppdatera informationen i databasen. 

 

 Skapa nytt ärende – Användaren ska kunna skapa ett nytt ärende utifrån 

handdatorn. Denne anger mässa, monter, företag och kommer därefter till en ny sida 
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där användaren fyller i mer detaljerad data så som beskrivet i ärendedetaljer. När allt 

fyllts i finns alternativet att spara ärendet och det visas därefter för alla relevanta 

användare i systemet. 

 

 Hantera Tomemballage - Handdatorn har en speciell meny för att hantera s.k 

"tomemballage", dvs lådor/burar som utställarna transporterar sina varor i som 

måste förvaras på lagret under mässans gång. Tanken är att arbetaren lätt ska kunna 

gå från monter till monter och kryssa av hur mycket lagerplats vardera utställare 

behöver.  

I menyn så väljer användaren en mässa och väljer därefter monter samt hur mycket 

kubik tomemballage de har sedan spara. Användaren kan sedan gå vidare till nästa 

monter och snabbt fylla i hur många kubikmeter och spara igen osv.  

 

 Byta byggnad – Under arbetets gång är det inte säkert att en arbetare är i samma 

byggnad/hall under hela skiftet utan brukar ofta bli flyttad dit där det behövs extra 

personal. Därför finns en möjlighet i handdatorn att byta byggnad utan att behöva 

logga ut och logga in igen. 

 

 Färgläggna – Den mest efterfrågade funktionaliteten som efterfrågades var en 

möjlighet att kunna färglägga de olika ärenderaderna för att kunna skilja dem åt 

inom vissa punkter. Så som prioriteringar och/eller hur länge de väntat. 

 

 Prioritera – I samband med färgläggning kom upp efterfrågades det en möjlighet att 

kunna prioritera de olika ärenden. Prioriteringarna skulle då skilja på om det är en av 

Stockholmsmässans transporter, om det är en annars högt prioriterad transport eller 

om det är en vanlig transport. Med detta så prioriteras idag bokade transporter före 

de som kommer in oanmälda. För att kunna skilja dessa åt i systemet så har 

användarna tagit fram en egen lösning då de sätter bokade transporter vid ett jämnt 

klockslag, 14:50, 15:00 etc, medan de obokade transporterna får tider som 14:53, 15:07 

och alla dessa prioriteras då efter vad som står under last tiden. Vid en transport som 

av någon anledning har extra prioritering sätter de last tiden till 03:00 för att signalera 

till truckförarna att den är prioriterad då ingen transport anländer vid 03:00 

vanligtvis. 

 

 Kunna visa ärenden samtidigt – I nuvarande systemet kan endast en visa ett ärende 

åt gången. Detta är en metod för att förhindra krockar i uppdateringar som nämnts i 

tidigare kapitel men en förfrågan var att kunna visa ärenden samtidigt fast då inte 

kunna ändra i dem. 

 

 Knyta foto till ärende – Användaren ska kunna knyta ett foto till ett ärende. Detta är 

då om det t.ex. uppstått en transport skada så måste den rapporteras och detta ska då 

kunna göras med mobila enheten. 
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7.2.2.2 Icke-Funktionella 

 Kapacitet – Systemet ska kunna hantera upp till 50 användare samtidigt utan att 

prestanda ska påverkas. Systemet ska kunna klara av ca 200 ärenden/dag. 

 

 Säkerhet – Autentisering och autorisering av förfrågningar till webtjänsten 

 

 Underhållbarhet – Koden ska hålla hög kvalité för att vara underhållbar i framtiden 

och framtida funktionaliteter ska kunna läggas till utan svårigheter. 

 

 Distribution – Det måste finnas ett bra sätt att kunna sprida applikationen samt 

kunna göra uppdateringar på enheterna utan onödigt krångel. 

 

 Tillgänglighet – Av säkerhetskäl bör endast applikationen vara brukbar inom 

mässans egna WiFi. 

 

 Designkrav – Applikationen ska gå att användas på iPad Mini och andra iOS enheter 

samt ska gränssnittet vara dynamiskt anpassat för olika skärmstorlekar. 

7.2.2.3 Önskemål om funktionalitet som uteslöts 

Detta var krav som jag fick fram under min intervju men som kunderna valde att utesluta 

pga antingen att det inte fungerade med de andra funktionaliteterna, det implementeras på 

annat sätt eller att det inte anses nödvändigt. 

 3G/4G utöver Wifi – Som nämnt tidigare var mottagningen på det trådlösa nätverket 

bristfälligt och önskemål var då att kunna tillämpa det nuvarande 3G/4G nätet så att 

mobilen slår över till när det tappar mottagning med Stockholmsmässans nätverk. 

 

 Visa karta över mässan – Till varje mässa ritas de kartor över de olika montrarna, alla 

vattenledningar och eldragningar. Dessa skulle de vilja kunna se i handdatorn. 

