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Abstract [En] 
For a mobile application with focus on search functionality to be able to run 
smoothly, it is important to provide relevant search result based on user input. 
This report is to investigate how to implement a search function, to provide 
appropriate answers. The project consists of developing a recipe application 
with basic functions. The focus will be towards the search algorithm, how it will 
be designed. To find out what users consider is relevant, a study is done with 
88 participants. The results of the survey were evaluated, and remained as an 
underlay for what should be searchable and how to implement the search 
function. Creating a good search function proved to consumes a lot of time and 
resources. The mobile application was completed with the desired functionality, 
which was provided from the survey. 
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Abstract [Sv] 
För att en mobilapplikation med fokus på sökfunktionalitet ska fungera väl, är 
det viktigt att sökfunktionen ger relevanta resultat baserat på användarens 
sökningar. Den här rapporten har i syfte att undersöka sökfunktionen kan 
implementeras för att ge relevant svar. Projektet består av att utveckla en 
receptapplikation med grundläggande funktionalitet, där fokus är hur 
sökalgoritmen ska utformas. För att ta reda på vad användare anser relevant 
har en undersökning gjorts med 88 deltagare. Resultatet av undersökning har 
utvärderats och legat som underlag för vad som ska vara sökbart samt hur 
denna sökfunktion bör implementeras. Att skapa en bra sökfunktion visade sig 
vara både resurs- och tidskrävande. Mobilapplikationen färdigställdes med 
önskad funktionalitet, där sökningsalternativen är baserade på vad 
undersökningen visade. 
 
Nyckelord  
Android, Java, JavaScript, Applikationer, Receptapplikation, Sökfunktion, 
Smartphone, Undersökning, Mjukvaruutveckling  
 



 
  iii 

Förord 
Vi vill tacka Slagkryssaren AB och vår handledare Oskar Henriksson för att de 
har låtit oss vara på deras kontor och utveckla vår applikation. Vi vill även tacka 
dem för all hjälp vi fått med att planera och utveckla vår receptapplikation. Det 
är bland det roligaste vi gjort under vår utbildning. Vi vill även tacka vår 
handledare Göran Andersson och vår examinator Anders Västberg för att de 
hjälpt oss att genomföra detta examensarbete.  Vi vill också tacka alla som 
deltagit i vår undersökning. 
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1 Introduktion 

Matlagning har alltid varit en viktig del i människors vardag. Recept och 
matkulturer har vuxit fram oberoende av varandra. Avgörande för utvecklingen 
av matlagning har varit vilka lokala råvaror som funnits till hands. Recepten 
har förfinats genom generationer och förts vidare med hjälp av tal och skrift. I 
dagens moderna samhälle har vi tillgång till ett stort utbud av ingredienser och 
recept. Vi har stiftat bekantskap med många olika matkulturer, och har därför 
ett varierande utbud av olika recept. Men trots ett rikligt utbud tillagar vi oftast 
de recept vi redan kan eller känner oss bekväma med att tillreda. Det här beror 
till stor del på att vi inte har nya recept lättillgängliga vilket gör att vi faller 
tillbaka på de recept vi redan kan. Med dagens teknik finns det stora 
möjligheter att göra recept mer tillgängliga.  
 
De flesta av oss använder sig av mobiltelefoner dagligen och har dem alltid nära 
till hands. Dagens mobiltelefoner kallas för smartphones då de innehåller en 
mängd av olika funktioner utöver telefontjänsten och de ersätter även annan 
elektronik [1, 2]. Därför lämpar sig smartphones väl för att hämta recept och 
inspiration ifrån. Du kan slå upp och söka på recept i affären såväl, som hemma 
när du sitter och planerar maten. Även under själva matlagningen är recepten 
tillgängliga via smartphone. Det är då enkelt att snabbt och smidigt ta fram 
receptet i telefonen, när du inte riktigt är säker på, hur mycket av en viss 
ingrediens du ska använda dig av, eller när du inte vet hur länge något ska 
tillredas. För att underlätta matlagningen bör dessa funktioner finnas i en 
mobilapplikation [2]. Applikationen ska innehålla lämpliga funktioner för att 
hjälpa användaren att variera sin matlagning och för att inspireras till att testa 
nya receptet. 
 
Det finns redan mobilapplikationer som är till för att söka recept i. Men vi anser 
att de inte tillhandahåller önskad funktionalitet eller är för komplicerade att 
använda. Sökningar ger inte tillräckligt avgränsade resultat, vilket oftast 
resulterar till att det fortfarande är svårt att komma fram till ett beslut, om 
vilken maträtt som ska lagas.  
 
Examensarbetet har utförts hos företaget Slagkryssaren i Stockholm. 
Slagkryssaren AB är ett IT konsultföretag som grundades 2009. Slagkryssaren 
är ett företag som inriktar mot mjukvaruutveckling där deras speciella styrka 
ligger hos programmering mot mobila plattformar, back-end, Cloud 
Computing, artificiella neurala nätverksteknik och mjukvaruarkitektur. 
Slagkryssaren AB har bidragit med handledning och stöd vid planering av 
applikationen och under utvecklingen av applikationen. 

1.1 Bakgrund 

Applikationen som beskrivs i denna rapport kommer att bestå av två 
huvudsakliga delar. Först har vi front-end, det som användaren har i sin telefon 
och som syns. Där visas resultatet av sökningar och de olika sidorna av 
applikationen [3]. När en användare av applikationen gör en sökning 
formaterar front-end om det till en önskvärd struktur, och skickar sedan över 
söksträngen till back-end. Back-end är den del som ligger på en server och 
sköter kommunikationen med de olika användarna. Därefter kommer back-end 
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att göra sökningar i vår databas med söksträngen som skickades från front-end. 
Svar tas emot av back-end och skickar därefter vidare till front-end så att det 
blir tillgängligt för användaren. Back-end sköter även funktionalitet gällande 
användare och inloggningar. Den sista delen är databasen. Där lagras recept 
och ingredienser i lämpliga datastrukturer. Databasen ger svar på förfrågningar 
till back-end, som i sin tur skickar data till användaren [3]. 
 

För att användare ska vilja använda applikationen krävs det att applikationen 
ger relevanta svar, på sökningar gjorda av användaren [4]. Det är flera aspekter 
som måste tas hänsyn till, när texten som användaren matar in ska översättas 
till något som går att söka efter i applikationen. Ett exempel är att felstavningar 
bör hanteras för att visa rätt resultat vid en sökning. Överflödiga ord måste 
antingen tas bort eller översättas till booleska uttryck. Sökningen ”kyckling med 
ris” ska resultera i ett resultat, där varje maträtt innehåller både ris och 
kyckling. Ett felaktigt resultat skulle vara recept med kyckling, men utan ris.  

1.2 Sökfunktioner 

Sökfunktionen anses vara en viktig funktion för många applikationer [5]. 
Speciellt de som är på något sätt kopplade till en databas. Ju större mängd 
information lagrad i databasen, ju viktigare är det att sökfunktionen kan 
presentera fram relevant information, och gärna inom rimlig tid. Eftersom vår 
applikation har i uppgift att hantera stora mänger information, är 
sökfunktionen viktig för receptapplikationen. 

1.2.1 Tidigare forskning  

Det finns tidigare forskning om sökfunktionalitet och hur sökfunktioner kan 
implementeras [6, 7, 8]. Skillnaden mellan dessa uppsatser gentemot vårt 
projekt, är att exjobben antingen är mer omfattande gällande sökfunktionalitet 
eller specificerat sig mot andra teman än vårt, som är matlagning. Vissa av 
artiklarna är gjorda kring implementationer som är webblösningar och några 
är implementerade som mobilapplikationer. Däremot är alla relevanta, då 
uppsatserna fungerar som en bas för att ge oss idéer till hur vi kan utveckla vår 
applikation. 
 
I examensarbetet utfört av Anna Anderssons [6] går det att fastställa att 
sökfunktionen spelar en väldig viktig roll för applikationer. Ur examensarbetet 
som är utfört av Jesper Annebäck [7] framhävs det, att det är svårt att 
presentera fram relevant resultat. Författaren går igenom flera sätt att 
presentera resultat där han även redogör hur effektivt varje presentationssätt 
är. De uppsatser som vi läst antyder att sökfunktionen är en viktig funktion för 
de flesta applikationer, vilket framgår i [6, 7]. Från examensarbetet från Fong 
Cheng [8] står det om hur sökfunktioner kan implementeras.  

1.3 Problem 

Ett vanligt återkommande problem med applikationer, både för mobillösningar 
och webblösningar, är hur sökfunktionerna ska vara strukturerade. Problemet 
gäller för alla applikationer som är kopplade till någon typ av samling av 
information, även kallat databas. Mer gemensamt är att dessa applikationer 
oftast har ett front-end, som gör den lagrade informationen tillgänglig till 
användarna. Eftersom att mängden av den lagrade informationen är stor krävs 
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det oftast någon typ av sökfunktion, för att göra det lättare för användarna att 
hitta den relevanta informationen. Det är här problemen dyker upp och ger oss 
några frågor som inte är vårt huvudsyfte att besvara. Däremot genom att svara 
på dessa frågor, hjälper det oss att svara på vår frågeställning.  

● Vad är relevant information för användarna?  

● Kommer användarna alltid söka på samma sätt?  

● Kommer olika personer som vill åt samma info söka på samma sätt?  

● Finns det ett bra sätt för att generellt kunna behaga alla användare?  

● Hur ska algoritmen vara strukturerad?  

