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Abstract

Som det ser ut idag är hanteringen av examensarbeten, både kandidat och master långt från optimal 

på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Administration av detta är onödigt tidskrävande, eftersom 

det finns ingen överblickbarhet och det är svårt att koppla ihop student med  en passande 

examinator. Bara processen att anmäla studenterna till kursen är en process i flera steg som måste 

gå igenom många personer. Lösningen som ska ges är ett system som underlättar några steg 

tillhörande examensarbeten. För att hitta vad för funktioner ett sådant system måste kunna erbjuda 

utförs studie med hjälp av intervjuer med de som idag administrerar examensarbeten. Resultatet 

från intervjuerna sammanställdes till en kravspecifikation som sedan användes som bas för att 

bygga ett system. Systemet består av två grundkomponenter, en databas och en webbapplikation. 

Webbapplikationen tillåter användaren att komma åt listor sparade i databasen.  För att utvärdera 

systemet sker återkoppling till dessa nyckelpersoner för att erhålla feedback. Uppsatsens resultat 

består av presentationen utav kravspecifikation, databasdesign och en prototyp av 

webbapplikationen som är framtagen under arbetet. Huvudmålet är att skapa en prototyp som kan 

användas av studenter, handledare och examinatorer. De områden som problemet berör är 

administration, distribuerade system och sammankoppling av resurser.

As of today the handling of degree projects, both bachelor and master, are far from optimal at the 

Royal Institute of Technology. The administration of these subjects are tedious, time consuming and 

confusing. There exist no mean to efficiently match students and examiners, just the task for a 

student to register to a degree project consist of multiple steps involving many people. The solution 

is a system which goal is to make multiple things related to degree projects easier to handle. The 

system consists of two main components, one database and one web application. The web 

application enables users to gain access to lists residing in the database.  To find what functions this 

system needs to achieve it's goal will be derived from interviews with people who are working with 

administration of degree-projects today. These functions will be summarized into a list of criteria, 

which is used as a base when designing the system. To evaluate the system, further discussions 

with the key persons from earlier is made. The result of this thesis consist of  the presentation of 

asystem that can supply the functionality needed. The main goal is to achieve a prototype, which is 

usable by students and examinators. Examples of subjects related to this problem is administration, 

distributive systems and  the linking of resources.
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1 Introduktion

Kungliga Tekniska högskolans avdelning för Programvaruteknik och Datorsystem hanterar några 

hundra examensarbeten varje år. Med examensarbete innefattas både kandidat- och 

masterexamensarbeten. Hanteringen av dessa examensarbeten består av, men är inte begränsade till, 

följande uppgifter: skapa kontakt mellan examinator och student, handleda studenter och utvärdera 

arbetet som utförts. Detta arbete skulle kunna underlättas med ett system som stödjer hanteringen av 

examensarbeten på Kungliga Tekniska Högskolan.

1.1 Bakgrund

Vid  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tar ungefär 1800 studenter examen varje år[1]. Dessa är 

uppdelade på de tio skolorna inom KTH, vilket resulterar i att det finns några hundra pågående 

examensarbeten per skola och år. Sedan tillkommer några få examensarbeten som påbörjas men inte 

avslutas. Idag sker största delen av hanteringen via mejl mellan olika parter, det finns dock system 

som används men dessa lämnar mycket att önska[8]. Processen med att hantera examensarbeten 

börjar med att examinator och handledare ska kopplas ihop med ett examensarbete inom ett för dem 

relevant område. Detta kan ske genom att studenten själv tar kontakt med möjliga examinatorer 

eller via studierektor för examensarbeten som kan skicka förslaget vidare till rätt personer. Sedan 

ska studenten registreras på examensarbetskursen och för det behövs en skriftlig underskrift av både 

student och examinator. Denna ansökan skickas, via till exempel fax till administrationen som 

skriver in studenten. När studenten är inlagd i databasen Ladok[6] för kursen kan examinatorn lägga 

till studenten i kursen på Daisy[8]. Arbetet avslutas med en muntlig redovisning och en uppsats, för 

att studenten ska bli godkänd på kursen behöver denne även opponera på en annan students uppsats. 

När studentens arbete är klart, registreras studentens betyg via Daisy[8]. Att hantera den stora 

mängden examensarbeten utan något specialiserat system kan vara något kaosartad.

1.2 Problemspecifikation

Under hanteringsprocessen av examensarbeten finns det många uppgifter och steg som kan visa sig 

vara problematiska. Ett steg som inte nämns i bakgrunden ovan är då studenterna ska hitta ett 

examensjobb som passar dem. Det kan vara nästintill omöjligt. Kontakt tas med flertalet företag 

men eftersom bara ett fåtal vet vad ett examensarbete ska innehålla kan de inte ge några säkra svar. 

Det finns en portal där man lättare kan hitta ett examensarbeten, men informationen om denna sida 

når inte alltid ut till alla studenter. Detta beror till stor del på att inte alla studenter kommer på de 

Sida 1



informationsmöten som hålls. När studenten får tag i ett examensarbete ska de hitta en examinator 

och handledare som kan utvärdera och hjälpa studenten under arbetet. Här kan det gå flera veckor 

innan en bra matchning kan genomföras. Arbetet kan underlättas med hjälp utav studierektorn, men 

det skjuter extra arbete över till studierektorn. Eftersom examinatorer och handledare har ett fixt 

antal timmar de ska lägga ner på ett examensarbete, blir antalet av examensarbeten de kan hantera 

begränsat. Det kan lätt bli så att examinatorer blir överbelastade med förslag och måste då tacka nej 

till förslaget. Då uppstår mejltrafik som skickas fram och tillbaka mellan studierektorn och 

examinatorer för att hitta någon examinator som kan pågå under en lång period. Men när 

matchningen har skett och arbetet har börjat kan det vara svårt för examinatorerna att hålla isär de 

olika examensarbetena. Det enda medlet som står till deras hjälp är att själv föra en loggbok på 

Daisy. Denna loggbok kan inte heller vara så utförlig då den förs i en textruta med begränsat antal 

tecken. Arbetsprocessen för studenten brukar flyta på när de väl har kommit igång, under den 

perioden sköter studenterna sig till stort sett själva. När slutet av examensarbetet närmar sig uppstår 

problemet med presentation och opponering av arbetet respektive uppsatsen. Examinatorerna vill 

helst att det finns fler än två personer närvarande vid de tillfällen det redovisas[8], men det är svårt 

att göra reklam för redovisningarna på kort tid. Dagar för redovisningar har införts för att maximera 

chansen att fler kommer, men då uppstår problem där examinatorer kan bli dubbelbokade och måste 

vara på två redovisningar samtidigt. Ansvaret för att hitta ett examensarbete att opponera på ligger 

idag hos examinatorn eller handledaren. Här uppstår en annan tidskrävande uppgift, att mejla runt 

till olika examinatorer för att fråga om de har någon student som är i det skedet där de kan 

opponera. Uppsatsen kommer fokusera på de problem relaterade till överbelastningen av 

examinatorer under matchningen, statushantering och redovisning/opponering. Frågan som 

uppsatsen ska besvara är följande:

• Hur bör ett system för hantering av examensarbeten vara utformat för att stödja både 

examinatorer och studenter?

1.3 Syfte

Denna uppsats ska presentera ett system för hantering utav examensarbeten på Kungliga tekniska 

högskolans skola för Information och kommunikation teknik(ICT). För att förstå vad för funktioner 

systemet måste hantera kommer uppsatsen innehålla åsikter från de personer som hanterar 

examensarbeten på Kungliga tekniska högskolan. Dessa åsikter skall diskuteras och vägas mot 

varandra för att se vilka behov är störst. Uppsatsen ska sedan användas för att utveckla ett system 
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som uppfyller behoven.

1.4 Mål

För uppnå syftet definieras det två delmål och ett övergripande konkret mål:

Delmål ett är att sammanställa en kravspecifikation från den information som samlas in från 

anställda vid skolan för Programvaruteknik och Datorsystem(SCS) som hanterar examensarbeten. 

Delmål två är att utifrån kravspecifikationen skapa en prototyp på ett möjligt system som kan 

användas av studenter, examinatorer och handledare. Det övergripande konkreta målet är att 

implementera detta system in i Kungliga tekniska högskolans nätverk. 

Långsiktigt ska detta system hjälpa examinatorerna och handledarna att lägga mindre tid på 

hanteringen av examensarbetet och kan fokusera mer på själva examensarbetet. En annan önskad 

effekt av systemet är att det blir lättare för studenter att komma in i examensarbetet. Detta ska även 

inkludera de som kommer från andra universitet för att göra ett examensarbete.

1.5 Samhällsnytta

I och med implementationen av systemet presenterat i denna uppsats på KTH kan examinatorer 

lägga mindre tid på hanteringen av examensarbeten vilket leder till att samhället förhoppningsvis 

får ut bättre forskning till samma skattepeng. En annan samhällsnytta som systemet kan bidra till är 

ett ökat antal utbildade civilingenjörer, om processen med examensarbetet underlättas kanske fler 

studenter slutför sina studier. Ett ökat antal civilingenjörer är bra samhället eftersom ingenjörer 

behövs i alla marknader och är en nyckelfaktor för växande företag[48].

1.6 Etik

När ett system hanterar examensarbeten måste det  innehålla information om de studenterna som 

utför arbetet. När man hanterar personuppgifter måste man se till att man följer 

personuppgiftslagen[2,47]. Denna lag är ganska strikt, därför finns det ingen policy från skolan som 

ligger utöver lagen som måste tas hänsyn till vid hantering utav personuppgifter[8]. De 

grundläggande kraven för lagen är att ändamålet ska vara adekvat för insamlingen, ingen 

användning av personuppgifterna som inte är relaterat till ändamålet och att personuppgifterna inte 

sparas längre än det behövs[2](§9). I det implementerade systemet betyder det till exempel att 

personuppgifterna försvinner när studenten är färdig med sitt examensarbete och fått sitt betyg. 

Utöver dessa grundkrav finns det många restriktioner och anvisningar över när det är tillåtet att 
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hantera personuppgifter. Till exempel får behandling av personuppgifter ske när samtycke kommer 

från den registrerade. Men även med samtycke får ingen information om etniskt ursprung, politisk 

åsikt eller tro någonsin behandlas. De delar av lagen relaterade till detta arbete finns i Bilaga B.

1.7 Hållbarhet

Om systemet uppfyller kravspecifikationen kommer det sänka andelen tid handledare och 

examinatorn lägger ner på hanteringen utav examensarbeten utan att försämra kvaliteten. Det leder 

till en ekonomiskt mer gynnsam situation på skolan. Systemet kan även öka den sociala standarden 

för både studenterna och examinatorer/handledare genom att det blir lättare att hitta rätt examinator 

för studenten och genom att ingen examinator överbelastas av arbete. För miljön har detta system 

inte stor påverkan, varken negativ eller positiv. Idag används bara papper vid registrering och vid 

betygsättning av examensarbetet, för att ersätta dessa delar behöver systemet även implementera 

någon sorts e-legitimation som idag inte är aktuellt. Det kan uppstå en skillnad på uppemot 60% i 

energianvändning beroende på vilka algoritmer som implementeras i databasen[3], men eftersom 

systemet kommer dra relativt lite energi anses detta inte vara relevant för denna uppsats.

1.8 Metoder

Beroende på vilka resultat som önskas vid forskning väljs bland annat vilken sorts information som 

ska studeras och hur den inhämtas. Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt. 

Nämligen kvalitativ forskning[5] studerar ostrukturerad information, till exempel kan informationen 

hämtas från intervjuer och enkäter med öppna svar[5]. Denna typ av forskning leder ofta till en 

förståelse av tankar och idéer som styr handlingar. Exempel på kvalitativa forskningsmetoder är 

analytiska och empiriska[16], dessa metoder förlitar sig på  erfarenheter och observationer av 

verkligheten[16]. Metoden för att närma sig ett område som tillhör kvalitativ kallas induktiv[5,16]. I 

induktiv forskning närmas ett område författningslöst, där området studeras vilket leder till 

teorier[4].  För insamling av data vid kvalitativ forskning kan bland annat intervjuer, observationer 

och textkällor användas[16]. Den insamlade datan kan analyseras till exempel med hjälp av 

kodning[16] där materialet insamlat från intervjuer kategoriseras och kvantifieras. Ett annat 

exempel på metod vid analys av insamlad data är grundad teori som har upprepande steg av 

insamling och analys tills det inte finns några avvikelser mot teorin forskningen försöker 

bevisa[16]. 
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Kvantitativ forskning[5] studerar strukturerad information med hjälp av statiska och matematiska 

modeller,  till exempel kan informationen hämtas från tabeller av data och enkäter med slutna 

alternativ svar[5]. Resultaten av denna typ av forskning är ofta i form av diagram, statistik eller en 

siffra, till exempel kan det vara medelåldern på ett företag eller medelförbrukningen av en Volvo 

940 årgång 1997. Exempel på kvantitativa forskningsmetoder är experimentella och beskrivande 

metoder[16]. Den beskrivande metoden försöker beskriva huvuddrag inom fenomenet eller området 

som studeras[16]. Ett exempel på detta skulle kunna vara att framställa en tabell som periodiska 

systemet. Den experimentella metoden studerar verkan och effekt genom att ändra variabler en och 

en medan förändringarna som uppstår observeras[16]. Den vetenskapliga metod som associeras 

med kvantitativ forskning är deduktiv[16]. Inom deduktiv forskning används förutsättningar som en 

grund varifrån det framkommer en slutsats[4]. Om slutsatsen inte stämmer överens med 

verkligheten förkastas den och nya slutsatser kan dras. Metodologierna relaterade till kvantitativ 

forskning är experimentell, undersökningar och fallstudier[16]. I den experimentella metodologin 

kontrolleras alla variabler vilket leder till relationerna mellan verkan och effekt klargörs[16]. 

