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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete på C-nivå i Informatik. Examensarbetet 
ingår i det Systemvetenskapliga programmet 120 p vid Högskolan Dalarna. 
Rapporten baserar sig på utvecklingen av en Short Message Service (SMS)-
tjänst åt Högskolan Dalarnas bibliotek. 
 
 

1.1 Allmän bakgrund 
Mobiltelefonen börjar fylla större användningsområden än bara 
kommunikation i det samhälle som vi lever i idag (2004). Utvecklingen av 
nya funktioner och ny elektronik går allt snabbare och tillverkarna tävlar om 
att komma först med de nyaste idéerna. Idag används mobiltelefonen inte 
bara som telefon utan även som kamera, diktafon och fickminne. Det finns 
även nya användningsområden inom mjukvara som till exempel ger 
möjligheten att använda Internet via mobiltelefonen. 
 
Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag. Snabbt växande är sådana 
tjänster som involverar SMS. Exempel på sådana är väderleksrapportering, 
lottorättning och åtskilliga tävlingar. 
 
 

1.2 Bakgrund 
Biblioteket på Campus Borlänge har intresse av att kunna erbjuda sina 
låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker. Detta 
för att utlånade böcker skall lämnas tillbaka i tid för vidare utlåning och för 
att reserverade böcker skall avhämtas fortare. Tjänsten är meningen att vara 
ett bra komplement till bibliotekets nuvarande påminnelsesystem (se 1.3 
Problem). 
 
 

1.3 Problem 
I dagsläget får låntagaren ett e-mail dagen efter låneperiodens slut där 
han/hon ombeds lämna tillbaka boken snarast. (Förutsatt att boken inte redan 
är tillbakalämnad). Låntagaren får också ett e-mail när en reserverad bok 
finns för avhämtning. Många låntagare läser inte sina e-mail varje dag och 
risken är därför stor att de inte får denna information förrän långt senare. Ett 
problem är också att många låntagare har installerat ett filter som tar bort e-
mail som kan uppfattas som skräppost. I vissa fall kan bibliotekets e-mail 
göra det och det leder till att de inte får informationen över huvudtaget.  
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Det finns ett andra alternativ för de låntagare som inte vill ha påminnelsen 
via e-mail. Det är att få påminnelsen via ett vanligt brev.  
 
Biblioteket vill ha ett ytterligare ett sätt att nå ut till sina användare detta 
genom att skapa en SMS-tjänst. 
 
Funktionen skall fungera så att den skickar ett SMS med information om att 
en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Genom att 
utveckla denna tjänst blir chansen förhoppningsvis större att låntagaren blir 
tillgänglig informationen. 
 
Att utveckla SMS-funktionen med hjälp av David Siegels modell kan 
medföra problem då modellen är utvecklad för webbutveckling och inte för 
tillägg av SMS-funktioner till en befintlig sida. 
 
 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka delkomponenter av de dokument 
som genereras ur David Siegels modell anses lämpade för utveckling av ny 
funktionalitet som innefattar SMS till en befintlig webbplats. Även förklara 
varför vissa delar är lämpliga och andra inte.  
Syftet är också att undersöka om SMS-funktionen kan definieras som en IT-
tjänst. 
 
 

1.5 Mål 
Målet är att utveckla en SMS-tjänst åt högskolans bibliotek på Campus 
Borlänge. SMS-tjänsten skall vara en påminnelsetjänst. Den skall påminna 
låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har 
inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket att nå ut med information om 
försenad bok eller reserverad bok direkt till låntagaren via ett SMS till 
mobiltelefonen. 
 
 

1.6 Avgränsning 
En avgränsning kommer att ske så att inget SMS skickas för att påminna om 
att en reservation har tagits bort. De låntagare som valt att bli påminda via 
vanligt brev kommer denna funktion inte ta hänsyn till. Funktionen kommer 
att utvecklas som en prototyp åt högskolans bibliotek på Campus Borlänge. 
Eftersom funktionen är en prototyp och inga möjligheter för implementering 
finns vid tidpunkten för utvecklingen kommer fas 4 i Siegels modell ej att 
genomföras.  
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1.7 Tillvägagångssätt 
Tjänsten kommer att utvecklas utifrån David Siegels modell1. Denna modell 
är huvudsakligen anpassad för webbutveckling. Genom en prövning mot 
empirin skall vi komma fram till vilka delar ur de olika dokumenten som är 
lämpliga respektive inte lämpliga för utveckling av en SMS-funktion. Det 
kommer även att förklaras varför vilka delar är mer lämpliga än andra. 
En litteraturstudie kommer att genomföras för att stödja arbetet i dess 
teoretiska referensram. 
En ingående beskrivning av hela metoden kommer att ske i metodkapitlet2. 
 
 

1.8 Disposition 
Kapitel 1, Inledning; Innehåller allmän bakgrund, bakgrund, problem, syfte, 
mål, avgränsning och tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 2, Metod; Innehåller en beskrivning av David Siegels modell.  
 
Kapitel 3, Teoretisk referensram; Innehåller den teoretiska referensramen 
 
Kapitel 4, Teknisk referensram; Innehåller den tekniska referensramen 
 
Kapitel 5, Empiri; Innehåller de dokument som genereras av Siegels modell.  
 
Kapitel 6, Resultat; Innehåller resultatet av empirin och syftet. 
 
Kapitel 7, Analys; Innehåller analyser av arbetet. 
 
Kapitel 8, Egna reflektioner; Innehåller diskussioner och reflektioner.  
 
Kapitel 9, Slutsats; Innehåller de slutsatser som vi kom fram till. 

                                                 
1 Se kapitel 2 
2 Se kapitel 2 
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2 Metod 
För utvecklingen av SMS-funktionen skall vi använda oss av David Siegels 
modell. Nedanför kommer en utförlig beskrivning av modellen.  
För att definiera SMS-tjänsten som en SMS-funktion kommer en 
litteraturstudie att genomföras 

2.1 David Siegels utvecklingsmodell3 
Modellen är främst en modell för webbutveckling indelad i följande fyra 
faser: 
 
– Fas 1 - Strategi och taktik 
– Fas 2 - Design och kreativa lösningar 
– Fas 3 - Utveckla tekniken 
– Fas 4 - Sjösättning och underhåll 
 
De fyra faserna innehåller ett antal steg som skall driva projektet framåt. 
Dessa steg resulterar i ett antal dokument som ligger till underlag för 
projektet. Innan påbörjandet av arbetet med faserna kan en projektprofil med 
fördel tas fram. Detta kan ses som en kravspecifikation från beställarens sida. 
 

 

                                                 
3 Siegel, David (1997). Secrets of Successful Web Sites. USA: Hayden Books 

Strategi & taktik 

Design & Kreativa 
lösningar 
 Utveckla tekniken 

 
Sjösättning & 
underhåll 
 

Figur 1 Överblick av Siegels fyra faser (Föreläsningsstöd från kursen Systemutveckling på 
Internet/intranet, IKC012, 2003-11-03)  
 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10 p C-nivå 
Theodoros Gouliaveras och Helen Classon  
 
   

 
 

     
  5  

2.1.1 Fas 1 - Strategi och taktik4 
Den första fasen syftar till att utvecklare och beställare tillsammans skall ta 
fram en strategi som fungerar för dem båda. Webbplats skall även fungera 
för målgruppen. Denna fas är uppdelade i två delar, strategisk planering och 
taktisk planering. 
 

 
 
Strategisk planering 
Under den första delen ses företagets webbstrategi över och hur den passar in 
med företagets övergripande marknadsföringsstrategi. 
 