1.3.1 Frågeställning 

Då vi planerat att utveckla en mobilapplikation, kopplat till en databas, med 
olika recept berör problemet med sökfunktionen även oss. Vi får då vår 
frågeställning. 
Hur kan vi strukturera en algoritm för att sökfunktionen effektivt ska kunna 
presentera relevanta sökresultat i applikationen utifrån indata från 
användare?  

1.4 Syfte 

Eftersom det har blivit vanligare att hitta information via webbapplikationer 
(internet), är det viktigt att applikationer har en bra sökfunktion[5]. Vi vill 
därför undersöka hur söksträngar ska översättas och tolkas, för att kunna ge ett 
relevant svar. Det vi undersöker är strukturen på databasen och översättningar 
av användarens söksträng, till termer som lämpar sig för sökningar i databasen. 
En annan viktig aspekt är hur kommunikationen mellan front-end och back-
end implementeras.  
 
Syftet med avhandlingen är att ge en bättre förståelse över examensarbetet, vad 
som har gjorts och varför. Vi vill även att rapporten tillsammans med 
applikationen ska besvara vår frågeställning. Applikationens syfte är att ge oss 
en djupare förståelse kring utveckling av mobilapplikation. Vi ska få en djupare 
förståelse för utveckling av ett back-end API, som lämpar sig för flera 
plattformar. Vi ska även skildra och analysera vår applikation ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Sekundärt är syftet med projektet att skapa en fungerande mobilapplikation för 
Android telefoner, som ett hjälpverktyg vid matlagning. 

1.5 Mål 

● Ett av våra mål är att vi får en förståelse för hur användare formulerar 

sina sökningar, för att kunna utveckla en sökfunktion som lämpar sig för 

sökningar i databas. 

● Ett annat mål är att lära oss hur stora datamängder ska hanteras där vi 

hoppas kunna ha en hög grad av effektivitet, som parallellism i 

mjukvaran vilket vi också strävar efter. 

● Back-end ska vara konstruerat så att det lämpar sig bra för 

vidareutveckling mot olika plattformar.  



4 
 

● Ett front-end för Androidtelefoner där applikationen tillhandahåller 

grundläggande funktionalitet. 

1.6 Nytta, Etik och Hållbarhet 

De som kommer att ha nytta av receptapplikationen är vem som helst, som har 
en Androidmobil och behöver ett verktyg för att få idéer till sin matlagning, eller 
helt enkelt vill ha det lättare att komma åt recept. 
 
Det finns etiska problem angående äganderätt av recept. Vi väljer att inte 
undersöka om vi får importera recept med bilder från andra 
receptapplikationer eller hemsidor. De recept som finns med i databasen 
kommer enbart vara recept, som är komponerade av oss eller allmänt kända 
recept. De bilder som finns med för att illustrera slutresultatet av ett recept, är 
bilder som inte är upphovsrättsskyddade. Dessutom är applikationen inte 
avsedd för kommersiellt bruk utan enbart för utbildningssyfte.  
 
Applikationen kommer enbart att använda sig av användarens telefonnummer 
som personuppgift. Vi avser att lagra det säkert med hjälp av en hashfunktion. 
Användarens telefonnummer kommer att köras igenom hashfunktionen. Det 
innebär att vi inte kommer att lagra telefonnummer i klartext i databasen. 

1.6.1 Hållbarhet 

Ur ett hållbarhetsperspektiv medför vår applikation till en positiv utveckling, 
då vi endast använder oss av redan existerande produkter. Däremot gör 
mobilapplikationen att smartphonen även kan ersätta böcker, datorer och 
surfplatta, när det gäller matlagning.  
 
Mobilapplikationer kan medföra en stor inverkan på hållbarutveckling. 
Applikationer kan utvecklas för att bidra till hållbarutveckling [9]. Eftersom 
mobiler är vanligt förekommande går det snabbt att sprida mobila lösningar. 
Det leder till att applikationer snabbt kan nå ut och bidra till hållbarutveckling. 
Överlag leder många användare till att applikationer får en större påverkan på 
samhället. 
 
Då produkten vi utvecklar inte är en fysisk produkt förbrukar den inte heller 
naturresurser. Å ena sidan förbrukar applikationen en liten mängd ström när 
den körs på mobilen, men inte tillräckligt för att göra en stor förändring. Å 
andra sidan utnyttjar vi befintliga resurser, som mobiltelefonen och 
återanvänder den på ett bra sätt. 
 
En bieffekt av att använda sig av en receptapplikation kan vara att det leder till 
en mer strukturerad matplanering. Där det framgår hur mycket av varje 
ingrediens som behövs för varje recept. Förhoppningsvis kan det leda till att 
användare av applikationen slänger mindre mängder överbliven mat, vilket 
både är miljövänligt och ekonomiskt hållbart. Applikationen skulle även 
försöka få användarna att välja miljövänliga val av ingredienser. Vi kan göra det 
genom att låta ingredienserna bestå av miljövänligaprodukter. På samma sätt 
som Arla gör i sin applikation med sina egna recept. Istället för en vanlig 
mejeriprodukt, står det specifikt att det ska vara en av Arlas egna produkter. 
Det kan däremot anses störande för vissa användare, om receptapplikationen 
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påtvingar användarna att köpa specifika produkter. Det skulle förmodligen bli 
dyrare för användarna om de tvingas köpa endast miljömärkta produkter, då 
dessa är oftast dyrare än vanliga produkter. 
 
Att implementera en prisuppskattningsfunktion, som för varje recept ger en 
prisuppskattning, skulle kunna hjälpa användaren att fatta bättre ekonomiska 
beslut. Prisuppskattningen kan förslagsvis skapas genom att, först låta 
användarna mata in priset de fick betala, för alla ingredienser, som sparas. En 
produkts medelpris går då att räknas ut med de sparade priserna. Produkternas 
priser kan sedan användas för att beräkna ett ungefärligt pris för hela receptet. 
Problemet med systemet, ligger i att ta fram en bra beräkning, för att få en bra 
prisuppskattning, dels på grund av att priser kan skilja sig mellan olika butiker. 
 
Applikationen kan även leda till att användare äter en mer varierad kost, än 
tidigare. Om det aktivt väljs att söka efter nyttig mat, kan det även leda till att 
användaren får ett hälsosammare matintag, som innehåller en stor mångfald 
av råvaror [10,11]. För att hjälpa användare att avgöra vad som är nyttigt eller 
inte, går det med hjälp av ikoner och symboler att berätta för användaren, om 
ett recept är nyttigt eller inte. 

1.7 Metoder 

För att besvara vår frågeställning, har vi valt att använda oss av en 
undersökning, med få kvantitativa [31] inslag. Vi kommer att analysera andra 
applikationer, som har någon typ av sökfunktion, för att kunna dra induktiva 
[31] resonemang. Speciellt kommer vi att titta på liknande receptapplikationer 
som redan är publicerade. Utöver applikationer och liknande produkter 
kommer vi även att granska utförda examensarbeten och forskning inom ämnet 
sökfunktioner. 
 
De ovannämnda är främst metoder vi kommer att använda oss av, för att skaffa 
oss en uppfattning samt en bas för att kunna besvara frågeställningen. 
Slutgiltigt för att svara på frågeställningen kommer vi använda oss av en 
empirisk [31] iterativ metod, för att utveckla en applikation. Att utveckla en 
applikation som har en sökfunktion ger oss praktiska erfarenheter. 
Utvecklingen av applikationen är på grund av att frågan är ställd på ett sätt ”om 
vi kan” vilket kräver att vi utvecklar en algoritm. Vi har därmed valt att besvara 
på frågan genom att utveckla en receptapplikation.  

1.8 Avgränsningar 

Det finns mycket som går att göra extra i vårt projekt, vilket gör det viktigt att 
tydligt avgränsa vad som ska göras. Om det inte finns någon avgränsning 
skapar det en risk för att antalet uppgifter ökar. Ökningen av uppgifter leder till 
att det blir svårt att färdigställa arbetet.  
 
Vi har därmed valt att avgränsa avhandlingen till endast försöka besvara vår 
frågeställning. I takt med avgränsningen av avhandlingen har vi valt att 
avgränsa utvecklingen av applikationen, till att endast implementera de 
funktioner som krävs för att kunna besvara vår frågeställning. Dessa funktioner 
är en sökfunktion, listvy av recept och detaljerad vy för valda recept. 
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Applikationen ska också innehålla stöd för betygsättning av recept och att spara 
favoritrecept lokalt. 

1.9 Disposition 

Kapitel 2 ger den teoretiska bakgrunden och har som syfte att ge läsaren en viss 
uppfattning om tekniken som används i arbetet. Kapitel 3 går djupare in på 
vilka arbetssätt vi valt, samt en del av de tekniska lösningar vi valt för 
applikationen. I kapitel 4 presenteras resultatet av det utförda arbetet. Kapitel 
5 tar vi fram uppfattningar och synpunkter kring vårt arbete. I referensavsnittet 
uppvisas alla våra referenser och källor. I appendix A befinner sig alla tabeller 
som används och som refereras till. Appendix B innehåller alla figurer och 
källkod som används och refereras till. Appendix C innehåller textförklaring till 
vårt API för servern. 
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2 Design av mobilapplikation 

I kommande stycke kommer vi att presentera olika tekniker och verktyg, vi valt 
att använda till vår applikation. 