Mängden primärdata som samlas in under experimentell metodologi är ofta stor och behöver därför 

analyseras med hjälp av statistiska hjälpmedel[16]. Under undersökningar kvantifieras variabler och 

relationer mellan dem noteras[16], med hjälp av detta kan nya fenomen observeras[16]. 

Undersökningarna kan antingen pågå över en lång tid för att belysa förändringar eller endast under 

en tidpunkt[16]. Fallstudier används när gränsen mellan fenomenet och kontexten är suddig[16], en 

urskiljning görs då genom att studera många olika källor[16]. Nu måste primärdata samlas in och 

inom kvantitativ forskning används ofta experiment och enkäter[16]. I experiment samlas stora 

mängder information om variabler[16]. För att data insamlad från enkäter ska klassas som 

kvantitativ måste frågorna ha svarsalternativ[16]. När primärdata ska analyseras används statistik 

och datoriserad matematik[16]. Statistiken används för validera fenomen och för att ta fram resultat 

ur stora mängder primärdata[16]. Matematiken används för att simulera och modelera primärdata i 

format som är lättförståeliga[16].

För att ge forskningen en högre nivå används kvalitetförsäkring inom både kvantitativ och kvalitativ 

forskning[16]. Båda forskningssätten måste gå igenom användarkriterier och etiken inom 

området[16]. Användarkriterierna för kvantitativ forskning undersöker om rätt sak mäts medan 

inom kvalitativ forskning undersöks om reglerna som finns inom området följs. Etiken innehåller 

bland annat att hantera personuppgifter korrekt, inte skapa tvång och behandla material 

konfidentiellt[16]. Inom kvantitativ forskning tillkommer även trovärdighet och 
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genomförbarhet[16]. Trovärdigheten försäkras med stabila tester som har genomgående lika resultat 

vid varje test[16]. Genomförbarheten tittar på huruvida det går för någon annan att återupprepa 

forskningen och uppnå samma resultat[16]. Inom kvalitativ forskning tillkommer pålitlighet, som 

uppnås genom revidering av forskningen[16], att forskningen skrevs utan påverkan från personliga 

åsikter[16]. Dessutom att den innehåller bra förklaringar som leder till att andra forskare kan 

använda materialet i deras forskning[16].

I denna uppsats hanteras data som samlas in via intervjuer för att i slutänden framställa ett system. 

Därför används kvalitativ forskning med induktiv syn i den här rapporten för att bäst anpassa sig till 

det önskade resultatet. Eftersom de kvantitativa forskningsmetoderna inte är applicerbara inom 

denna uppsats kommer dessa inte beskrivas vidare närmare.

1.9 Avgränsningar

Denna uppsats kommer inte hantera problematiken rörande när studenten letar ett examensarbete. 

Däremot kommer den hantera matchningen av handledare och examinator med student när 

studenten har hittat ett examensarbete. Uppsatsen kommer även behandla statushantering under 

arbetets gång och matchning av opponenter. Fokus för arbetet ligger på att förbättra situationen för 

administrationen av examensarbeten inom Kungliga tekniska högskolan ICT-avdelning. 

1.10 Disposition

Kapitel 2 ger en inblick om tidigare forskning genomförts i området och deras slutsatser. Sedan 

redogörs för idag implementerade lösningar och hur dessa ser ut.

Kapitel 3 fokuserar på vilka metoder som används för att skriva uppsatsen och hur data samlas in 

och analyseras. Det innehåller även hur sammanställningen av kravspecifikationen genomfördes.

Kapitel 4 beskriver hur dessa metoder användes under projektet.

Kapitel 5 innehåller kravspecifikationen framtagen för systemet hanterat i denna uppsats.

Kapitel 6 innehåller presentationen utav prototypen EXAMAID och en utvärdering utav prototypen.

Kapitel 7 summerar uppsatsen genom att undersöka om vi svarat på de problemfrågor som ställts 

tidigare i rapporten. Innehåller även en diskussion, där påverkan av systemet och rapporten på 

omvärlden står i fokus.

Kapitel 8 består av referenser och appendix viktiga för uppsatsen.
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2. Förstudie

Behovet att hantera examensarbeten på ett mer automatiserat sätt[8] har funnits hos Kungliga 

tekniska högskolan (KTH) sedan ett tag tillbaka. Behovet ökade efter år 2007 när KTH anpassade 

sig till Bolagna-processen[9]. I och med den processen, infördes det ett krav på att även ta en 

kandidatexamen för att kunna gå vidare och ta en master/civilingenjörsexamen för att skapa två mer 

fristående cykler under utbildningen[9]. Eftersom det finns en ökad efterfrågan för ett mer 

automatiserat sätt finns det tidigare forskning inom detta med olika vinklingar. Denna uppsats 

kommer att titta på tre system som hjälper till vid hanteringen utav examensarbeten. Dessa är 

EXIT[7], SciPro[8] och Daisy[10].

2.1 EXIT

EXIT[7] är ett system som uppkom under ett examensarbete under  år 2011 vid skolan för 

Programvaruteknik och Datorsystem(SCS). Systemets huvudsyfte var att hjälpa studierektorn att 

hålla reda på hur många timmar examinatorer och handledare lade ner på varje examensarbete[7]. 

Detta både för att se till att inga examinatorer överbelastades eller lägger den tid de borde lägga på 

examensarbeten på annat arbete. Systemet skulle även hjälpa studenter som letade examinatorer 

genom att visa de examinatorer som hade tid kvar att lägga på examensarbeten. Gränssnittet är 

skrivet i HyperText Markup Langauge (HTML)[28] medan databasen bygger på SQL(Structured 

Query Language)[25].

EXIT ligger idag upp på KTH:s webbservrar, men används inte i någon utsträckning[8]. 

Anledningarna till detta tros vara att examinatorer och handledare för det första inte hade något 

intresse för det nya systemet, för det andra var det liten till ingen reklam för system och hur det 

fungerar och för det tredje så användes Daisy parallellt med EXIT[8]. De få examinatorer som 

använde systemet behövde lägga ner dubbla tiden på hanteringen av examensarbeten jämfört med 

de som inte använde EXIT[8]. 

2.2 SciPro

SciPro utvecklades av en handledare vid Stockholms Universitet (SU) för eget bruk, men skalade 

sedan upp systemet till att kunna hantera hela institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
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[12]. Systemet fokuserar på informera studenterna om processen men tillhandahåller också 

funktioner som matchning utav student och handledare, statushantering med hjälp av milstolpar i 

scheman och kommunikation mellan studenterna och deras handledare[12]. Med hjälp av dessa 

funktioner underlättas processen för alla parter, även de fall när studenten inte befinner sig i samma 

land[12]. På SciPro kan studenter lägga upp sina examensarbeten i fulltext inför redovisningar. 

Detta möjliggör att andra studenter kan läsa fulltexten och anmäla sig som opponent till uppsatsen. 

Anmälan till närvaro under redovisning kan också göras på SciPro. För att plagiatkontrollera 

examensarbetena[13] används tjänsten Turnitin[14]. SciPro innehåller även ett peer-per-view 

system där andra studenter kan lämna deras åsikter om olika examensarbeten[8](person 1). 

Examensarbeten som laddas upp på SciPro ligger kvar där tills en administratör aktivt tar bort 

dem[8](person 1).

SciPro används idag utav många som hanterar examensarbeten på DSV[13]. 

2.3 Daisy

Daisy består av en relationsdatabas som implementerades år 2006[17]. Systemets huvudsakliga 

syfte är att underlätta arbetsprocesserna som uppstår vid administration vid universitet eller 

högskola[17]. Systemet stödjer många funktioner men detta avsnitt kommer fokusera på de 

funktioner som är relaterade till hantering av examensarbeten. Inom Daisy finns det tre olika typer 

av användare, dessa är studenterna, utbildningsansvariga och handledare/examinatorer[17]. När det 

kommer till hanteringen utav examensarbeten har dessa användare olika roller. 

Utbildningsansvariga registrerar handledare inom olika ämnesområden, de kan även söka bland alla 

tillgängliga examensarbeten. Handledare och examinatorer registrerar en ny uppsats/examensarbete 

och fyller i information om medverkande personer, titel, tidsplan och en kort beskrivning av 

examensarbetet. För att en uppsats/examensarbete ska registreras måste skribenterna (studenterna) 

vara registrerade på den aktuella examenskursen. Examinatorerna och handledarna har även 

ansvaret att uppdatera denna information under examensarbetets gång. När 

uppsatsen/examensarbetet är klart registrerar handledaren/examinatorn resultatet. Studenterna kan 

endast se de resultat som rapporterats in om sitt eget arbete.

Systemet används idag av både SU och KTH, både till att hantera examensarbeten och andra kurser. 

När resultat rapporteras in till Daisy kommer det sedan automatiskt in i Ladok[8](person 3). Ladok 
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används för att hålla reda på närvaro och resultat i eftergymnasiala utbildningar som folkhögskolor 

och universitet[6]. När examensarbetesprocessen väl är igång fungerar systemet bra för dess 

ändamål.

2.4 CAS

Central Authetication Service[29](CAS) är en inloggningstjänst som används av KTH för att 

säkerhetsställa att en användare av en tjänst tillhör KTH[30]. Antingen att användaren en student 

eller anställd av KTH. 

De tjänster som använder CAS får användarnamnet som returvärde om inloggningen på CAS 

lyckas[29]. Vid inloggning på KTH:s system är användarnamnet i formen av u1xxxxx[30]. 

2.5 Structured Query Language

Strukturerat frågespråk (SQL)[49] är ett programmeringsspråk utvecklat under 1970-talet av 

IBM[50] i syftet att underlätta hanteringen utav databaser[49]. Språket består endast av några fåtal 

beskrivande ord som SELECT, FROM, WHERE och UPDATE[49]. Så språket är lätt att lära sig 

och används nästan uteslutande när det kommer till hantering utav databaser. Med hjälp av SQL kan 

listor i en databas bland annat sorteras, uppdateras, visas, skapas och tas bort. Det är alltså ett 

användbart språk.

2.6 Relevans för kommande system

Alla tre systemen har funktioner som skulle behövas implementeras i det efterfrågade systemet. 

Men inget av systemen har tillräckligt med funktioner för att själv stå för de krav som angivits vid 

intervjuerna. Även om SciPro har många funktioner är många av dessa funktioner onödiga för syftet 

av det kommande systemet. Många funktioner leder till ett stökigt gränssnitt med för många vyer[8]

(person 1). Anpassningen till KTH:s terminologi och protokoll är dålig hos SciPro, SU använder 

termer som granskare där KTH använder examinator[8](person 1). Daisy som idag används på KTH 

är ett bra alternativ men saknar några funktioner som det finns behov för. Skulle dessa funktioner 

utvecklas är det osäkert om funktionerna ska utvecklas med Daisy som bas. Detta på grund att det är 

SU som äger och driver Daisy, kanske KTH långsiktigt kommer försöka röra sig mot ett eget 

system[8](person 2). Gemensamt för alla dessa system är att de innehåller en databas som lagrar 

informationen systemet hanterar. En databas kommer därför även implementeras i ett kommande 

system för hantera den nödvändiga informationen. Eftersom de flesta tjänster tillgängliga från KTH 
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är webbaserade kommer även systemet presenterat i denna uppsats vara webbaserad. Det betyder att 

en webbsida med tillhörande databas måste utvecklas.

CAS används idag för nästan all inloggning mot KTHs webbapplikationer. Därför bör även det 

gälla för framtida systemet presenterat i denna uppsats.

SQL kommer användas för hanteringen utav databasen som kommer innehålla informationen om 

examensarbetena, studenterna och examinatorerna. Detta eftersom SQL är vanligt vid hantering av 

databaser. Det kan underlätta fortsatt arbete på systemet som uppsatsen presenterar. 

Eftersom inget av de existerande systemen kan själva stå för de funktionerna som behövs[8] 

kommer ett nytt system utvecklas. Detta system kommer endast implementera de funktioner som 

behövs för att undvika att bli lika stökigt som SciPro. Systemet kommer bestå av en 

webbapplikation som hanterar information lagrad i en databas.
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3. Metoder

För att utföra forskning på en högre nivå krävs det ett val av metoder och metodologi för att få det 

mesta ur forskningen. Olika typer av strategier vid insamling och analys av data kan leda till skilda 

slutsatser. Valet av metoder påverkar därför vad för slutsats och resultat som kan uppnås[16]. I 

arbetet presenterat i denna uppsats använder kvalitativa forskningsmetoder och närmar sig området 

induktivt.

3.1 Vattenfallsmetoden

Sedan 1970-talet har Vattenfallsmetoden används för utveckling av mjukvara[56], den fokuserar 

mycket tid på uppstarten av projektet[56]. Delar som behovsanalys, kravspecifikation och design är 

av yttersta vikt att få till rätt innan implementationen av produkten påbörjas. Vattenfallsmetoden har 

en betydande nackdel om den jämförs med agila metoder, om beställaren av mjukvaran vill uppfylla 

ett annat syfte än ursprungligen är det väldigt svårt att mitt i processen få in dessa ändringar i 

produkten[56].
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Vattenfallsmetoden består av flera steg som måste bli klara innan nästa steg kan tas. Det finns totalt 

sju steg: Behovsanalys, kravspecifikation, design, implementation, testning, leverans och 

drift/underhåll. I figuren nedan presenteras den sedvanliga vattenfallsmodellen samt den anpassade 

versionen som användes under detta projekt. Notera att processen återkopplar från testning till 

design i den anpassade metoden. Detta skiljer sig markant från en sedvanlig vattenfallsmetod men 

ansågs behövas då inga krav på gränssnitt kom fram under den ursprungliga behovsinsamlingen.