 

 Skanning – Handdatorerna har idag en scanningsfunktion. Användarna kan skanna 

en streckkod på fraktsedlar och snabbt få fram ärendet.  
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8 Konstruktion 

Som nämnt tidigare i kapitlet om den nuvarande dokumentationen så består systemet av 

fyra olika komponenter, en databas, PC-klient, tomcat-webbtjänst och 

handdatorapplikationen. Vid konstruktionen av min nya lösning ansåg jag att det skulle vara 

enklare att, istället för att sätta mig in i exakt hur den nuvarande implementationen fungerar, 

då enligt mitt tycke, dokumentationen var för bristfällig för att kunna få full förståelse av den 

exakta funktionaliteten. Så valde jag att då istället skapa de två sista komponenterna, 

webbtjänsten och applikationen från början själv. Detta med avseende på att PC-klienten och 

databasen är oberoende av webbtjänsten och påverkas då inte av att jag byter ut 

webbtjänsten. Mitt val att skapa en ny webbtjänsten har inte heller någon påverkan på den 

nuvarande webbtjänsten och/eller handdatorapplikationen då Tomcat kan ge stöd för båda 

samtidigt. 

I min konstruktion och val av ramverk har jag sedan tagit hänsyn till alla de olika icke-

funktionella kraven, både från Stockholmsmässan och CargoIT för att kunna uppnå båda 

intressenternas krav på produkten. 

Nedan beskrivs de två olika komponenterna och deras ramverk. Jag har valt att dela upp 

dem i två olika kapitel då de är så pass stora komponenter och valet av ramverk är inte 

beroende av varandra. 

8.1 Webbtjänsten 

När alla de största plattformarna fick stöd för webben kunde de först inte kommunicera med 

varandra. Då växte det fram ett behov att kunna få dessa att interagera med varandra och 

med det kom idén om webbtjänster fram. 

Webbtjänster används för att koppla ihop och ge webbapplikationer en möjlighet att kunna 

skicka och ta emot data med varandra. 23 

För att skapa min webbtjänst behövde jag huvudsakligen tänka på tre saker, med hänsyn till 

CargoIT och Stockholmsmässans krav: 

 Språk 

 Server 

 Protokoll och format 

Dessa var de tre punkterna jag utgick ifrån när jag skulle skapa min webbtjänst och välja ut 

ramverk som skulle passa uppgiften och dess krav. Motivering och diskussion av de olika 

alternativen beskrivs mer ingående nedan. 

8.1.1 Språk 

Mitt val att uveckla webbtjänsten i var ganska lättmotiverat. Som  språk valde jag att 

använda mig av Java. Java är ett plattformsoberoende och objektorienterat språk som varit 

det språk jag har haft huvudfokus på under tre år och jag har anser mig ha mest förståelse 

                                                      

23 (http://www.w3schools.com/webservices/ws_intro.asp) (Hämtad 8 Maj 2014) 

http://www.w3schools.com/webservices/ws_intro.asp
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för. Som nämnt tidigare i verksamhetsbeskrivningen av CargoIT så är dessutom Java en 

standard som de siktar på att få på de olika produkterna i sitt sortiment, därav vart det 

dessutom ett klart val från deras sida. Java är ett sådant utvecklat språk att de olika kraven 

från Stockholmsmässan inte påverkas av detta. 

8.1.2 Server 

För att förstå valet av webbserver så måste vi först förstå, varför använder vi en webbserver? 

Vi använder en webbserver för att kunna hantera anrop från webben. Webbservern agerar 

som en ingångspunkt till applikationen ”webbtjänsten” som ligger på serversidan från olika 

klienter. Via webbservern hanteras t.ex. HTTP anrop till en hemsida som returnerar den 

information som behövs för att visa sidan vi ser i våra webbläsare.  

Men en webbserver är tyvärr inte tillräckligt för att kunna hantera alla våra funktionaliteter 

själv utan vi är i behov av en applikationsserver också. Applikationsservern hanterar all 

affärslogiken som ligger bakom webbservern. Så när webbservern får ett anrop skickas detta 

då vidare till applikationsservern som utför valda operationer och returnerar sedan 

dynamiskt skapad data. 

Det är i applikationsservern som vi också hanterar andra vitala punkter till systemet, så som 

autentisering, auktorisering och transaktionshantering etc. Detta är alla väldigt viktiga att 

tänka på när vi implementerar våran applikation så att ingen obehörig får tillgång och att 

alla transaktioner utförs på korrekt vis. (http://www.javaworld.com/article/2077354/learn-

java/app-server-web-server-what-s-the-difference.html) 

När det kommer till val av server finns det en hel del att välja på som har stöd för Java. 

Några av de allra vanligaste som används är JBoss, Glassfish, Jetty och Tomcat. Jag har valt 

att inte använda JBoss eller Jetty då de är servrar jag inte har någon erfarenhet av dessa och 

har då valt att välja mellan antingen Glassfish eller Tomcat. 