2.1 Projektmetod 

Det finns flera metoder ett projekt kan genomföras med, två av dessa är Scrum 
och SEMAT. Scrum är en projektmetod, vars namn kommer från rugbyn, vilket 
symboliserar att när bollen väl sätts i spel hjälper hela laget till att få in den i 
mål. Scrum är även en så kallad agilmetod och var skapat för just 
mjukvaruprojekt. Metoden består av att inför varje period av projektet, som 
även kallas för sprints, sätter upp ett antal user-stories vilket kan ses som mål 
för varje period. Under varje sprint kommer sedan projektgruppen att 
gemensamt arbeta mot dessa mål. Det hålls dagliga möten för att snabbt kunna 
förstå hur långt projektet har gått och hur långt det är kvar. Syftet med mötena, 
är att hålla alla medlemmar uppdaterade om varandras arbete och hur långt 
projektet har gått [12,13]. User-stories brukar representeras av fysiska eller 
digitala kort. Dessa kort placeras sedan på en tavla som innehåller en tabell med 
olika kolumner. Varje kolumn representerar ett stadie, som ett mål kan befinna 
sig i. Normalt sätt är stadierna to do, in progress, done, ready for test och 
approved, men kan även bestå av färre eller fler stadier. Systemet är uppbyggt 
på ett sådant sätt för att göra det möjligt att fysiskt flytta korten mellan de olika 
stadierna. Att fysiskt kunna flytta på korten gör att det blir lättare att hålla koll 
på vilket stadie varje mål befinner sig på. 
 
SEMAT är en agilmetod. Skaparna beskriver SEMAT som en super agilmetod 
på deras hemsida under tredje stycket [14]. SEMAT är en projektmetod 
framtagen för mjukvaruprojekt. SEMAT använder sig utav enkla men 
översiktliga planeringar. Likt Scrum använder SEMAT också mål, men i detta 
fall kallas målen för alfas och används över hela projektet [14,15]. Skillnaden 
mellan alfas och user-stories är att alfas är mer översiktliga och handlar mer 
om olika stadier som projektet är i. User-stories är mer bearbetade och är olika 
för olika sprints däremot är de mer specifika angående sin uppgift. 
 
Projektmetoden vi valt är Scrum, då vi anser att vi har tillräckligt med 
erfarenhet av att arbeta med den. Vi tycker att Scrum ger en bättre överblick 
över hur det går med projektet. Utvecklingen av applikationen är uppdelad i två 
delar, front-end och back-end. Eftersom gruppen består av endast två 
medlemmar går det inte att ta varsin del av projektet helt och hållet. Det går 
inte att utnyttja alla delar av SCRUM, på grund av att gruppen består av två 
personer. För att kunna hjälpa varandra, är det snarare planerat in att varje 
gruppmedlem får ett ansvarsområde, där då personen snarare har ansvaret att 
se till att den delen blir klar, än att göra allt själv.  

2.2 Verktyg 

Operativsystemet som applikationen valdes att utvecklas mot är Android. 
Språket som kommer att användas för att utveckla mobilapplikationen är Java. 
Två olika editors valdes att användas för projektet. Intellij föredras att användas 
och kommer därmed användas för utvecklingen av mobilapplikationen. Eclipse 
valdes för att utveckla back-end då det annars krävdes en premiumlicens för att 
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kunna programmera Nodejs [16] applikationer i Intellij. Valen av de båda 
editorerna är även på grund av erfarenhet av att använda dessa två. 
 
Till all kod som skrivs kommer vi använda oss av versionshanteraren 
SourceTree. Valet av SourceTree låter oss säkerhetsspara all den kod som 
skrivs, men samtidigt som det håller reda på alla förändringar. Funktionen 
tillåter oss att enkelt återställa till en tidigare version om något går fel. Vi gjorde 
valet av SourceTree på grund av rekommendationer från Slagkryssaren. Som 
ett extra plus, kan vi dessutom med hjälp av SourceTree [17] initiera metoden 
Git-Flow [18], vilket gör det lättare att särskilja på färdig kod från kod som 
fortfarande är under utveckling. 

2.3 Synkron eller asynkron kommunikation 

När ett kommunikationssystem skapas måste frågan, om anropen till servern 
ska hanteras synkront eller asynkront ställas. Vid användning av synkrona 
förfrågningar, blockeras exekveringen tills att applikationen mottagit ett svar 
från servern. Blockerande exekvering är att föredra, om vi har data som är 
beroende av varandra. Väljer man att trots beroendet mellan data, 
implementera asynkrona anrop krävs det egna implementationer av 
synkroniseringsmekanismer. I vårt fall har vi inte några beroende mellan data. 
Vi gör enbart läsningsförfrågningar där vi tar emot ett eller flera oberoende 
recept.  
 
Applikationen ges möjligheten att exekvera vidare medan applikationen väntar 
på ett svar från servern. Eftersom vi hanterar oberoende data gör det möjligt 
för oss att implementera applikationen asynkront, utan någon 
synkroniseringsmekanism [19]. Dock har vi valt att implementera 
kommunikationen mellan front-end och back-end med HTTP förfrågningar, 
som använder sig av protokollet TCP. Det leder till att varje enskild förfrågan 
sker synkront. Förfrågningarna kan ske asynkront, vilket kan uppnås genom att 
klienten skapar och skickar flera oberoende HTTP förfrågningar parallellt. Om 
behovet av att hämta oberoende data parallellt uppstår vid utvecklingen, har vi 
med det här valet av teknik möjligheten att göra det. Ett annat scenario där 
asynkron kommunikation är att föredra, är om vi gör en implementation av 
applikationen, som gynnas av att exekvera annan kod, då applikationen väntar 
på att få svar från servern. Däremot sker inte flera förfrågningar samtidigt, då 
det inte krävs flera förfrågningar per vy i applikationen. Alltså gör vi våra 
förfrågningar synkront, trots att vi ger applikationen möjligheten att exekvera 
asynkront. Ur serverns perspektiv sker all kommunikation asynkront, då det är 
viktigt att servern ska klara av förse svar till flera klienter samtidigt [20, 21]. 

2.4 Representational State Transfer (REST) 

Kommunikationen mellan front-end och back-end sker med hjälp av ett REST 
API. REST är en arkitektursstil som lämpar sig väl för nätverksapplikationer. 
Kommunikationen sker över HTTP med hjälp av GET, POST, DELETE och 
PUT. Servern behöver inte hålla koll på vilka klienter som är uppkopplade, 
eftersom varje förfrågan från klienten innehåller tillräckligt med information 
för att ge ett svar. Att använda HTTP leder till att servern blir tillståndslös. 
Klienten behöver då inte heller känna till något annat, än en webbadress samt 
hur HTTP-förfrågningarna ska utformas. Som tidigare nämnt, i föregående 
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kapitel “Synkron eller asynkron kommunikation”, är HTTP ett synkront 
protokoll, men på applikationsnivå kan HTTP förfrågningarna implementeras 
asynkront med hjälp av REST-API. Webbapplikationer gynnas av REST då det 
skapades med syftet att vara skalbart och oberoende. Det yttersta exemplet på 
en skalbar webbapplikation som använder sig utav REST, är internet [22, 23]. 

2.5 Kommunikation och API 

Eftersom vår applikation inte har något behov av uppladdning, använder vi oss 
enbart av GET funktionen. Vi skickar med olika parametrar, beroende på om vi 
gör en sökning eller indirekt gör en förfrågan, för att få recept till vår startmeny. 
Lösningen hjälper oss att skapa en skalbar webtjänst, tack vare den 
tillståndslösa servern. 
 
Även betygsättningen sköts via en HTTP GET förfrågan. Vi skickar en förfrågan 
innehållande receptets ID samt användarens betyg [Se tabell 15]. Servern tar 
emot förfrågan och uppdaterar receptets betyg. Det nya betyget räknas sedan 
ut genom att beräkna medelvärdet av alla betyg receptet fått, och skickar sedan 
tillbaka det beräknade betyget till användarens applikation. För att säkerställa 
att en användarna inte kan betygsätta ett recept flera gånger, har vi skapat en 
tabell där vi ser vilka recept en användare har betygsatt. Om en användare 
skickar ett betyg, på ett redan betygsatt recept av den användaren, ersätts hans 
tidigare betyg till det nya.  
 
Eftersom REST är oberoende av programmeringsspråk, lämpar det sig väl för 
kommunikationen i vår applikation, som eftersträvar att vara portabel till andra 
operativsystem. För att implementera ett REST API använde vi oss utav 
Retrofit, som är ett bibliotek för att sköta REST kommunikation i java och 
Android. Retrofit klarar av både synkron och asynkron kommunikation. Vår 
implementation tillåter asynkron kommunikation, däremot utnyttjar vi inte 
detta [24]. 
 
Eftersom vi valt HTTP som ståndpunkten för vårt API, blev modelleringen av 
back-end enklare, då det finns endast tre funktioner att planera kring för 
applikationen [Se tabell 15]. Tillsammans med Nodejs kan vi då välja 
existerande moduler, vilket förminskar kodningen avsevärt. Eftersom färdiga 
moduler används, behöver vi inte längre skriva all grundkod för att få en 
fungerande webbserver.  Modulen i fråga är Express och med detta kunde vi 
snabbt och enkelt utforma ett back-end, som är lätt att bygga ut samt felsöka, 
då det mesta sköts om automatiskt [25, Se källkod 2]. 

2.6 Sökfunktionen 

Sökfunktionen består av tre delar, en för applikationen(front-end), en för 
servern(back-end) och en för databasen(back-end). Det applikationen gör är att 
ta emot en söksträng, som indata, från användaren. När applikationen har tagit 
emot söksträngen tar applikationen och ansluter sig till servern. När 
förbindelsen är ansluten skickar applikationen vidare söksträngen till servern.  
 