Marknadsstrategi 
En bra webbstrategi passar in med den övergripande affärsstrategin. 
Målgruppen definieras och målen med webbplatsen beskrivs. 
 
Användarprofil 
För att få en bild av de olika användarna skapas olika profiler. Det är viktigt 
att skapa dessa profiler även fast utvecklarna har ont om tid, detta för att 
förutse problem.  

                                                 
4  Siegel, David (s.226-s.239) 

Klientens 
behov & 
Planerings 
dokument 

Utvecklarens  
lösning 

Kundens 
behov & 
Webbplatsens 
möjligheter 

Webbplatsen 

Figur 2 Klienten och leverantör samarbetar för att ta fram en strategi som fungerar 
för kunden och en webbplats som fungerar för målgruppen (Secrets och Successfull 
web sites, 1997, sid 226) 
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Strategisk överblick 
När en grov bild av målen, målgruppen och idén är framtagen kan den 
strategiska överblicken påbörjas. 
En strategisk överblick svarar på: 

- vad är uppdraget 
- vilka mål som skall uppfyllas 
- vilka konkurrenter som finns och deras framtida planer 
- vilka användarkrav som ställs 
- vilka färger, symboler och logotyper som skall användas för att ge 

användaren den rätta känslan 
- hur framgång skall mätas 

 
Funktionell strategi 
Här produceras dokument som fungerar som underlag för den tekniska delen 
så som HTML, java, script, CSS och andra tekniska delar som kommer att 
ligga till grund för utvecklingen av webbplatsen. Här finns information om 
skärmupplösning, bandbredd, minneskapacitet, webbläsare etc. 
 
Funktionell överblick 
Här beskrivs vad webbplatsen kan erbjuda sina besökare idag och vad den 
vill kunna erbjuda i framtiden. Specifikationen innehåller de olika funktioner 
och tjänster som är tänkt att finnas på webbplatsen. 
 
 
Taktisk planering 
Efter den strategiska planeringen kommer tänkandet. För att få strategin på 
plats skrivs en serie korta dokument som beskriver utvecklingen. Allt som 
gjorts hittills kommer att översättas till arbetsdokument som omvandlar 
strategin till ritningar för webbplatsen. 
 
Webbplatsens egenskaper 
För att uppnå målen med webbplatsen dvs. attrahera nya användare, behålla 
befintliga användare och kunna tillhandahålla bra service tillkallas det 
kreativa team. De försöker, genom att ta fram idéer och brainstorming, 
attrahera användaren och på så sätt uppnå målen med webbplatsen.   
 
Sitemap 
Sitemap är en ritning över webbplatsens navigationsstruktur. 
För att få en så bra navigationsstruktur som möjligt tas ett par olika versioner 
fram för att sedan bygga vidare på den som är bäst lämpad för ändamålet. 
 
Innehållsplan 
När sitemappen är klar och webbplatsen fått en klar struktur delas 
ansvarsuppgifter upp inom utvecklingsgruppen. Det är viktigt att 
dokumentera vem som ansvarar för vad och vad utvecklare respektive 
beställare tillhandahåller. 
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Teknisk dokumentation 
För att utvecklingen av en framgångsrik webbplats behövs även en teknisk 
dokumentation där man beskriver de funktioner, tekniker och 
tillvägagångssätt som skall tillämpas. Det kan handla om allt från ramar och 
CSS till vilket programspråk som skall användas.  
 
Tidsplanering 
Innan nästa fas skall en planering tas fram som driver projektet. Där finns 
milstolpar, datum och möten inbokade. Alla aktiviteter och beslut skall även 
finnas med. Tidsplaneringen bör stämmas av med jämna mellanrum. 
 
Fasens slutmöte 
Utvecklaren och beställaren möts för att stämma av den inledande processen 
och idéerna. Om allt godkänns och parterna kommer överens kan projektet 
fortsätta till nästa fas.  
 
 

2.1.2 Fas 2 - Design och kreativa lösningar5  
Diskussion förs med beställaren angående utveckling av navigation och 
struktur, stil och tekniska komponenter. Modeller skapas och designas. När 
beställaren har godkänt en modell kan arbetet lämnas över till produktion. 
 
 
Expansion  
I denna del av fasen utforskas möjligheterna att generera idéer, skisser och 
layouts. Här sker ingen kodning. Grova modeller skapas som är enkla att 
modifiera. Denna del är ägnad åt designteamet.  
 
Brainstorming  
Dags att ta fram idéer för utseende och funktionalitet. Den viktigaste sidan är 
bra att starta med. Ta fram många olika och välj ut de bästa idéerna. 
Experimentera med de bästa idéerna, lägg till exempel till effekter, 
funktioner, färger och bilder.  
 
Utvecklingsspråk 
Med hjälp av idéerna från designteamet väljs lämpligt utvecklingsspråk.  
 
Navigation 
Användaren behöver inte bli imponerad av navigationen utan skall kunna 
navigera lätt och smidigt på webbplatsen. Det är viktigt att komma ihåg att 
navigationen skall hållas enkel. För större projekt bör en navigationsstruktur 
tas fram. 
 
                                                 
5 Siegel, David (s.242-s.255) 
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Kontraktion 
I den här delen är designutvecklingen avslutad. All presentation skall vara 
flexibel. Det är även viktigt i denna fas att tänka som en användare först och 
sedan som en klient för att få olika infallsvinklar. 
 
Välj ut finalister 
För att välja ut de bästa designförslagen kategoriseras förslagen upp i tre 
grupper. 1. Stupid ideas, 2. Favorites 3, Alternatives. När de väl är 
kategoriserade så ignoreras kategori Stupid ideas och Alternatives, därefter 
rangordnas favoriterna. Endast det antal som bestämts av projektgruppen 
behålls i Favorites, resten flyttas över till Alternatives. 
 
Presentation 
När förslagen skall presenteras för beställaren är det viktigt att båda parter är 
fysiskt närvarande. Välj ett intressant sätt att presentera förslagen på, och var 
väl förberedd. Det är viktigt att låta kunden vara med och bestämma och inte 
styra kunden för mycket. Allt för fria händer kan dock leda till att felaktigt 
alternativ väljs.  
 
Iteration 
Målet för den första presentationen var att visa beställaren den övergripande 
layouten, inga detaljer. Skulle inte beställaren gilla förslagen måste 
utvecklaren ta reda på varför och ändra tills beställaren blir nöjd. Detta kan 
återupprepas åtskilliga gånger och syftet är att tillmötesgå beställaren för att 
denne skall bli tillfredsställd. 
 
Modulär design 
I denna del av fasen skapas mallar till varje webbsida där olika typer av 
innehåll och utseende skiljs från varandra. Mallarna kan innehålla statiskt 
och dynamiskt innehåll, bilder, rubriker, reklam etc. Det är viktigt att 
separera utseende från innehåll för att förändringar på layouten inte skall 
påverka logiken. De mallar som tas fram beskriver den generella strukturen 
på webbplatsens sidor som skall vara genomgående för hela webbplatsen. 
 
Utveckling av innehåll 
Det är beställaren som har huvudansvaret för webbplatsens innehåll. När 
denne godkänt layouten och genererat webbplatsens innehåll skall detta 
skrivas ihop för att kunna presenteras på webbplatsen. Skapandet av bilder, 
grafik och illustrationer påbörjas här. 
 
Systemdesign 
Programmerarna måste genomgå en problemlösningsfas. Då de flesta 
webbplatser involverar en databas måste en databasarkitekt ta fram en 
databasmodell. Vid databasmodelleringen fastställs de objekt som är aktuella 
och de relationer som finns mellan objekten. Objekten omvandlas sedan till 
tabeller. 
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Förproduktion 
När utseendet har förfinats är det dags att förbereda webbsidorna för 
produktion. Denna del av fasen verifierar designen och förberedelser görs för 
att lämna över till produktionen av webbplatsen. 
 
