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Sammanfattning 
Examensarbetets mål är en färdig mobilapplikation som snabbast 

möjligast avgör avstånd och väg till blodbussar genom olika 

informationssamlare och som visar upp resultatet i Google Maps. Målet 

med själva applikationen är att den ska underlätta för användare att ge 

blod och därmed i förlängningen att den brist på blod som idag råder i 

Sverige minskar. 

 

Att samla information genom att välja och formatera information är ett 

väldigt smidigt sätt om man är säker på att hemsidan du samlar ifrån 

inte kommer förändras inom den närmaste framtiden. Möjligheterna för 

informationssamlande är helt beroende på hur sidan du hämtar 

informationen ifrån ser ut. Jag har använt Java och Android när jag 

hämtat information från Blodbussens hemsida.  

 

Undersökningen som har gjorts mellan olika informationssamlare hade 

även den ett mål i sig och det var att jämföra två bibliotek som väljs 

genom en förstudie för att senare göra själva html-

informationssamlingen och så har jag använt en egen klass som 

använder några utav Android positionsmetoder för att komma från 

adress till koordinater. Mitt fokus har varit på jämförelsen mellan de 

olika html-informationssamlarna och jag har utvärderat det i rapporten 

under resultat. De aspekter jag har haft i åtanke är korrekthet och 

hastighet.  

 

Detta projekt resulterade i en ”proof-of-concept”-applikation som visar 

var de olika bussarna befinner sig relativt till en individs position. 

Resultatet av förstudien kring de olika informationssamlarna har lett till 

ökad kunskap inom parsning och bland de två jag jämförde mer 

grundligt har jag fått större inblick i deras styrkor och svagheter.  

 

Nyckelord: Java, Informationssamlare, Android, Apputveckling, 

Blodbussen 
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Abstract 
The goal of this degree project is to give a complete Native Mobile 

application which determines the range and route to the bloodmobiles 

through different information collectors and show the result in Google 

Maps as fast as possible. The goal with the application is that it should 

make it easier to donate blood and in the long run terminate the 

shortage of blood that reign in Sweden.  

 

To get information through selecting and formatting information is a 

very flexible way of getting information if you are certain that the page 

won’t change anything in a near future. The possibilities of getting 

information are totally dependent on how the homepage is looking. I 

have used Java and Android when I have been gathering information 

from the Blood Bus homepage.  

 

The study of the different information collectors also had a goal in itself 

and that was to examine two libraries which are chosen by a pre-study 

for the html-information-collector and then I have made a class of my 

own to go from address to coordinates which are using a few of the 

location methods from Android. My main focus is on the comparison 

between the html-information-collector and I have evaluated that in the 

report under results. The main aspects I have had in mind for my 

evaluation are correctness and speed.  

 

This project resulted in a “proof-of-concept”-application that shows 

where the different buses are relative to your position. The result of the 

pre-study about the different information collectors has given me 

increased knowledge in parsing and insight of the up- and downsides of 

the two libraries that I compared more thorough.  

 

Keywords:  Java, Information Collection, Android, App development, 

Bloodmobile 
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Förord 
Personligen är jag intresserad och engagerad i frågor som berör Social 

hållbarhet vilket innefattar frågor kring välstånd, välbefinnande och 

mänskliga rättigheter. I FN:s milleniemål från år 2000 (SIDA, 2014) vilka 

fungerar som en indikator för att mäta social hållbarhet, har formulerats 

mål kring bl.a. hunger, fattigdom samt minskad barnadödlighet vilka 

riktats till samtliga 189 medlemsnationer. Genom mitt engagemang har 

jag funnit det angeläget att mitt examensarbete har relation till dessa 

frågor och det har på så sätt haft betydelse för projektets målsättning, 

det vill säga att utveckla en applikation som talar om var närmaste 

blodbuss befinner sig och därigenom bidra till att underlätta för 

människor att ge blod. Projektet skulle på så sätt, om än i blygsam skala, 

i en framtid kunna bidra till minskad barnadödlighet också i ett 

internationellt perspektiv genom att det i Sverige skapas ett överskott på 

blod vilket skulle kunna bidra till minskad blodbrist i andra delar av 

världen. 





Kartor för blodbussarna i mobila 

enheter  - Samla information från 

HTML-kod med Java - Olle 

Gynther – Zillén   

Innehållsförteckning 

2014-07-04 

 

ix 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING .............................................................................................................. III 

ABSTRACT .............................................................................................................................. V 

FÖRORD ............................................................................................................................... VII 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...................................................................................................... IX 

TERMINOLOGI ....................................................................................................................... XI 

FÖRKORTNINGAR OCH AKRONYMER ..................................................................................................XI 

1 BAKGRUND ................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEM .......................................................................................................................... 1 
Specifika problemställningar ............................................................................................... 2 

1.2 SYFTE ................................................................................................................................ 3 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 3 
1.4 METODSAMMANFATTNING ................................................................................................... 3 
1.5 KRAVSPECIFIKATIONSSAMMANFATTNING ................................................................................. 4 
1.6 ETIK, RISKER OCH HÅLLBAR UTVECKLING ................................................................................... 5 
1.7 ÖVERSIKT .......................................................................................................................... 5 

2 TEORI ............................................................................................................................ 7 

2.1 INFORMATIONSSAMLARE ...................................................................................................... 7 
Skrapning ............................................................................................................................ 7 

2.2 UPPMÄRKNINGSSPRÅK ....................................................................................................... 10 
Element ............................................................................................................................. 11 
Strukturen på blodbussens hemsida ................................................................................. 12 

3 METOD ........................................................................................................................ 13 

3.1 FÖRSTUDIE ....................................................................................................................... 13 
Kunskapsinsamling ............................................................................................................ 13 

3.2 ARBETSSÄTT ..................................................................................................................... 14 
Chas och handledare ......................................................................................................... 14 
Iterativ metod ................................................................................................................... 14 
Trial and Error ................................................................................................................... 15 

3.3 TEKNISKA METODER ........................................................................................................... 15 
Simulering ......................................................................................................................... 15 
Kodning ............................................................................................................................. 15 
Backup ............................................................................................................................... 15 

4 KRAVSPECIFIKATION ................................................................................................... 17 

4.1 SYSTEMKRAV .................................................................................................................... 17 
Boka tid ............................................................................................................................. 17 
Registrera användare ........................................................................................................ 17 
Samla information............................................................................................................. 18 
Karta .................................................................................................................................. 18 
Användargränssnitt ........................................................................................................... 18 

4.2 PROBLEMANALYS .............................................................................................................. 19 
Boka tid samt registrera användare ................................................................................. 19 

4.3 UTVÄRDERING AV KRAV ...................................................................................................... 19 



Kartor för blodbussarna i mobila 

enheter  - Samla information från 

HTML-kod med Java - Olle 

Gynther – Zillén   

Innehållsförteckning 

2014-07-04 

 

x 

Samla information............................................................................................................. 19 
Karta .................................................................................................................................. 20 
Användargränssnitt ........................................................................................................... 20 

4.4 LÖSNINGSKONSTRUKTION ................................................................................................... 21 

5 IMPLEMENTATION ...................................................................................................... 23 

5.1 FÖRSTUDIE ....................................................................................................................... 23 
Vad jag uppnått med förstudien ....................................................................................... 25 

5.2 DESIGNVAL ...................................................................................................................... 25 
Gester ................................................................................................................................ 25 
App struktur ...................................................................................................................... 25 
Navigation ......................................................................................................................... 25 
Bekräfta............................................................................................................................. 26 
Tillgänglighet .................................................................................................................... 26 
Kompabilitet ...................................................................................................................... 26 