3.1.1 Behovsanalys

Innan arbetet kan börja måste data samlas in för att  få en uppfattning om hur situationen ser ut idag 

och hur systemet som ska utvecklas bör fungera. Behovsanalys inom vattenfallsmetoden motsvarar 

därför till datainsamling och analys. Denna datainsamling kan göras på flera olika sätt inom 

kvalitativ forskning. Dessa tillvägagångssätt är fallstudie, enkät, observationer, intervjuer och språk 

& textkällor[16].

En fallstudie väljer ut och granskar ett fall väldigt noga, ett fall kan innehålla många olika personer 

som kopplas ihop av någon gemensam faktor[32]. På grund av den stora mängden data som 

insamlas med hjälp av fallstudier är det bra att strukturera hur informationen kommer hanteras och 

sorteras innan datan samlas in[32].

En enkät förbereds med frågor för ett antal för studien intressanta personer. Dessa enkäter 

innehåller endast frågor där de svarande personerna får lämna egna svar, det vill säga inga 

svarsalternativ. Detta eftersom en kvalitativ studie inte hanterar den typ av data som uppstår ur 

svarsalternativfrågor[16]. Sedan samlas enkäterna in för att analyseras.

Observationer används för att studera deltagande vid händelser, individer och kultur. Denna 

insamlingsmetod är bra för studier där deltagarna i studien inte vill eller kan ge den data som 

studien behöver[33]. Till exempel kan en deltagare dra sig till en viss typ av aktivitet oftare än vad 

deltagaren är medveten om, eller hur lång tid som spenderas på denna aktivitet. Det är svårt att få 

fram korrekt data om deltagaren inte själv är säker på sitt beteende.

Intervjuer används för att få deltagarnas åsikter på saker[16], intervjuerna kan vara strukturerade, 

halvstrukturerade eller ostrukturerade[16]. En strukturerad intervju innehåller förberedda frågor och 

är därför ganska lik en enkät utan svarsalternativ[34]. En halvstrukturerad intervju innehåller oftast 

ett fåtal frågor som tillåter deltagaren att uppfatta ämnesområdet och intervjuaren kan därefter 

komponera nya frågor allt eftersom intervjun pågår[34]. Under en ostrukturerad intervju är den 
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intervjuade nästan helt frigående och kan berätta sin berättelse helt, dock kan det behövas lite hjälp 

från intervjuaren så att den intervjuade inte tappar spåret[34].

Insamling av data från språk och texter tillåter studien att lyssna på konversationer och läsa skrifter 

för att tolka deras mening[16].

3.1.2 Dataanalys

För att kunna välja ut rätt data till kravspecifikationen måste den insamlade datan analyseras och 

sortera ut relevant data. Det finns några olika metoder för detta inom kvalitativ forskning som 

beroende på vad resultat som önskas passar olika bra. Dessa metoder är kodning, analytisk 

induktion, grundad teori, berättande analys, hermeneutik och semiotik[16].

I kodning förvandlas kvalitativ data till kvantitativ genom att gå igenom data från intervjuer och 

observationer. Sedan buntas liknande svar och handlingar ihop under olika kategorier och antalet 

tillhörande de olika kategorierna räknas[16]. Datan är nu omvandlad till kvantitativ och kan 

användas i kvantitativa studier för att ta fram statistik.

Analytisk induktion är en upprepande process som pendlar mellan att uppdatera fenomenet och de 

faktorer som bidrar till fenomenet[35]. En hypotes skapas inför varje ny faktor som undersöks, 

sedan vägs en ny faktor som gör att hypotesen ändras. Om den nya hypotesen inte ligger i linje med 

fenomenet förkastas den. Denna process upprepas till ingen ny hypotes förkastas[35].

Grundad teori är lik analytisk induktion på många sätt[16] men skiljer sig genom att analyseringen 

av den insamlade datan sker samtidigt som den samlas in[36]. Fortlöpande under insamlandet av 

data vägs den mot tidigare data och insamlingen ändras för att räta ut alla frågetecken som uppstår 

under insamlingen[36]. Till exempel kan frågorna i en strukturerad intervju ändras för att belysa 

områden som inte tagits i tidigare intervjuer.

Inom berättande analys studeras material som samlats in från studiedeltagarnas återberättade 

erfaranheter[37].  Syftet med detta är att förstå vilka verktyg deltagarna har som gör att de uppfattar 

en händelse på ett speciellt sätt[37].

Hermeneutik och Semiotik använder sig av tolkning för att utröna vad som beskrivs och meningen 

av det som beskrivs från litterära verk respektive tecken[16, 38].

3.1.3 Kravspecifikation

I ursprungliga vattenfallsmetoden skall kravspecifikationen specificera vad systemet ska kunna göra 
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och inte hur det ska genomföras[31]. 

En kravspecifikation används inom mjukvaruutveckling för att få en överblick på vad för 

funktionalitet ett system eller applikation måste innehålla för att uppfylla beställarens krav[22]. En 

kravspecifikation ska kunna stå för sig själv även om den används i sammanhang utanför denna 

uppsats, därför innehåller den även en bakgrund. De delar som en kravspecifikation består av 

är[22]:

• Bakgrunden

◦ Produktionen

◦ Organisationen

• Funktionella krav

• Icke funktionella krav

◦ Användarvänlighet

◦ Kapacitet

◦ Säkerhet

◦ Tillgänglighet

• Dokumentation

• Leveransvillkor

Bakgrunden ska ge läsaren en snabb överblick om vad för förutsättningar finns för utvecklingen av 

systemet genom att presentera organisationen som beställt systemet. Bakgrunden ska även innehålla 

lite kort om vilka som arbetar med produktionen av systemet. Funktionella krav är beräkningar och 

sammanställningar systemet måste utföra för att uppfylla beställarnas önskningar, till exempel kan 

det vara av typen sortera listan anställda efter efternamn. Icke funktionella krav är inriktade till 

användningen av systemet, hur användaren upplever systemet. Hur lättförståeligt systemet bör vara, 

vilka hjälpmedel som användaren ska få tillgång till är exempel på icke funktionella krav. 

Kapaciteten av ett system specificerar hur många användare som ska kunna använda systemet 

samtidigt utan att några problem uppstår. Säkerheten av systemet kan till exempel vara krav på 

inloggning eller olika rättigheter för funktioner. Tillgängligheten specificerar hur och när 

användarna kan komma åt systemet. Ett sätt att representera dessa två krav är att skriva 

användarfall[23] och utifrån dessa specificera kraven[22]. 
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Ett användarfall[23] beskriver ett scenario där en användare vill göra en specifik sak. Det innehåller 

vem som är användaren, vad användaren vill göra, hur användaren gör det och hur systemet ska 

svara[23]. För att få en omfattande bild av systemet via användarfall ska alla möjliga användares 

troliga och tillåtna handlingar tas upp, förekommer det fler av samma sorts användarfall klumpas 

dessa ihop och kallas vanliga användarfall[23]. De vanliga användarfallen förekommer oftare och 

anses i den här uppsatsen vara de viktigaste fallen. Användarfall innehåller inte någon information 

om hur det grafiska gränssnittet ser ut[23]. Detta spelar inte någon roll för projektet presenterat i 

den här uppsatsen då intervjuerna till störst del var fokuserade på funktionella krav.

3.1.4 Design

Det finns två vedertagna metodologier vid design utav mjukvara, dessa är uppifrån-ner(engelska 

top-down) och botten-upp( engelska bottom-up)[51]. Ingen av dessa två metodologier används i 

dess rena form utan oftast är det en blandning av dessa som visar sig bäst lämpad[51].

Uppifrån-ner fokuserar först på den övergripande strukturen som systemet måste implementera för 

att lösa problemet kunden har[51]. Sedan bryts denna struktur ner i mindre bitar kallade moduler, 

dessa moduler ska vara små delar som kan byggas separat från varandra och sedan kopplas 

ihop[51]. För att använda denna metod måste utvecklarna veta de övergripande kraven och förstå de 

problem som kunden önskar att lösa[51]. Prestandan av systemet kan inte testas i sin helhet innan 

systemet är helt klart med alla moduler implementerade. Men övergripande struktur kan testas utan 

att all funktionalitet är implementerad. Till exempel kan en hemsida utan funktionalitet testas för att 

kontrollera med kunden att systemet följer kundens önskningar. En fördel med denna metodologi är 

det fokus som fokuseras på kunden och dess problematik. En nackdel med denna metodologi är att 

om en modul strular kan det vara nödvändigt att omstrukturera hela systemets högnivå. 

Botten-upp metodologin identifierar först ett urval av grundläggande funktioner för systemet som 

formuleras till små moduler[51]. Dessa moduler implementeras först och kan testas separat, sedan 

skapas de relationer som binder samman modulerna till det blivande systemet. Först skapas de lägre 

nivåerna som sedan den övergripande strukturen baseras på.  En stor fördel med botten-upp 

metodologin är att alla moduler och funktionaliteten kan testas i sin helhet redan från början. 

Nackdelen är att det finns en risk att utvecklarna glider ifrån kunden önskemål och dess 

problematik.
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Det finns lite olika sätt att designa en databas, men de flesta liknar varandra i den mån att samma 

procedur används men med olika namn. Enligt en källa är de tre faserna tre faser, logisk design, 

fysisk design och normalisering[19]. Medan i en annan källa är de tre stegen konceptuell design, 

logisk design och fysisk design[40]. Hela proceduren innehåller i stort sett samma steg med olika 

givna namn. Båda författarna har samma definition på logisk och fysisk design, skillnaden ligger i 

vad författarna anser vara viktigt för utvecklandet. Till exempel nämns normalisering i den andra 

källan, men endast som ett valbart efterarbete. 

Vid konceptuell design dokumenteras all information om den blivande databasen[40]. Denna 

information består av byggstenar, relationer och domäner, dessa förklaras vidare i kapitel 4.3.2. I 

fasen logisk design organiseras all information till ett UML diagram[19,40]. I den fysiska designen 

skapas själva databasen med tabeller, rader och kolumner[19,40]. I normalisering dubbelkollas det 

om databasen innehåller redundans(onödiga relationer) och normaliseras därefter genom att dela 

upp stora tabeller i flera mindre tabeller[19]. Nackdelen med normalisering är att prestandan 

försämras med antalet tabeller[19,40]. För en vidare förklaring av terminologin använd här läs 

kapitel 4.3.2-3.

För att kunna komma åt databasen behövs en webbapplikation som skickar frågor i SQL-kod[25] 

till databasen. Dessa frågor kan användas till att både läsa och skriva data från/till databasen[25]. 

Språket som används för att skicka frågorna kan både vara Javascript[27] och PHP[26] kod inbakat 

i HTML-kod för att utföra databasfrågor.

3.1.5 Implementation

Det finns olika verktyg och hjälpmedel för att skapa en databas med tillhörande webbapplikation. 

Några av dessa är Windows Access[24], WAMP-server[43] och Netbeans[57].

Windows Access är en tjänst utvecklat av Microsoft för enkelt skapa webbaserade tjänster med 

tillhörande databas[24]. Access får användas för att utveckla både privata och kommersiella 

system[24]. För att få tillgång till tjänsten måste en licens inköpas. Access fokuserar mycket på 

användarvänlighet, vilket betyder att mycket av arbetet med databasen görs bakom kulisserna och 

lite förståelse för databaser eller programmering behövs[24]. Även gränssnitt för hemsidan som 

kommunicerar med databasen kan genereras fram.

WAMP är en akronym som står för Windows, Apache, MySQL och PHP[43], det är en apache 

server som kör MySQL och PHP på Windows. En WAMP-server är ett paket där allt som behövs 
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för att skapa en webbaserad databastjänst är sammansatt till en produkt. Ingen generering av verken 

databas eller hemsida finns inlagt i paketet, däremot finns ett webbaserat hjälpverktyg för att 

hantera databasen[43]. Med WAMP går det även att publicera tjänsten som utvecklas[43]. Kunskap 

inom PHP, HTML och SQL behövs för att kunna hantera produkten.

Netbeans är en produkt framtagen av Sun Microsystems[58] år 2000 och sponsrade utvecklingen 

fram till år 2010 då Oracle[58] köpte Sun. Produkten är licensfri och får användas både för privat 

och kommersiellt bruk[57]. Produkten stödjer många språk, bland annat PHP, Java och 

Javascript[57]. Netbeans kan ansluta till flera olika typer av databaser och tillhandahåller verktyg 

som SQL-hanterare och klient skapare[57]. Klient skaparen tillåter användaren att snabbt generera 

moduler i JavaScript som kan användas i HTML kod för en hemsida[57].

En webbapplikation byggs till störst del utav HTML kod, denna kod delar upp sidan i olika fält där 

olika typer av information, data eller länkar kan placeras. Hur dessa fält ser ut och deras position 

bestäms av CSS kod[59]. Sedan kan funktioner och liknande implementeras av PHP kod, denna kod 

tillåter kommunikation mellan servern och webbapplikationen. Till sist kompileras och körs PHP på 

en server[26] medan HTML och CSS körs i användarens webbläsare[28]. 

3.1.6 Tester

Teori om tester utav system under vattenfalls metodologi: Tester av system går oftast ut på att 

upptäcka eventuella fel genom rigorös och mångfaldig körning utav systemet[54,55]. För att veta 

vad som ska testas behövs information om vad för fel som kan uppstå. Dessa kan vara logiska 

fel[54] där fel i design eller konstruktionen utav systemet orsakar felet. Prestandafel[54] där 

systemet inte klarar av specificerat antal uppgifter samtidigt och upplevs långsamt eller fryser. 

Opassande eller saknad handling[54] är då ett system agerar fel eller inte inte alls där det borde.

Det finns olika typer av tester som fungerar olika bra för olika system, de vanligaste är stresstester, 

nedbrytning, betatester och automatiserade tester[56]. 