Realisera  
Att gå från en pappersprototyp till första version är ett stort steg för 
utvecklarna som kommer att leda till att många problem måste lösas under 
tiden som utvecklingen sker. Därför bör utvecklarna metodiskt lösa problem 
innan de uppstår. Det är bättre att lösa problemen nu än senare.  
 
 

2.1.3 Fas 3 - Utveckla tekniken6 
Denna fas fokuserar mindre på steg-för-stegprocessen av produktionen. Den 
fokuserar mer på utvecklarens roll då projektet närmar sig slutet.  
 
 
Produktion 
Projektledaren har ett stort ansvar i denna del och måste se till att allt blir rätt 
gjort direkt för att inte tid skall gå åt till att göra om det som tagits fram i 
tidigare faser. Projektledaren måste även vara den som tar tag i nya problem 
som uppstår. 
 
Produktionsprocess 
Projektledaren håller sin stab uppdaterad och informerad om hur projektet 
artar sig. Han skall hålla staben involverad i alla faser och uppmuntra dem 
till att ägna tid åt beställaren. Projektledaren skall också diskutera allt med 
utvecklingsgruppens ledare för att se till att de befinner sig på samma plan. 
 
 
Kommunikation 
Bra utvecklare kommunicerar regelbundet. De kommunicerar både inom det 
egna teamet och med beställaren. På så sätt hålls alla underrättade och 
vetskapen om projektets utveckling blir god. Om problem uppstår skall 
projektledaren stämma möte för att diskutera fram en lösning med berörd 
part och i sin tur informera den andra parten. 
 

                                                 
6 Siegel, David (s.258-s.268) 
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Validering 
Innan webbplatsen lanseras testas den. Oftast testas den först mot en grupp 
av utvecklare, sedan mot övriga inom projektteamet. Därefter börjar testning 
mot övriga personer, både med och utan datorvana tills webbplatsen slutligen 
är redo för sjösättning. 
 
 

2.1.4 Fas 4 - Sjösättning och underhåll7 
Nu är det dags för den slutliga fasen. Efter en lång väntan är beställaren full 
av förväntningar på hur webbplatsen slutligen kommer att se ut och fungera. 
Men det är fortfarande mycket kvar att göra innan sjösättning kan 
genomföras. Innehållet måste implementeras. Det måste även bestämmas hur 
förvaltningen av sidan skall ske.  
 
 
Lansering 
Förberedelser för lansering påbörjas. Detaljer gås igenom och dokumenteras. 
 
Upprätta webbplatsen 
Vanligtvis utvecklas webbplatsen på utvecklarens egen server. Beställaren 
förvaltar oftast deras egna webbplatser eller kontrakterar något företag som 
ansvarar för förvaltningen.  
 
Även de tekniska detaljerna skall ses över såsom krav på hårdvaran och 
mjukvaran. Säkerhetsaspekter ses över samt att innehållet är lagligt.  
 
Invigning 
När allt väl är testat och webbplatsen fungerar på servern där den skall ligga 
är webbplatsens invigning nära. Men det finns alltid frågetecken för hur 
webbplatsen skall klara av den trafik som den kommer att utsättas för. Ett 
sätt att testa den är att sätta upp sidan en vecka innan lansering, där det 
framgår tydligt för användaren är att det är en testsida. På så sätt får 
utvecklingsgruppen reda på hur webbplatsen klarar trafiken och hur 
användaren klarar navigeringen. 
 
Dokumentation 
Det är viktigt att leverera dokumentationen till beställaren. Webbplatsen 
följer en logisk struktur men det betyder inte att det inte behöver 
dokumenteras. Det är viktigt att processer och funktioner dokumenteras och 
förklaras, även om några trick har använts för att komma runt vissa problem. 

                                                 
7  Siegel, David (s.270-s.280) 
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Databasintegration   
I många fall har en dummy-databas använts vid utvecklingen och det är nu 
dags att integrera den riktiga databasen med webbplatsen. Efter integrering 
får ej testning glömmas. 
 
 
Underhåll 
Direkt efter att invigningen har skett påbörjas förvaltningsfasen.  
 
Förvaltning 
Utvecklarna har gjort sin del av projektet om inget annat avtal finns om 
förvaltningen av sidan. Förvaltningen sker oftast av beställaren själv eller av 
ett externt företag. 
 

2.1.5 Redogöra begreppet dokument  
För att kunna tillmötesgå det syfte som finns måste begreppet dokument 
redogöras. Ur David Siegels modell utmynnar ett antal dokument som vi 
presenterar enligt följande: 
 

• Strategisk planering 
• Taktisk planering 
• Expansion 
• Kontraktion 
• Förproduktion 
• Produktion 
• Kommunikation 
• Validering 
• Lansering 
• Underhållning 

 
I dessa dokument finns flera delar och det är dessa delar vi kommer att 
undersöka om de är lämpliga eller inte lämpliga att använda vid utveckling 
av en tilläggsfunktion. 
 
 

2.2 Litteraturstudier  
En litteraturstudie kommer att genomföras som syftar till att införskaffa 
relevant information som kan tänkas stödja arbetet i dess teoretiska 
referensram.  
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3. Teoretisk referensram 
För att kunna definiera om denna funktion kan kallas för en SMS-tjänst skall 
vi studera vad en tjänst och vad ett SMS är. Detta för att ge stöd för vårt 
syfte. För att definiera denna funktion som en SMS-tjänst kommer vi att ta 
stöd av andra studier inom området. 

3.1 Tjänster  
För att kunna definiera denna funktion som en tjänst har vi undersökt vad en 
tjänst och en informationsteknologisk (IT)-tjänst är. 

3.1.1 Tjänst 
Osmanovic och Lipic8 definierar det allmänna begreppet tjänst enligt 
följande: 
 
”en tjänst är en aktivitet som tillfredsställer användarens behov och 
resulterar i någon form av nytta för användare av denna tjänst.”  
 

3.1.2 IT-tjänst 
En informationsteknologisk tjänst definierar Eriksson och Hultgren9 på 
följande sätt: 
 
En IT-tjänst förutsätter ett datorbaserat informationssystem som förser 
kunden med värdeskapande handlingar som kan utföras och skapar på så sätt 
en slags social interaktion mellan kunden och tjänsteleverantören. I denna 
interaktion kan en kund delta genom att använda systemet för att få tag på 
information, och/eller utföra handlingar baserat på information från systemet 
för att uppfylla ett specifikt resultat. I denna sociala interaktion uppstår ett 
relation mellan kund och leverantör.  
 

                                                 
8 Lipic, Violeta & Osmanovic, Alma (2001). mCommerce – Utveckling av mobila tjänster 
9 Eriksson, Owen & Hultgren, Göran (2003). The notion of IT-service from a social 
interaction perspective. 
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3.2 De tre användningssituationerna av en IT-tjänst 
För att definiera denna funktion som en IT-tjänst kommer vi att presentera tre 
olika användningssituationer. Utifrån dessa kommer vi att undersöka om 
eller vilken av de tre situationer som vår SMS-funktion passar in på.  
 
Eriksson och Hultgren10 anser att det är användarens handling och 
handlingsresultat som det fokuseras på i IT-tjänstsammanhang. I de tre 
figurerna som visas i följande avsnitt beskrivs den automatiska 
användningssituationen, den interaktiva användningssituationen och den 
externa användningssituationen separat och är illustrerade i några enkla 
exempel. 
 
När IT-tjänster används i social interaktion, kombineras flera situationer i 
olika sekvenser. 
 