5.3 VERKTYG ......................................................................................................................... 26 
Eclipse ............................................................................................................................... 26 
Genymotion och Android Virtual Device ........................................................................... 27 
Dropbox ............................................................................................................................. 27 

6 UTVÄRDERING OCH RESULTAT .................................................................................... 29 

6.1 DE OLIKA ALTERNATIVEN ..................................................................................................... 29 
6.2 MITT VAL ......................................................................................................................... 31 
6.3 FRÅGA 1 – VILKEN BETYDELSE HAR VAL AV INFORMATIONSSAMLARE NÄR DET KOMMER TILL 

KORREKTHET? ............................................................................................................................ 32 
HtmlCleaner ...................................................................................................................... 32 
JSoup ................................................................................................................................. 34 

6.4 FRÅGA 2 – VILKA TIDSVINSTER ÄR MÖJLIGA OM MAN VÄLJER OLIKA INFORMATIONSSAMLARE? ......... 36 
6.5 ATT GÅ FRÅN HÄMTNING AV ADRESSER TILL KOORDINATER PÅ EN KARTA ....................................... 38 

JSoups extraktion av element ............................................................................................ 38 
Google Maps och koordinater ........................................................................................... 38 

6.6 SLUTPRODUKTEN ............................................................................................................... 39 

7 SLUTSATSER OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER ........................................................... 43 

7.1 SLUTSATSER ..................................................................................................................... 43 
7.2 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER ................................................................................................. 44 

REFERENSER ......................................................................................................................... 45 

 

 

 

 
 



Kartor för blodbussarna i mobila 

enheter  - Samla information från 

HTML-kod med Java - Olle 

Gynther – Zillén   

Terminologi 

2014-07-04 

 

xi 

 

Terminologi 
Här beskrivs de förkortningar och akronymer som använts i denna 

rapport. 

 

Förkortningar och akronymer 

PHP Hypertext Preprocessor. Är ett populärt skriptspråk 

främst för serversidan. 

http Hypertext Transfer Protocol. Är ett kommunikations-

protokoll för att föra över data på World Wide Web. 

HTML HyperText Markup Language. Är ett sidbeskrivnings-

språk som används för att beskriva det som finns på en 

hemsida.  

CSS Cascading Style Sheets. Är ett språk som beskriver hur 

ett dokument, oftast HTML, ska se ut.  

SGML Standard Generalized Markup Language. Finns till för 

att definiera generella uppmärkningsspråk. 

XML EXtensible Markup Language. Ett uppmärkningsspråk 

som är modulärt och en förenklad efterträdare till 

SGML. 

XSL EXtensible Stylesheet Language. Ett språk för att besk-

riva stilmallen i XML.  

XSLT XSL Transformation. Ett språk för att göra om XML 

dokument till exempelvis HTML.  

CSS-väljare Att hitta element beroende på hur hemsidan är designad 

i CSS.  

XPath-väljare Att hitta element med hjälp av språket XPath som 

använder trädstrukturer och noder. 
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DOM Document Object Model. Språkoberoende gränssnitt för 

att dynamiskt uppdatera ett objekt. 

JSON JavaScript Object Notation. Ett kompakt textformat för 

att utbyta data. 
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1 Bakgrund 
Idag finns 400 000 registrerade blodgivare och många av dessa kommer 

enligt information på hemsidan ”att gå i pension från sin blodgivning” 

(Geblod.nu, 2014). Det är därför viktigt att rekrytera nya blodgivare och 

ett mål för webbplatsen är därför att finnas på de plattformar som nya 

potentiella blodgivare kan tänkas använda. Adressangivelser på var 

blod kan lämnas finns idag tillgängligt på webbsidan Geblod.nu. Där 

anges adress samt tillhandahålls kartor. Däremot i mobilhemsidan 

tillhandahålls endast adresser.  I större städer till vilka bristen på blod 

främst är koncentrerad (Geblod.nu, 2014) saknas därför i bägge fallen 

sådan information som ger den potentiella blodgivaren information om 

dessa platsers belägenhet i relation till blodgivarens position.  Min idé är 

därför att sådan information skulle kunna tillhandahållas via en 

mobilapplikation. 80 % av alla smarta telefoner använder idag Android 

som operativsystem (ABI Research, 2014) vilket föranleder att jag valt 

att utveckla applikationen för just detta operativsystem. Det som finns 

att vinna med en mobilapplikation är dels att de inbyggda funktionerna 

i Android kan användas samt att en mobilapplikation, till skillnad från 

en webbapplikation, inte delar minne med webbläsare och därför inte 

riskerar att mobilens resurser ska ta slut.   

 

1.1 Problem 

I applikationen har jag valt att använda Google Maps som är inbyggt i 

Android för att få vägbeskrivningar kontinuerligt där mitt 

undersökningsobjekt är huruvida det finns möjlighet till att få 

adresserna och göra om dessa till latitud och longitud genom olika 

informationssamlare med aspekterna korrekthet och hastighet.  

 

Tidsaspekten är även den viktig i det här sammanhanget eftersom 

dröjsmål kan innebära att brist på ovanligare blodgrupper riskerar att få 

allvarliga följder. Enligt portalen för blodgivning i Sverige (Geblod.nu, 

2014) är problemet med brist på blod inom blodgruppen AB- i 

Stockholm betydligt större än inom andra blodgrupper och det är därför 

är viktigt att applikationen snabbt hittar bussarnas position.  
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Utifrån ovan handlar mitt problem därför om att för potentiella 

blodgivare undanröja de hinder som brist på information om närmsta 

blodbuss samt vägbeskrivning till denna utgör då det kommer till att ge 

blod. I den tilltänkta applikationen delges därför den potentiella 

blodgivaren denna information via en interaktiv karta i Google Maps. 

 

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:  

 

 Vilken betydelse har val av informationssamlare 

när det kommer till korrekthet? 

 

 Vilka tidsvinster är möjliga om man väljer olika 

informationssamlare? 

 

Specifika problemställningar 

Om man närmare försöker kvantifiera problemet så uppkommer tre 

specifika problemställningar:  

 
Val av informationssamlare 

Projektets avsikt är att jämföra olika informationssamlingstekniker som 

lösning på behovet att få tag i rådata. Samtidigt strävar projektet efter 

att identifiera samband mellan olika informationssamlare. Denna 

specifika problemställning kommer att utmynna i ett beslutsunderlag 

för den färdiga applikationen i frågan vilken informationssamlare man 

ska välja.  

 
Transformation av adresser till koordinater 

När man fått tag i rådata genom olika extraktionsmetoder blir nästa 

problemställning att göra om rådatan som har formen adresser till 

koordinater.  

 
Presentation av informationen  

Efter transformationen presenteras informationen i form av koordinater 

vilket leder till problemställningen hur man får koordinaterna att 

förevisa sig själva på ett pedagogiskt sätt.   
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1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att förminska eller lösa de kvantifierade problemen 

ovan. Vidare har examensarbetet som syfte att verifiera att 

lösningsförslaget uppfyller användbarhetskriterier, samt att utvärdera 

förslaget med avseende på prestandamåttet korrekthet och hastighet för 

att därmed få ett bättre underlag till framtida utveckling.  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på att samla information. Undersökningen är 

avgränsad till utvärdering av olika HTML-informationssamlare samt en 

klass för att göra om adresserna jag fått ut från HTML-koden till 

koordinater i Google Maps. Forskningen som presenteras i denna 

rapport undersöker främst informationssamling som lösning på ett 

problem. Rapporten undersöker inte potentialen med att reformera 

informationssamling som metod utan applikationen som utvecklas ska 

använda redan existerande informationssamlingsmetoder. 