Det som är sökbart är ingredienser, typ av mat och sökord/nyckelord. 
Sökattributen är de svarsalternativ [Se tabell 8] som deltagarna i 
undersökningen valt, som de mest eftertraktade attributen.  
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2.6.1 Tolkning av indata 

Serverns uppgift är att ta emot söksträngen och analysera orden. Analysen sker 
genom att dela upp strängen till en lista av ord. Orden gås sedan igenom och 
läggs till en söklista, om ordet inte är en boolesk operator, vilka är och(∧), 
med(∧), and(∧), eller(∨), or(∨), utan och without. Operatorer läggs till i en 
separat lista för operatorer. Om ett ord följs utav ett annat ord och inte en 
operator, tolkas det som att det finns operatorn eller(∨) mellan dem, därför 
läggs det då till ett eller(∨) till operatorlistan [Se figur 5]. Det viktiga i analysen 
är om operatorer används, måste alla ord bibehålla sin ordning, för att kopplas 
ihop med rätt operator. Om operatorer inte används är alla operatorer likgiltigt 
med eller(∨). Eftersom alla operatorer då tolkas som eller(∨), görs det en union 
mellan träffar, detta gör då att ordningen inte spelar någon roll.  

2.6.2 Hämtning av recept-id 

När analysen av indata är klar, försöker servern hämta matchande recept-id, 
som fungerar som ett identitetsnummer för recepten, från databastabellerna 
ingredients och keywords. Hämtningen av recept-id görs genom att skicka en 
SQL förfrågan till databasen, som ber om att få alla tillhörande recept-id, till de 
ord som finns i ordlistan som skapades tidigare. Recept-id som returnerades, 
analyseras och sätts sedan ihop med hjälp av de tidigare skapade ordlistan och 
operatorlistan, genom att använda sig utav union och snitt. Eller(∨) ger upphov 
till unionen mellan två listor, med recept-id tillhörande varsitt ord och och(∧) 
ger upphov till snittet mellan två listor [Se figur 5].  
 
Om en kategori har valts innan sökningen, kommer recept-id ur listan att sållas 
bort ytterligare. Likt hur förfrågan från ingredients och keywords gjordes 
kommer en förfrågan till databastabellen categories att göras. Till förfrågan 
kommer matchande recept att returneras, d.v.s. snittet mellan den tidigare 
listan och kategorins lista. Slutgiltigt efter att listan av recept-id blivit bearbetat, 
görs en sista hämtning från databasen. SQL förfrågan ber då om all 
information, från de recept som har sin recept-id i den bearbetade listan. När 
listan med all information från recepten är mottaget skickas det vidare till 
applikationen. Applikationen kommer då att ta emot listan och presentera 
listan för användaren i listvyn. 

2.7 Front-end 

Implementationen sker enligt praxis för utveckling av androidapplikationer. 
Vår applikation består utav tre beståndsdelar aktiviteter (Activities), adapters 
och XML filer [26, 27, 28]. Aktiviteter och adaptrar är skrivna i Java. 
 
Aktiviteterna innehåller logik som sköter funktionaliteten för varje enskild vy. 
Aktiviteter sköter inladdning av den layout som definieras av en specifik XML-
fil samt gör anrop till API och adaptrar, såväl som hanterar indata från 
användaren, som en sökning eller skärmtryckning på specifika objekt. 
 
XML filerna innehåller utseendet för de olika vyerna. Filerna innehåller även 
alla objekt som innehåller data. Exempelvis, listvyn med recept och sökfält. För 
att skapa ett utseende för varje enskilt element i listan, krävs ytterligare en 
XML-fil som enbart beskriver elementets utseende. En del av dessa objekt 
innehåller statisk data, såsom filterknappen. Objektet får sitt data direkt när en 
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aktivitet startas. Listvyn som innehåller alla de recept som härstammar från en 
sökning, innehåller dynamisk data. Listvyn fylls med data av adaptrar.  
 
Adaptern förser XML objektet med dynamisk data, såsom recept och deras 
tillhörande data. Denna data tas emot och sparas i lämpliga javaobjekt, med 
hjälp av det tidigare omskrivna REST API, som förklaras i nästa kapitel. REST 
API implementerats med hjälp av Retrofit, vilket är ett REST API, 
implementerat som ett javainterface. Därefter anropas datas tillhörande 
adapter med en lista av de objekt som ska visas. Adaptern skapar för varje 
dataobjekt ett listelement, och lägger in det elementet i listan. Varje XML som 
visar dynamisk data, använder sig utav en egen adapter. 
 
Den utseendemässiga designen är skapad av oss, under planeringsstadiet av 
projektet. Målet med utseendets design, är att den ska underlätta användandet 
av applikationen, genom att vara enkel och fokusera på sökresultaten. 
Applikationen innehåller två vyer.  Den första vyn innehåller en lista över 
sökresultat. Den andra vyn innehåller ett enskilt recept med tillhörande 
information. I andra vyn har användare möjligheten att lägga till ett recept, i 
sin favoritlista, samt betygsätta receptet. 
 
Valet av att presentera sökresultat, användarens favoritrecept och deras senaste 
sökningar i en lista baseras på resultaten från undersökningen[Se tabell 7]. I 
tabellen ser vi att de tre största staplarna kan implementeras med en lista. 
Utöver undersökningen rekommenderade vår handledare hos Slagkryssaren, 
att vi ska presentera resultat i form av en lista. Vi värderar deras synpunkter, 
då de har tidigare erfarenheter att skapa liknande applikationer. 

2.8 Back-end 

Plattformen som back-end kommer byggas utav, bestämdes till Nodejs [källa 
1]. Nodejs är ett system byggt ovanpå JavaScript runtime. Med Nodejs går det 
alltså utveckla server applikationer eller hela servrar med hjälp av JavaScript. 
Det positiva med Nodejs är att som standard, exekveras koden asynkront, vilket 
är ett krav på serversidan [29]. Koden exekveras asynkront genom att de flesta 
funktionerna är eventbaserade, alternativt anropas med en callback function, 
som på svenska heter återanropsfunktion. En återanropsfunktion innebär att 
koden skickas vidare, för att sedan exekveras efter funktionsanropet, av 
funktionen som anropas. Funktionen som anropas sker på en annan tråd och 
får sedan också exekvera koden, som ska ske när den är klar. Genom att låta 
den anropade funktionen göra nästa funktionsanrop, behöver inte huvudtråden 
vänta på att funktionen ska köra klart. Huvudtråden kan alltså direkt efter 
funktionsanropet gå vidare och hantera nästa förfrågan. Till back-end kommer 
en databas finnas, vilket bestämdes till PostgreSQL. Denna databas valdes då 
den är en anpassningsbar objekt-relationsdatabas, ytterligare är att databasen 
är helt fri från licenser.  
 
När det gäller back-end är det viktigt att planera i förväg, vilka front-end 
system, back-end systemet ska fungera ihop med. Valet av back-end är viktigt, 
eftersom att back-end har störst påverkan, när det gäller vidareutveckling till 
fler plattformar. På grund av att de olika plattformarna för front-end, skiljer sig 
ifrån varandra, är det svårt att återanvända samma kod. Däremot kan alla olika 
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applikationer på olika front-end system, ha en gemensam back-end, därför är 
det viktigt att ett bra system och API väljs, som fungerar för alla planerade 
front-end system [1]. 

2.9 Modellering av databas 

Modelleringen av en databas kan delas upp i tre delar den konceptuella, logiska 
och den fysiska modelleringen.  Där den konceptuella består av att beskriva 
databasmodellen med text och diagram. Den logiska består av att beskriva 
databasmodellen med tabeller, vilket direkt ska representera utseendet av 
databasen. Under det sista steget den fysiska modelleringen, kodas tabellerna 
in i databasen [30]. Vi har planerat databasen på samma sätt som beskrivet 
tidigare i detta stycke, våra modelleringar går att återfinna senare i 
avhandlingen i appendix B [Se figur 3,4, källkod 1]. 
 
Databasmodellen som vi valde, har som huvudsyfte att lagra recept, genom att 
använda en tabell dedikerad till att lagra informationen för varje recept. För att 
förenkla sökningarna i vår databas, valde vi att ha en tabell specifikt för 
kategorier. Tabellen för kategorier finns för att snabbt kunna filtrera bort 
felträffar, d.v.s. recept som inte är önskvärda. Kategorierna hjälper då till 
sökningarna genom att minimerar mängden data som ska hämtas, till endast 
de matchande recept som är önskvärda, vilket då snabbar upp sökningarna. Vi 
lagrar användarna i en egen tabell och vi lagrar även all betygsättning i en egen 
tabell. Betygsättningstabellen består av 4 kolumner, där den första är 
id/nummer i tabellen, som är unikt för varje betygsättning.  
 
Andra kolumnen representerar användar-id för binda betyget till en användare, 
ytterligare är kolumnen för användar-id direkt länkat till tabellen för användare 
och användarid. Tredje kolumnen representerar recept-id för att veta vilket 
recept som fått betyget, på samma sätt som att andra kolumnen länkat till 
användarna, är kolumnen för recept-id direkt länkat till tabellen för recept och 
recept-id. Sista kolumnen är reserverad för betyget. Betygsättningstabellen är 
uppbyggd på sådant sätt, för att kunna förhindra att användare betygsätter 
samma recept flera gånger, men även för att förhindra falska betygsättningar. 
 