3.2.1 Den automatiska användningssituationen 
 

 
 
 
 
 
Den automatiska situationen kan förklaras som IT-tjänsten ”Automatisk 
signal till SOS alarm om en bilolycka inträffar”. Resultatet av denna IT-tjänst 
är att kunden kan göra räddningstjänsten medveten om att bilen han kör har 
varit inblandad i en olycka och var olyckan har ägt rum. Detta görs 
automatiskt av informationssystemet (IS) som skickar ett SOS-meddelande 

                                                 
10 Eriksson, Owen & Hultgren, Göran (2003) The notion of IT-service from a social 
interaction perspective.   

Figur 3 Den automatiska användningssituationen utifrån ett kundperspektiv (The 
notion of IT-service from a social interaction perspective, 2003) 
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till personal på SOS alarm. IS är, tillsammans med personal vid SOS alarm, 
tjänsteleverantör. IS agerar som utförare och personen som tar emot och 
tolkar meddelandet vid SOS alarm agerar som tolkare. Detta betyder att ett 
förhållande är inrättat mellan kunden och tjänsteleverantören genom 
systemet.  
 
Det är viktigt att notera att IT-tjänsten inte omfattar hela räddningstjänsten. 
Det relevanta resultatet av IT-tjänsten är att personal vid SOS-alarm blir 
medveten om att användarens bil har varit med om en olycka. IT-tjänsten bör 
självklart bidra med att rädda användaren vilket medför att kvalitén på IT-
tjänsten måste utvärderas i sammanhanget om hur det medverkar till att bidra 
med att rädda kunden genom att sända relevant och högkvalitativ information 
till SOS alarm. Det betyder också att den ”automatiska tjänsten för upptäckt” 
måste vara integrerad med räddningstjänsten. Fortfarande är det så att 
räddningstjänsten och den automatiska signaltjänsten är olika tjänster. Det är 
ju uppenbart därför att räddningstjänsten även är tillämpad för bilförare som 
inte har den ”automatiska tjänsten för upptäckt” implementerad i sina bilar. 
Det är också viktigt att notera att det finns ansvar och roller. Till exempel, 
det företag som utvecklar och säljer det IS som tillhandahåller 
kommunikationen, kan i detta fall anses som kommunikatör/meddelare. 
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3.2.2 Den interaktiva användningssituationen 
 

 
 
 
 
 
Den interaktiva användningssituationen kan förklaras som IT-tjänsten 
”Internetbaserad försäkringsrådgivning”. Det relevanta resultatet av tjänsten 
är att få trovärdiga råd om lämpliga försäkringar. Detta görs av IS genom att 
automatiskt kommunicera meddelanden till kunden, vilket medför att IS har 
rollen som utförare. Kunden tar emot dessa meddelanden  
och tolkar dem och blir informerad, vilket medför att kunden blir tolkare.  
Kunden utför också sändande handlingar genom systemet genom att sända 
inputmeddelanden och tillhandahålla information till IS, som betyder att 
kunden har rollen som kommunikatör och IS har rollen som mottagare. I 
interaktionen har ett förhållande inrättats mellan kunden och 
tjänsteleverantören genom systemet. IS är, tillsammans med de mänskliga 
aktörerna på det företag som är ansvariga för tjänsten, tjänsteleverantör.  

Figur 4 Den interaktiva användningssituationen utifrån ett kundperspektiv (The notion 
of IT-service from a social interaction perspective, 2003) 
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3.2.3 Den externa användningssituationen 
 

 
 
 
 
 
Den externa användningssituationen kan förklaras som IT-tjänsten 
”Omdirigering efter en trafikolycka via Dynamic Route Guiding System”. 
Det relevanta resultatet av tjänsten är att skaffa kunskap om hur man skall 
köra för att undvika förseningar. Detta görs av IS genom att kommunicera 
meddelanden som en utförare, och användaren tar emot dessa meddelanden 
och tolkar dem genom att agera tolkare. Användaren utnyttjar sedan denna 
information och kunskap när han kör sin bil. Detta medför att IT-tjänsten 
måste värderas med utgångspunkten från sammanhanget bilkörning, eftersom 
den är integrerad med den. Det är avgörande för kvalitén av tjänsten att den 
kan användas på ett säkert sätt och att den verkligen hjälper användaren att 
köra på ett effektivt.  
 
IS är, tillsammans med personen vid trafikkontrollscentret, tjänsteleverantör 
och bestämmer vilken information som skall lagras i systemet. IS har rollen 
som utförare i förhållandet med användaren, och personalen vid 
trafikkontrollcentret har rollen som kommunikatör.  

Figur 5 Den externa användningssituationen utifrån ett kundperspektiv (The notion of 
IT-service from a social interaction perspective, 2003) 
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3.3 SMS – Short Message Service  
Enhörning11 beskriver Short Message Service(SMS) som ett sätt att skicka 
korta textmeddelande till mobiltelefoner från andra mobiltelefoner eller från 
datorer med Internetuppkoppling. Meddelandet överförs via en 
meddelandecentral Message Service Central (SMSC) i ett Short Message 
Service Central (GSM) nät. Längden på ett SMS kan vara upp till 250 tecken 
men vanligast är att använda max 160 tecken.   
 
 
 

                                                 
11 Enhörning, Niclas (2000). SMS-Server Implementation av en av en applikation som 
hanterar SMS. 
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4 Teknisk referensram  
Det finns många olika tekniker för att spara information. För att välja rätt 
teknik för utvecklingen av denna SMS-funktion har vi presenterat de två 
tekniker som anses vara lämpliga och på så sätt motivera vårt val av teknik.  
 
Nedan följer en beskrivning av databaser och XML som hämtas från Berg, 
Juvas och Perssons examensarbete12. 
 

4.1 Databaser 
Nedan beskrivs några viktiga fördelar med att lagra information i en databas: 
 

• Databaser bygger på principen att informationen delas upp i sina 
minsta beståndsdelar, detta kallas att normalisera. På så vis undviker 
man att information lagras dubbelt.  

• Det är lätt att lägga till eller ta bort tabeller och förändra databasens 
innehåll. 

• Det är lätt att göra utsökningar ur databasen. 
• Databasen ger ett bra användarstöd och förser användaren med den 

information han söker. 
 
För att hämta information från databasen och välja ut den information som 
skall visas används frågespråket Structured Query Language (SQL). En av 
SQL’s största fördelar är att det går att skapa dynamiska (föränderliga) 
webbsidor med hjälp av bakomliggande databaser. SQL använder sig bland 
annat av tabeller, index, nycklar, rader och kolumner. SQL är inget 
programmeringsspråk i sig självt. SQL används oftast tillsammans med något 
scriptspråk, till exempel Active Server Pages (ASP).  
 
 

4.2 XML 
Extensible Markup Language (XML) kan översättas som utbyggbart 
markeringsspråk. XML talar om hur information ska definieras, men inte hur 
den skall presenteras eller formateras. För att göra detta används XSL eller 
CSS.  
 
XML kan jämföras med HTML och båda är så kallade metaspråk. XML är 
uppbyggt av taggar13. XML beskriver bara det data som taggen innehåller. 
XML har inte en fast uppsättning taggar, utan programutvecklaren skapar 
                                                 
12 Berg, Ania-Mee, Juvas, Daniel & Persson, Caroline (2002). Informationsstruktur med 
XML och relationsdatabaser hos Ericsson AB 
13 Exempel på en tagg: <SMS>här emellan finns data</SMS> 
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själv egna taggar efter sina behov. Han väljer både vad de ska heta och hur 
de ska fungera. Han anpassar sina taggar till vad han vill göra. Det går att 
skapa nya taggar, utöka antalet befintliga taggar eller ta bort existerande 
taggar. Det är därför XML kallas för utbyggbart markeringsspråk. 
Några fördelar med XML är: 
  

• Enkelheten; XML är en relativt enkel standard, mindre än 50 sidor. 
Det är ett textbaserat språk som är relativt enkelt att förstå och lära sig 
för en programutvecklare. 