 

1.4 Metodsammanfattning 

Arbetet i projektet skedde enligt en cyklisk iterativ inkrementell 

utvecklingsprocess. Denna process startade i och med att uppgiften är 

definierad och i mitt fall har jag kommit på idén till applikationen själv 

så är det viktigt att jag har tydliga mål redan från början om vad jag ska 

göra. Varje cykel började med en litteraturstudie över olika lösningar på 

problemet samt studier av hur man skulle gå tillväga för att lösa 

uppgiften. När det är gjort och specifikationen har bestämts började den 

iterativa processen med fokus på implementation och testning. 

Arbetsprocessens cykliska förlopp skulle kunna beskrivas i följande 

steg:  

 

Först utfördes en litteraturstudie för att undersöka problemet  Efter 

det definierades krav i en kravspecifikation  Därefter designades det 

man sedan skulle utveckla  Därpå utvecklades det man hade designat 

 Därnäst testades det man hade utvecklat  Till sist utvärderades ifall 

det man utvecklat uppfyllde kraven i kravspecifikationen  

 

Litteraturstudien gick tillväga så att jag först försökte skaffa mig en 

översiktlig bild av det fält jag hade tagit del av för att därefter utifrån 

vald litteratur identifiera nyckelpoänger. Slutligen sökte jag för att finna 

eventuella motstridigheter i den litteratur jag tagit del av.  
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I valet av metod jämförde jag strukturerad utveckling mot agil 

utveckling. Valet av agil utveckling framstod här som självklart 

eftersom jag planerade varje dag individuellt och skrev dagbok så att jag 

enkelt skulle kunna gå tillbaka och ändra vilket inte låter sig göras i 

strukturerad utveckling. Med agil utveckling sker arbetet till skillnad 

från strukturell utveckling inkrementellt vilket passar för apputveckling 

då man kan dela upp applikationen i små delar som sedan utvecklas 

iterativt i små snabba cykler.  

 

Utvärdering av tekniska alternativ skedde iterativt, först utvärderade 

jag de olika plattformar som fanns: Windows Phone, iPhone och 

Android. Android har som nämnts tidigare 80% av marknaden och 

därmed valde jag också den plattformen för att nå ut till så många som 

möjligt. Sedan utvärderade jag vilka kartplattformar som fanns 

tillgängliga och eftersom Google Maps kommer inbyggt i Android så 

bedömde jag tillgängligheten för Android som lämplig. Slutligen 

utvärderades extraktionsmetoder vilket är det rapporten fokuserar på 

vilket kunde göras genom att relatera till vald litteratur samt studier av 

de olika extraktionsmetodernas APIer. 

  

1.5 Kravspecifikationssammanfattning 

Enligt en bok om kravhantering (Eriksson, 2008) är det är viktigt att ha 

en tydlig kravspecifikation, annars kan det hända att projektet tar längre 

tid än väntat eller att användarna blir missnöjda. Det är samtidigt 

viktigt att testa tidigt i projektet genom att läsa kraven och skriva testfall 

och inte samla in alla krav för att sedan börja jobba med dem. Risken är 

då att man kommer att missa många krav. Utifrån bokens modell har 

jag använt mig av en iterativ kravhantering i vilken det omfattande 

kravhanteringsarbetet delas in i sekvenser.  

 

Det finns två grupper när det gäller krav och det är funktionella 

respektive icke-funktionella, alltså vad applikationen ska göra och hur 

den ska göra det. Eftersom kravhanteringen skett iterativt har jag själv 

lagt in såväl funktionella som icke-funktionella krav efter att jag utifrån 

litteraturen bildat mig en uppfattning om vad som är hypotetiskt 

möjligt.  
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1.6 Etik, risker och hållbar utveckling 

Om applikationen blir så populär som jag hoppas så kan det innebära 

att det blir kö till bussarna och att blodbussarna inte kan möta tillgången 

på människor, då kan också en risk bli att de efterlyser en till buss vilket 

leder till mer avgaser. Eftersom jag kommer att använda 

lokaliseringstjänster är det en konstant fråga hur man hanterar datan 

med anledning av den personliga integriteten. Då det är Google som 

kommunicerar med telefonen och vill spara ens position (Google Inc., 

2014) för att använda till reklamtjänster. Men Google berättar vilka 

tillstånd applikationen behöver för att fungera innan den installeras, i 

mitt fall är det platsinformation som krävs.  

 

1.7 Översikt 

Kapitel 1 beskriver inledning till examensarbetet samt frågeställning. 

Kapitel 2 beskriver teorierna bakom examensarbetet. 

Kapitel 3 beskriver metoder som använts i projektet. 

Kapitel 4 beskriver kravspecifikationen och hur den har motiverats.  

Kapitel 5 presenterar implementationen och en diskussion om designen. 

Kapitel 6 diskuterar resultat och utvärdering.  

Kapitel 7 beskriver eventuella slutsatser och hur man kan bygga vidare.  
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2 Teori 
Detta kapitel ämnar ge läsaren information om teorin bakom 

informationssamlare. Kapitlet ger även bakgrund till varför jag valt 

skrapning som informationssamlarteknik.  

 

2.1 Informationssamlare 

Dagens webbinnehåll är överväldigande och väldigt varierande. Att 

hitta rätt information kan därför bli en utmaning enligt ett arbete om 

dataextraktion på webben (P. A. Chaudhari, 2012) då användaren 

behöver gå igenom en hel del sidor och filtrera datan samt ladda ner 

korrekt information.  

 

För att göra det smidigt för användaren att ta del av informationen på 

blodbussens hemsida så har jag använt tekniken skrapning. Skrapning 

har också använts i ett turistrekommendationssystem (Ago Luberg, 

2011) där de jämför olika data som skrapats från olika hemsidor, 

slutsatser som kunnat dras från det arbetet är att skrapning fungerat 

bra. I början använde turistrekommendationssystemet även 

användarinput så att användare själva kunde fylla i information om 

ställen att besöka, men detta skrotades då information snabbt kunde 

förändras. Man skulle kunna använda användare (Bernstein, 2012) för 

att på så sätt rapportera att en buss finns här, detta gör att användaren 

känner sig mer delaktig och får en mer interaktiv upplevelse. Jag har 

dock valt att inte använda användarna då all information som jag 

behöver redan finns, och det blir ett onödigt komplicerat element att 

lägga till användarrapportering.   

 

Skrapning 

Samla information från hemsidor genom så kallad skrapning (parsning 

av hemsidans källkod) används ofta när det saknas tillgång till API’er 

för rådata. Det finns dock vissa begränsningar av vad som går att 

skrapa, såsom dåligt formaterad HTML-kod, autensieringssystem och 

sessionsbaserade system (Jonathan Gray, 2012).  
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Informationssamlare är oftast små kodsnuttar skrivna i språk såsom 

Python, PHP (Hypertext Preprocessor), Ruby eller Java (Jonathan Gray, 

2012). Att samla information är inte mycket programmering som det är 

att förstå strukturen av hemsidor. När du surfar på Internet och besöker 

en hemsida så används nästan alltid två teknologier: http (HyperText 

Transfer Protocol) för att kommunicera med servern och specifika 

resurser (dokument, bilder och videos) samt HTML (HyperText Markup 

Language) som är det språk hemsidor ofta är uppbygda i. I det här 

projektet kommer jag samla data från HTML-kod och då är en sak 

viktig, att HTML-koden är ren. Att HTML-koden är smutsig betyder 

ofta att den har öppna taggar exempelvis ”<html>” utan sluttaggar eller 

felaktiga attribut i elementen. 
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Processen för att samla information beskrivs i Figur 1 enligt The Web 

Hypertext Application Technology Web Group (WHATWG, 2014).  