8.1.2.1 Glassfish 

Glassfish är en opensource server skapad av Sun och vidareutvecklad av Oracle. Idén med 

Glassfish var att skapa en server med stöd för Java EE funktionaliteter. 24 

Glassfish har stöd för att både agera webbserver och applikationsserver samt att den är som 

sagt skapad för att ge stöd för applikationer utvecklade med Java EE. Genom att använda 

Glassfish skulle vi kunna uppfylla alla de ickefunktionella kraven och ha en testad och säker 

server för våran webbtjänst.  

Om jag skulle skapat hela systemet från början hade Glassfish troligtvis varit det slutgiltiga 

valet då Glassfish dessutom är rekommenderat för Java EE applikationer.  

                                                      

24 (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/glassfish/overview/index.html) (Hämtad 
8Maj 2014) 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/glassfish/overview/index.html
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8.1.2.2 Tomcat 

Likt Glassfish är Tomcat opensource server men en mycket mer lättviktig server och har då 

inte fullt samma stöd som Glassfish har utan fungerar endast som en HTTP-server och 

servlet-container.  

Tomcat är däremot väldigt populär att använda för att skapa enkla webbtjänster som kanske 

inte behöver all funktionalitet som existerar i Java EE. Dels för att den är så lättviktig jämfört 

med Glassfish och andra stora servrar, samt att den är enkel att konfigurera efter behov då 

det är mindre delar att ta hänsyn till i servern. 

Med Tomcat har vi också möjlighet att implementera enskilda funktionaliteter från Java EE 

så som entiteter t.ex. vid behov och kan utesluta de överflödiga funktionaliteterna.  

Jag valde att använda mig av Tomcat för min implementation dels, för att den är så 

lättkonfigurerad, den är beprövad, vi kan implementera det som behövs vid behov och 

främst för att det är vad det nuvarande systemet i CargoIT’s lösning använder och likt mitt 

val av Java bör produkten följa en standard vid utvecklingen. 

8.1.3 Protokoll och format 

Nu när vi valt våran server är det viktigt att bestämma vilket protokoll vi ska använda för att 

skicka data till och från våran webbtjänst. 

För att kunna specifiera hur data ska skickas över webben finns det regler som följs för att 

kunna kommunicera över hela världen, dessa regler kallas protokoll och specifierar då hur 

datat ska packas, hur det sedan presenteras på skärmen osv. 25 

Likt servern finns det en hel del olika att välja på här. Det nuvarande systemet använder sig 

som nämnt tidigare i kapitlet om nuvarande dokumentationen av SOAP protokollet men 

frågan är om detta verkligen är det bästa alternativet att använda sig av till en sådan här 

uppgift. 

8.1.3.1 SOAP 

Simple Object Access Protocoll, låter ett program som körs på ett system att kommunicera 

med ett annat program på ett annat system via nätet. Protokollet är XML baserat och kan 

skickas på olika sätt, ofta via HTTP för att sedan anropa metoder i webbtjänsten. 26 

SOAP skickar meddelanden som ett paket som innehåller header och body likt en html sida 

och har därför en viss komplexitet i sig. Formatet medför också att det är mycket data som 

skickas över nätverket i onödan då den egentliga informationen som kan behövas är väldigt 

liten.27 

Jag anser efter närmare studier att välja SOAP är onödigt komplext för ett sådant här system 

som skickar ytterst lite information fram och tillbaka mellan en server och en 

mobilapplikation. Samt att ett annat protokoll, REST har blivit så pass mycket populärare 

                                                      

25 (http://voip.about.com/od/voipbasics/g/protocoldef.htm) (Hämtad 8 Maj 2014) 
26 (http://webdesign.about.com/od/soap/a/what-is-xml-soap.htm) (Hämtad 8 Maj 2014) 
27 (http://tutorials.jenkov.com/soap/index.html) (Hämtad 8 Maj 2014) 

http://voip.about.com/od/voipbasics/g/protocoldef.htm
http://webdesign.about.com/od/soap/a/what-is-xml-soap.htm
http://tutorials.jenkov.com/soap/index.html
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och SOAP raka motsatsen på stora företag så som Google och Amazon så känns det 

dessutom mer relevant att använda.28 

8.1.3.2 REST 

För att vara korrekt nu så bör jag nämna att Representational State Transfer ,(REST) inte är 

ett protokoll. REST är en arkitekturell design för distribuerade system skapad från flera olika 

nätverksbaserade arkitekturer med några extra begränsningar får att få ett uniformt 

gränssnitt.29 

Data hanteras genom Uniform Resource Locator, (URL) likt när man besöker en hemsida så 

referas data på samma sätt. REST använder sig av HTTP operationer, dvs GET, PUT, POST, 

DELETE, etc. Med dessa operationer har den sedan ett flertal Multipurpose Internet Mail 

Extensions, (MIME) som specifierar vilket format data skickas på. För att visa hur detta 

funkar har jag med ett exempel ur koden koden jag skrivit: 

Följande är då ett exempel hur en URL ser ut när den utför anropet GET för att hämta 

resurser på servern. URLen som är specifierad nedan är för att hämta alla aktuella 

orderrader från servern till ärendelistan i mobilen. 