 
• XML skiljer på innehåll och utseende; Samma data behöver bara 

beskrivas en gång i XML, sedan kan programmeraren använda s.k. 
stylesheets för att publicera samma data på flera olika gränssnitt eller 
olika format. Eftersom XML är ett metaspråk kan valda delar av data, 
beroende på användare, presenteras med hjälp av stylesheets. På så 
sätt slipper användaren oväsentlig information. Detta kan också 
utnyttjas för att ge användaren personliga vyer. 

 
• XML återanvänder data; Möjligheten att kunna bygga ut XML gör 

att olika applikationer kan återanvända de XML-taggar som en gång 
byggts. De fungerar som ett bibliotek av XML-taggar. 

 
• Beskriver innehållet; Eftersom XML är ett metaspråk, ett 

självbeskrivande språk, kan data utbytas utan att inbyggd beskrivning 
måste skickas med i överföringen.  

 
• Möjlighet att beskriva data genom olika typer av applikationer; 

Oavsett vilket scriptspråk som används kan XML beskriva data till 
flera olika typer av applikationer. Detta för att XML är utbyggbart 
och självbeskrivande. 

 
• Stöder integration av data från olika källor; XML klarar av att 

hämta data från olika typer av källor och sammanställa dem. Därför 
används XML till informationsöverföring, exempelvis mellan 
Windows NT-system och ett Linux-system eller olika typer av 
databaser. 

 
• Plattformsoberoende; XML är plattformsoberoende och också 

tillverkaroberoende. Det som begränsar och styr användandet av 
XML är SGMLs regler, en ISO-standard.  

 
• Internationellt; XML är baserat på Unicode, därför stödjer all XML-

mjukvara Unicode. Unicode hanterar alla västerländska tecken och 
även asiatiska språk.  
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5 Empiri 
Siegels faser stegas igenom och skapar respektive dokument. 

5.1 Fas 1 - Strategi och taktik 
I fas 1 tar beställare och utvecklare tillsammans fram en strategi som 
fungerar för dem båda. 

5.1.1 Strategisk planering 
 
Marknadsstrategi 
Då biblioteket på Högskolan Dalarna Campus Borlänge endast är tillgänglig 
för studenterna och personalen på Högskolan Dalarna anses dessa två 
grupper vara bibliotekets målgrupper.  
 
Målet för SMS-funktionen är att kunna erbjuda ytterligare ett alternativ att få 
meddelanden om inkomna böcker och påminnelser om försenade lån. Ett 
annat mål som biblioteket har för tjänsten är att eventuellt kunna nå fram till 
studenterna snabbare. 
 
Bibliotekets övergripande strategi är att göra deras resurser så platsoberoende 
som möjligt för att passa det flexibla lärandet. De meddelar redan en stor del 
av sina låntagare via e-mail. Genom att skicka meddelande via SMS ges 
ytterligare en möjlighet. 
 
 
Användarprofil  
Två olika användarprofiler14 har tagits fram för att få en inblick om olika 
användare som kan komma att använda funktionen. Detta har gjorts för att 
visa skillnaden på användarna som kan tänkas använda SMS-funktionen.  
 
De olika användarna som tagits fram skiljer sig tydligt från varandra.  
Användare 1 är en manlig student som brukar låna böcker från biblioteket för 
att referera till sina skolarbeten. Han använder sin mobiltelefon dagligen och 
har bra kontroll över den.  
 
Användare 2 är en kvinnlig lärare som brukar låna böcker från biblioteket för 
att kontrollera referenser. Hon använder sin mobiltelefon för att kunna vara 
anträffbar men behärskar den inte till fullo. 
 

                                                 
14 se bilaga 1 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10 p C-nivå 
Theodoros Gouliaveras och Helen Classon  
 
   

 
 

     
  21  

Strategisk överblick 
Vad är uppdraget?  
Uppdraget är att utveckla en SMS-funktion åt Högskolan Dalarnas bibliotek 
på Campus Borlänge. SMS-funktionen skall vara en påminnelsefunktion som 
skall påminna låntagare om att en bok är försenad eller att en reserverad bok 
har kommit in via ett SMS.  
 
Vilka mål skall uppfyllas?  
Försenade böcker tillbaka så snabbt som möjligt. På så sätt kan dessa böcker 
bli tillgängliga snabbare. Reserverade böcker hämtas så snabbt som möjligt.  
 
Vilka konkurrenter finns och deras framtida planer?  
Vi anser att det inte finns någon riktig konkurrent. Den enda som finns i 
Borlänge är stadsbiblioteket och de mindre biblioteken som finns runt om i 
de olika stadsdelarna. Då dessa inte kan konkurrera med samma litteratur 
som biblioteket på Högskolan Dalarna Campus Borlänge och inte har samma 
huvudmålgrupp så anses de inte som riktiga konkurrenter. 
 
Biblioteket anser att deras främsta konkurrent är det egna fria 
Internetsökandet, och att det på Internet finns information att hämta som av 
deras potentiella användare upplevs vara tillräcklig. 
 
Vilka användarkrav ställs?  
En mobiltelefon som kan ta emot SMS samt att användaren har kunskapen 
att läsa ett SMS i mobiltelefonen. Det krävs att användaren skall vara kund 
hos biblioteket och medlem i SMS-funktionen. För att bli medlem måste 
användaren registrera sig för funktionen hos biblioteket. 
 
Vilka färger, symboler och logotyper skall användas för att ge användaren 
den rätta känslan?  
Den sida som kommer att finnas för administratören kommer att ha färger 
och logotyper som följer bibliotekets befintliga webbsida. 
 
Då det gäller SMS:et, som består av ett begränsat antal tecken (vanligen 160 
tecken) kan inga färger eller bilder användas.  
 
Hur framgång skall mätas?  
Detta genom att se om antalet försenade böcker har minskat och de 
reserverade böckerna inte ligger i hyllan för reserverade böcker ett längre 
tag. Om detta sker ses det som en framgång. En kortare undersökning 
kommer att genomföras av de användare funktionen har för att få kännedom 
om deras attityd. Är attityden positiv och funktionen har många användare 
ses även det som en framgång. 
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Funktionell strategi 
SMS:et är begränsat till 160 tecken vilket leder till att det meddelandet som 
kommer att sändas ut till användarna inte kan överstiga detta antal. 
För administratörssidan är inte skärmupplösningen, minneskapacitet och 
webbläsare av någon betydelse.  
 
Funktionell överblick 
I dag erbjuds endast försenings- och reservationspåminnelse via e-mail eller 
brev. Den nyutvecklade SMS-funktionen kommer att göra det möjligt att få 
samma information i mobiltelefonen.  
 
Funktionen kommer att fungera så att kunden endast får ett SMS för att 
påminnas om försenad eller reserverad bok.  
 
De funktioner som kommer att finnas på administratörssidan är: 

• Anmäla en kund till funktionen 
• Avanmäla en kund från funktionen 
• Skicka SMS till de som skall ha en påminnelse via en knapp. 

 
 

5.1.2 Taktisk planering 
 
Webbplatsens egenskaper 
Då denna funktion är en service för användaren och ett hjälpredskap för 
biblioteket räknar vi inte med nya kunder utan bara att attrahera de befintliga 
kunderna. Genom att få tillbaka böcker snabbare efter det att lånetiden gått ut 
och få ut reserverade böcker fortare tror vi att funktionen kommer att ge en 
positiv effekt åt biblioteket. 
 