 

Först behöver du vara uppkopplad 

och det är därför Network är första 

steget.  

Då får du en byteström som 

behöver göras om till unicode code 

points som representerar koden i 

bitform. Inputströmmen gör detta i 

en Tokenizer och sedan görs en 

trädkonstruktion som i sin tur blir 

ett Document objekt.  

I vanliga fall hanteras datan från 

tokenizern i DOM’en (Document 

Object Model) men det kan också 

hanteras av skript som körs från 

användaragenten i webbläsaren 

med hjälp av document.write-

metoden.  

 

Figur 1 förklarar informationssamlingsprocessen. 
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Trädet som skapas i trädkonstruktionen ser ofta ut som i Figur 2. 

 
Figur 2 beskriver trädstrukturen av ett HTML-dokument med hjälp av 

lådanalogin. Där HTML är den stora lådan som innehåller de mindre lådorna 

HEAD och BODY. De minsta lådorna ligger i BODY-elementet och där finns 

ofta allt innehåll som man vill åt när man samlar information genom 

skrapning.  

 

2.2 Uppmärkningsspråk 

Strukturen av en hemsida kan enklast beskrivas som en hierarki av 

lådor som är definierade genom uppmärkning i uppmärkningsspråket 

HTML, en stor låda innehåller flera små lådor. Andra exempel på 

uppmärkningsspråk är SGML (Standard Generalized Markup 

Language) och XML (Extensible Markup Language). Förhållandet 

mellan HTML, XML och SGML kan beskrivas som en familj (Fawcett, 

Quin, & Ayers, 2012). 

 SGML är föräldern och med hjälp av SGML kan man specificera 

egna uppmärkningsspråk. Däremot saknar den ofta stöd för 

stilmallar och har komplex samt ostabil mjukvara vilket har gjort 

att den misslyckats som teknik. 
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 HTML är barnet till SGML och den som ofta designar sidor för 

webbläsare. HTML är designat som ett uppmärkningsspråk med 

enkel struktur, stark betoning på formatering samt svag för 

kodinnehåll. 

 XML är kusin till HTML och syskonbarn till SGML. Det skiljer sig 

från HTML på så sätt att XML kan definiera applikationer på 

egen hand. XML beskrivs ofta som SGML utan allt det komplexa, 

däremot har XML också ärvt lite av SGMLs obskyra syntax. XML 

har även egna barn i XSL (EXtensible Stylesheet Language) och 

XSLT (XSL Transformation).   

 

Element 

Element kan också tillhöra grupper som kallas klasser som gör det 

möjligt att nå ett specifikt element på ett dokument. Att välja element 

genom klasser är essentiellt för informationssamling (Houston, 2013). 

Element fungerar som bokpärmar genom att den tydligt noterar start 

och slut. Exempelvis <strong> signalerar att innehållet i elementet har 

kraftig betydelse och </strong> signalerar slutet på den sektionen. 
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Strukturen på blodbussens hemsida 

Strukturen på blodbussens hemsida ser ut som Figur 3, här beskrivit i 

lådanalogin. 

 

 
Figur 3 beskriver strukturen av det HTML-dokument jag hämtar information 

ifrån. De intressanta elementen på blodbussens hemsida är redundanta och 

finns både i ”h3 class=’summary’” samt i ”div class=’formBusstop’”. Bägge 

elementen ligger i ”div class=’holder’” som ligger i ”div class=’text’” som i sin 

tur ligger i ”ul class=’list’” som ligger under body elementet i trädstrukturen 

som har html-elementet som förälderelement. Jag samlar informationen ifrån 

den gröna ”div class=’formBusstop’” då det är mer semantiskt riktigt än ”h3 

class=’summary’”. 
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3 Metod 
I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssätt för att svara på 

undersökningens redovisade frågor och specifika problemställningar.  

 

3.1 Förstudie 

Först genomfördes en förstudie för att utvärdera de olika 

extraktionsmetoderna. Förstudien vilken beskrivs mer detaljerat i 

avsnitt 5.1 gick till som så att jag först fick en lista på 

informationssamlare att utvärdera från det företag jag utförde 

examensarbetet på det vill säga Chas Visual Management. Kraven som 

informationssamlarna utvärderades ifrån kom till genom att jag 

utvärderade tidigare kunskaper. Plattformen är som sagt Android och 

då gäller språket Java. Vidare var det önskvärt att biblioteket 

uppdaterades kontinuerligt samt att det inte var i beta då jag har dålig 

erfarenhet kring betaversioner. I de fall där ett 

informationssamlarbibliotek uppfyllde samtliga krav bedömdes det som 

intressant.  

 

Kunskapsinsamling 

Informationssamlingen har främst bestått av böcker som jag lånat på 

KTH Biblioteket om informationssamlingstekniker. Böckerna fann jag 

genom att söka på relevanta termer såsom de olika biblioteken och 

metoder i KTH Bibliotekets sökmotor Primo. En sökning på till exempel 

”iterative incremental” ger 49 231 träffar och en sökning på ”JSoup” ger 

19 träffar i Primo. Hemsidor för de respektive informationssamlarna har 

jag hittat genom att söka på deras namn och se vilka och hur många som 

länkar till det som utger sig för att vara den officiella hemsidan. Men jag 

har också använt blodbussens hemsida som har många artiklar länkade 

till sig, bland annat från Sahlgrenska sjukhuset och Sjukhusstyrelsen i 

Västra Götaland. Blodbussens hemsida är första resultat som kommer 

upp när man söker på ”jag vill ge blod” på Google. Styrelsen för 

Internationellt Utvecklingssamarbete, SIDAs hemsida har jag också 

använt vilken har 859 länkar till sig.  
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3.2 Arbetssätt 

Arbetet har genomförts på Chas huvudkontor beläget i Liljeholmen 

vilket har gett mig möjlighet att bolla ideér med företagets anställda, 

som exempel fick jag idén att använda klassen Address’s metod 

”getLatitude” och ”getLongitude” istället för att göra nya JSON 

(JavaScript Object Notation) objekt.  

 

Chas och handledare 

Utöver luncher med kollegor så har jag deltagit i afterworks och 

konferenser. Relationen till handledaren har också varit bra, denne har 

mest delegerat ut arbete till någon som är mer insatt i teknikerna jag 

använder och ofta till min mentor på företaget. Min mentor har varit 

behjälplig med verktyg och miljöer och huvudansvarig för 

javaavdelningen med kodning. Kontakten med blodbussarna har Chas 

säljare hjälpt till med. 

 

Iterativ metod 

I mitt projekt har jag arbetat efter en slags iterativ inkrementell metod 

(Muhammad Ali Babar, 2013) som innebär att man delar upp 

applikationen i små delar som sedan utvecklas iterativt i små snabba 

cykler. Att kunna dela upp projektet i cykler har varit nödvändigt när 

jag själv är upphovsman till idén och snabbt vill kunna ändra. Processen 

gick i cykler vilka delvis överlappade. Det jag började varje cykel med 

var en studie av tillgänglig litteratur för att undersöka det mest 

adekvata sättet att lösa problemet på. Efter det har jag definierat vad jag 

vill uppnå i en kravspecifikation och för att följa upp det har jag även 

fört dagbok på vad jag har uträttat under dagarna och satt upp mål för 

kommande dag. Fokus har varit vid att utvärdera vad som varit bra och 

vad som inte fungerat genom testning för att så småningom få fram 

underlag till den färdiga applikationen. Då jag har jobbat iterativt så 

upplevde jag det som enkelt att utvärdera ifall det man gjort uppfyllt 

kravspecifikationen. Det hade varit omöjligt för mig att arbeta efter en 

strukturerad modell då jag inte hade vare sig strikta steg om vart man 

börjar och var man slutar och jag hade inte heller tiden att testa när jag 

är klar som man gör i exempelvis den strukturerade modellen 

vattenfallsmetoden. Istället har jag behövt pröva kontinuerligt huruvida 

extraktionsmetoder liksom Google Maps fungerade enligt mina 

intentioner.  
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Trial and Error 

När man använder iterativ design så används ofta Trial and Error 

(Calder, 2013) som process för hur man ska gå vidare med arbetet när 

det så småningom fungerar och man inte får Errors längre. När jag har 

kodat har jag använt ”Trial and Error”-processen tillsammans med 

litteraturstudier eftersom jag inte riktigt kunde informationssamlare 

innan jag började mitt examensarbete. Detta har fungerat bra då jag 

direkt kunnat testa det jag gör innan jag går vidare med nästa version av 

applikationen.  