(http://localhost:8084/CISExpoRest/webresources/rest.cisexporest.viewtbtask/currentorde

rs/) 

På serversidan skickas då anropet via URLen till rätt service som anropar en Java metod 

definiera med Vilken metod det är, vilken URL och sedan vad den producerar.

    @GET 

    @Path("/currentorders") 

    @Produces({"application/xml", "application/json"}) 

    public List<ViewtbTask> currentOrders() { 

 

I REST är det då vanligast att använda XML/JSON för att skicka data och ifall vi jämför med 

tidigare exempel, SOAP är detta då mycket mindre data, lättare att hantera och lättare att 

läsa för ett mänskligt öga. 

Det finns ett flertal fördelar av att använda sig av REST men den främsta är att REST är 

”Stateless”. Med det menas att klienten inte har ett tillstånd som sparas så belastningen på 

serversidan blir otroligt mycket mindre och vi undviker att den nu skulle bli belastad av 

multipla användare. I och med detta så innebär det också att klienten inte behöver ha en 

koppling till servern heller. Med andra ord så kan klienten tappa uppkopplingen och sedan 

komma tillbaka utan att servern märkt av det eftersom att varje anrop innehåller all 

nödvändig data för att utföra uppgifterna och inget sparas på serversidan. 

                                                      

28  (http://www.ioncannon.net/meta/117/soap-vs-rest/) (Hämtad 8 Maj 2014) 
29  (http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm) (Hämtad 12 Maj 2014) 

http://localhost:8084/CISExpoRest/webresources/rest.cisexporest.viewtbtask/currentorders/
http://localhost:8084/CISExpoRest/webresources/rest.cisexporest.viewtbtask/currentorders/
http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
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Detta är då också en lösning på problemet med den dåliga mottagningen till routrarna där 

det finns radioskugga i olika delar av mässan. 

8.2 Mobila applikationen 

När jag skulle skapa den mobila applikationen som skulle kommunicera med webbtjänsten 

kunde jag till en början välja väldigt fritt. Detta eftersom webbtjänsten är oberoende av 

vilken plattform mobilen kör på och det enda kravet är att denne ska kunna ha kontakt med 

nätverket och sedan kunna hantera JSON strängar vilket i princip alla moderna smartphones 

och surfplattor med respektive OS klarar av. 

8.2.1 Val av plattform och språk 

Till en början kollade jag på de största plattformarna som används, iOS, Android och 

Windows Phone. Det jag hade som begränsningar var kravet om distribution och 

designkravet, dvs att det skulle vara på iOS och då speciellt iPad mini. Applikationen skulle  

sedan lätt kunna skickas ut till de olika enheterna, den skulle kunna uppdateras via en 

central. 

Med det första kravet bör det onekligen vara klart att mitt val för utvecklingen av 

applikationen skulle ske till iOS enheter, specifikt då till iPad mini. Skillnaden mellan att 

utveckla till en plattform som iOS jämfört med Android och Windows Phone är det 

järngrepp Apple har kring sina iOS plattformar och för att skapa applikationer måste 

utvecklaren använda MAC OS X, (Apples dator OS).  

Då jag inte äger en MAC och med detta inte har möjlighet att utveckla till iOS valde jag att 

göra en kompromiss. Det naturliga språket att utveckla i för iOS är ett språk som kallas 

Objective-C och är ett C baserat språk framtaget av Apple. Objective-C skrivs ofta i Apples 

egna utvecklingsmiljö Xcode som också kräver att utvecklaren använder en MAC. Den 

kompromiss jag valde att göra i detta fallet heter då Cordova, även känd som PhoneGap.  

8.2.1.1  Cordova – PhoneGap 

Istället för att då skapa en ”native” applikation i Objective-C för iOS valde jag så som sagt att 

använda mig av ett helt annat ramverk, Cordova. Med Cordova skriver utvecklaren hybrid 

applikationer som använder sig av HTML5, CSS och Javascript. Anledningen att de är 

hybrid applikationer är att användargränssnittet inte skapas av telefonens egna gränssnitt 

utan av webbläsaren, men samtidigt så är det ingen webbapplikation då den är packeterad 

som en vanlig applikation på mobilen. 30 

Att använda en hybrid applikation har förstås sina nackdelar. Hybrid applikationer är inte 

lika snabba som native applikationer och lämpar sig då inte vid tyngre arbetsuppgifter så 

som spel och liknande. Men de har förstås sina fördelar också, Hybrid applikationer är är 

oberoende av plattformar och ska i toerin fungera på alla moderna mobila operativsystem. 31 

                                                      

30 (http://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/) (Hämtad 11 Juni 2014) 
31 (http://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/) (Hämtad 11 Juni 2014) 
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Då Cordova som sagt använder sig av HTML5, CSS och Javascript för att skapa ett 

användargränssnitt för mobilen är utseendet på applikationen i grund och botten en vanlig 

hemsida. Hemsidor är ofta inte skapade för touch teknologi så som mobiler och surfplattor 

och kan därför bli klumpiga att använda. För att underlätta användandet på mobilen finns 

det då ytterligare ramverk för att göra hemsidor mer touch-anpassade. Ett ramverk jag valt 

att använda för just detta är JQuery Mobile. 