Stresstester testar gränserna för systemet och testar vad som händer utanför[56]. Till exempel kan 

inloggning mot databasen en databas testas, hur många användare klarar systemet samtidigt och hur 

reagerar systemet över denna gräns. 

Nedbrytning går ut på att en grupp människor försöker hitta sätt att förstöra eller utnyttja ett system, 

vanligtvis refererade som hackare eller crackare[56]. E-handlingstjänster använder sig av sådana 

tester för att försäkra sig om att det inte går att utnyttja systemet. 
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Betatester utförs av en liten grupp användare som testar att använda systemet och ger sedan 

feedback på hur de upplever systemet[56]. Detta leder oftast till en uppdatering utav 

användargränssnittet och vitala fel upptäcks och fixas. Används ofta inom spelindustrin. 

Vid automatiserade tester skapas ett program som skapas i syfte att testa systemet för att testa om 

det utför det systemet bör[56]. Snabbt och effektivt men ger lite information om vad som gick snett 

när det går snett.

Svart låda tester(engelska Black-box test) går ut på att testaren ser systemet eller enheten som ska 

testas som en svart låda där innehållet spelar ingen roll för testaren[56]. Testaren studerar kraven för 

systemet eller enheten och skapar därefter en testplan[56]. Denna testplan innehåller information 

om vad för indata som ska hanteras och vad för utdata som förväntas[56]. Detta ger några fördelar, 

bland annat att eftersom testaren inte behöver kunna koden finns inget behov att utvecklarna själva 

ska testa systemet. Det betyder även att denna metod är effektiv när det är stora delar av systemet 

som ska testas, att läsa in och förstå all kod skulle i andra fall ta en upp en stor del av testandet. Men 

eftersom testarna inte har en aning om hur koden ser ut kan de inte heller testa systemet fullt ut och 

kan därför missa vitala fel av systemet[56].

För vit lådtest( engelskaWhite-box tests) studeras enhetens kod grundligt, sedan skapas testfall för 

att testa enheten[56]. Den stora fördelen med detta är att enheten testas grundligt och att få fel 

slipper förbi testerna om de utförs korrekt[56]. Nackdelen med denna typ av test är den tid det tar 

att utföra är oftast lång och alla enheter hinner inte testas[56]. Därför brukar vit lådtest användas på 

kritiska enheter där det absolut inte får uppstå fel[56]. 

3.1.7 Leverans 

Vid leverans av ett nytt system är det viktigt att få de nya användarna att snabbt komma in i det nya 

systemet. Detta kan göras med bland annat muntlig och skriftlig presentation för de nya användarna. 

Den skriftliga presentationen kan vara i form av en how-to fil inbäddad i systemet, detta används i 

stor utsträckning då många system kan beställas över nätet och utan personlig kontakt till 

utvecklarna av systemet. Fördelar med en skriftlig presentation är att den nya användaren kan läsa 

igenom presentationen i sin egen takt och titta upp saker allt eftersom problem uppstår. Nackdelen 

är att en sådan presentation kan innehålla för mycket eller lite teknisk information vilket gör det 

svårt en ny användare att förstå systemet. 

Vid en muntlig presentation kan språkbruket anpassas till den nya användargruppen och att de nya 
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användarna kan ställa frågor direkt till utvecklaren om hur man utför vissa handlingar i det nya 

systemet. Nackdelarna med muntlig presentation är det är tidskrävande för både den som 

presenterar och de användarna, att det kan vara svårt att ta in all information på en gång så att 

mycket går förlorat.

3.1.8 Underhåll

Efter att produkten har levererats till kunden måste mjukvaran underhållas för att hålla kvalitet. 

Uppdateringar, anpassning till förändrande miljöer och support vid fel är vanliga typer av underhåll.

Eftersom projektet som den här uppsatsen hanterar pågår endast under några få månader kommer 

underhållet av systemet hamna utanför projektet.

3.2 Val av metoder

Nu när de vanligaste metoderna för alla stegen i vattenfallsmetoden har presenteras kommer nu ett 

val av metoder göras. Detta val kommer påverka arbetets utgång och kommer därför att motiveras 

för att se till att pålitligheten av uppsatsen hålls hög. 

För behovsanalysen (datainsamlingen) kommer intervjuer användas, datan kommer sedan 
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analyseras med hjälp av grundad teori. Vid framtagning av kravspecifikation kommer användarfall 

användas som en bas. För design av hela systemet kommer uppifrån-ner metoden användas. För 

design av databasen kommer de tre faserna konceptuell, logisk och fysisk design att användas. 

Prototypen som tas kommer skapas med hjälp tjänsten Windows Access, detta ändrades sedan till 

WAMP. För att vara så fri som möjligt från personlig inverkan kommer alla val av metoder 

motiveras och för pålitlighetens skull även dokumenteras väl och revideras i slutet av studien. 

Prototypen som tas fram kommer testas med hjälp av betatestare, stresstester och sättet att se på 

systemet kommer vara som en svart låda. Systemet kommer sedan presenteras till de nya 

användarna via skriftlig presentation. Inget underhåll för systemet kommer implementeras.

3.2.1 Grund till val

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom gruppen som kommer använda systemet mest 

var relativt liten. Då kändes det viktigt att alla åsikter och önskemål om ett nytt administrativt 

system samlades in. Det är lättare att få ut bredare information ifrån en intervju, då ingen 

information om hur dagens administrativa systemet fungerar fanns tillgänglig var det svårt att 

konstruera frågor till en enkät. Observationer och fallstudie valdes bort då dessa var dåligt 

anpassade till studiens natur.

Grundad teori valdes som dataanalyseringsmetod eftersom liten till ingen förkunskap i ämnet fanns. 

Detta val av metod underlättade insamlingen av data då frågor kunde konstrueras inför nästa 

intervju för att räta ut frågetecken som uppstår.

Användarfall användes eftersom i en intervju är det lätt och få ut vad en framtida användare vill ha 

ut ur systemet. Det underlättade även vid skapandet kravspecifikationen då all nödvändig 

funktionalitet kommer fram i användarfallen.

Uppifrån-ner metoden för design av systemet användes för huvudsyftet av denna uppsats är att 

presentera hur ett system ska se ut för att uppfylla kraven insamlade under intervjuerna. Därför 

anses överliggande struktur prioriteras över alla enheters funktionalitet.

De tre faserna konceptuell, logisk och fysisk design valdes för databas design eftersom ingen 

erfarenhet inom databasdesign fanns sedan tidigare. Det gjorde att det kändes viktigt att lägga 

mycket fokus i början av processen för att undvika onödiga misstag. Valet motiverades även av 

tidsbrist då fasen normalisering ansågs inte vara av stor vikt för studien.

Access valdes först eftersom ingen förkunskap inom utveckling av databaser eller hemsidor fanns. 

Arbetet utfördes på KTH som har licens för Access. Men då KTH bytte lokaler under arbetets gång 
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försvann tillgången till access och ett alternativ behövdes. Då valdes WAMP eftersom den hanterade 

databasen via PHP istället för Javascript som Netbeans förlitar sig på. Detta eftersom PHP anses 

vara mer beprövat och säkrare än Javascript.

Betatester valdes eftersom ingen specifikation av användargränssnittet anges i en kravspecifikation. 

Så ett simpelt gränssnitt skapas som sedan betatestarna ger feedback på, det ger oftast en bra bild av 

vad användarna tycker kan förbättras med gränssnittet. Användarna hittar också lätt fel som överses 

av utvecklarna. Stresstester valdes som tillägg då många användare kommer att använda systemet, 

om dessa använder det samtidigt kan det krascha. Därför behövs hantering som indikerar när det är 

för många användare och meddelar användaren som försöker logga in.

Den skriftliga leveransen valdes eftersom det är en grupp mycket upptagna personer som systemet 

är till för. Det anses därför bättre att de framtida användarna kan ta någon stund lite här och var för 

att lära känna systemets funktionalitet när det passar användarna.

Inget underhåll valdes för att det ligger utanför denna studies avgränsningar.
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4. Applicering av metoder för arbetet

För att stärka pålitligheten av denna studie kommer alla metoder som valts för utförandet av 

examensarbetet i kapitel tre och använts under genomförandet redovisas i praktiken i detta kapitel.

4.1 Datainsamling

För att avgöra vilka funktioner systemet ska implementera användes intervjuer av relevanta 

personer. Med relevanta personer menas de människor som i framtiden kommer använda systemet i 

deras arbetsprocess. I det här fallet handlar det därför om examinatorer, handledare och 

studierektorer på KTH:s SCS-skola. Det kan argumenteras att studenterna även kan anses som en 

relevant persongrupp, men eftersom fokus för systemet är administration kommer studenternas åsikt 

inte behandlas. Intervjuerna var semi-strukturerade och innehöll två grundfrågor och några 

följdfrågor som anpassades till de svar de gav på de två grundfrågorna. Utöver dessa växte frågor 

fram allt eftersom intervjuerna pågick, om en intervjuad nämner problemet X uppstår frågor till 

nästa intervju i formen av ”Hur stort problem anser du problem X vara, och hur skulle du vilja att 

det löses?” 

De två grundfrågorna var:

1. Kan du beskriva din nuvarande arbetsprocess som rör examensarbeten, från att de börjar tills 

de avslutas?

2. Vilka problem eller flaskhalsar finns det i processen du just beskrev?

Svaret på fråga ett var i stort sätt av samma natur från alla intervjuade. De som examinator 

accepterar att examinera ett jobb, registrerar studenten till kursen genom att skicka in studentens 

underskrift till administrationen. Sedan påbörjar studenten sitt arbete och examinatorn och 

studenten träffas ett fåtal gånger för att kontrollera att arbetet hålls igång och förs i rätt riktning. När 

studenten anser sig klar med arbetet utvärderar examinatorn uppsatsen och avgör om studenten är 

redo att redovisa och opponera eller måste omarbeta sin uppsats först. För att hitta en uppsats för 

studenten att opponera på skickar nu examinatorn runt förfrågningar till andra examinatorer för att 

hitta en students uppsats som är mogen för att opponeras. Sedan för examinatorn in resultatet i 

daisy.

Många intervjuade ansåg att flaskhalsarna som finns är, matchningen utav student och examinator, 

hitta en opponent och hitta bra tillfällen att redovisa på. Men även många mindre problem dök upp. 

Intervjuernas resultat presenteras i sin helhet i Bilaga C.

Sida 22



” De största problemen idag är att få opponeringen och redovisningen att fungera”-Person 1.

” Det finns ingen överblickbarhet idag, jag har ingen aning om vilka arbeten som alla utför” - 

Person 2.

4.2 Dataanalys 

Under tiden som intervjuerna pågick analyserades även det insamlade materialet för att hitta nya 

frågor och områden som kunde tas upp på nästa intervju. Efter alla intervjuerna utförts analyserades 

resultatet för att leta efter problematik som uppkom i samtliga intervjuer. Ett antagandet tas här att 

om alla intervjuande har eller känner till det här problemet är problemet verkligt och en lösning 

måste tas med i det nya systemet. Om det även finns många( fler än tre) likadana förslag  till ett 

problem kommer denna lösning ämnas att implementeras.

Efter de första två intervjuerna upptäcktes problem utöver huvudproblemen, som definierades vid 

första kontakten med beställaren av systemet. Huvudproblem var matchning utav student och 

examinator, ingen överblickbarhet och tidskrävande processer. Problem som tillkom efter 

intervjuerna var problematik inom planeringen av redovisningar och organisation utav opponering 

av uppsatser. Eftersom denna problematik nämndes i intervjuerna lades frågor om hur den 

intervjuade tycker att dessa steg av processen fungerar specifikt. Vad skulle den intervjuade önska 

för lösning?

Alla intervjuade nämnde problemet vid matchning utav student och examinator att var den del av 

processen som tar längst tid och anses vara det största problemet. Därför kommer huvudfokus för 

systemet vara att implementera en lösning till detta problem. 

4.3 Applicering av metoder för prototyp

Planeringen av metoder kom in senare än vad som är lämpligt i studien, därför har vägen under 

utvecklingen utav prototypen varit allt annat än rak. Flera olika miljöer och andra typer för att 

utveckla databaser testades.

För att förstå hur metoderna applicerades kommer en snabbgenomgång av de två prototyperna ske 

här. Båda prototyperna är uppbyggda på samma design som består av en databas och en 

webbapplikation, webbapplikationen kommunicerar med databasen via SQL-frågor. På 

webbapplikationen finns det ett fåtal funktioner som har varsin länk från hemsidan. Beroende på 

vilka rättigheter användaren har visas olika funktioner.
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4.3.1 Utvecklingsmiljö

Databasen för prototyp ett börjades att utvecklas i Microsoft access[24]. Eftersom tillgång till en 

webbserver som klarar PHP eller javascript kod saknades i början av studien, skapades endast 

gränssnittet i HTML[28]. Detta gränssnitt lades upp på dropbox[44] public file för att simulera en 

webbapplikation. Sedan på grund av ingen tillgång till Microsoft Access övergick utvecklingen över 

till en Windows, Apache, MySQL och PHP(WAMP)-server[43] där alla funktionalitet kunde 

utvecklas. Detta kom att bli prototyp tvås databas. 

4.3.2 Utvecklingsmiljö prototyp ett

Microsoft Access satsar mycket på användarvänlighet och fokuserar på användare ska kunna 

utveckla koncept utan krav på omfattande kunskaper inom databaser. En ny databas skapas genom 

att välja 'blank database' på startsidan och sedan klicka på 'create'. En sammanfattning över alla 

tabeller och frågor finns att tillgå i menyn till vänster. Informationen från tabellerna visas i ett 

Excelformat som visas i illustration 3.