 

3.3 Tekniska metoder 

Här sammanfattas de tekniska metoder som använts i byggandet av 

applikationen. Dessa metoder diskuteras utförligare i kapitel 5.3.  

 

Simulering 

För simulering av Android och tillika testmiljö har jag valt Genymotion. 

Anledningen till att jag valde detta över den som följer med Androids 

applikationsbyggarpaket är prestandan i Genymotion. För att 

komplettera Genymotion har jag även testat min applikation på min 

egen mobil som använder Android 4.4.2. 

 

Kodning 

För kodning av applikationen har jag valt Eclipse, detta för att jag dels 

har vant mig vid navigationen av programmet och dels för att Android 

rekommenderar att man som utvecklare (Android, 2014) använder 

Eclipse. 

 

Backup 

För backup av kod, dokument och virtuella telefoner har jag använt 

Dropbox. Anledningen till detta är den sömlösa integreringen över flera 

enheter oavsett operativsystem.  
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4 Kravspecifikation 
Jag har valt att arbeta utifrån en iterativ kravhantering. När man arbetar 

iterativt gör man en liten bit av arbetet först och förfinar sedan i 

iterationer. Detta ger mig snabb återkoppling, bättre överblick och jag 

kan arbeta med flera krav samtidigt (Eriksson, 2008).  

 

4.1 Systemkrav 

Här har syftet varit att beskriva de krav jag ställt på min färdiga 

applikation. En kravspecifikation brukar delas upp i två olika grupper 

av krav: funktionella och icke-funktionella krav. Funktionella krav 

beskriver vad applikationen ska göra och icke-funktionella krav 

beskriver hur en funktion utförs. Jag har valt att dela upp kraven i olika 

moduler som alla tillsammans utgör applikationen. När jag har skrivit 

kravspecifikationen har jag utgått från litteraturstudier och gjort en 

hypotes om vad som är rimligt. Eftersom min utveckling varit iterativ 

(Eriksson, 2008) har jag hela tiden kunnat testa av om det stämmer mot 

min hypotes. Detta har gett återkoppling direkt på huruvida något 

fungerar eller inte.  

 

Boka tid 

Applikationen ska kunna boka tid för att donera blod. 

Funktionella krav:  

 Du ska kunna logga in. 

 Du ska ha möjligheten att boka tid för att ge blod. 

 Du ska ha möjligheten att avboka tiden för att ge blod. 

 Du ska kunna se när du har bokat tid. 

 

Icke-funktionella krav:  

 Du ska få en påminnelse om när du har bokat tid för att ge blod 

relativt till när du behöver gå.  

 

Registrera användare 

Applikationen ska kunna registrera användare för att ge blod. 

Funktionella krav:  

 Du ska kunna registrera dig för att ge blod. 
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Icke-funktionella krav:  

 Du ska kunna gå direkt från att du registrerat dig som användare 

till att kunna boka tid. 

 

Samla information 

Applikationen bygger på den adressinformation som finns tillgänglig på 

geblod.nu’s hemsida. 

Funktionella krav: 

 Informationen ska vara tillgänglig i det naturliga språket och inte 

i binär kod. 

 Informationen ska alltid vara korrekt.   

 Informationen ska vara tillgänglig minst 364 dagar/år.  

 

Icke-funktionella krav: 

 Laddning av information ska inte ta mer än två sekunder 

(Nielsen, 1993). Målet på två sekunder är uppsatt för att 

användaren ska behålla koncentrationsnivån.  

 

Karta 

Applikationen ska visa upp data på en karta. 

Funktionella krav: 

 Kartan ska visa upp din position.  

 Du ska få hjälp att hitta direkt med en väg utstakad till bussen du 

valde.  

 

Icke-funktionella krav: 

 Du ska nå bussen på högst två klick.  

 

Användargränssnitt 

Applikationens användargränssnitt ska vara så enkel att förstå att inga 

ytterligare instruktioner behövs.  

Funktionella krav:  

 Informationen ska läsas av från geblod.nu.  

 Informationen från geblod.nu ska presenteras i en lista.  
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4.2 Problemanalys 

Kraven som ställs är raka och enkla att förstå däremot är några fåtal 

utav kraven utmanande med tanke på min bakgrund och tidsplan. 

Implementeringen i sig är inte så svår, det är mer att få det intuitivt och 

att designen ska vara sömlös.  

 

Ett problem man måste ha med i beräkningarna när man samlar 

information från hemsidor genom skrapning är att man utgår från att 

hemsidan ser ut på ett visst sätt, och om den inte gör det så slutar 

applikationen att fungera.  

 

Boka tid samt registrera användare 

En ytterligare aspekt jag behöver tänka på när jag inte har tillgång till 

Geblod.nu´s API’er är att användarna inte kan boka tid för att donera 

blod.  Detta kan bli problematiskt då de måste använda 

webbgränssnittet tillsammans med min applikation vilket i sig hindrar 

spontangivning av blod.  

 

4.3 Utvärdering av krav 

Här presenteras en utvärdering av de möjliga kraven och samtidigt 

presenteras vilka krav som blir bieffekter av andra krav.  

 

Samla information 

Att informationen är tillgänglig i det naturliga språket blir en biprodukt 

av att informationen alltid är korrekt. Detta kan implementeras med 

hjälp av en extraktionsmetod. Att informationen är tillgänglig 364 dagar 

om året är för mig omöjligt att mäta då det hänger på att blodbussarna 

inte ändrar sin hemsida, samtidigt är det diskuterbart att ha krav som 

jag själv inte kan styra. Det jag skulle kunna göra är att ställa in så jag får 

ett mejl eller liknande när hemsidan inte längre levererar resultat. Hur 

lång tid själva informationssamlandet ska ta beror på vilken 

extraktionsmetod man väljer och således blir även det en bieffekt av att 

implementera olika extraktionsmetoder.  
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Här har jag valt att utvärdera vilken extraktionsmetod man väljer 

eftersom det tyvärr inte går att mäta hur många dagar informationen är 

tillgänglig. Alla andra krav i 4.3.1 samt problemställningar utgår från 

vilka extraktionsmetoder man använder och det är också det krav som 

har störst prioritet.  

 

Karta 

Att kartan ska visa upp din position implementeras med hjälp av 

funktionen getLastLocation från klassen LocationClient i Androids 

paket location som sedan uppdateras med LocationRequest-klassen från 

samma paket. Detta utvärderas av slutanvändaren själv genom 

jämförelse av position i realiteten och vad som anges på kartan, för 

tillfället har jag inte implementerat en funktion där användaren får 

bekräfta att ens position stämmer men det skulle man kunna skapa 

genom att ha en pop-up som dyker upp när man anlänt till bussen och 

ett exempel på detta vore ”nu är applikationen framme, är du?”. För att 

rita upp linjer och bussar i kartan kan man använda klassen Polylines 

som kommer från paketet maps.model i Android med alternativet att 

göra en egen klass så valde jag att inte uppfinna hjulet på nytt. Linjerna 

utvärderas genom att dessa dyker upp på kartan. Att nå bussen på två 

klick implementeras genom onClick-metoder, och utvärderas genom att 

användaren högst behöver aktivt använda mobiltelefonen två gånger. 