För att få en bättre bild över relationerna och länkarna i databasen se appendix 
B [figur 3, 4] där framgår det vilka tabeller, kolumner och länkar som används. 
Utöver de ovannämnda tabeller, recept(recipes), kategorier(categories), 
användare(users) och betygsättning(ratings), innehåller databasen även 
tabellerna, ingredienser(ingredients) och nyckelord(keywords). Tabellen 
ingredients lagrar alla ingredienser som finns med i alla recept, och för varje 
ingrediens är det även lagrat vilka recept som har ingrediensen. Tabellen 
keywords lagrar orden som receptnamnen innehåller, exempelvis innehåller 
namnet “Spaghetti Carbonara”, nyckelorden “Spaghetti” och “Carbonara”. 

2.10 Vidareutveckling mot andra operativsystem 

Eftersom vi satt upp målet att underlätta vidareutveckling av applikationen mot 
andra operativsystem, krävs det att vi har ett back-end och ett 
kommunikationsprotokoll, som möjliggör vidareutveckling. Valet av ett REST 
API, gör att vi för varje operativsystem enbart behöver skapa en kompatibel 
applikation, som sköter sin förfrågan via HTTP GET anrop. Applikationen 
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behöver bara känna till URL för vår server, samt hur servern svarar. Hur vi 
implementerar REST API för andra operativsystem, är inget som denna rapport 
eller projektet kommer utforska, då fokus ligger på utveckling mot Android. 
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3 Metoder 

För att kunna besvara vår frågeställning, har vi valt att göra en undersökning, 
en analys av tidigare projekt och liknande applikationer. Frågeställningen 
besvaras också med hjälp av att utveckla en egen applikation.  

3.1 Undersökning 

Undersökningen består av flera frågor, vilka går att läsa i appendix A, däremot 
betyder de olika mycket för utvecklingen av applikationen. Det finns frågor [Se 
tabell 1-5, 9-12] som har en låg betydelse gentemot applikationen, men finns 
med för att kontrollera intresset av vårt arbete. De frågor som har störst 
betydelse är frågorna [Se tabell 6-8], vilket direkt relateras till applikationen, 
då dessa kan hjälpa oss att designa vår applikation. Frågorna [Se tabell 6-8] är 
dessutom utformade på ett sätt, för att bekräfta att vårt val av design är bra.  
 
Undersökningen har kvantitativa [31] inslag, då en del av svarsalternativen till 
frågorna består av ett siffervärde mellan 0-10, vilket gör svaren lättare att 
kvantifiera.  Vi analyserar även vad majoriteten av deltagarna svarar, och låter 
det stå som grund för vad deltagarna tycker. Resten av frågorna har flera 
förbestämda svarsalternativ. Frågorna och svarsalternativen utformades under 
förstudien. De baseras på vad vi diskuterat och vad vi anser vara relevant. Vi 
har även fått fram de relevanta svaren från att studera forskning och analyserat 
andra receptapplikationer. Majoriteten av frågorna tillåter flera förbestämda 
alternativ som svar. Vanligt förekommande är alternativet annat, vilket tillåter 
deltagarna att ge ett eget svar, ifall vi har missat något som är relevant eller om 
de har andra bra förslag. Frågorna handlar om matlagning i allmänhet, hur en 
receptapplikation kan fungera, vilka funktioner som föredras, vilka kategorier 
och sökattribut som är viktiga. Frågornas syfte är även att kunna ge oss någon 
typ av uppfattning, av vad som kan anses vara relevant resultat samt hur 
resultaten kan presenteras.  
 
Vissa frågor är ställda på ett sätt, som gör att resultatet ska kunna stå som grund 
inför planeringen av applikationen. En av frågorna är frågan om sökattribut [Se 
tabell 8]. Resultatet från frågan om sökattribut står som grund till det som går 
att sökas på i vår applikation [Se kapitel 2.3 Sökfunktionen]. Vi anser att vår 
applikation kan användas av alla, oavsett kön eller ålder, vi lät därmed vår 
undersökning vara öppen. Vi valde att sprida undersökningen genom sociala 
medier. Undersökningen spreds genom sociala mediet Facebook. På Facebook 
skrev vi ett inlägg, där vi förklarade vad vårt projekt gick ut på, och samtidigt 
uppmanade våra vänner och bekanta att svara och dela vidare enkäten. 
Undersökningen delades ut med en länk, vilket då enkäten kan svaras av vem 
som helst, som har tillgång till länken. 

3.2 Liknande applikationer 

Analysen av liknande applikationer sker induktivt [31]. Det finns flera 
applikationer som har liknande funktionalitet, och de vi valt att analysera är 
dessa, recept.nu, ica.se/recept, recepten.nu, tasteline.se och arla.se/recept [Se 
tabell 14]. Det som är av intresse är vilka sökattribut som används. Analysen 
utförs genom att vi undersöker applikationerna efter tydligt synliga sökattribut. 
Undersökningen görs även genom att testa sökfunktionen praktiskt. Genom att 
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se vilka träffar vi får om vi använder oss av olika söksträngar. De relevanta 
sökattribut som vi söker efter styrs främst av resultatet, från analysen av andra 
applikationer. Sökattribut som anses vara relevanta påverkas även utav 
resultatet från undersökningen, samt våra egna åsikter.  De attribut som blivit 
funna markeras i en tabell, likaså markeras de attribut som inte finns. Utifrån 
resultatet från analysen, kan vi sedan induktivt avgöra vilka sökattribut som 
kan anses vara relevanta [Se tabell 14]. 

3.3 Utveckling av applikation 

Planeringen av applikationen baseras till en början på de ursprungliga kraven, 
som tas fram med hjälp av handledaren från Slagkryssaren. Därefter designar 
vi de olika delarna av applikationen. Efter att de olika funktionerna och delarna 
av applikationen implementerats, testar vi dem ur olika perspektiv. Är vi nöjda 
med hur funktionen presterar, väljer vi att behålla den. Om funktionen inte 
uppnår våra krav eller om den implementerade funktionen ger oss nya idéer, 
överväger vi den nya idén mot den befintliga lösningen. Om vi beslutar att den 
nya funktionen är att föredra över den gamla, eller om den gamla lösningen inte 
är tillräckligt bra, väljer vi att iterera om hela processen.  
 
Eftersom vi inför projektet inte har några kunskaper, i hur man utvecklar en 
androidapplikation eller strukturerar en databas, lämpar det sig väl att jobba 
iterativt, med utvecklingen av applikationen och strukturen på databasen. 
 
Genom att implementera sökfunktionen i applikationen, kan vi utvärdera 
lösningen på ett bättre sätt, än att enbart motivera funktionernas utformning 
teoretiskt. Att empiriskt [31] värdera resultaten från de implementerade 
funktionerna, hjälper oss att förbättra varje iteration. Det leder till att 
applikationen i slutet av projektet, förhoppningsvis har bättre funktionalitet 
och prestanda, än om vi enbart jobbat utifrån grundplaneringen och de 
ursprungliga kraven.  Att jobba empiriskt och iterativt, hjälper oss att besvara 
vår frågeställning, på ett bra och strukturerat sätt.  
 
Designen av sökfunktionen och de sökattribut som används, bestäms genom att 
först skaffa oss en egen uppfattning. Vår uppfattning fås från egna erfarenheter 
samt från analysen av liknande applikationer. För att sedan stärkas eller 
försvagas av resultaten vi fått från undersökningen, där vi får in åsikter utifrån, 
det vill säga från deltagarna. Stämmer våra åsikter och uppfattning bra överens, 
med andra applikationer och deltagarnas åsikter, kan vi stärka att det är bra val 
av sökattribut. Däremot om någon part motsäger de andra, värderas främst 
andra applikationer, över resultatet från undersökningen och våra åsikter. 
Andra applikationer värderas högst, då de har erfarenheter av att förse 
användare med en receptapplikation. 
 

3.4 Källor 

När vi letar efter källor letar vi inte enbart efter första bästa. Vi läser ett antal 
av träffarna, för att verifiera att informationen stämmer. När vi har verifierat 
innehållet i litteraturen, väljer vi ut en källa med hög trovärdighet, exempelvis 
avhandlingar, forskningsrapporter och kurslitteratur. Vi förlitar oss även på 
kända organisationer och universitet. Vi försöker att referera till statiska källor, 
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för att de ska förbli tillgängliga i framtiden. Referenser till programvaruteknik, 
leder i de flesta fall till utvecklarens hemsida. Då mycket av den programvara 
eller källkod vi använder oss utav, inte har oberoende källor. 
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4 Resultat 

I denna sektion kommer vi att presentera våra resultat från undersökningen 
och från utveckling av applikationen.  

4.1 Undersökning 

Resultat av alla svar till undersökningen går att hitta i appendix A. 
Undersökningen avslutades och summerades med totalt 88 deltagare. Av de 
som deltog var det 77 personer av det totala antalet deltagare, som var i vår egen 
ålder, mellan 20-29 år. Sju av deltagarna var mellan 0-19 år, två mellan 30-39 
och två mellan 40-49 [Se tabell 1]. Majoriteten av de som svara på 
undersökningen var mellan åldrarna 20 - 29.  
 