Genom att använda JQuery Mobile så kan jag skapa ett touch-anpassat gränssnitt som 

fungerar på multipla plattformar. Att använda JQuery Mobile har sedan flera fördelar, 

förrutom att skapa det mobilvänliga gränssnittet har det ett stort stöd för Ajax. Med Ajax kan 

jag ladda sidor i förväg och hämta data asynkront. Med andra ord blir det smidiga växlingar 

mellan olika sidor och data kan hämtas utan att applikationen behöver låsas, vilket ger en 

bättre användarupplevelse.32 

8.3 Säkerhet 

Oönskade användare är ofta en stor fråga när det kommer till distribuerade system och då 

ställs det mycket krav på säkerheten kring systemet för att detta ska undvikas. För att 

förhindra detta används auktorisering och autentisering, skillnaden mellan dessa är att 

autentisering bekräftar vem du är och auktorisering bekräftar vad du får göra i systemet. 

Handdatorapplikationen har i nuläget bara en nivå av användare och jag behöver då inte ta 

hänsyn till den senare, auktoriseringen. Autentiseringen är vad jag behövt ta hänsyn till för 

att kunna bekräfta att det är en arbetare på Stockholmsmässan och inte någon utan rätt 

användarnamn och lösen. 

8.3.1 Basic autentisering och Tomcat Realm 

För att autentisera användaren har jag valt att istället för att skapa en egen säkerhet använda 

färdiga metoder genom Basic authentication och Tomcat Realm. Detta för att säkerhet är ett 

djupt område och att istället för att uppfinna hjulet igen och riskera att systemets säkerhet är 

bristfälligt och fullt av säkerhetshål så är det mer lämpligt att använda ett beprövat och 

troligen säkrare gränssnitt för frågan. Det går att argumentera mot att Basic ej är bästa 

metoden för autentisering men jag har valt det då det är väldigt enkelt att kunna förstå och 

implementera i systemet och kan förstås ändras vid senare tillfälle om det finns tid. 

Basic är bland den simplaste formen av autentisering då den använder statiska HTTP 

headers vilket innebär att varken sessioner eller cookies behöver hanteras på klienten. Istället 

skickar användaren med användarnamn och lösenord i varje anrop till servern. Ett 

serveranrop kan då se ut följande (http://user:password@serverurl:port/resursURL/) så i 

varje anrop skickas all den nödvändiga informationen för att autentisera användaren på 

servern. 

Med Tomcat så hanteras och verifieras sedan användarnamnen och lösenordet vid varje 

anrop. Detta sker genom att jag har satt upp en realm i Tomcat. En realm representerar då en 

”databas” av användarnamnen och lösenorden samt vilken ”användargrupp” användaren 

                                                      

32  (http://www.creativebloq.com/jquery/five-reasons-use-jquery-mobile-4135691) (Hämtad 12 Maj 
2014) 

http://user:password@serverurl:port/resursURL/
http://www.creativebloq.com/jquery/five-reasons-use-jquery-mobile-4135691
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tillhör vid auktorisering. Men det senare behöver jag som sagt inte ta hänsyn till. Realmen 

reflekterar sedan den existerande tabellen i databasen med de nuvarande användarna och 

fungerar då i realtid och behöver inte konfigureras något för att fungera i en implementation 

av nuvarande systemet vilket jag ser som en stor fördel. 

8.3.2 SSL 

Eftersom att vid ett anrop med Basic autentisering blottas känslig information för systemet så 

som användare och lösenord finns risken för avlyssning av nätverket och att informationen 

kan fångas upp väldigt enkelt. För att förhindra att detta sker så krypteras varje anrop med 

Secure Socket Layer ( SSL) som gör att all information som skickas över nätverket och döljs 

för avlyssnare.  
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9 Resultat 

Resultatet av examensarbetet har resulterat i korta drag, två komponenter, en webbtjänst för 

hantering av information och kommunikation via en MSSQL databas innehållande 

Stockholmsmässans data, och en mobilapplikation för att kommunicera med webbtjänsten 

och behandla den informationen.  

Mina val och motiveringar för hur jag implementerade de olika delarna diskuteras i Kapitel 6 

och här visas endast resultaten av mina beslut, kortfattat. 

9.1 Webbtjänsten 

Resultatet av webbtjänsten blev en RESTful-webbtjänst skriven i Java som använder sig av 

apache’s Tomcat för att hantera anropen, Basic för att autentisera anropen och SSL för att 

kryptera kommunikationen. 