Här har jag valt att utvärdera alla krav eftersom det är av betydelse för 

användarupplevelsen.  

 

Användargränssnitt 

En bieffekt av att välja extraktionsmetod är att du i metoden också väljer 

vilken webbplatsadress du ska läsa av ifrån. Det utvärderas genom att 

informationen du får verkar rimlig utifrån kriteriet att adressen finns 

genom att det går att hitta koordinater till platsen. Informationen 

presenteras i en dropdown-meny som är en form av en lista. Detta 

utvärderas genom att listan innehåller busshållplatser. Här har jag valt 

att utvärdera alla krav då det blir en del av valet av extraktionsmetod.   
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4.4 Lösningskonstruktion 

För att kunna konstruera lösningar till mitt problem om bristen på 

information till var blodbussarna står har jag först och främst löst fråga 

1 och 2 för att på så sätt komma fram till en lösning på hur jag ska få 

information. När jag jobbade med fråga 1 och 2 var jag noga med att ta 

fram fördelar respektive nackdelar med de olika metoderna för att 

samla information. Detta har sedan lett till ett beslut om vilken metod 

jag ska använda för att samla information. 
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5 Implementation 
Här presenteras arbetet med förstudien, vilka designval som gjorts och 

hur processen gick till för att komma fram till designvalen. En 

presentation av de verktyg som använts genom arbetet sker också i 

detta kapitel. 

 

5.1 Förstudie 

Förstudien gick ut på att gå igenom ett antal informationssamlare och 

analysera deras rimlighet att jämföra i projektet utifrån parametrarna 

Språk/Senaste uppdatering/I beta/de olika metoderna. Parametern språk 

kommer ifrån att Android använder Java vilket leder till att biblioteket 

gör detsamma. Parametern senaste uppdatering kom från att det 

upplevdes som en fördel ifall biblioteket är levande och uppdateras med 

jämna intervaller. Parametern ”I beta?” kom ifrån tidigare dålig 

erfarenhet av mjukvara i betastadium, därav var det oönskat. 

Parametern ”Intressant” kom ifrån om ett bibliotek uppfyllde ”Språk”, 

”Senast uppdaterat” och ”I beta?”, då räknades biblioteket som 

intressant. Förstudien resulterade i att jag fick en lista på 

informationssamlare att gå igenom från Chas. Utifrån denna lista har jag 

gjort en tabell där det krävs att en informationssamlare har en helt grön 

rad för att jag ska gå vidare med den.  
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Förstudie – tabell 1 beskriver olika informationssamlare utifrån deras 

rimlighet som diskuterats ovan 

 

Informationssam-

lare 

Språk Senast 

uppdate-

rat 

I 

beta

? 

Intres-

sant 

Me-

tod 

Gumbo (Gumbo, 

2014) 

C     

Html5lib (Html5lib, 

2014) 

Pyt-

hon 

och 

PHP 

    

Jaunt API (Jaunt, 

2014) 

Java 01/03/2014 Ja   

HtmlCleaner 

(HtmlCleaner, 2014) 

Java 18/03/2014 Nej Ja XPath 

Jericho HTML 

Parser (Jericho 

HTML Parser, 2014) 

Java 03/01/2013    

Beautiful Soup 

(Beautiful Soup, 

2014) 

Pyt-

hon 

    

JSoup (JSoup, 2014) Java 10/11/2013 Nej Ja CSS 

TagSoup (TagSoup, 

2014) 

Java 07/07/2011    

JTidy (JTidy, 2014) Java 01/12/2009    

Hubbub (Hubbub, 

2014) 

C     

Validator.nu 

(Validator.nu, 2014) 

Java 05/06/2012    
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Vad jag uppnått med förstudien 

Förstudien resulterade i att jag som student utvecklade kunskaper kring 

en mängd olika informationssamlare eftersom jag har forskat mig fram 

på deras respektive hemsidor. Detta har i sin tur lett till att jag haft det 

lättare att utveckla applikationen. Förstudien har också bidragit till att 

jag kunnat föra en diskussion om fördelar och nackdelar med de olika 

biblioteken och de olika metoderna.  

 

5.2 Designval 

När jag har designat min applikation har jag utgått från min idé om hur 

appen ska se ut och jämfört det med Androids designguide (Android, 

2014).  

 

Gester 

För att appen ska vara så tillgänglig som möjligt har jag valt att begränsa 

den till två gester vilka är beröring och att nypa med två fingrar. I 

menyerna kan man bara beröra det alternativ man vill åt och allt annat 

går inte att interagera med. I kartan kan man nypa med en stängande 

rörelse för att zooma in och nypa med en öppnande rörelse för att 

zooma ut.   

 

App struktur 

Min app är som en telefonapplikation vilket har som huvudsyfte att 

byta mellan olika vyer utan någon djupare navigation. En vy är att välja 

vilken buss man ska ta som är en så kallad top-nivå-vy och sedan 

kommer nästa vy att hitta till bussen. Det handlar om att sätta innehållet 

först vilket ledde till att jag implementerade en Spinner som gör att 

användaren kan byta mellan olika bussar genom en interaktiv lista.  

 

Navigation 

För att navigera bakåt mellan vyer använder jag den fysiska 

bakåtknappen. Den används för att gå igenom den motsatta 

kronologiska ordningen av vyer. För att navigera framåt i appen 

använder jag knappar som startar en ny vy. Detta implementerade jag 

genom Intent-klassen som kan starta nya aktiviteter.  
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Bekräfta 

Jag har valt att inte ha bekräftelse i min applikation för att undvika en 

lång delay (försening) av att göra något eller att man behöver starta om 

telefonen. Det är också ett begränsat område du faktiskt kan trycka på så 

att man inte skulle kunna råka klicka på en knapp. 

 

Tillgänglighet 

I applikationen har jag strävat efter tillgänglighet och för det krävs att 

navigationen är intuitiv det vill säga att det är tydliga arbetsflöden med 

minimalt antal navigeringssteg. Detta är något jag hållit i huvudet hela 

tiden då jag byggt applikationen och försökt implementera i och med 

kravet att bussarna bara ska vara två tryck bort.  

 

Kompabilitet 

Android är tyvärr en fragmenterad plattform och inte iOS där 

användarna tvingas uppgradera till det senaste operativsystemet. Jag 

har utgått från Androids egna siffror (Android, 2014) när jag valt vilken 

plattform min applikation ska vara kompatibel med. 82,7% av 

androidanvändarna använder sig av plattformarna 4.0 - 4.4 och det är 

också dessa plattformar jag gjort applikationen för.   

 

5.3 Verktyg 

Här beskriver jag vilka verktyg som använts för utvecklingen av mitt 

arbete. 

 

Eclipse 

Eclipse är ett väldigt välkänt program som främst används för 

utveckling av Java men också andra språk. Det är också det program jag 

använt under hela utvecklingsfasen. Det är Eclipse Foundation som står 

bakom Eclipse (Eclipse Foundation, 2014) och en av medlemmarna i 

Eclipse Foundation är Google. Google och Android har också släppt en 

egen bundle med Eclipse och Androids SDK i ett, det är denna som 

kallas Android Developer Toolkit (ADT) som jag också har använt. 