Resultatet från undersökningen stämde bra överens med våra egna 
förväntningar. Majoriteten av deltagarna använder sig utav 
internet/webapplikation, för att få idéer och recept [Se tabell 4, 5]. Vi antog att 
många gillar att prova nya maträtter, vilket också var fallet enligt resultatet [Se 
tabell 11]. Däremot fanns det frågor som skiljde sig från vad vi förväntat oss. Av 
alla sökattribut som vi rankat i top3, sökord/termer, ingredienser och exakt 
sökning, var det endast två som stämde överens med användarnas top3. Utifrån 
hur deltagarna svarat är ingredienser, typ av mat och sökord de mest 
eftertraktade attributen. Användarnas top3 är de alternativen som majoriteten 
röstat på, d.v.s. det är minst 50 % av deltagarna som valt något av alternativen 
[Se tabell 8]. Skillnaden mellan hur de olika åldersgrupperna anser vara 
relevant sökattribut är liten [Se tabell 15, rad 3]. Det som faktiskt skiljer sig, är 
att de äldre (30-39 och 40-49) är mer intresserade av tillagningstid, än de 
ingredienser som finns i recepten.  
 
En stor majoritet skulle däremot kunna tänka sig använda en receptapplikation, 
likt den vi tänkt utveckla, hela 85 % av alla deltagarna svarade på sådant sätt 
(75 av 88) [Se tabell 10]. Resultatet påvisar att det finns ett intresse av 
applikationen vi utvecklat. Intresset för en receptapplikation är ungefär lika 
stort oavsett åldersgrupp, däremot är intresset från den större gruppen (20-29) 
störst [Se tabell 15, rad 2]. I gruppen med de minst intresserade, var det över 
70 % som visade intresse. Differensen i intresset är 16 % enheter, mellan den 
minst engagerade gruppen och den mest engagerade gruppen, där 86 % visat 
ett intresse. 
 
De flesta av deltagarna var positiva till att prova på nya maträtter [Se tabell 11]. 
Majoriteten har valt ett värde över 5, på hur gärna de skulle prova på ny maträtt, 
och medelvärdet ligger på 8.34 (på en skala mellan 0-10), där de flesta 
deltagarna har svarat 10. Värdet 10 står för en helt positiv inställning till nya 
maträtter och 0 är helt emot. Det är inte någon större skillnad mellan hur den 
äldre åldersgruppen (30-39 och 40-49) och den största gruppen (20-29) svarat. 
Till skillnad från de yngre (0-19) har de äldre (20+) visat ett större intresse för 
att prova på ny mat [Se tabell 15, rad 1]. Däremot på frågan hur ofta deltagarna 
kan äta en och samma maträtt, blir medelvärdet 6.51 (på en skala mellan 0-10), 
där de flesta håller sig mellan 5-8 [Se tabell 12]. 10 motsvarar att de klarar av 
att nästan äta samma maträtt varje dag, och 0 motsvarar att de klarar maximalt 
att äta en maträtt en gång i månaden. Resultatet visar då att användarna gärna 
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har en stor variation i sin kost, då de gärna provar på nya maträtt. Deltagarna 
har däremot inget behov av att få en stor variation av maträtter.  

4.2 Applikationen 

Vi har i ett tidigt skede avgränsat projektinnehållet och valt vad som bör 
prioriteras i applikationen. Applikationens utseende och design uppfyller vårt 
mål att vara användarvänlig. Applikationen uppnår även målet att vara enkel 
att vidareutveckla mot andra operativsystem, samt att servern är skalbar. Det 
är alltså lätt att bygga ut nya funktioner på serven, för att sedan konstruera 
liknande applikationer mot andra operativsystem. 
 
Applikation fungerar och innehåller den grundläggande funktionalitet som 
behövs för att besvara frågeställningen. Den slutgiltiga versionen av 
applikationen innefattar följande funktioner, sökningar efter recept, primär vy 
med lista, betygsättning av recept, detaljerad vy av ett recept och även 
möjligheten att lokalt spara favoritrecept. Applikationen innehåller även två 
aktiviteter samt en adapter, som fyller på listan, i primära vyn med dynamisk 
data. Varje objekt i listan är klickbart och leder till den motsvarande detaljerade 
vyn av det objektet.  
 
Vi hämtar enbart recept vid sökningar eller när applikationen startas. Vi 
begränsar antalet tillfällen där en begäran från servern sker, för att minimera 
belastningen på servern och för att inte göra onödiga uppslagningar i 
databasen, då applikationen redan har all nödvändig data. När användare vill 
se en detaljerad vy utav ett recept, skickas nödvändig data, gällande receptet i 
fokus, med till den aktivitet som innehåller utseende och logiken för den 
enskilda vyn. 
 
Designen och flödesschema som beskriver utseendet samt applikationens 
funktionalitet redovisas i appendix B [Se figur 1, 2]. Funktionaliteten av servern 
och databasen beskrivs i appendix B och API finns beskrivet i appendix C [Se 
figur 4, källkod 1, 2]. 

4.3 Sökfunktionen 

Sökfunktionens sökattribut baseras primärt på vad vi såg i andra applikationer, 
och vad vi anser vara mest gynnsamt. Sekundärt baseras valen av sökattribut 
på resultatet från undersökningen [Se tabell 8], vilket även bekräftar att val av 
sökattribut är bra. De attribut som går att söka på är ingredienser, typ av mat 
och sökord/nyckelord, vilket resulterar från analysen av applikationer som 
nämns i kapitel 3.2 Liknande applikationer. Valen av de sökbara attributen 
stärks sedan av resultatet från undersökningen [Se kapitel 4.1 
Undersökningen]. 
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5 Slutsats och diskussion 

Här presenteras våra slutsatser vi får från arbetet. Här kommer vi även att ta 
upp diskussioner och funderingar, som uppkommer under arbetets gång. 

5.1 Reflektion av problem  

I kommande stycke kommer vi att reflektera kring våra frågor och 
frågeställning. I varje delkapitel kommer vi att reflektera kring de problem som 
finns med sökfunktionerna, vi kommer även att reflektera kring vår 
frågeställning. 

5.1.1 Vad är relevant information för användarna?  

I applikationens nuvarande tillstånd, går det att söka på tre av de mest 
efterfrågade sökattributen, ingredienser, typ av mat och sökord. För att uppnå 
en högre grad av relevans för användaren krävs ytterligare funktionalitet i back-
end. Det krävs även en lång tid av tester och insamling av information. Det 
kräver även att användarmönster studeras, och utläses hur användarna 
formulerar sökningar. Vi bör även be användarna att bedöma hur hög grad av 
relevans resultatet har, för att sedan utforma sökpreferenser för den enskilda 
användaren.  
 
Det går visserligen att reglera hur mycket resultat som ska presenteras för 
användaren. För att öka chansen att applikationen ska hitta rätt recept skulle 
det fungera att öka antalet träffar, genom mer omfattande sökningar. Syftet 
med sökfunktionen är att minimera mängden information, som användaren 
behöver bearbeta. Om sökfunktionen svarar med en stor mängd information, 
kan funktionen anses vara bruten, då den inte längre uppfyller sitt syfte. Det 
finns alltså fortfarande en stor mängd av information, som användaren är 
tvungen att bearbeta. Det skulle gå att göra motsatsen, att strypa antalet träffar. 
Eftersom det är svårt för oss som utvecklare, att förutspå vad våra användare 
vill ha, skapar det en stor risk, att den relevanta informationen trillar bort. 
Användare kommer inte alltid att söka på samma sätt. Att anpassa sig efter hur 
användare utvecklar sina sökmetoder, kräver att hur den enskilda användaren 
söker, studeras. Att studera enskilda användare är ett stort projekt i sig, därför 
undviker vi att studera enskilda användares sökbeteende. Dock bör inte 
användarens egen förmåga underskattas. Användarna kan utvärdera sitt eget 
sökresultat för att sedan göra korrigeringar i sökningen. 
 

Vi hanterar indata på ett sätt, som gör att om användare inte använder sig utav 
operatorer, spelar det ingen roll hur användarna strukturerar sina söksträngar. 
Eftersom att vi tolkar alla ord, individuellt oavsett vilken ordning orden har. Vi 
tolkar orden enskilt genom att plocka ut orden från söksträngarna och söker 
sedan i databasen med orden.  
 

5.1.2 Kommer olika personer som vill åt samma info söka på 
samma sätt?  

Olika användare kommer självfallet att söka på en mängd olika sätt. I många 
fall bör de uppnå samma resultat tack vare hur vi tolkar indata. Oavsett om de 
söker på namnet på ett recept eller hur de formulerar ordföljden. 
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5.1.3 Finns det ett bra sätt för att generellt kunna behaga alla 
användare? 

Med den tid som finns tillgänglig för projektet, går det enbart att jobba utifrån 
de mest efterfrågade sökattributen [Se tabell 8]. Vi tar även hänsyn till hur 
deltagarna svarat på, hur de vill att resultat ska presenteras.  

5.1.4 Hur ska algoritmen vara strukturerad?  

Det finns inte en specifik struktur som algoritmen bör ha. Som vanligt för 
programmering finns det många sätt en lösning kan implementeras på. Vi 
tycker att det lämpar sig väl att dela upp algoritmen i två delar, där den första 
delen gäller att tolka indata. Andra delens syfte är att hitta den information som 
kan associeras till det tolkade indata. Vad vi fått ut från arbetet, är att det även 
är bra om databasen är konstruerad på sådant sätt, med tabeller och kolumner, 
för det underlättar sökningen av information. Sökningen underlättas då av att 
vi i ett tidigt skede kan välja ut de listor som är relevanta. 