För att skapa tabeller och relationer kan det grafiska gränssnittet användas. Det går även att skapa 

databaser och tabeller genom att använda sql-frågor i 'database tools'.
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För att skapa en ny kolumn i trycker användaren på 'Click to add' i 

den aktuella tabellen och väljer sedan vilken typ av data kolumnen 

ska innehålla. För lägga till en ny rad i en tabell skrivs antingen 

data in i raden märkt med ”( new)” längst ner i tabellen eller så 

öppnas ett sql fönster där koden INSERT INTO tabell_namn skrivs 

in följt av datan för den nya raden. 

Relationer och frågor kan skapas grafiskt genom att dra olika egenskaper mellan olika byggstenar 

för att få fram specifika egenskaper ur en tabell. Detta generar SQL-frågor som kan användas inom 

andra projekt. Ett exmpel på det vissas i illustration 5 som genererar följande sql-fråga ”SELECT 

booking.ID, booking.booking_date, booking.booking_time, booking.project_id, booking.room_id,  

booking.is_booked, Students.last_name, Students_1.last_name, Students_2.last_name,  

examin.first_name, examin.last_name

FROM Students RIGHT JOIN ((examin RIGHT JOIN (Students AS Students_2 RIGHT JOIN 

(Students AS Students_1 RIGHT JOIN projects ON Students_1.student_id = projects.student_id2)  

ON Students_2.student_id = projects.student_id3) ON examin.examin_id = projects.examinator_id)  

RIGHT JOIN booking ON projects.project_id = booking.project_id) ON Students.student_id =  

projects.student_id1;” Som en nybörjare till SQL kan det vara svårt att förstå alla parametrar och en 

uppfattning om vad som egentligen händer saknas. 
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4.3.3 Utvecklingsmiljö prototyp två

Via Localhost (se Illustration 6) öppnas 

webbapplikationen i en webbläsare. All kod för 

hemsidorna läggs i filen 'www directory'. Databasen 

skapas och redigeras med hjälp av 'phpMyAdmin'. 

Resten av funktionerna i menyn används för att ändra 

inställningar av de olika delarna, till exempel vilken 

port Apacheservern ska lyssna på. 

I illustration 4 visas hemskärmen för ExaMaids 

databas i phpMyAdmin. I menyn högst upp till 

vänster kan de olika databaserna väljas och inom de 

olika databaserna kan de existerande tabeller väljas. I 

den menyn kan även nya databaser, tabeller eller kolumner lätt skapas. Det går att skapa nya 

databaser, tabeller och kolumner via SQL-kod också, för att göra detta väljs fliken SQL och en 

textruta öppnas för mata in koden. Vid utvecklingen av webbapplikationen behövdes SQL-frågor 

tas fram för att sköta hanteringen utav databasen. Dessa frågor kan tas fram under fliken frågor med 
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ett lättförståeligt gränssnitt.  

För att lägga till rader i tabeller manuellt väljs den aktuella tabellen i menyn till vänster och sedan 

väljs fliken 'lägg till'. Då kommer alla tabellens kolumner upp som titlar till olika textrutor där 

användaren kan ange värdena för den nya raden. Detta görs via SQL-frågor från webbapplikationen 

i prototypen, men den manuella funktionen användes för att komma igång med några exempel 

rader.

4.3.4 Databas

I båda prototyperna är processen för designen av databasen densamma. Dock underlättades 

implementationen för prototyp då de två första stegen var applicerbara på även den andra 

prototypen. Dock skedde några omstruktureringar som följd av tidsbrist. Processen börjar med en 

konceptuell design där substantiv letas fram ur kravspecifikationen eller användarkraven för 

databasen för att utgöra byggstenar[40]. De byggstenar som har något gemensamt kan buntas ihop 

till olika byggstenstyper[40]. Till exempel kan examinatorer och handledare buntas ihop till 

anställda, detta eftersom både examinatorer och handledare är anställda hos skolan. Alla 

byggstenstyper ska dokumenteras[40]. När alla byggstenstyper är identifierade bestäms relationerna 

mellan byggstenstyperna[40] och även vilka begränsningar relationerna har. En relation är ofta ett 

verb eller kort mening hämtat från kravspecifikationen. Dessa relationer kan vara av en en-till-en, 

en-till-många eller många-till-många relation[19,40]. En en-till-en(1:1) begränsning kan betyda att 

en anställd har ett anställningsnummer som är kopplat till en lön. En en-till-många(1:*) begränsning 

kan vara är en anställd medverkar i flera pågående projekt. En många-till-många(*:*) begränsning 

bör undvikas eftersom redundans lätt uppstår vid sådana begränsningar[19]. Här är det viktigt att 

titta efter fällor som uppstår, speciellt efter spridnings(engelska fan)- och klyft(engelska 
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chasm)fällor[40]. Spridningsfällor kan uppstå när det från en byggsten går flera (1:*) relationer, 

detta leder till att det inte går att svara på hur vissa entiteter hänger ihop[40]. Spridningsfällor löses 

genom att omstrukturera de påverkade byggstenarna så endast en (1:*) relation utgår från varje 

byggsten. En klyftfälla kan uppstå vid relationer som tillåter en ingen-till-en(0:1) relation[40], detta 

leder till att information om byggstenar kan försvinna på vägen mellan flera byggstenar. Klyftfällor 

löses genom att införa extra relationer som kopplar förbi de mellanliggande byggstenarna[40]. 

Dokumentera relationerna[40]. Sedan ska alla egenskaper(engelska attribute)[40] som varje 

byggsten har dokumenteras. Till exempel har student egenskaperna studentnummer, förnamn, 

efternamn, e-post adress med mera. Dessa egenskaper kan vara av olika typer, dessa typer är simpla, 

sammankopplade, en- eller flervärdiga egenskaper[40]. Dessa egenskapers domäner[40] ska 

dokumenteras, till exempel är domänen för ett förnamn kan vara en sträng med storlek 20. Sedan 

väljs primär- och sekundärnycklar ut[49]. Till sist ska den konceptuella modellen kontrolleras 

genom att gå igenom all funktionalitet nämnd i kravspecifikation och titta att alla funktioner har 

någon representation i den konceptuella modellen.

Nästa steg är att bygga den logiska designen genom att rita upp allt som har dokumenterats i ett 

diagram med standarden Unified Modeling Language[45](UML).

Till sist skapas den fysiska designen genom en överskrivning från diagram till tabeller och 

kolumner. För prototyp gjordes detta i Access. För prototyp två gjordes det via WAMP-serverns 

inbyggda funktion phpmyadmin[43], som är ett verktyg för att hantera databaser.

4.3.3 UML

Som standard för databasens diagram användes UML, här i figuren nedan förklaras alla dess 

egenskaper. En rektangel är en byggsten, i en dubbelrektangel är den övre byggstenens namn och 

den undre innehåller alla byggstenens egenskaper. Pilar ritas mellan byggstenarna för att indikera en 

relationstyp, dessa pilar märks med namnet av relationstypen och siffror vid varje ände för att visa 

relationens begränsningar. Primärnycklar märks i egenskaps listan med {PK} och 

sekundärnycklar(engelska foreign keys) märks med {FK}. Om det tillåts mer än ett värde av en 

egenskap märks den egenskapen med [minimalt antal.. maximalt antal]. En deriverad egenskap 

indikeras av ett backslash / framför egenskapen och sammankopplade egenskaper är indenterade.
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4.3.4 Webbapplikation

Webbapplikationen för prototyp ett utvecklades i HTML[28] i Sublime 2[60].Webbapplikationen 

innehöll inget sätt att kommunicera med databasen, alla knappar och liknande visade därför bara 

hur slutprodukten skulle kunna se ut.

Sublime 2 är en texthanterare som stödjer många olika kodspråk med indentering och syntax[60].

Prototyp två utvecklades i HTML[28] och PHP [26] i Sublime 2. Eftersom ingen förkunskap inom 

PHP utveckling fanns skedde utvecklingen med mycket trial and error.  

Gränssnittet på prototypernas webbapplikationer försöker följa den av www.kth.se, stilrent med ett 

fåtal färger. De tre största färgerna är blå (#1A54A6) , grå bakgrund (# E3E5E3) och vit bakgrund 

för text(#FFFFFF).

4.4 Tester av prototyp

Prototyp ett valdes att inte testas då ingen funktionalitet var implementerad på webbaplikationen. 

Om databasen och webbapplikationen inte är ihopkopplade ansågs inte prototypen vara färdig för 

tester. Prototyp ett övergavs innan den hann bli testklar.

För att få relevant återkoppling om prototyp 2 från användarna kommer en liten grupp användare 

väljas ut som får betatesta prototypen som skapas. Prototypen är skapad för studenter, examinatorer 

och handledare vid KTH:s SCS-avdelning. Men användarna som vars röst väger tyngst för systemet 

är examinatorerna som kommer att lägga ner mest arbetstimmar på använda systemet, därför 

kommer endast deras åsikt samlas in.

Länken till webbapplikationen skickas med mejl ut till ett antal examinatorer med en kort förklaring 

om vad systemet hanterar och hur det används. Ett av målen med webbapplikationen är dock att det 

ska vara så lättförståeligt att det inte behövs några instruktioner för att förstå hur systemet 
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fungerar[8]. Efter examinatorerna har testat systemet kontaktas de för att få en skriftlig utvärdering 

av systemet.

Efter betatesterna kommer stresstest utföras där inloggning utav användare simuleras till systemet 

kraschar. Detta för att se till vilken gräns systemet kan tänjas, om systemet kraschar vid få 

användare (färre än 100) kommer åtgärder behövas ta för att hantera den händelsen. 

4.5 Presentation

En instruktionsfil (engelskans how-to fil) togs fram där alla funktioner listades, förklarades hur de 

används och vilka som har tillgång till funktionerna. Systemet har hitintills endast stöd för svenska 

som språk och därför skrevs även instruktionerna på svenska.

Inbäddat i hemsidan skrevs även korta förklaringar till funktionerna in, detta för att användarna inte 

ska behöva byta fönster för att läsa om någon funktionalitet i huvuddragen. Målet var att skriva så 

kort och informativt som möjligt. Ett exempel är funktionen hitta examinator som beskrivs följande 

i instruktionsfilen.

”Tillåter dig som användare(Studierektor, student eller administratör) att 

söka efter lediga examinatorer efter område. Klicka i rutorna för 

vilket område du är intresserad i och klicka sedan på hitta examinator.

Om ingen av rutorna för område välj kommer listan att innehålla alla

för tillfället lediga examinatorer. Detta kan vara ett smart sätt att

examinatorer då ett speciellt område kanske inte är definierat.

I listan som kommer upp kan du nu som Studierektor välja en examinator

att föreslå ett projekt för klicka på Föreslå EX. Där kommer nu en lista

med projekt i samma område att dyka upp, klicka i önskade projekt och

tryck sedan på Föreslå examensarbete.”

Medan motsvarande funktionalitet beskrivs på hemsidan som följande.

”Här kan du få en lista av alla tillgängliga examinatorer och föreslå ett eller flera examensarbeten 

att examinera.”
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5. Kravspecifikation EXAMAID

Dokument för utveckling av administrativt system för Kungliga Tekniska Högskolans skola för 

Programvaruteknik och Datorsystem 2014 är framtaget av Anton Schillén, student vid Kungliga 

Tekniska Högskolan.

Förkortningar:

KTH - Kungliga Tekniska Högskolan

SCS - Programvaruteknik och Datorsystem

HTML - Hyper Text Markup Language

ICT - Information och Kommunikations Teknik

SR+n (ex SR2) - Användarfall nummer n för studierektor

S+n (ex S4) - Användarfall nummer n för student

E+n (ex E1) - Användarfall nummer n för examinator

CAS - Central Authentication Service

5.1 Bakgrund

Administrationen utav examensarbeten på KTH:s SCS-skola är rörig, tidskrävande och ineffektiv 

till stora delar. Matchningen mellan student och lämplig examinator sker genom att studenterna tar 

kontakt med många examinatorer för att hitta någon som vill och kan examinera deras 

examensjobb. Opponenter till studenternas examensarbeten måste examinatorerna leta upp genom 

forum och genom mejl till andra examinatorer. Syftet med systemet är att samla de som jobbar med 

examensarbeten på samma ställe för att användarna lättare, snabbare och effektivare ska kunna lösa 

dessa problem.

5.1.1 Produktionen

När produkten är klar ska den bestå av en databas och en webbapplikation som kan hantera och lösa 

de problem som uppstår vid administrationen av examensarbeten vid SCS-skolan. Tiden utsatt för 

projektet är tio veckor. Arbetet måste även hålla en viss nivå för att kunna bli godkänt. Om behov 

finns kan projektet fortsätta efter deadline för att kunna leverera en så bra produkt som möjligt.
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5.1.2 Organisation

SCS-skolan är en skola inom KTH vars lokaler ligger i Kista, där huvudfokus för SCS-skolan ligger 

på design och analys av distribuerade system. Idag har skolan dryga 40 anställda som är uppdelade 

inom tre huvudområden; distribuerade system, programvaruteknik och datasystemteknik. De 

anställda hanterar utbildning av kurser på civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram för ICT- 

och SCS-skolan. De har även hand om kandidat- och mästerexamensarbeten från hela KTH.

5.2 Funktionella krav

Här listas de uppgifter och beräkningar som systemet måste kunna utföra. 

• Systemet skall kunna sortera ut och visa examensarbeten utan examinator. (E2, SR1, SR2)

• Systemet skall kunna sortera ut och visa examinatorer som kan ta ett till eller flera 

examensarbeten.(S1)

• Systemet skall kunna visa pågående examensarbeten och information om dessa. (S1, E2, 

SR3, SR5)

• Systemet skall hålla reda på vilket examensarbete hör ihop med vilken användare.(S1, E1, 

E2, E3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5)

•  Systemet skall kunna lägga till och ta bort användare.(SR7)

• Systemet bör automatiskt ta bort inaktiva studenter och examinatorer, med inaktiva menas 

de som inte varit aktiva på över ett år och en månad.