 
Sitemap 
För själva SMS-funktionen så kommer det inte att finnas någon navigation. 
Den enda navigation som kommer att finnas är en länk som tar 
administratören från bibliotekets intranät till den sida som denne skall 
administrera. 

 

 
Intranät 

Sida för 
administratör 

WebForm1.asp
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Innehållsplan 
Denna projektgrupp består av två medlemmar vilket leder till att dessa 
kommer att ha delat ansvar. Beställaren kommer att tillhandahålla 
projektgruppen en textfil som innehåller information som kommer att vara 
avgörande för utvecklingen av SMS-funktionen. 
 
 
Teknisk dokumentation 
Under utveckling av funktionen kommer Microsoft Visual Studio .NET 2003 
att användas som utvecklingsmiljö.  
 
Vi kommer att använda oss av Active Server Pages.net (ASP.net) för att 
utveckla denna funktion, och för att spara information om användaren 
används XML.  
 
 
Tidsplanering15 
Varje fas i Siegels modell har tidsbestämts genom att uppskatta tidsåtgången 
för de olika faserna. Sedan har vi, med det som underlag, fördelat arbetet 
efter behov. Om inte en tidsplan görs kan det vara svårt att uppskatta hur lång 
tid arbetet kommer att ta och det kan bli svårt att hinna klart till 
leveransdatumet. Naturligtvis bör tidsplanen följas upp med jämna 
mellanrum för att kontrollera att arbetet ligger i fas.  
 
 
Fasens slutmöte 
Vi har haft ett slutmöte med uppdragsgivaren och handledaren var för sig där 
vi presenterat de delar som varit relevanta för respektive. Efter genomgång 
och presentation av fas 1, godkändes strategin och taktiken. 

                                                 
15 se bilaga 2 
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5.2 Fas 2 - Design och kreativa lösningar 
I fas 2 bestäms designen och modeller skapas. Utveckling av navigation och 
struktur sker också i denna fas. 

5.2.1 Expansion 
 
Brainstorming 
Eftersom administratörssidan är den enda sida som skall utvecklas grafiskt 
och inte innehåller några specifika funktioner är det bara utplaceringen av 
textboxar, knappar och labels som kan ändras. Det övriga utseendet, som tar 
hänsyn till färger och bilder, kommer att vara likadan som bibliotekets 
befintliga webbplats vilket gör att det inte går att omstrukturera dessa. Tre 
olika förslag har tagits fram16. 
 
 
Utvecklingsspråk 
Vid utveckling av denna funktion så anser vi att den lämpligaste 
utvecklingsmiljön kommer att vara Microsoft Visual Studio .NET 2003 och 
utvecklingsspråk kommer att vara ASP.net. XML kommer att användas för 
att spara information som berör medlemmarna i funktionen, i detta fall e-
mailadress och mobiltelefonnummer. 
 
 
Navigation 
Sidan bör följa den befintliga webbplatsens navigation.  
 
 

5.2.2 Kontraktion 
 
Välj ut finalister 
Tre förslag har tagits fram för den nya sida som skall skapas17. Vi har valt 
den vi tycker är den bästa lösningen18 och kommer att vara den som vi 
presenterar för uppdragsgivaren. 
 
Presentation  
Vi har presenterat vårt förslag och uppdragsgivaren har godkänt det.  

                                                 
16 se bilaga 3 
17 se bilaga 3 
18 se bilaga 3, förslag 1 
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Iteration 
Uppdragsgivaren var nöjd med det förslag som framtogs, därför behövdes 
inget förändringsarbete av sidan. 
 
 
Modulär design 
Administratörssidan är den enda sida som kommer att utvecklas grafiskt och 
utseendet kommer inte att skilja sig från den befintliga webbplatsens. Därför 
behöver ingen mall skapas.  
 
 
Utveckling av innehåll 
Administratörssidan kommer inte att ha något innehåll som uppdragsgivaren 
behöver tillhandahålla utan den är en nyutvecklad sida som endast innehåller 
några knappar och textboxar. Detta för att sidan skall få ett så lätthanterligt 
och användarvänligt gränssnitt som möjligt. Det enda uppdragsgivaren skall 
tillhandahålla är texten i de meddelanden som skall skickas till användarna. 
 
 
Systemdesign 
Lösningen involverar ingen databas men en XML-fil som ersätter databasen. 
XML-filen skall innehålla e-mailadresser till de som är medlemmar i 
funktionen. För att spara mobiltelefonnumren kommer de att läggas i en 
XML-fil. XML-filen kommer att ha ett enkelt utseende som förenklar 
utsökandet av information utan att det tar för lång tid.   
 
XML-filen kommer att vara uppbyggd på följande sätt: den kommer att ha 
rotelementet SMS, underelementet kommer att vara e-post och attributet till 
detta element kommer att vara adress där själva e-mailadressen kommer att 
sparas. Värdet till detta element kommer att vara mobiltelefonnumret. 
 
På så sätt kommer en e-mailadress vara sammankopplade till ett 
mobiltelefonnummer. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<SMS> 
  <epost adress="xxxxxx@xxx.xxx">070xxxxxxx</epost>  
</SMS> 
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5.2.3 Förproduktion 
 
Realisera  
Då det redan fanns en bild av funktionens utseende började nu det tekniska 
tänkandet. Hur skall vi gå till väga? Går det att tekniskt lösa? De problem vi 
såg innan själva programmeringen började var användandet av den textfil 
som skapas av biblioteket. Frågorna som väcktes var hur:  
 

• skall e-mailadressen för varje person tas fram från filen? 
• kontrolleras det vilken slags påminnelse det är? 
• kontrollen mot XML-filen skulle ske, då mobiltelefonnumret skall 

hämtas? 
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5.3 Fas 3 - Utveckla tekniken 
Denna fas fokuserar på utvecklarens roll då projektet närmar sig slutet. 

5.3.1 Produktion 
 
Produktionsprocessen 
Denna utvecklingsgrupp är liten till antalet och har därför ingen 
projektledare. Detta leder till att vi hållit oss uppdaterade om varandras 
uppgifter kontinuerligt.  
 
 
5.3.2 Kommunikation 
Vi har hållit kontakt med varandra dagligen. Vid problem har vi kontaktat 
beställaren eller handledaren och diskuterat fram en lösning. Vid dessa möten 
har båda närvarit. 
 
 

5.3.3 Validering 
Funktionen har testats inom utvecklingsgruppen och på beställaren och hans 
stab. Den tillfredsställde deras behov och godkändes både av de med mindre 
datorvana och de med mer datorvana. De ansåg att funktionen var 
lätthanterlig och att gränssnittet var användarvänligt. 
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5.4 Fas 4 - Sjösättning och underhåll 
Då SMS-funktionen är en prototyp kommer den inte att sjösättas och därför 
kommer denna del inte att kunna göras.  
På grund av att det kostar pengar att implementera denna SMS-funktion 
måste en undersökning först göras för att se om det finns ekonomiska 
resurser för att implementera denna SMS-funktion. 
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6 Resultat 
Här kommer vi att presentera de delkomponenter som genereras från David 
Siegels modell och redogöra för om de är lämpliga eller inte lämpliga att 
använda vid tillägg av ny funktionalitet. Vi kommer även att presentera 
resultatet om denna SMS-funktion är en SMS-tjänst. 
 
Under varje delkomponent kommer en slutsatts att dras där vi förklarar om 
delkomponenten är relevant eller inte. 