5.1.5 Frågeställningen 

Vi anser att en optimal sökfunktion alltid ger ett svar, med information som är 
tillräcklig för att användaren inte ska behöva göra en ny sökning. Svaret till 
användaren bör också innehålla all nödvändig information, för att svara på 
användarens söksträng. Svaret bör även ligga långt upp i listan, så att 
användaren inte behöver gå igenom för många av svaren, innan användaren 
hittar det eftersökta svaret. Tiden det tar från att användaren skickar sin 
sökning tills att svaret når användaren, bör vara kort. Det ska inte ta längre tid 
än att ladda in en webbsida. Dessa krav gäller enbart när det finns ett svar på 
användaren frågeställning. Att skapa en sökfunktion som uppfyller alla 
ovanstående krav är en svår uppgift, som kräver ett stort kunnande om 
användares sökvanor samt har möjligheten att anpassa de svar, som ges baserat 
på hur användaren formulerar sina sökningar.  
 

Vi har skapat en bra sökfunktion ur ett front-end perspektiv, där vi vid en 
sökning enbart skickar en söksträng till back-end, och därefter får en lista med 
recept som svar. Denna implementation gör att applikationen inte utför 
krävande beräkningar i användarens mobiltelefon, vid själva sökningen. Den 
här implementationen av sökfunktionen, ger användare möjligheten att 
använda applikationen på mobiltelefoner med dålig prestanda. 
 

Det är även viktigt hur sökresultat grafiskt presenteras för användare. Vi har 
valt att visa sökresultaten i en lista, som är sorterad efter användarsatta betyg. 
Ett recept med ett högt betyg kan ses som relevant, eftersom andra användare 
anser det relevant ur ett urvalsperspektiv, exempelvis smak, val av ingredienser 
och tillagningstid. Eftersom vi inte kan anpassa resultat efter varje enskild 
användare, måste vi förlita oss på det användarsatta betyget. Ett relevant svar 
är en lista med ett urval av recept, som matchar användarens sökning och som 
är sorterat efter betyg. 
 

Vi har lagt den största beräkningen av sökfunktionen på back-end, vilket vi 
tidigare sagt är bra, då det är vi som tillhandahåller back-end och vet vad den 
klarar av. Det som kan diskuteras är hur vi valt att filtrera bort onödig 
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information. Det som är bra är att vi i ett tidigt skede försöker sålla bort många 
recept, som vi inte behöver söka på. Recepten sållas bort genom att först göra 
en förfrågan till databasen, för att se vilka recept-id som är kopplade till 
sökorden i söksträngen. Vi sållar även bort recept genom att kategorisera alla 
recept, och på så sätt kan vi ytterligare förminska listan av recept-id [Se kapitel 
3.3 Tolkning av indata och sökfunktion]. Därmed blir den sista SQL förfrågan, 
om all information från databasen mindre, än att söka på alla ord. Att göra den 
sista SQL förfrågan mindre, är ett effektivt sätt att minska söktiden, då det är 
den sista sökningen som tar tid. Om inte antalet recept-id minskas, kommer 
servern under sista steget att behöva ta emot och skicka en stor mängd data. De 
tre tidigare SQL förfrågningar som görs, tar mindre tid, eftersom att servern då 
endast behöver hantera liten mängd data.  
 

Det som är mindre bra med vår lösning, är att servern faktiskt gör tre extra SQL 
förfrågningar mot databasen. Utöver den fjärde och sista SQL förfrågan som tar 
längst tid att få svar på, är det de tre mindre förfrågningarna som har störst 
påverkan på sökfunktionen. Det går däremot att åtgärda genom att tillämpa 
datatypen hashlistor. En sökning i en hashlista tar betydligt kortare tid än en 
SQL förfrågan, då ingen förbindelse krävs. Hashlistan går nämligen att placera 
i serverns arbetsminne. Det går även att snabba på sökningar ytterligare, genom 
att låta servern använda en cache för receptinformation, som lagrar frekventa 
sökta recept. Databasen behöver då hämta mindre data, för att svara med 
liknande eller samma receptlista, som den gjort tidigare. Beroende på hur stor 
cache vi vill använda, kan en sökning alltså gå snabbare andra gången. Det går 
snabbare, för att servern inte längre behöver be om receptinformationen för alla 
recept, då den redan har sparat en del av eller all information, för liknande 
sökningar. 

5.2 Undersökningen 

Undersökningen har hjälpt oss att utforma sökfunktionen, på så vis att vi med 
hjälp av de efterfrågade sökattributen, kan avgöra hur många parametrar en 
förfrågan ska innehålla, samt vilka datatyper dessa parametrar ska bestå av.  
 
Spridningen av åldersgrupperna [Se tabell 1] är förmodligen en bieffekt av att 
vi använde oss av sociala medier för att hitta deltagare till undersökningen. Att 
vi har en liten spridning på deltagarnas ålder är däremot inget problem. Det är 
inget problem på grund av att vi inte har en speciell åldersgrupp, som målgrupp 
för applikationen. Vi tror att åldersgruppen 20-29 använder mobiltelefoner till 
en mängd olika ändamål, och att de har en god förståelse av hur applikationer 
bör användas. Vi anser alltså att deltagarna är potentiella användare, därmed 
är deras åsikter viktiga. På grund av få deltagare, är det svårt att säga om det 
finns en skillnad mellan resultatet för de olika åldersgrupperna, även om det 
finns några få [Se tabell 15].  
 
Resultaten till frågan om sökattribut [Se tabell 15, rad 3], kan tolkas på så sätt, 
att de äldre (30-39 och 40-49) känner sig mer stressade vid matlagning. 
Alternativt går det att tolka, att de äldre är mer måna om att planera in sin 
matlagning bättre, med deras resterande aktiviteter.  
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De mindre åldersgrupperna (0-19, 30-39 och 40-49) består av få deltagare, 
vilket leder till att resultaten sviktar mer. Resultatet kan därmed vara 
annorlunda, om det varit fler deltagare.  

5.3 Frågorna 

Resultatet av mest intresse är frågan om sökattribut [Se tabell 8], som kan 
relateras till sökfunktionen. Enligt resultatet är de eftersökta sökattributen 
ingredienser, typ av mat och sökord/nyckelord. De sökattribut som vi anser 
vara eftersökta är sökord/nyckelord, ingredienser och exakt sökning. 
Sökattributen vi fått från att analysera andra applikationer är ingredienser, typ 
av mat och sökord/nyckelord. Resultatet från undersökningen stämmer bra 
överens med analysen, vilket gör resultatet högst troligt. Undersökningen och 
analysen skiljer däremot från vad vi anser. På grund av att resultatet och 
analysen invänder mot sökattributen exakt sökning, utesluts den från 
sökfunktionen.  

5.4 Applikationen 

Vi anser att användarvänligheten uppnås genom att vi alltid presenterar ett 
flertal sökresultat eller favoriter i listor, som sorteras efter betyg. 
Användarvänligheten är bra, på grund av att den detaljerade vyn enbart visar 
ett enskilt recept. Att ha en enkel design, där alla objekt användaren ser går att 
interagera med anser vi, att det bidrar till användarvänligheten. 
 
Vidareutvecklingen planerades in i början av projektet, eftersom att det är valet 
av plattformar, teknik och utvecklingsstruktur som avgör hur enkelt 
vidareutvecklingen blir. Planeringen gjordes tidigt, även för att inte göra 
onödigt arbete. Onödigt arbete, som under senare tid behöver tas bort, för att 
det inte går att vidareutveckla. 
 
Mindre bra är att vi inte hunnit implementera funktioner som ligger i linje med 
våra förslag, gällande hållbarutveckling. Ett exempel som kan implementeras, 
är en funktion för att visa uppskattningar av kostnader för recepten. 
Undersökningen hade gynnats av fler deltagare och om den genomfördes längre 
än en vecka. Det hade även varit gynnsamt om applikationen genomgått en 
testperiod för få feedback.   

5.5 Felmarginal 

Resultatet från undersökningen är trovärdig, då svaren på frågorna mest 
reflekterar på vad deltagarna tycker. Vi rekommenderar dock att vara skeptiskt 
till resultatet, det finns alltid de som inte svarar på enkäter seriöst.  På grund av 
att undersökningen mäter folks åsikter och att det är relativt få deltagare, går 
det inte heller ta resultatet som någon direkt vetenskapligt bevis. Däremot 
fungerar det utmärkt att använda resultatet, för att få sig en uppfattning, om 
hur vår applikation kan struktureras. Vi har exempelvis implementerat vår 
sökfunktion efter resultatet från undersökningen [Se tabell 8]. 

5.6 Framtida arbete 

Eftersom att en del av arbetet har bestått av att utveckla en applikation, 
kommer ett framtida arbete kunna bestå av att vidareutveckla applikationen. 
En viktig uppgift, är att lägga till flera funktioner, som att kunna ladda upp 
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recept direkt ifrån applikationen. Men andra saker som uppsatsen tar upp, är 
fortsatt arbete med sökfunktionen. Algoritmerna som styr sökfunktionen kan 
bearbetas och förbättras för att kunna ge smartare resultat. Vi kan även se att 
sökfunktionen, vidareutvecklas i framtiden, då detta känns som ett relevant 
ämne. Sökfunktionaliteten är viktig och kommer förmodligen bli viktigare, i 
framtiden, med tanke på att allt mer blir digitaliserat. I framtiden kommer det 
förmodligen att bli större mängder av information som behöver hanteras, där 
sökfunktionen är ett bra verktyg.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det ytterligare funktioner att addera till 
applikationen [Se kapitel 1.5.3 Hållbarhet]. Det går exempelvis att 
implementera prisuppskattningsfunktion, för att ge användare stöd att fatta 
bättre ekonomiska beslut gällande sina matvanor. Att lägga till en funktion som 
ger rekommendationer angående vilka recept som är nyttiga, kan båda ge och 
utbilda användare i vad som är bra mat.  
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Appendix A 

Här finns alla frågor och hur deltagarna har svarat på de fasta svaren. 