Nedan visas hur ett anrop till servern ser ut i en Chrome webbläsare med HTTPS dvs SSL 

krypterat anrop. Webbläsarn returnerar då informationen användaren efterfrågat med den 

givna URL’en i Json/XML format visat i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Data från Webbtjänsten laddat i Chrome 

Figur 4 Ett anrop från mobila enheten hanteras i tomcat och skickas vidare till 
webbapplikationen som hämtar data och returnerar via tomcat. 
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Utöver att att skicka information på detta sättet så har webbtjänsten även möjlighet att 

använda samma gränssnitt för användare som mobilapplikationen då den är skriven i 

HTML5 och Javascript. Implementationen just nu är dock inte anpassad för att användas i 

just webbläsaren. 

I figur 4 visas hur ett anrop sker från en mobil enhet till ingångspunkten i tomcat med ett 

HTTP GET anrop för att hämta de aktuella ordrarna. Från applikationen returneras sedan ett 

OK(200) och listan på ordrarna.  

 

9.2 Mobila applikationen 

Mobila applikationen, även fast den är skriven i HTML5 så är 

den packad liknande en helt vanlig native applikation och 

startar likadant. 

 Innuti applikationen kommer användaren till en loginsida 

som uppmanar användaren att ange användarnamn, 

lösenord, URL till server och port, figur 5. Genom att klicka på 

Logga In knappen skickas ett anrop till servern som 

autentiseras och om det returneras lyckad så skickas användaren vidare till Ärendelista vyn. 

Om anropet misslyckas kommer ett felanmälande för användaren upp. 

När användaren kommer till Ärendelistan, figur 6 så befolkas en tabell med alla de 

nuvarande ärendena som finns i databasen och en del av informationen visas redan i 

tabellen. 

Här kan användaren uppdatera tabellen för att få nya ärenden som kan ha kommit upp eller 

för att uppdatera de nuvarande ärendena. I menyn i högra hörnet ”O” kan användaren välja 

att göra andra saker så som att skapa nytt ärende, hantera tomemballage. Dessa är dock 

funktionaliteter som inte är tillagda ännu. Om användaren annars klickar på ett av ärendena 

så kommer en vy med Ärendedetaljer upp som visar ytterligare uppgifter om ärendet, figur 

8. 

I applikationen implementerades dessutom färgläggning som var efterfråga av arbetarna 

men detta på det sättet de prioriterade ärdenden i nuvarande systemet så läser den av om 

ärendet är satt på 03:00(röd), om det är Stockholmsmässan(gul) eller om det är bokat(grön). 

I Ärendedetaljer menyn kan användaren sedan välja att ”Ta Ärende” och låsa det på sig själv 

för att sedan kunna ändra det (Figur 9). 

All simulering är gjord med GenyMotion Android simulator på en 7” surfplatta för att få 

samma mått som en ipad Mini. 

Figur 5 Applikationen packad som 
"native applikation" 



32 
 

 

 

Figur 6 Loginskärm till applikationen 
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Figur 7 Ärendelista 

Figur 8 Ärendedetaljer 

Figur 9 Dold meny efter att användare tagit ärende 
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9.3 Utvärdering  

Då resultatet av mitt arbete blivit ett koncept där jag presenterar en möjlig lösning på 

problemet till Stockholmsmässan finns det inte mycket konkreta värden att mäta. 

Det sättet jag valt att göra en utvärdering på är då att på sista sprintmötet i planeringen 

presentera min lösning för de olika intressenterna jag ser relevanta för uppgiften. Min 

handledare på CargoIT som också är produktansvarig, de ansvariga på Stockholmsmässan 

som är kunderna och sedan några av slutanvändarna och ta med deras åsikter.  

De frågor ställde för utvärderingen av applikationen var: 

1. Ser du det här som en lösning som går att använda på Stockholmsmässan när de 

slutliga funktionerna lagts till? 

2. Var de nuvarande funktionerna som existerade i applikationen och de tillägg som 

tillkommit utöver den nuvarande funktionaliteten i handdatorerna har, (så som 

färgläggning, visa ärenden samtidigt t.ex.) som önskade eller bör de ändras på något 

sätt? 

3. Övrig kommentar om lösningen/implementationen? 

Jag frågade fem respondenter vars svar finns att läsa i bilagorna.  

Efter att jag fått utvärderingen verkar resultaten lovande och kunderna samt slutanvändarna 

är positiva till min lösning och de känner att de fått bra respons på sina förfrågningar. 
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10 Diskussion 

10.1 Metod 

Min metod för att utveckla produkten/ta fram lösningen anser jag vara ett bra om mer än 

tillräckligt utförligt tillvägagångssätt, vid vidareutveckling av ett redan implementerat 

system. Att genom Scrum ha kontinuerlig kontakt med kunden vid olika faser av ett projekt 

möjliggjorde för direkt feedback och ändringar kunde snabbt utföras vid behov. Nu var det 

bara tre sprintmöten totalt men de visade sig faktiskt vara väldigt givande då det var i 

huvudsak tre olika faser av projektet och skulle troligtvis lämpa sig ännu mer vid fortsatt 

utveckling av produkten när den sedan närmar sig en överlämningsfas och ändringarna efter 

kundens åsikter verkligen tagit verkan. Utöver arbetsmetoden var alla de olika 

undersökningsteknikerna också nödvändiga för att få ett helhetsperspektiv som man annars 

missar genom att endast läsa dokumentation och loggar, då man missar slutanvändarens 

synpunkter, vilket jag anser är bland de viktigare då de oftast vet vad som saknas och vad 

som behövs ändras. 