• Systemet skall kunna sortera ut och visa de examensarbeten som behöver opponent.(S1)

• Systemet skall innehålla ett fungerande kalander och bokningssystem.(S4, E2, E3, SR3, 

SR4)

• Systemet skall skydda användare från intrång utifrån.

5.2.1 Användarfall

De användarfall som skapades inför implementeringen utav systemet som denna uppsats presenterar 

finns i sin helhet i bilaga A. Ett exempel presenteras här:
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Användare: Studierektor.

Användarfall: SR1.

Användarflöde:  Studierektor loggar in, har tillgång till en lista av examensarbeten som behöver 

examinator/handledare. Genom att trycka på knappen ”föreslå examensarbete” presenteras en lista 

med examensarbeten inom det område som examinatorn är specialiserad. Om det inte finns något 

område specificerat för examinatorn  kommer alla examensarbeten upp i listan. Från den listan kan 

studierektorn läsa om de olika examensarbetena och välja de arbeten som anses passa till den valda 

examinatorn.  Efter alla lämpliga examensarbeten har valts kan studierektorn trycka på knappen 

”föreslå”.

Användarfallen användes som en grund för att hitta de funktionella och vissa icke-funktionella krav 

som behövdes för en komplett kravspecifikation.

5.3 Icke-Funktionella krav

Utöver de funktionella kraven tillkommer de icke funktionella kraven som beskriver mer 

användarnas upplevelse och önskan snarare än systemets funktioner.

5.3.1 Användarvänlighet & Kapacitet

Systemet skall byggas sådant att inga guider behövs för att komma in i systemet. Alla vyer skall 

hållas lättförståeliga och simpla. Inte mer än tre funktioner per sida för att undvika förvirring, behåll 

endast de mest väsentliga funktioner. Alternativ för att få sidan översatt till engelska bör finnas. 

Antalet användare systemet kommer hantera kommer förmodligen variera mellan 200 till 600 

användare, antag att inte mer än 50% av totala mängden användare kommer använda systemet 

samtidigt. Systemet bör därför kunna hantera uppemot tvåhundra användare samtidigt utan 

problem. 

5.3.2 Säkerhet & Tillgänglighet

Systemet ska endast kunna ändras av de som har behörighet. I största utsträckning gäller det 

studierektorer men även till viss grad examinatorer. För att se till att inga utomstående kommer in i 

systemet bör KTH:s CAS användas. Systemet ska vara tillgängligt dygnet runt och åtkomst ska gå 

via KTH:s hemsida www.kth.se. Det ska aldrig behöva ta längre än tio sekunder att ladda några 

listor, om det tar längre än tio sekunder antas det vara dålig koppling mellan dataserver och 

webbapplikation.
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5.4 Dokumentation & Leveransvillkor

Oklar kod som skrivs skall dokumenteras på engelska och alla filer ska innehålla information om 

övergripande syfte av koden och eventuell in- och utdata av koden i början av filen.

Systemet skall levereras färdigt eller som prototyp inom ett år av startat projekt.
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6. Prototyp av EXAMAID

Från kravspecifikationen togs EXAMAID fram. Namnet EXAMAID är en hoppsättning av 

EXAMensarbeten AID, men kan även tolkas som EXAmensarbetes MAID. Namnet valdes för att 

understryka systemets funktion och mening. Systemet består av en databas, en hemsida och en 

koppling mellan dessa två. Servern som används för webbsidan är apache och databasen är av typen 

MySQL. Den senaste versionen av ExaMaid, prototyp två kommer presenteras i störst utsträckning,

6.1 Databas

Databasen för prototyp ett är uppbyggd utav fem stycken tabeller, dessa är Students, examin, 

booking, projects och mentor. 

Projects innehåller all information om examensarbeten, bland annat innehåller tabellen vilka som 

skriver det, vem som examinerar och när examensarbetet påbörjades. Students innehåller all 

information om studenterna som utför ett examensarbete, bland innehåller tabellen studentens 

namn, länk till projektbeskrivningen och när studenten började sina studier på KTH. Booking 

innehåller information om datum, tid och rum för möten och redovisningar. Examin innehåller 
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information om alla examinatorer, bland annat innehåller tabellen om examinatorn har fullt upp, 

deras fulla namn och deras mejladress. Mentor innehåller handledarens namn, mejladress och vid 

vilket företag handledaren arbetar vid. Inför övergången från prototyp ett till två skedde några 

omprioriteringar, detta betydde rent praktiskt att booking och mentor inte behövdes i 

implementationen av nästa prototyp. 

Databasen för prototyp två är också uppbyggd av fem stycken tabeller, Member, Studierektor, 

Examinator, Examensarbete och Student. Den körs i MySQL och administreras i myphpadmin.

Tabellen Member håller reda på information om användarna. De kolumner som finns i tabellen är 

ID, username, password, salt och user_ID. ID är primär nyckeln som identifierar alla olika 

användare. Username är det inloggningsnamn användare specificerar vid första inloggningen, idag 

kan användaren ange vilket användarnamn som helst. Målet är att inloggning kommer ske via 

KTHs CAS system, vilket betyder att det blir samma användarnamn och lösenord som för alla andra 

av KTHs tjänster. Kolumnen password innehåller en hashad version av det användarangivna 

lösenord som uppgavs vid första inloggningen eller via Mina uppgifter på hemsidan. Mina uppgifter 

beskrivs längre ner i avsnitt 6.2. Kolumnen salt är nyckeln som används för avhasning utav 

lösenordet, det slumpas fram vid första inloggningen. Kolumnen user_ID används för att avgöra 

rättigheterna hos de olika användarna. Har användaren ett user_ID mellan 1 och 2000 är det en 

studierektor, mellan 2001 och 10000 är det en examinator och är det över 10000 är det en student. 

Dessa siffror valdes efter storlek på förväntad mängd användare av varje typ, mer än 2000 
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studierektorer inom systemets livslängd verkade orimligt medan ingen gräns sattes för antalet 

studenter.

I tabellen Studierektor finns all information om studierektorerna, de kolumner som finns är 

sRektNO, srFName, srEName och srMail. Kolumnen  sRektNO är primärnyckeln och är ett heltal 

mellan 1 och 2000 som identifierar de olika studierektorerna. Kolumnen srFName innehåller 

studierektorns förnamn i en sträng på max 20 tecken, likaså innehåller srEName studierektorns 

efternamn i en sträng av samma längd. I srMail anges studierektorns mejladress.

Tabellen Examinator innehåller all information relaterad till examinatorer. De kolumner som finns i 

tabellen är examinNo, eFName, eEName, eMail, examins, maxWork, currWork, isFree och 

areaExp. I kolumnen examinNO finns alla identifierare för examinatorerna, detta är tabellens 

primärnyckel. Identifieraren är ett heltal och kan ha värden mellan 2001 och 10000. Kolumnerna 

eFName och eEName innehåller för- respektive efternamn på examinatorn, de är båda av typen 

sträng begränsade till 20 tecken. I eMail anges examinatorns mejladress, typen kolumnen är en 

sträng begränsad till 40 tecken. Kolumnen examins innehåller ett heltal som visar vilket eller vilka 

examensarbeten som examinatorn examinerar. Antalet arbeten som en examinator kan examinera 

vid ett och samma tillfälle finns definierat i kolumnen maxWork som är ett heltal mellan ett och sju. 

I currWork anges hur många examensarbeten som examinatorn examinerar, det anges med ett heltal 

mellan ett och sju. Dessa två heltal från maxWork och currWork används för att räkna ut kolumnen 

isFree som är av typen boolean, om maxWork-currWork>0 sätts isFree till sant annars om  summan 

är noll eller under sätts isFree till false. Den sista kolumnen area specificerar inom vilket 

vetenskapligt område examinatorn är mest kunnig inom. Typen för area är en sträng begränsad till 

fyra tecken.

Tabellen Student innehåller all information om studenterna. De kolumner som finns i tabellen är 

sdentNo, sFName, sEName, sMail, kthID, prNO, project_ID och hasPP. Den första kolumnen, 

sdentNO, är studentens identifierare och är tabellens primärnyckel. De värden sdentNO kan anta är 

mellan 10001 och 8*10^7. För och efternamn definieras i sFName respektive sEName, dessa är av 

typen sträng och är begränsade till 20 tecken var. Studentens mejladress finns i sMail och är av 

typen sträng begränsad till 40 tecken. Den unika koden u1xxxxx som varje student på KTH får 

tilldelad sig vid inskrivning vid KTH finns angiven i kthID. Denna kod används vid inloggning via 

KTHs CAS-system. I kolumnen prNO anges studentens personnummer i ett heltal, detta används 

för rapportera in deltagande och betyg för examensarbeten efter utfört arbete. Vilket examensarbete 

som studenten deltar i finns definierat i kolumnen project_ID som är av typen heltal. I kolumnen 

hasPP specificeras om studenten har producerat en projektplan för sitt examensarbete. HasPP har 
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värdet sant för producerad projektplan och värdet falskt för avsaknad av projektplan.

Tabellen Examensarbete innehåller all information relaterad till examensarbeten. De kolumner som 

finns i tabellen är examNO, examinNO, sdentNO, information, startdate och area. Kolumnen 

examNO innehåller examensarbetets identifierare, primärnyckel, och är av typen heltal. 

Kolumnerna examinNO och sdentNO anges den examinatorn respektive de studenter som deltar i 

examensarbetet, typen av identifieraren är heltal. Kolumnen information innehåller en kort 

beskrivning av examensarbetet, den innehåller övergripande syfte och mål hos examensarbetet och 

är en sträng begränsad till 2^16-1 tecken. Kolumnen startdate definierar vilket datum 

examensarbetet startade, detta används för att hålla reda på examensarbeten som inte blir klara 

under den utsatta tiden. Kolumnen area anger vad för vetenskapligt område examensarbetet 

opererar inom.  

Som det ser ut idag har endast studierektorer möjlighet att logga in på systemet, men det kommer 

inom kort att ändras. De har därifrån rättigheterna att lägga till eller ta bort examensarbeten och 

examinatorer, föreslå matchningar och läsa igenom examensarbeten.

6.2 Webbapplikation

Hemsidan för prototyp ett är bara ett tomt skal som visar hur en slut produkt skulle kunna se ut. 

Detta eftersom PHP-kod inte kunde integreras och köras i HTML-filerna vid utvecklingen. 

De tre funktionerna 'Hitta EXJobb', 'Boka Redovisning' och 'Pågående Arbeten' är alla 
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implementerade med fejkad funktionalitet genom att länka till en ny hemsida med nytt innehåll för 

varje knapptryck. För att endast visa hur en slutprodukt skulle kunna se ut fungerade detta bra för 

syftet. Kalendern på hemsidan var tänkt att komma ihåg möten och länka till respektive projektplan 

relevant för mötet så att examinatorn kunde läsa på om examensarbetet inför mötet utan större 

ansträngning. Även information om vilken tid och vilket rum som mötet ska hållas är lättillgänglig 

från kalendern. 

Hemsidan för prototyp två har tre olika typer användare med olika rättigheter. De olika rättigheterna 

ger tillgång till olika funktioner för de tre olika typerna av användare. Användarna kan ha rättigheter 

för Studierektor, Student eller Examinator. Idag finns endast inloggning möjlig för de användare 

som blir manuellt registrerade till systemet. Dessa betatestare har tillgång till alla systemets 

funktioner, implementation av olika rättigheter saknas fortfarande. Hemsidan är uppbyggd av nio 

PHP-filer, två HTML-filer och ett CSS-dokument. All kommunikation mellan hemsida och server 

sker genom PHP-filerna. Dessa PHP-filer implementerar sessioner. En session skickar med ett id-

nummer från hemsidan till servern varje gång en fil hämtas. Detta id ges till användarens 

webbläsare i samband med inloggning. Utan detta id skickas användaren tillbaka till inloggningen, 

detta förhindrar personer utan inloggning att nå filer och sidor genom att ange någon av hemsidans 

URL direkt.
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Tanken är att vid vidareutveckling av systemet ska inloggning ske via KTHs CAS system. Detta 

skulle innebära ökad säkerhet och möjligheten att slippa ett extra system med ett nytt lösenord. Väl 

inne på sidan kommer användaren till hemskärmen där länkar till alla systemets funktioner finns. 

Dessa funktioner är i senaste versionen:Hitta examinator, Hitta student, Lägg till examinator, 

Pågående examensarbeten och Mina uppgifter. 

Hitta examinator är en funktion som Studenter och Studierektorer har rättigheter till. Den är till för 

att låta studenter leta efter möjliga examinatorer för deras examensarbete. Funktionen är även till 

för studierektorer som kan leta efter examinatorer som passar ett visst examensarbete och därefter 

vill föreslå en matchning av student och examinator. En överblick över hur många examinatorer 

som har tid över för examensarbeten kan lätt ges via denna funktion.

Hitta student är en funktion som Examinatorer och Studierektorer har rättigheter till. Funktionen är i 

huvudsak till för examinatorer som behöver ett examensarbete att examinera. I den här funktionen 

kan de lista alla studenter anmälda till examensarbete, de kan också välja att endast visa de 

studenter som har en färdig eller påbörjad projektplan. Studierektorer kan också göra samma saker, 

men i syftet att hitta en matchning utav student och examinator.

Lägg till examinator är en funktion som endast studierektorer har rättigheter till. Här kan 

studierektorn lägga in en ny examinator i systemet eller redigera en redan existerande examinators 

max antal examinationer.

Pågående examensarbeten är en funktion som alla tre typer av användare har rättigheter till. För 

studenterna funktionen fyller syftet att hitta ett examensarbete att opponera på. De kan välja inom 

olika områden för att sortera ut områden som inte intresserar studenten. För examinatorerna och 

studierektorerna är funktionen mest till för att få en överblick över pågående examensarbeten och 

hur de ligger till.