6.1 Fas 1- Strategi och taktik 
Här presenteras de delkomponenter som genereras från fas 1.  

6.1.1 Strategisk planering 
 
Marknadsstrategi 
För att få stor nytta av tjänsten bör målen tas fram för SMS-tjänsten. En 
definition av målgruppen bör göras, då majoriteten i viss generation inte 
använder mobiltelefon.  
 
Bör vara med. 
 
Användarprofil 
Att förutse och angripa problem innan de uppstår bör användarprofiler 
skapas. Då denna tjänst kräver annan kunskap än de befintliga 
användarprofilerna bör nya tas fram. Bra att känna till användarna att tjänsten 
utvecklas utifrån deras behov och kunskaper. 
 
Bör vara med. 
 
Strategisk överblick 
För att denna SMS-tjänst skall bli lyckad måste utvecklaren veta: vad 
uppdraget är, vika måls om skall uppfyllas, vilka konkurrenter som finns och 
deras framtidsplaner, vilka användarkrav som ställs och hur framgång skall 
mätas. Men vilka färger, symboler och logotyper som skall användas för att 
ge användaren den rätta känslan19 anser vi inte behövas då den befintliga 
webbplatsen redan har ett utseende som uppfyller detta krav.  
 
Bör vara med. 

                                                 
19 Se 2.1.1 rubriken Strategisk överblick  
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Funktionell strategi 
Då det redan finns en funktionell strategi till den befintliga webbplatsen finns 
inget behov av att ta fram en ny. Den nya administratörssidan bör bygga 
vidare på den befintliga webbplatsens strategi.  
 
Behövs ej då det redan finns en strategi, men den befintliga bör beaktas. 
 
Funktionell överblick 
För att veta om det blir någon skillnad vid lanseringen av denna tjänst bör 
man veta vad som erbjuds idag och vad som kommer att erbjudas i 
framtiden. Definition av de grova funktionerna bör vara med för att få en bra 
överblick av tjänsten. 
 
Bör vara med. 

6.1.2 Taktisk planering 
 
Webbplatsens egenskaper 
För att lyckas med utvecklingen av en SMS-funktion måste utvecklaren veta 
vad han vill uppnå med denna. Skall de befintliga användarna behållas eller 
skall nya lockas. Bör vara klart för att uppnå målen. 
 
Bör vara med. 
 
Sitemap 
En sitemap är användbar för att visa hur användaren av systemet bör gå till 
väga för att komma in till administratörsgränssnittet. Om det kommer att 
ligga på intranätet eller om den skall ligga på webserven. 
 
Bör vara med. 
 
Innehållsplan   
Innehållsplanen behövs för att alla i projektgruppen skall veta vad som skall 
göras. Vem som gör vad i gruppen och för att hålla tidsplaner. Även att 
beställaren vet vad han/hon skall leverera (såsom text, bilder etc.) 
 
Bör vara med 
 
Teknisk dokumentation 
För att få en klar bild av hur skapandet av denna tjänst skall tas fram anser vi 
att det den tekniska dokumentationen är av betydelse. Att välja ett lämpligt 
utvecklingsspråk som passar innehållsplanen. 
 
Bör vara med. 
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Tidsplanering 
För att hålla tiderna behövs tidsplanen. Den är av stor vikt för vad som skall 
tas fram och presenteras till varje möte med beställaren. 
 
Bör vara med. 
  
Fasens slutmöte 
Viktigt att det genomförs för att utvecklarna och beställarna skall ha samma 
idéer. För att stämma av att båda parter är överens så att processen kan 
fortsätta. 
 
Bör vara med. 
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6.2 Fas 2 – Design och kreativa lösningar 
Här presenteras de delkomponenter som genereras från fas 2. 

6.2.1 Expansion 
 
Brainstormning 
Att ta fram olika idéer leder till en bättre lösning, därav anser vi att 
brainstormingen är av betydelse.  
 
Bör vara med. 
 
Utvecklingsspråk 
Att ha klart med ett utvecklingsspråk som tekniskt kan lösa dina problem är 
viktigt. Därför bör man tänka igenom vilken miljö man skall utveckla i. 
 
Bör vara med. 
 
Navigation 
Det behövs inte ta fram någon navigation då det redan finns en sedan 
tidigare. Den nya sidan bör följa samma navigationsprincip.   
 
Behövs ej. 

6.2.2 Kontraktion 
 
Välj ut finalisterna 
Det är lämpligt att kategorisera in de förslag man har och gå vidare med de 
bästa.  
 
Bör vara med. 
 
Presentation 
Att presentera sina förslag för uppdragsgivaren är något som vi anser vara en 
viktig del i designarbetet. Här kan uppdragsgivaren ge sin syn på vad som är 
bra och inte bra och utvecklarna kan ändra till uppdragsgivaren blir nöjd. 
 
Bör vara med. 
 
Iteration 
Behövs förändring så skall den göras tills uppdragsgivaren blir nöjd. Det görs 
för att tillgodose uppdragsgivarens behov. 
 
Bör vara med 
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Modulär design 
Det finns endast en sida så den modulära designen behövs ej 
 
Behövs ej. 
 
Utvecklingen av innehåll 
Det är upp till uppdragsgivaren att tillhandhålla innehåll. Mot betalning kan 
utvecklingsgruppen åta sig utvecklingen av innehållet.  
 
Bör vara med 
 
Systemdesign 
Systemdesign är väldigt viktigt då det ligger till grund för själva funktionen. 
Utvecklingsgruppen bör ha en klar bild av hur sidan skall byggas upp, styras 
och se ut rent tekniskt. 
 
Bör vara med. 

6.2.3 Förproduktion 
 
Realisera  
Att metodiskt lösa och förutse problem innan de uppstår skall göras för att 
det är bättre att lösa problem nu än senare. Skjuter man på problemen kan det 
leda till att tidplanen inte kan hållas. 
 
Bör vara med. 
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6.3 Fas 3 – Utveckla tekniken 
Här presenteras de delkomponenter som genereras från fas 3. 

6.3.1 Produktion 
Produktionsprocessen 
Beror lite på utvecklingsgruppens storlek och var de befinner sig. Om det är 
en liten utvecklingsgrupp, till exempel 2-3 personer som arbetar på samma 
ställe, sker detta automatiskt. 
 
Bör vara med för större utvecklingsgrupper eller där utvecklarna befinner sig 
fysiska på olika ställen. 
 

6.3.2 Kommunikation 
För att nå det resultat man strävar efter anser vi att kommunikation mellan 
utvecklare och beställare är av betydelse för att diskutera problem och finna 
lösningar. Det leder till att det inte blir några överraskningar för beställaren i 
slutskedet.  
 
Bör vara med. 
 

6.3.3 Validering 
Vi anser att det är viktigt att testa funktionen på beställaren. Detta för att 
användarna skall bli nöjda och att funktionen skall fungera som de tänkt sig. 
 
Bör vara med. 
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6.4 Fas 4 – Sjösättning och underhåll 
På grund av kostanaden pengar att implementera denna SMS-tjänst kommer 
inte fas 4 att genomföras. Innan fas 4 kan genomföras måste en undersökning 
ske för att se om det finns ekonomiska resurser för denna SMS-tjänst. 
 