Bundle kallas det när man släpper två eller flera produkter i ett. Om 

man behöver hjälp finns mycket stöd för hur man använder Eclipse och 

det har stöd för många funktioner.  
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Genymotion och Android Virtual Device 

Att utveckla för Android kräver att du har en miljö att testköra på. Jag 

valde Genymotion (Genymotion, 2014) över den i SDK’n inbyggda 

simulatorn AVD (Android Virtual Device) främst för att Genymotion är 

märkbart snabbare än AVD’n. Det blir en virtuell mobil i datorn som för 

användaren är ett vanligt program. Man kan i Eclipse enkelt växla 

mellan att köra sin applikation på telefonen, i Genymotion eller i SDK’n 

vilket fungerar smidigt och gör att jag är säker på att ha en miljö som 

alltid fungerar. Om man lyckas förstöra en mobil i Genymotion eller 

Android Virtual Device spelar det ingen roll eftersom ingen riktig mobil 

tagit skada och du kan enkelt göra en ny. Jag har alltid testat min 

applikation först i Genymotion och sedan när det fungerar där så har jag 

kontrollerat att det fungerat på min mobil som är en LG G2 med version 

4.4.2 av Android. 

 

Dropbox 

Det program jag använt för kontinuerlig backup av mina filer heter 

Dropbox (Dropbox Inc., 2014). De har gjort det enkelt att lagra filer i 

molnet och det synkroniseras sömlöst över flera enheter.  
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6 Utvärdering och resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av mitt arbete samt en utvärdering 

av detsamma. 

 

6.1 De olika alternativen 

Det finns en hel del informationssamlare, men jag hade tre krav som de 

behövde uppfylla. Eftersom jag utvecklar för Android är det viktigt att 

samlaren är skriven för Java och att den underhålls och uppdateras samt 

att den inte är i betastadium då jag ogärna vill stöta på buggar i 

informationssamlandet.  

Här är listan jag fick från Chas för att ha något att göra medan de 

jobbade på ett samarbete med blodbussarna och blodcentralerna. Detta 

blev min förstudie att studera de olika biblioteken:  

 Gumbo 

 Html5lib 

 Jaunt API 

 HtmlCleaner 

 Jericho HTML Parser  

 Beautiful Soup 

 JSoup 

 TagSoup 

 Jtidy 

 Hubbub 

 Validator.nu 

 

När det gäller att samla information från HTML-kod är det två olika 

metoder som gäller. Antingen är det CSS väljare eller XPath väljare. 

CSS-väljare är sättet att hitta element utifrån hur det är designat i CSS 

och XPath-väljare är sättet att hitta element genom språket XPath som 

används för att hitta i trädstrukturer. För att bli så generell som möjligt 

blev det också en faktor, att få de båda olika metoderna, för förstudien 

att behandla.   
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Figur 4-CSS vs XPath 

 

Figur 4 visar olika fördelar och nackdelar med de olika metoderna.  

  
CSS-väljare: 

När det gäller CSS-väljare är det enda som du behöver är att veta hur 

HTML-strukturen är, detta går i de allra flesta webbläsarna genom att 

högerklicka och ta ”visa sidkälla”. Du kan välja pseudoklasser men 

saknar förälderelement. Och det finns förmodligen en anledning till att 

jQuery valt CSS-väljare som informationssamlarmetod.  

 
XPath-väljare: 

När det gäller XPath-väljare behöver du veta hur trädstrukturen ser ut 

och vilken ordning det är på elementen, det saknas pseudoklasser men 

XPath har en mer generell DOM - hantering och därmed också 

förälderelement som man kan välja.   
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6.2 Mitt val 

Efter en förstudie kring de olika informationssamlaralternativen gjordes 

ett val att fokusera på två olika informationssamlare. HtmlCleaner (Wei, 

2012) är det första biblioteket för informationssamling genom XPath-

metoden. Som namnet avslöjar är det också bra på att städa upp och 

strukturera källkod. Efter att källkoden städats och strukturerats på ett 

vettigt sätt så är det enkelt att samla information genom att traversera 

dokumentet med XPath. JSoup (Houston, 2013) är det andra biblioteket 

för informationssamling genom CSS-väljarmetoden. Det är väldigt 

användarvänligt genom att all informationssamling sköts av Jsoup-

klassen och därmed också väldigt tacksamt. CSS-väljare bygger på hur 

element är stylade i CSS och identifierar element därefter. 

 

Bilden nedan illustrerar stegen för de olika alternativen.  

 

 
Figur 5 – JSoup vs HtmlCleaner 

 

Figur 5 visar hur man strukturerar upp informationsinsamlingen med de olika 

alternativen. 
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6.3 Fråga 1 – Vilken betydelse har val av informationssamlare 
när det kommer till korrekthet? 

På blodbussens hemsida finns det 175 stycken olika bussar och ett krav i 

min kravspecifikation är att informationen alltid ska vara korrekt. Alltså 

ska alla 175 bussar vara med, varje gång och utan undantag. 

 

HtmlCleaner 

Här visas vad som inträffade när man använde HtmlCleaner. 

 

  
Figur 6 och 7 visar vad som händer när man försöker hämta data med 

HtmlCleaner. Detta bibliotek misslyckades alltså med att hämta bussar och får 

ut 0 element av 175 element. 
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Om man tittar i loggen på rad fyra i kolumnen text i figur 8 så ser man 

att den bara kommer till html-elementet och inte ens body-elementet när 

den försöker städa. 

 

 
Figur 8 visar loggutskrift för HtmlCleaner.  

 

Mycket arbete lades därför på att modifiera HtmlCleaner för att få den 

att fungera, exempelvis genom olika XPath-uttryck. Något som däremot 

inte testats är ifall man skulle använda en användaragent för att ansluta 

så att hemsidan tror att applikationen som ansluter är en dator, detta 

skulle eventuellt lösa problemet. Hemsidan såg olika ut för mobiler och 

datorer, och då jag gjort ett XPath-uttryck som fungerade för dator så är 

det inte självklart att det skulle fungera på mobilen också.  

 

Jag körde blodbussens hemsida i en validator (W3C, 2014) för html-kod 

som gav minst 66 errors och 6 varningar och sedan tyckte validatorn att 

det var onödigt att fortsätta. Jag tror att validatorn får error genom hur 

hemsidan är uppbyggd med föräldraelementen och att viss kod är på 

svenska.  
  



Kartor för blodbussarna i mobila 

enheter  - Samla information från 

HTML-kod med Java - Olle Gynther 

– Zillén   

Utvärdering och resultat 

2014-07-04 

 

34 

 

JSoup 

Här visas vad som inträffade när man använde JSoup. 

 

 
Figur 9 och 10 visar vad som händer när man använder JSoup. Detta bibliotek 

lyckades och får ut alla bussar, 175 element av 175 element. 
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Eftersom jag letar i CSS’en får jag med alla element. Man behöver inte 

läsa av hela sidan med alla föräldraelement som det innebär, utan bara 

specifika element som du själv bestämmer. Om man tittar i loggen på 

rad fyra i kolumnen text i figur 11 så ser man att alla 175 element är 

med. 

 

Figur 11 visar loggutskrift för JSoup.  
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6.4 Fråga 2 – Vilka tidsvinster är möjliga om man väljer olika 
informationssamlare? 

Att samla information ska inte ta så lång tid att användaren upplever 

det som ett problem. I min kravspecifikation har jag satt två sekunder 

som gräns. Jag har här också valt att bara fokusera på JSoup eftersom 

det inte är av intresse att mäta hur fort eller långsamt det går att samla 

in noll element med HtmlCleaner.  