Mina uppgifter är en funktion som alla tre typer av användare har rättigheter till. Där listas den 

information som sparas om användaren, vilket examensarbete de utför eller examinerar, registrerad 
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mejl adress och andra medel för kontakt. Här kan användaren redigera saker som lösenord och 

mejladress.

Alla funktioner har en övergripande beskrivning om vad funktionen är och hur den används på 

bästa sätt. Beskrivningen ska låta den nya användaren att lätt komma in i systemet och utföra det 

användaren vill utan svårigheter. 

Kalendern sedd till vänster är meningen ska innehålla framtida möten och notiser som har med 

examensarbeten att göra. Ingen av kalenderns tänkta funktionalitet är implementerade i senaste 

versionen. I samband med kalendern behöver även extra funktionalitet för att boka möten och 

redovisningar. Detta är funktioner som är specificerade i kravspecifikationen men som inte 

prioriterades högt och har därför inte blivit implementerade än. Inför utvecklingen av funktionen 

användes följande definition. 

Funktionen är tillgänglig för användare av typen studierektorer och examinatorer. Huvudsyftet för 

funktionen är att skapa händelser i en personlig kalender på hemsidan. Dessa händelser kan vara en 

redovisning eller ett möte. Examinatorn eller Studierektorn kommer först på något sätt överens med 

de inblandade om en tid och datum som fungerar. Sedan registreras händelsen med information om 

tid, datum, plats och mejladresser för alla inblandade. Till sist skickas ett mejl ut till alla inblandade 

som har alternativet ”Mottag mejlnotiser” valt i Mina uppgifter.
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Alternativet Mottag mejlnotiser i Mina uppgifter är inte implementerat än, men det skulle av 

standard sättas till att användaren vill ha ut mejl med information från systemet. Användaren skulle 

lätt kunna ändra detta genom att avboka en ruta.

I skrivande stund ligger hemsidan på den lokala adressen localhost/examaid och åtkomst ges endast 

för användare inom samma nätverk. Men i och med att systemet blir klart är målet att hemsidan 

kommer ha adressen www.kth.se/examaid.

Skillnaden mellan förra versionen och den senaste är användningen utav inloggningssystem med 

hjälp av sessioner. Innan detta implementerades kunde sidorna nås av vem som helst som kände till 

URL för de olika funktionerna.

6.3 Sammankoppling

För att webbapplikationen och databasen ska kunna konversera med varandra måste 

webbapplikationen logga in på databasen och upprätta en koppling. Detta görs med hjälp av kod 

som visas på bilden nedan. Funktionen mysql_connect tar tre parametrar vilka är adressen för 

servern, användarnamnet och lösenordet. Sedan körs mysql_select_db som ansluter till servern och 

väljer sedan databasen examaid att arbeta i.
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Sedan när kopplingen är gjord går det att skicka frågor till databasen med hjälp av funktionen 

mysql_query();. Denna funktion tar en sträng som inparameter, denna sträng innehåller den SQL 

kod som skall köras av databasen. Till exempel kan strängen innehålla ”SELECT * FROM student” 

som skriver ut alla studenter i en lista. Denna sträng skickas sedan som en SQL-fråga från hemsidan 

till databasen. När frågan har hanterats av databasen svarar den med ett SQL-svar som tas emot av 

hemsidan och kan sedan användas för att till exempel lista alla studenter som har en projektplan 

men saknar examinator.

6.4 Utvärdering

Inga tester utfördes på grund av tidsbrist, det är därför svårt att utvärdera lösningen som tagits fram. 

Men eftersom alla krav kunde uppfyllas antas att utvärderingen av lösningen i dagens skick skulle 

utvärderingen nog vara omfattande negativ.

6.5 Validering

För att kvalitetsförsäkras kvalitativa arbeten  kontrolleras etik, trovärdighet, pålitlighet, 

användbarhet för utomstående studier och försäkran att studien inte påverkats utav egna åsikter eller 

tankar.
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6.5.1 Etik

Etiken kontrollerar om de lagar och förhållande sätt som finns inom studiens områden har följts 

ordentligt[16]. Funktionen att registrera studenterna till kursen och sedan rapportera in deras betyg 

använder sig av studenternas personnummer. I samband med att studenten gör färdigt sitt 

examensarbete försvinner alla uppgifter om studenten och dess arbete från databasen. Detta i 

enlighet med lagen. Dock är funktionaliteten att rapportera in betyg eller registrering till kursen inte 

tillgänglig i senaste versionen, därför används idag inte personnummer på något sätt för att inte 

bryta mot personuppgiftslagen §9 c),e) och f).  Dessa finns i sin helhet i bilaga B.

6.5.2 Trovärdighet

Trovärdighet uppnås genom att en uppsats är både sann och säker[39]. Med sann menas att 

resultaten av studien reflekterar situationen korrekt[39] och med säker menas att studiens resultat 

bärs av bevis[39]. En vanlig metod för att säkerställa trovärdighet är triangulering[39], där studiens 

resultat studeras från många olika perspektiv[39]. Triangulering kan uppnås genom att använda 

många olika metoder under studiens gång[41]. En annan metod är att med en förlängd fältstudie få 

ett bredare spektrum data, och utifrån det dra mer trovärdiga slutsatser[41]. För att säkerhetsställa 

bevisen är mekanisk inspelning(video- eller ljudinspelning) utav datainsamlingen[41] eller att ta 

med citat från deltagarna i studien[41] bra metoder.

Denna uppsats inkluderar citat från intervjuerna men ingen övrig metod som triangulering eller 

förlängd fältstudie användes. Detta ger svaga bevis för att bära studien och ingen försäkran om att 

studien reflekterar situationen korrekt. 

6.5.3 Pålitlighet

Pålitlighet betyder att liknande resultat borde uppstå om forskningen görs om av någon annan[42]. 

Även om detta är svårt för en kvalitativ studie där situationen kan förändras med tid[42] finns det 

metoder som tillåter en pålitlighet som är duglig. Dessa metoder innefattar bland annat att designen 

av studien med upplägg, metoder och genomförande är väl dokumenterad[42]. Sedan är väl 

dokumenterad datainsamling är betydande för pålitligheten[42]. Till sist bör en reflektion göras över 

studien för att utvärdera hur effektiv processen som använts var[42].

Valet av metoder och genomförandet av studien har dokumenterats väl, däremot så är insamlingen 

av data in lika väl dokumenterad. Endast en mängd nyckelord finns att tillgå från intervjuerna. 

Mycket av det som sades på intervjuerna arbetades samma dag in uppsatsen. Därför är det svårt att 
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avgöra pålitligheten utav denna studie.

6.5.4 Användbarhet

Försäkran att studien inte blivit påverkad av någons personlighet är svårt då det alltid är en 

människa som utför studien[42]. En metod som anses vara bra för att förhindra personlig påverkan 

är triangulering som tillåter samma område att studeras från flera synvinklar[42]. Om en studie 

presenterar alla möjliga metoder och sedan väljer en av dessa metoder och motiverar valet, då kan 

läsaren själv avgöra till vilken grad studien kan anses som opåverkad av någon personlighet[42].

För att utomstående studier ska kunna använda material från en studie är det viktigt att vara tydlig 

när resultat och slutsats presenteras[19].

De flesta relevanta och populäraste metodernas teori presenterades och sedan valdes några metoder 

som ansågs passa denna studie. Valet motiverades utav vad som ansågs passa bäst för studien och 

vad som ansågs vara möjligt att utföra inom studiens tidsram. Det är därför upp till läsaren att 

avgöra hur stor personlig inverkan som denna uppsats upplevt.

Presentationen av resultatet kan anses tydligare tack vare de bilder som bifogats, det kan öka 

överblicken av systemet och därmed öka förståelsen för resultatet. Slutsatsen är kort och koncis och 

kan därför kanske vara av värde för andra studier. 
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7.Slutsats och diskussion

Denna uppsatsrapport presenterar ett system som kan användas som inom hanteringen av 

examensarbeten på Kungliga Tekniska högskolan. Målet med uppsatsen var att presentera en 

kravspecifikation och en prototyp till möjligt system, sedan skulle denna prototyp implementeras in 

i KTHs nätverk. Långsiktigt är målet att systemet ska kunna användas för att underlätta hanteringen 

utav examensarbete på KTH och även underlätta för studenter att komma in i processen.

För att hitta vad för funktioner ett system måste kunna erbjuda för att hantera administrationen av 

examensarbeten genomfördes det intervjuer med de som idag jobbar med administrationen. 

Resultatet från intervjuerna sammanställdes till en kravspecifikation som sedan användes som bas 

för att bygga upp systemet.  En databas byggdes med hjälp av en WAMP-server som implementerar 

MySQL. En representation av databasen skapades i form av ett UML-diagram. En simpel 

webbapplikation skapades för att testa databasen och få ett hum om hur det skulle kunna se ut i en 

färdig produkt. Studien uppnådde verken sitt syfte eller mål till fullo, men svarade till viss gräns 

frågeställningen för studien.

”Hur bör ett system för hantering av examensarbeten vara utformat för att stödja både  

examinatorer och studenter?”

Svaret som studien kom fram till är en blandning utav kravspecifikationen, databasen och 

prototypen som skapats. Sammanfattat behövs det en databas med några få byggstenar och ett 

lättförstått gränssnitt som kommunicerar med varandra via PHP eller Javascript. Studien kan ses 

som några riktlinjer för fortsatt arbete inom området.

7.1 Diskussion

Hur effektiva var de metoder som valdes under studien? Att välja intervjuer kan ha varit den bäst 

anpassade metoden, men även enkäter skulle till viss mån ha fungerat men utan att leverera samma 

djup. En sak som skulle kunnat utföras annorlunda var valet av människor att intervjua. Diversiteten 

på de intervjuande var näst intill obefintlig då endast ett fåtal examinatorer intervjuades. Detta kan 

leda till att en skev och riktad bild av verkligheten dokumenteras. Skulle studien göras om borde 

fler intervjuas, examinatorer och studenter för att få en mer korrekt bild utav verkligheten.

Att analysera data fortgående samtidigt som intervjuerna skedda hjälpte till att få det mesta utav 

intervjuerna. Eftersom ingen förkunskap fanns inom området hjälpte det komma fram till mer 
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relevanta frågor. Men en nackdel med att ändra frågor mellan intervjuerna är att alla intervjuade inte 

fick samma frågor. Det gör det svårare att avgöra trovärdigheten hos studien och avgöra om bilden 

av verkligheten som växer fram är sann.

Under studiens gång hittades få heltäckande metoder som hanterar skapandet utav en databas, 

därför kunde endast ett val mellan två snarlika metoder göras. Valet fungerade dock bra för syftet 

och inga större nackdelar märktes med de tre faserna konceptuell, logisk och fysisk design. Dock 

för att bli en färdig produkt borde även databasen normaliseras för att undvika redundans och de fel 

som kan uppstå med det.

Valet att inte använda någon speciell metod vid utvecklingen av webbapplikationen var ett extremt 

dåligt val. Eftersom endast lite förkunskaper fanns tog utvecklingen av den simpla webbapplikation 

mycket längre tid än vad som behövs. Skulle studien göras om borde det studeras vilka metoder 

som finns för att utveckla en webbapplikation och sedan därefter göra ett medvetet val.

För att utvärdera systemet var det meningen att en återkoppling till dessa nyckelpersoner skulle ske 

för feedback. Men i brist av tid föll det utanför projektet. Därför kan inte val av testerna motiveras 

verken för eller emot.

Valet av skriftlig rapport fungerade anses vara ett bra val. Det behövdes dock läggas extra tid på 

skrivandet av instruktionsfilen, men den tiden tjänas snabbt in om instruktionsfilen är så fullständig 

att ingen annan support för systemet behövs.

Syfte med uppsatsen var att presentera ett system för hantering utav examensarbeten genom att väga 

och diskutera de åsikter som dyker upp under insamling av data. Sedan skulle detta användas som 

grund för utveckla ett system som uppfyller de grundläggande behoven som noteras.

Relaterat till syftet är resultatet inte uppfyllt, de åsikter som kom upp under intervjuerna vägdes inte 

mot varandra eller diskuterades. Det som gjordes var att endast räkna liknande åsikter och anta att 

om antalet var över tre bör funktionaliteten implementeras. Däremot kunde även detta användas 

som en grund till utvecklingen av ett nytt system.

Både en kravspecifikation och en prototyp till möjligt system skapades. Men prototypen innehåller 

endast några få basfunktioner av vad prototypen borde implementera. Som det ser ut idag kan inte 

prototypen underlätta i hanteringen utav något examensarbeten. Men med vidareutveckling av 

prototypen kan detta mål möjligtvis nås.
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7.2 Fortsatt arbete

Prototypen är fortfarande i ett tidigt stadium av utvecklingen, därför lönar det sig nog att för 

fortsatta studier att utgå från kravspecifikationen framtagen. Även om databasens design har 

dokumenterats har den inte testats fullt ut, vilket betyder att omärkta kritiska fel skulle kunna 

gömma sig i designen. Hemsidan har inte dokumenterats i större utsträckning vilket gör det svårt att 

använda som bas för vidare utveckling.
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Bilaga A 

Användarfall:

Användare i systemet:

• Studierektor

• Student

• Examinator

Vad användarna vill göra:

Studenter:

1. Leta examensarbete att opponera på.

2. Leta examinatorer.

3. Leta information om examensarbeten, mallar osv.

4. Bestämma datum som de kan redovisa på.

Examinatorer:

1. Leta studenter att examinera.

2. Frächa upp minnet om ett examensarbete innan ett möte.

3. Boka tid för redovisning för ett examensarbete.

Studierektor:

1. Föreslå studenter till examinatorer.

2. Leta efter studenter att examinera

3. Fräscha upp minnet om ett examensarbete innan ett möte.

4. Boka tid för redovisning för ett examensarbete.

5. Kontrollera examensarbeten som dragit över tiden(1år)

6. Hanterar information om examensarbeten.

7. Lägga till en ny Examinator i systemet.
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Vanliga användarfall:

SR2, SR3, SR4, E2, E3 och S2.