 
Tabell 1: visar antalet deltagare samt spridning av åldrarna. 

 
Tabell 2: Hur deltagarna svarade på “Lagar du mat?”, där de fick välja 
ett alternativ 

 
Tabell 3: Hur deltagarna svarade på frågan om matlagning, där de fick 
välja flera alternativ 
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Tabell 4: Hur deltagarna svarade på frågan om idéer, där de fick välja 
flera alternativ 

 
Tabell 5: Hur deltagarna svarade på frågan om vart de får tag på recept, 
där de fick välja flera alternativ 

 
Tabell 6: Hur deltagarna svarade på frågan om egenskaper, där de fick 
välja flera alternativ 
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Tabell 7: Hur deltagarna svarade på frågan om vad som tilltalar dem, 
där de fick välja flera alternativ 

 
Tabell 8: Hur deltagarna svarade på frågan om vilka sökattribut som är 
viktigast, där de fick välja flera alternativ 

 
Tabell 9: Hur deltagarna svarade på frågan om fördelar, där de fick 
välja flera alternativ 
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Tabell 10: Hur deltagarna svarade på frågan om de skulle tänka sig 
använda en receptapplikation, där de fick välja flera alternativ 

 
Tabell 11: Hur deltagarna svarade på frågan om hur gärna de provar på 
nya maträtter, där de fick välja ett alternativ mellan 0-10 

 
Tabell 12: Hur deltagarna svarade på frågan om hur ofta de kan äta 
samma maträtt, där de fick välja ett alternativ mellan 0-10 
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Tabell 13: Hur deltagarna svarade på frågan om intresse, där de fick 
välja ett alternativ mellan 0-10 

 recept.nu ica.se/recept recepten.nu tasteline.se arla.se/recept 

Sökord O O O O O 

Ingredienser O O O O O 

Exakta X X X X X 

Typ O O O O O 

Tabell 14: En jämförelse med de sökattribut, som vi antog var relevanta 
och som deltagarna ansåg var eftersökta, jämfört med vad fem 
existerande receptapplikationer tillämpade, O att det finns, X att det 
inte finns 

Fråga \ Åldersgrupp 0-19 20-29 30-39 + 40-
49 

Intresse för nya maträtter (medelvärdet på skala 0-
10) 

6 8.5 9 

Receptapplikation (hur många som visat intresse) 71 % (5) 87 %(66) 75 % (3) 

Top3 sökattribut (I = Ingredienser, S = Sökord, TM = 
Typ av Mat, TT = Tillagningstid) 

I, S, TM I,TM, S TM, TT, S 

Tabell 15: Skillnader mellan hur de tre åldersgrupperna svarat på några 
av frågorna 
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Appendix B 

 
Figur 1: Bilden representerar en konceptuell design av vår applikation, 
där det mesta stämmer bra överens med den slutgiltiga produkten 

 
Figur 2: Bilden är ett flödesschema som representerar hur front-end 
fungerar 
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Figur 3: Bilden representerar ett ER-diagram, där det framgår vad  
databasen innehåller samt hur innehållet relaterar 

 
Recipes Ratings Users Keywords Ingredients 

ID: INTEGER 
(Primary) 

ID: 
INTEGER(primary) 

ID: 
INTEGER(primary) 

ID: 
INTEGER(primary) 

ID: 
INTEGER(primary) 

name: 
varchar(30) uid: INTEGER 

uid: 
INTEGER(unique) word: varchar(20) word: varchar(20) 

instructions: Text rid: INTEGER  rids: text rids:text 

ingredients: Text score: Smallint Categories   

score: Smallint  
ID: 
INTEGER(primary) 

  

image: Bytea  word: varchar(20)   

  rids: text   

Figur 4: Bilden representerar de tabeller vi har i vår databas, de delar 
som är markerade med samma färg har någon typ av relation 
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Figur 5: Bilden föreställer ett flödesschema som representerar hur 
sökningar sker på back-end. I flödesschemat framgår det även hur 
analyserna fungerar. 
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Källkod 1, här är källkoden för skapandet av databas tabellerna. Det 
blåmarkerade är nyckelord, som har speciella betydelse som SQL kod. 

CREATE TABLE recipes 
( 
  id serial NOT NULL, 
  name character varying(30) NOT 
NULL, 
  instructions text NOT NULL, 
  ingredients text NOT NULL, 
  meat character varying(20), 
  score smallint DEFAULT 0, 
  image bytea, 
  carb character varying(20), 
  CONSTRAINT recipes_pkey PRIMARY 
KEY (id) 
) 

CREATE TABLE categories 
( 
  id serial NOT NULL, 
  word character varying(20) NOT 
NULL, 
  rids text , 
  CONSTRAINT cat_id PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT unique_cat UNIQUE 
(word) 
) 

CREATE TABLE ingredients 
( 
  id serial NOT NULL, 
  word character varying(20) NOT 
NULL, 
  rids text NOT NULL DEFAULT 0, 
  CONSTRAINT ing_id PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT unique_ing UNIQUE 
(word) 
) 

CREATE TABLE keywords 
( 
  id integer NOT NULL DEFAULT    
nextval('"Keywords_id_seq"'::regcl
ass), 
  word character varying(20), 
  rids text NOT NULL DEFAULT 0, 
  CONSTRAINT prime_id PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT unique_word UNIQUE 
(word) 
) 

CREATE TABLE ratings 
( 
  id serial NOT NULL, 
  uid bigint NOT NULL, 
  rid integer NOT NULL, 
  score integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT raiting_id PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT recipeid FOREIGN KEY 
(rid) 
   REFERENCES recipes (id) MATCH 
SIMPLE 
   ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
NO ACTION, 
  CONSTRAINT raiting_pairs UNIQUE 
(uid, rid) 
) 

CREATE TABLE users 
( 
  id serial NOT NULL, 
  uid bigint NOT NULL, 
  CONSTRAINT user_id PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT user_uid UNIQUE (uid) 
) 
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Källkod 2, en del av källkoden från servern. Här går det att se hur enkelt det är 
att skapa vägar mellan data och användaren. Här under är de två funktioner 
som hanterar GET för /start och /search. 
 
app.get('/start', function(req, res){ 

auth.authenticate(req, function(result){  
//Function which authenticates user 

     if(!result){ 
      misc.sendError(res, "/start"); 
      return; 
     } 
      
     recipes.getStart(req,res);  
    }); 
}); 
 
app.get('/search/:filter/:str', function(req, res){ 

auth.authenticate(req, function(result){  
//Function which authenticates user 

     if(!result){ 
      misc.sendError(res, "/search"); 
      return; 
     } 
      
     var param = misc.analyzer(req.params.str);  
       //Analyzer which parses searchstring 
     recipes.recipesList(param, req.params.filter, res); 
    }); 
}); 
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Appendix C 

I denna sektion förekommer vårt API specifikation för kommunikation med 
back-end. 

Command URI Comments Returns 

Start @GET> /start used to get the 
start screens 
items 

A list of 
tuples 
with(recipe 
id, name, 
score and 
image) 

Search @GET> /search/filter/string filter is 
category words 
and string are 
the searchterms 

A list of 
tuples  with 
(recipe id, 
name and 
image) 

Select @GET> /select/id depreciated, no 
longer used. 

id, name, 
image, 
ingredients, 
instructions 
and score 

Rate @GET> /rate/id/score id is recipe id 
and score is set 
rating score 

an acknowledge 

Add @POST> /add 
body: {string name,  
string instructions,  
string ingredients,  
string meat,  
string carb,  
stringified bytearray image} 

Not used in 
applikation. 
Only used by 
adminpanel 

message if it 
was a success 
or not and the 
received 
message 

Tabell 15: Denna tabell, innehåller vårt API, där det framgår vilka 

kommandon servern tar emot samt vad servern svarar. 
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/start 
on success 
{ 
 "header": 
 { 
 "type":"success", 
 "msg":"recipes found", 
 "amount":0 
 }, 
 "recipes": 
 [ 
 { 
  "id":0, 
  "name":"string", 
  "instructions":"string", 
  "ingredients":"string", 
  "score":0, 
  "image":"string" 
 } 
 ] 
} 

/search/filter/string 
on success 
{ 
 "header": 
 { 
 "type":"string", 
 "msg":"string", 
 "amount":"integer", 
 "searched":[] 
 }, 
 "recipes": 
 [ 
 { 
  "id":0, 
  "name":"string", 
  "instructions":"string", 
  "ingredients":"string", 
  "score":0, 
  "image":"string" 
 } 
 ] 
}         

/start 
on fail 
{ 
 "header": 
 { 
 "type":"fail", 
 "msg":"no recipes found", 
 "amount":0 
 }, 
 "recipes":[] 
} 

/search/filter/string 
on fail 
{ 
 "header": 
 { 
 "type":"string", 
 "msg":"string", 
 "amount":"integer", 
 "searched":[] 
 }, 
 "recipes":[] 
} 

/rate/id/score 
on success 
{ 
  "type": "success", 
  "msg": "Rating recipe was successful", 
  "score": 7 
} 

/rate/id/score 
on fail/error 
{ 
  "type": "error", 
  "msg": "error, couldn’t find recipe", 
  "score": 0 
} 

Tabell 16: Denna tabell innehåller alla svar från de funktioner som 
används av applikationen. 
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