 

För att få någonting att mäta emot har jag mätt olika element, 

exempelvis loggan, titel och bussar med JSoup. Jag har mätt tiden tio 

gånger för att få en medeltid då jag själv har uppfattat att tiden varierat 

när jag provmätt. Tiden är mätt med nanoTime(); så då tar jag det 

resultatet delat på en miljard och får på så sätt fram tiden i sekunder och 

det är det resultatet jag skrivit nedan.  

 

Tabell 2 beskriver mätresultat för tider. 

 
Element T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 MT 

Logga 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 s 

Titel 0,07 0,04 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,041 s 

Beskriv

ning 

0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,044 s 

Bussar 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,66 s 
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Figur 12 visar ett diagram över medeltid för informtionssamling med JSoup.  

 

Här ser man lite tydligare skillnaden mellan medeltiderna. Cirka en 

sekund (Nielsen, 1993) är gränsen för att användarens tankeström inte 

ska brytas, i kravspecifikationen är tiden satt till två sekunder som gräns 

för att det var hypotesen om hur fort det skulle gå. Detta krav är således 

uppfyllt genom stapeln Buss som är den intressanta i detta fall. Däremot 

ska man ha i åtanke att jag bara har tagit tid för extrahera datan, och 

således inte hur lång tid det tar mellan uppslag och presentation. 
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6.5 Att gå från hämtning av adresser till koordinater på en 
karta 

Här kommer jag redogöra hur JSoup fungerar för att välja ut och 

formatera information samt hur man tar informationen och gör om till 

koordinater på en karta. När uttrycken byggdes för CSS-väljare har jag 

utgått från figur 3 som givit en bild av hur geblod.nu hemsida är 

uppbyggd. 

 

JSoups extraktion av element 

För att komma åt CSS-element på geblod.nu’s hemsida har jag använt 

metoden ”select” som kommer från JSoups API. Denna metod tar in en 

text sträng som är CSS-uttrycket och i mitt fall är detta 

”div.formBusstop” som representerar först taggnamnet och sedan 

”.klassnamnet”. Select-metoden returnerar en textsträng i form av 

String. Vidare gör jag om textsträngen till ett Elements objekt som är en 

lista genom type-cast, som betyder att man byter från en datatyp till en 

annan, även Elements objektet kommer från JSoups API. Då hade jag en 

Elements lista med olika Element, som också är en klass i JSoups API, 

som jag lade i en arraylist för att kunna använda metoder från Google 

Maps. För att sedan skicka vidare till nästa klass använde jag en 

stringarray som jag gjorde från arraylisten med alla dess element 

eftersom man bara kan skicka strängar mellan vyer så gjorde detta att 

jag behövde använda en stringarray.  

 

Google Maps och koordinater 

För att komma till Google Maps hade jag först hämtat en stringarray 

genom metoderna getIntent, getExtras och getStringArray som tog emot 

en nyckel som var en sträng. Vidare skapades ett Geocoder objekt från 

Androids location-paket som tog fram alla positioner för bussarna 

utifrån deras adressnamn. Detta gjorde att jag kunde få fram 

koordinater genom Address-klassens getLongitud och getLangitud 

metoder från Androids location-paket. Dessa två metoder returnerade 

siffror och tillika koordinater i form av double. Efter detta matchade jag 

dessa koordinater mot den egna positionen för att ge de närmsta 

bussarna. Sedan skickade jag med den valda positionen samt den egna 

positionen till nästa vy som är kartvyn som ritade upp en buss vid den 

valda positionen och en nål vid den egna positionen och ett sträck på 

vägen däremellan med hjälp av Polyline klassen som ingår i Google 

Maps model-paket.  
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6.6 Slutprodukten 

I figur 13-17 kan slutresultatet av applikationen beskådas.  

 

     
Figur 13 och 14 visar huvudmenyn i den färdiga applikationen.   



Kartor för blodbussarna i mobila 

enheter  - Samla information från 

HTML-kod med Java - Olle Gynther 

– Zillén   

Utvärdering och resultat 

2014-07-04 

 

40 

 

 

 
Figur 15 visar vad som händer när man tryckt på ”Hållplats”. Här kan man 

välja bland de fem närmaste bussarna i en drop-down som kommer upp när 

man trycker på adressen.  
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Figur 16 och 17 visar två olika destinationer. I den första bilden är jag på väg 

till blodbussen vid arbetsförmedlingen. I den andra bilden ska jag gå till 

Skansen och ta blodbussen (det går inte att välja utan är med för att visa hur 

det ser ut när man zoomar ut). 
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7 Slutsatser och 
utvecklingsmöjligheter 
I det här avsnittet kommer jag diskutera eventuella slutsatser som kan 

dras av arbetet samt hur jag ser att projektet kan utvecklas ytterligare. 

Arbetet har främst behandlat extraktionstekniker och 

applikationsutveckling för Android.  

 

7.1 Slutsatser 

Målet med rapporten har varit att undersöka och jämföra olika 

extraktionsmetoder. En annan utgångspunkt har varit att använda 

metoder som har en generell karaktär för att på så sätt bli applicerbar på 

fler liknande jämförelser och samtidigt agera beslutsunderlag.  

 

Många samband kunde identifieras mellan de olika biblioteken som 

jämfördes såsom språk och extraktionsmetoder. De olika skillnaderna 

mellan biblioteken var mest syntaxiala. Något jag själv tar med mig till 

framtida utveckling är att CSS-väljare har betydligt enklare syntax.  

  

Den primära slutsatsen man kan dra från det här examensarbetet är att 

den extraktionsmetod som uppfyller kraven i kravspecifikationen är 

CSS-väljare vilket också redovisats i denna rapport genom biblioteket 

JSoup samtidigt ska viss reservation dras då jag inte använt en 

användaragent för XPath och HtmlCleaner. Den främsta vinsten som 

kunnat påvisas i detta arbete låg i korrekthet. XPath gav 0 resultat trots 

modifieringar, CSS gav alla resultat.  

 

Syftet med rapporten var att lösa problemet som brist på information 

om var blodbussarna befinner sig utan att använda blodbussarnas egna 

API’er vilket också har gjorts. Målet med hela applikationen var att 

rekrytera nya blodgivare genom nya plattformar. Applikationen som 

utvecklats har testats noga både ute i riktiga världen och i simulatorer. 

Det är för tidigt att säga om applikationen i realiteten kommer att 

rekrytera nya blodgivare eftersom den inte lanserats än men min 

förhoppning är att lansera den så snart som möjligt. 
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7.2 Utvecklingsmöjligheter  

Utifrån projektets redovisade resultat ser jag flera möjliga spår att följa 

då det gäller att utveckla såväl applikation som de parametrar som 

utvärderats. Som exempel på en utveckling av själva applikationen vore 

det eftersträvansvärt med en möjlighet till att ställa in så att 

applikationen inte extraherar information om det inte finns en buss som 

är öppen. En annan möjlighet vore att låta riktiga blodgivare testa min 

applikation och på så sätt få feedback på deras upplevelser kring 

användandet och vad som kan förbättras i form av användarvänlighet 

samt hur de upplever informationen om var blodbussarna befinner sig.   

 

När det gäller de parametrar som utvärderats vore det intressant att 

genomföra en fallstudie på flera bibliotek inom flera språk och bedöma 

parametrarna tid och korrekthet jämtemot resultatet i denna rapport. En 

sådan studie skulle t.ex. kunna avgöra om mitt val av bibliotek var det 

mest adekvata och ifall det kan optimeras. 

 

Slutligen skulle jag föreslå att informationssamling genom skrapning 

jämförs mot andra metoder för informationssamling för att på så sätt få 

bättre beslutsunderlag. 
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