Studierektor.

Studierektor är den användare som har störst rättigheter i systemet och fungerar i vissa fall som en 

administratör. De är få till antalet men nästan viktigast för systemet. Med Studierektor menas de 

användare som har anställning som studierektorn vid SCS-skolan på KTH.

Fall 1 (SR1)

Studierektor loggar in, har tillgång till en lista av examensarbeten som behöver 

examinator/handledare. Genom att trycka på knappen ”föreslå examensarbete” kommer en lista med 

examensarbeten inom det område som examinatorn är specialiserad i upp. Om det inte finns något 

område specificerat för examinatorn  kommer alla examensarbeten upp i listan. Från den listan kan 

studierektorn läsa om de olika examensarbetena och välja de arbeten som anses passa till den valda 

examinatorn.  Efter alla lämpliga examensarbeten har valts kan studierektorn trycka på knappen 

”föreslå”.

Fall 2 (SR2)

Studierektorn loggar in, ser att de inte har fullt sin kvot av examensarbeten. Studierektorn väljer då 

att gå in på ”hitta Exjobb” och väljer där vilket område de är intresserade i och trycker sedan på 

”sök”. Då kommer en lista med examensarbeten i det valda området, om inget område definieras 

kommer alla examensarbeten upp. Därifrån kan de läsa projektbeskrivningar genom en länk till 

projektbeskrivningen och välja om de vill examinera det projektet. Om de vill examinera ett projekt 

trycker de på ”examinera projekt” och accepterar sedan valet en extra gång.

Fall 3 (SR3)

Studierektorn loggar in och ser i kalendern att de har ett möte för ett visst examensarbete, 

studierektorn kan då trycka på dagen för mötet för att komma till projektförklaringen. Om flera 

möten är bokade under samma dag kommer en popup där studierektorn väljer vilket examensarbete 

som önskas studeras. 

Alternativt går examinatorn in via ”mina Examensarbeten” och tittar igenom listan av 
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examensarbete den hanterar, för att sedan klicka på projektet som önskas studeras.

Fall 4 (SR4)

studierektorn loggar in och tar sig till ”boka tid” och väljer där från en lista av studierektorns 

examensarbeten vilket examensarbete bokningen gäller. Där efter trycker studierektorn på ”hitta 

tid” och en lista med passande tider kommer upp. En passande tid är en tid som finns på en dag 

godkänd av studenten och vid en tid verken studenten eller studierektorn är redan uppbokad inom 

systemet. När en lämplig tid hittats trycker studierektorn på boka tid och godkänner sedan det igen.

Fall 5 (SR5)

Flagga skapas som studierektor ser via startsidan om någons examensarbete dragit ut längre än 1 år, 

genom att trycka på flaggan får studierektorn information om examensarbetet och information om 

studenten, studierektorn har sedan en vecka på sig att göra valet att ta bort examensarbetet eller 

förlänga tiden på det.

Fall 6 (SR6)

Studierektorn loggar in, går till ”exjobb info” och trycker på ”lägg till länk”, där definieras vilket 

område det tillhör(till exempel referensguider). Om området inte finns får studierektorn ange ett 

nytt område, sedan skriver studierektorn den nya länken in i ett text fält och trycker sedan på ”lägg 

till”.

Fall 7 (SR7)

Examinator.

Examinatorerna kommer använda systemet mest för att hålla koll på sina examensarbeten och boka 

in redovisningar för dem. Med examinator menas en användare som jobbar som examinator på 

SCS-skolan på KTH.

Fall 1 (E1)

Examinator loggar in, ser att de inte har fullt sin kvot av examensarbeten. Ser listan med förslagna 

examensarbeten, men finns det inget där eller om inget examensarbete passar dem. Öppnar 
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examintorn ”hitta ExJobb” och väljer där vilket område de är intresserade i och trycker sedan på 

”sök”.  Då kommer en lista med examensarbeten i det valda området, om inget område definieras 

kommer alla examensarbeten upp. Därifrån kan de läsa projektbeskrivningar genom en länk till 

projektbeskrivningen och välja om de vill examinera det projektet. Om de vill examinera ett projekt 

trycker de på ”examinera projekt” och accepterar sedan valet en extra gång.

Fall 2 (E2)

Examinatorn loggar in och ser i kalendern att de har ett möte för ett visst examensarbete, 

examinatorn kan då trycka på dagen för mötet för att komma till projektförklaringen. Om flera 

möten är bokade under samma dag kommer en popup där examinatorn väljer vilket examensarbete 

som önskas studeras. 

Alternativt går examinatorn in via ”mina Examensarbeten” och tittar igenom listan av 

examensarbete den hanterar, för att sedan klicka på projektet som önskas studeras.

Fall 3 (E3)

examinatorn loggar in och tar sig till ”boka tid” och väljer där från en lista av examinatorns 

examensarbeten vilket examensarbete bokningen gäller. Där efter trycker examinatorn på ”hitta tid” 

och en lista med passande tider kommer upp. En passande tid är en tid som finns på en dag godkänd 

av studenten och vid en tid verken studenten eller examinatorn är redan uppbokad inom systemet. 

När en lämplig tid hittats trycker examinatorn på boka tid och godkänner sedan det igen.

Studenter

Studenterna kommer använda systemet dels för att hitta information om hur examensarbeten utförs 

och dels hitta examinator och ett examensarbete att opponera på. Med student menas någon som 

studerar ett master eller kandidat program som hanteras av SCS-skolan på KTH. Av 

användartyperna är studenterna störst till antalet.

Fall 1 (S1)

Student loggar in  och om inte flaggan ”Har examintor” visas tar sig studenten in på ”leta 

examinator” och väljer sedan område examensarbetet berör. Sedan trycker studenten på ”sök” och 

en lista över alla tillgängliga examinatorer i området kommer upp i en lista. Om inget område anges 
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kommer alla lediga examinatorer upp. Sedan kan studenten trycka på föreslå examensarbete genom 

att trycka på ”skicka förfrågan”

Fall 2 (S2)

Studenten loggar in och trycker på ”opponera”, där finns en lista med alla examensarbeten som 

behöver en opponent uppdelade i kandidat och master examensarbeten och inom den uppdelning är 

de sorterade efter områden. Studenten kan då välja att opponera på ett arbete genom att trycka på 

”opponera” och sedan godkänna det igen i en popup. 

Fall 3 (S3)

Studenten loggar in och går till ”exjobb info” och hittar där länkar till material som kommer hjälpa 

studenten under processen av examensarbetet. Materialet är sorterat efter ämnesområde, 

referensguider, mall för uppsats osv.

Fall 4 (S4)

Student loggar in och checkar i att examensarbetet är klart att redovisas och anger så många dagar 

som möjligt inom en månad framåt då studenten kan redovisa. Om inga dagar lämnas skickas en 

flagga med till den aktuella examinatorn som meddelar att examinatorn och studenten måste 

gemensamt komma överens om en tid.
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Bilaga B: 

Personuppgiftslagen

Hämtat från https://lagen.nu/1998:204#P9S1 

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter
9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

• a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
• b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god 

sed,
• c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål,
• d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det 

för vilket uppgifterna samlades in,
• e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till 

ändamålen med behandlingen,
• f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålen med behandlingen,
• g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, 

aktuella,
• h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana 

personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen, och

• i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 

behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

• a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den 
registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

• b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
• c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
• d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
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• e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter 
lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, 
eller

• f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige 
eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna 
tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd 
mot kränkning av den personliga integriteten.
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Bilaga C:

Intervjuer

Nedan följer intervjuerna som utförts under våren 2014 på Kungliga tekniska högskolan angående 

hanteringen utav examensarbeten. 

Fråga ett är ”Kan du beskriva din nuvarande arbetsprocess som rör examensarbeten, från att de 

börjar tills de avslutas?”.

Fråga två är ”Vilka problem eller flaskhalsar finns det i processen du just beskrev?  ”.

Fråga tre är övrig information insamlad under intervjun.

Person 1(examinator vid scs):

1. Student hittar examensarbete → Student Kontaktar oss → Examinator accepterar uppgift → 

Student registreras på kursen →  Möten organiseras och genomförs → Bokning av 

redovisning och opponering sker → Betyg för arbetet rapporteras in till Ladok.

2. ”De största problemen idag är att få opponeringen och redovisningen att fungera”, ”En 

förbättring vore att föra över ansvaret att hitta opponenter från examinatorerna till 

studenterna. Om drivet kommer från studenten underlättas processen för oss(examinatorer)”, 

”Oftast är det endast Studenten, examinatorn och handledaren närvarande vid 

redovisningstillfället, vilket inte är så kul för den som ska redovisa.”, ”Kommande 

redovisningar läggs upp på www.ict.kth.se/info/GRU/Events/ men det är inte många som 

använder den”.

3. Person 1 tog även upp ämnen som om KTH kanske ska flytta sig från SU baserade verktyg 

(så som daisy) i det långa loppet och tyckte att processen fungerade bra när den väl var 

igång. Även om textrutan i Daisy som används för att hålla reda på noteringar och 

information från mötena är något kort. Ett annat system är framtaget under ett tidigare 

examensarbete för att lösa vissa av dessa problemen, det heter Exit.

Person 2(Avdelningschef scs):

1. Studenten har examensarbete → kontaktar studierektor → studierektor matchar student med 

lämplig examinator → examinator accepterar att uppdrag → Studenten registreras i Ladok 

via administrationen → Studenten gör sitt arbete → Redovisningarna och opponeringen 
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utförs → Betyg rapporteras in till ladok.

2. ”Studenter har inte en kontaktperson som tar hand om alla frågor runt deras examensarbete.

Istället skickas de runt till olika handläggare för olika typer av frågor.”, ”Speciellt är det 

svårt att få ordning på matchningen av examensarbetare och examinatorer och handledare. 

Ibland måste studenter fråga runt i flera veckor eller ibland månader innan de får en adekvat 

kontakt med en examinator, en handledare, ett företag.”, ”Programansvariga borde få en 

större roll i detta arbete eftersom de rimligen borde känna ”sina” studenter lite bättre.”, ”När 

kommunikationen inte fungerar mellan examinator och student t.ex. eller om ett företag 

dragit sig ur ett examensarbetsprojekt så kan det dröja länge innan jag som studierektor eller 

avdelningschef får veta om detta.”, ”Det finns ingen överblickbarhet idag, jag har ingen 

aning om vilka arbeten som alla utför”.

3. Person 2 tog även om problem med att utbildningskanseliet bara varnar ungefär hur många 

som kommer att utföra examensarbete den perioden, vilket gör att det blir svårt för de 

ansvariga att veta hur många examinatorer som behövs och hur många timmar de måste 

åsätta examensarbeten. Även att det saknas något medel för kommunikation idag, vilket gör 

det enormt svårt att veta vem som sagt vad och vem som pratar med vem. Någon äggklocka 

skulle behövas för att hitta de som tagit ett uppehåll eller valt att lägga ner examensarbetet. 

Idag upptäcks endast de studenter som aktivt söker kontakt hos oss.

Person 3 (Studierektor scs)

1. Student kontaktar mig → Jag skickar ut förslag till olika examinatorer → de svarar ja eller 

nej → om nej skickar jag till en ny uppsättning examinatorer → när examinator accepterat 

uppdraget börjar studenten med sitt arbete och skriva uppsatsen → flertal möten hålls för att 

kontrollera studentens uppsats och att studenten är på rätt väg → uppsats godkänns för att gå 

upp och redovisa → mejl skickas till studenter för att samordna en redovisning och 

opponeringar → Studenten omarbetar uppsatsen en sista gång och lämnar in → examinator 

rapporterar in betyg till ladok.

2. ”Jag kan inte veta vilka examinatorer som har fullt upp med examensarbeten”, ”Det  är bra 

med student driven verksamhet, eftersom de får större ansvar över sitt eget arbete och vi 

belastas inte lika mycket. Men tänk på att det kan vara dåligt med kända personer då 

systemet kan utnyttjas till annat”, ”Om inte ens egna studenter kan opponera varandra måste 

kontakt tas med andra examinatorer för att se om deras studenter är redo för redovisning. 

Det kan ta tid att hitta en student som kan opponera”.
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3. Scipro (som används av Stockholms universitet) anses vara en dålig lösning till problemet, 

detta beror bland annat på att Scipro implementerar milstolpar peer-per-view, gamla 

examensarbeten ligger kvar och för många funktioner ger en stökig vy. Milstolpar måste 

uppnås innan fortsatt arbete kan utföras, därför kan processen stoppas på grund av icke 

inrapporterade milstolpar. 
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	As of today the handling of degree projects, both bachelor and master, are far from optimal at the Royal Institute of Technology. The administration of these subjects are tedious, time consuming and confusing. There exist no mean to efficiently match students and examiners, just the task for a student to register to a degree project consist of multiple steps involving many people. The solution is a system which goal is to make multiple things related to degree projects easier to handle. The system consists of two main components, one database and one web application. The web application enables users to gain access to lists residing in the database. To find what functions this system needs to achieve it's goal will be derived from interviews with people who are working with administration of degree-projects today. These functions will be summarized into a list of criteria, which is used as a base when designing the system. To evaluate the system, further discussions  with the key persons from earlier is made. The result of this thesis consist of  the presentation of asystem that can supply the functionality needed. The main goal is to achieve a prototype, which is usable by students and examinators. Examples of subjects related to this problem is administration, distributive systems and  the linking of resources.
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