Då detta var första gången jag gör något liknande var det gjort för att misstag skulle ske, 

även hur planerat genomförandet var så finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Det 

största misstaget jag gjorde under min förstudie var att jag insåg inte hur stort och komplext 

systemet egentligen var under ytan innan jag påbörjade uppgiften. Den andra stora 

riskfaktorn jag stötte på under min utveckling var dokumentationen. Vid utveckling av ett 

system som har flera komponenter som ska fungera tillsammans är det nödvändigt med 

utförlig dokumentation, för att en ny utvecklare ska kunna förvalta och vidareutveckla 

produkten. Med egna lösningar i systemet så som inloggning och ”kunna låsa ärenden” är 

det mer än nödvändigt att systemdokumentation täcker dessa bitar i detalj. Vilket det inte 

gör i dagsläget och gör att en process så som reverse engineering blir inkomplett, då att få 

med varje systemkrav blir i princip en omöjlighet, viktig tid ödslas i onödan och misstag är 

oundvikliga. Detta anser jag att CargoIT bör ta hänsyn till vid fortsatt dokumentering då det 

skulle resultera i snabbare utveckling av produkter vid rekrytering av konsulter som ej varit 

med i tidigare stadie i utvecklingen av produkten.  

10.2 Resultat 

Arbetet har som nämnts i tidigare kapitel resulterat i  en webbtjänst som kommunicerar med 

databasen samt en mobilapplikation som kommunicerar med webbtjänsten. Kort sagt: En 

implementation för nuvarande systemet på Stockholmsmässan där tryckförare kan hämta 

ärenden direkt till mobilen/surfplattan. 

Resultatet är vad jag anser vara en bra grund att utgå ifrån men långt ifrån klar. Produkten 

består av beprövade och väl igenkända ramverk som kan användas i en aktuell arbetsmiljö. 

Alla ramverken jag använt har jag lyckats få att fungera tillsammans för att skapa den 

grunden som sedan kan bli en fullständig implementation till CIS Expo systemet.  

De verktyg jag använde för att skapa applikationen och webbtjänsten hade lite större 

komplexitet än vad jag trott från början men visade enkla att hantera när jag väl lärt mig dem 

och utvecklingen eskalerade i samband med förståelsen. Att dessutom använda mycket 

färdiga lösningar tror jag dessutom lönar sig i slutändan då vid områden så som säkerhet 
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och inloggning inte behöva tänka på de hål och brister som kan uppstå genom att inte ha 

tillräckligt stor kunskap inom specifierade området.  

10.3 Slutsats 

Från tidigare kapitel 3.3 Övergripande syfte och Mål:  ”Målet är att kunna leverera en 

fungerande produkt med hög kvalite skräddarsydd för Stockholmsmässans ändamål som sedan kan 

fortsätta att underhållas av CargoIT. Denna produkt ska då klara av de funktionella kraven och om 

tiden inte är tillräcklig, ha möjligheten att lätt kunna lägga till de resterande kraven utan svårigheter. 

Samtidigt kunna leverera högkvalitativ beskrivning av produkten.”  

Med hänvisning till mitt mål från kapitel 3.3, min konstruktion i 6 och resultatet i 7 så har jag 

skapat en produkt, eller rättare sagt en grund som är skapad för Stockholmsmässan. Med 

detta har jag då också tagit hänsyn till slutanvändarna och omvandlat deras åsikter till 

implementerade lösningar i produkten utan att påverka det nuvarande systemet 

funktionaliteter, så som PC-klient och databas. I kapitel 6 beskriver jag noggrant mitt val av 

olika ramverk och lösningar på problemet för att framtida förvaltare ska kunna fortsätta 

implementera funktionaliteter på det vis jag gjort.  

10.4 Hållbar utveckling och framtida arbete 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”33 

Inom mjukvaruutveckling kan man med hållbar utveckling syfta på t.ex. att det skapas 

flexibel kod och att utvecklaren utgår ifrån en bra design. Med andra ord att man i ett 

långsiktigt perspektiv inte hänvisar till lösningar som troligtvis kommer att bakslå i det 

långa loppet.  

Att implementera en mobilapplikation på Stockholmsmässans system är en möjlighet. Men 

jag ser det inte som en hållbar lösning i ett längre perspektiv. Om mobilapplikationen tas i 

bruk resulterar det i att Stockholmsmässan har ett system bestående av fem komponenter 

varav alla är oberoende av varandra och har olika kod. Att Stockholmsmässan/andra 

användare av samma system kommer att komma med nya krav i framtiden är oundvikligt 

och för att en utvecklare då ska kunna ändra eller lägga till en funktionalitet kommer det att 

krävas ändringar i alla fem komponenter vilket resulterar i en onödigt hög komplexitet och 

det kommer troligtvis resultera i krockar och buggar. 

För att fullt kunna implementera Stockholmsmässans krav och för att skapa ett så hållbart 

system som möjligt för framtiden anser jag följande: 

1. Databasen kommer att behöva uppdateras för att möta de nya kraven som 

prioritering, färgläggning, etc. på riktigt och inte med de tillfälliga lösningar jag 

utnyttjat i mobilapplikationen då Stockholmsmässans prioriteringsregler säkerligen 

varierar från andra mässor. 

                                                      

33 http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-
utveckling/verktygslada/sustainable-development/vad-ar-hallbar-utveckling-1.350579 
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2. PC-klienten bör slopas. Att ha ett så splittrat system bör det strävas efter att få en 

gemensam kodbas på de olika komponenterna i systemet, vilket kommer resultera i 

ett otroligt mycket lättare underhåll.  Genom att slopa PC-klienten anser jag då att 

den bör ersättas av en RESTful webbtjänst likt mobilapplikationen. Med detta kan de 

då ha en gemensam kod som anpassar sig efter enheten likt en webbsida. 

 

3. Handdatorn är på nedgång. När/om  mobilapplikation tas i bruk kommer troligtvis 

handdatorerna att användas mindre och mindre vilket resulterar i att det då om PC-

klienten tagits ur bruk det tillslut bara återstår tre komponenter i hela systemet, två 

med gemensam kod och en databas.  

Om systemet kommer till det stadiet att det endast består av de två webbtjänsterna och 

databasen kommer underhållet att vara otroligt mycket enklare och kostnaden för att då 

konfigurera eller lägga till krav tror jag kommer löna sig i det långa loppet. 

Med detta sagt hoppas jag att min åsikt tas i åtanke och jag kunnat lägga grunden för ett nytt 

system, CIS Expo 2.0. 
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12 Bilagor 

12.1 Inflyttning av Gods 

Nedan är en beskrivning av Inflyttningsfasen. Utflyttningsfasen ser exakt likadan ut fast 

ärendets uppgifter skickas åt andra hållet. Istället för PåPlats -> PåGång blir det från 

PåGång->PåPlats.  

 

 

 

12.2 Hantering av Tomemballage 

Hanteringen av Tomemballage när Arbetaren skriver upp antal kubik som ska förvaras för 

varje monter. 
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12.3 Svar från enkätundersökningen 

Jan Almqvist – Produktansvarig, CargoIT 
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1. Jag ser det som ett förslag på teknisk lösning som vi kommer att utvärdera och se om vi kan 

använda när vi gör App:ar till våra produkter. 

2. Ur mitt perspektiv tycker jag att färg-attribut skall kompletteras med ett tecken (för färgblinda   

användare). 

3. För oss blir detta en prototyp / ett teknikförslag som vi kommer att utvärdera för eventuell 

vidare användning. 

Rikard Skärebo – Productionmanager, Stockholmsmässan 

1. Ja, absolut. När slutproduktren är klar och testad kommer den att vara bättre 

användarmässigt men också ekonomiskt mer lönsam, framförallt då hårdvaran är avsevärt 

billigare än dagens lösning. 

2. Funktionerna var bra och kommer att förbättra användandet. Det som saknas är val av hall 

och att den hanterar dagens ärenden, alternativt att den får annan selektering som motsvarar 

dagens handator. 

3. Mycket bra teknisk kännedom och förslag på lösningsorienterade behov från användarens 

perspektiv. Implementation har inte genomförts. 

Lars Lindman – IT Operation & Administration Manager , Stockholmsmässan 

1. Denna lösning kommer Stockholmsmässan att använda när de viktigaste funktionerna är på 

plats. 

2. Funktionerna är som vi önskade, vissa design detaljer behöver ändras. 

3. Denna lösning innebär att vi kan gå ifrån de dyra handdatorerna med Windows CE till 

väsentligt billigare enheter såsom iPad mini. 

Erik Förell – Produktionsingenjör, Stockholmsmässan 

1. Ja det kan bli en bra lösning. 

2. Som önskat 

3. Det är helt rätt väg att gå. 

 

Björn Ljungdahl – Logistikansvarig, Ljungdahls logistik med andra ord en Slutanvändare. 

1. Ja helt klart en utveckling och stor förbättring av nuvarande system. 

2. Nej det känns som allt viktigt som vi saknat tidigare finns med i den framtagna appen 

3. Det har från början känts genomtänkt och seriöst vilket även speglar det uppvisade resultatet 
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