6.5 Sammanfattning av de delar som anses relevanta 
För att utveckla ny funktionalitet i form av en SMS-tjänst anser vi att dessa 
delkomponenter bör användas: 
 
FAS 1 
 
Strategisk planering 

• Marknadsstrategi 
• Användarprofil 
• Strategisk överblick 
• Funktionell överblick 

Taktisk planering 
• Webbplatsens egenskaper 
• Sitemap 
• Innehållsplan   
• Teknisk dokumentation 
• Tidsplanering 
• Fasens slutmöte 

FAS 2 
 
Expansion 

• Brainstormning 
• Utvecklingsspråk 

Kontraktion 
• Välj ut finalisterna 
• Presentation 
• Iteration 
• Utvecklingen av innehåll 

Förproduktion 
• Realisera  

 
FAS 3 
 
Produktion 

• Produktionsprocessen 
Kommunikation 
Validering 
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6.6 SMS-tjänst eller inte 
Ett syfte med denna rapport var att undersöka om denna funktion kan kallas 
för en SMS-tjänst. I vår teoretiska referensram20 har en undersökning om vad 
en tjänst är genomförts. Där finns två olika definitioner av tjänster och även 
tre definitioner på användningssituationer som innefattar en IT-tjänst 
beskrivna.  
 
Denna SMS-funktion kan kallas en IT-tjänst på grund av den stämmer 
överens med vad Eriksson och Hultgren menar med en IT-tjänst. De menar 
att en IT-tjänst förutsätter ett datorbaserat informationssystem som förser 
kunden med värdeskapande handlingar. En kund kan delta genom att t.ex. 
utföra handlingar baserat på information från systemet för att uppfylla ett 
specifikt resultat. I vårt fall lämnar en användare tillbaka den bok han/hon 
har lånat och/eller hämtar en reserverad bok när denne blir tillgänglig den 
information som skickas av systemet. D.v.s. denne utför en handling baserat 
på information som skickas från systemet och som uppfyller ett specifikt 
resultat.  
 
När lånetiden på en bok gått ut och/eller en reserverad bok kommit in får 
användaren ett meddelande till sin mobiltelefon. Detta meddelande är ett 
SMS. Meddelandet skickas från en dator i Högskolan Dalarna Campus 
Borlänges bibliotek via en meddelandecentral till användaren. 
 
Denna funktion anser vi uppfylla två av de användarsituationer som Eriksson 
och Hultgren presenterar. Dels den automatiska användarsituationen och dels 
den interaktiva användningssituationen.  
 
Den automatiska uppstår mellan informationssystemet och kunden som får 
ett SMS när låneperioden har gått ut och/eller att en reserverad bok har 
kommit in. Resultat av detta blir att informationssystemet gör kunden 
medveten om informationen. Tjänsteanvändaren i detta fall låntagaren, får ett 
SMS till sin mobiltelefon utan att agera. Därav anser vi att tjänsten är 
automatisk.  
 
Förhållandet mellan tjänsteleverantören (Högskolan Dalarna Campus 
Borlänges bibliotek) och informationssystemet är av typen interaktiv, fast 
omvänt, där personal vid biblioteket kan ses som kund. Tjänsteleverantören 
måste varje dag skicka SMS till användarna genom att trycka på en knapp. 
Därefter sköter informationssystemet det övriga automatiskt. På grund av att 
tjänsteleverantören måste trycka på en knapp anser vi delen av tjänsten som 
interaktiv. 

 
                                                 
20 Se kapitel 3 
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7 Analys 
Nedan presenteras analysen av vårt arbete. 

7.1 Metodanvändning 
När vi började vårt projekt med att utveckla en ny funktion åt biblioteket på 
Högskolan Dalarna Campus Borlänge hade vi inställningen att David Siegels 
modell kunde vara lämplig. För att använda modellen behövdes en analys av 
Siegels modell. Denna modell är framtagen för utveckling av webbplatser 
och inte för utveckling av ny funktionalitet. För att undersöka om Siegels 
modell fungerade för ändamålet valde vi att testa hela modellen mot vår 
empiri, och på så sätt få reda på vilka delkomponenter som är relevanta. 
 
För utvecklingen av SMS-tjänsten fungerade David Siegels modell över 
förväntan. Allt efter arbetsgången gick framåt användes många fler 
delkomponenter än vad vi trodde skulle behövas. I Design och kreativa 
lösningar trodde vi till en början inte att det skulle behövas så många 
delkomponenter som vi till slut använde oss av.   
 
Även fast modellen fungerade väl under projektet finns en del svagheter i 
modellen. Den största är att Siegels modell inte lägger någon stor vikt på den 
tekniska delen. Utvecklaren ges frihet att utveckla funktionen utan några 
punkter som skall hjälpa utvecklaren att nå sitt mål. Något vi saknar är en 
mer utförlig beskrivning av de tekniska funktionerna, där de viktigaste 
funktionerna som anses vara kritiska för att uppnå framgång redogörs. 
 
Om det finns klara dokument går det att återanvända mycket med hjälp av 
Siegels modell. Design delen är uppdelad i bra punkter som för utvecklandet 
av sidan framåt på ett tillfredsställande sätt. 
 
Det är möjligt att det går att få Siegels modell att fungera bättre men då krävs 
en nyutveckling av modellen, främst då det handlar om att utveckla tekniken. 
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7.2 Utvecklingen av SMS-funktionen  
Det kostar pengar för att implementera denna funktion, då det krävs ett 
abonnemang och ett telefonnummer. Biblioteket har för tillfället inte de 
resurser som krävs för att möjliggöra en implementation. Därför blir det svårt 
att dra några slutsatser om vi nått upp till vårt mål som var att nå ut med 
information till användarna via ett SMS. För att kunna mäta det krävs det att 
funktionen varit i drift ett längre tag och synpunkter hämtas från användarna 
eller att mäta om antalet sena böcker minskat och eller de reserverade 
böckerna hämtats tidigare. Men förhoppningsvis kommer denna funktion 
hjälpa låntagare att återlämna, låna om böcker och hämta reserverade böcker, 
men även att underlätta för personalen då alla e-mail inte kommer fram till 
låntagarna.   
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8 Egna reflektioner 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och ge våra egna reflektioner på 
arbetet.  
 

8.1 Egna kommentarer om lösningen 
Det har varit både utmanande och intressant att skapa denna funktion. Då vi 
arbetat metodiskt och målinriktat anser vi att vi uppnått vårt mål, som 
fungerar enligt önskemål från uppdragsgivaren.  
 
Därför har framtagandet av denna SMS-tjänsten, enligt oss, lett till en 
tillfredställande lösning. 
  

8.2 Förslag till framtida utveckling 
Det finns många olika idéer som gör det möjligt för en vidareutveckling av 
denna SMS-funktion. Några idéer som vi tycker är intressanta är möjligheten 
att: 

 
• låna om de böcker som är försenade via mobiltelefon. 
• avboka en reserverad bok via mobiltelefon 
• ansluta sig till SMS-funktionen via mobiltelefon 
• skicka information till studenter om evenemang som biblioteket kan 

tänkas anordna, t.ex. författarföreläsning och dylikt  
 

8.3 Problem under arbetets gång 
Till en början var det tänkt att använda bibliotekets befintliga databas för att 
söka rätt på de personer som har en bok vars lånetid gått ut och/eller har en 
reserverade bok som kommit in. Men då det inte gick att lägga till tabeller 
eller kolumner i databasen av ekonomiska skäl var vi tvungna att tänka om. 
Efter att vi diskuterat olika lösningsförslag kom vi fram till att använda oss 
av den textfil som skapas av bibliotekets system och som ligger till grund för 
bibliotekets påminnelser via e-mail. Istället för att skapa en egen databas 
valde vi att skapa en XML-fil där alla användares e-postadresser och 
telefonnummer sparas.  
 
Det finns olika fördelar med en databas och en XML-fil21.  
XML-filen återanvänder data och det finns bra möjligheter till utbyggnad. 
Att XML är plattformsoberoende gör att den kan läsas av alla plattformar om 
man vill utveckla någon ny funktionalitet i framtiden. XML skiljer på 

                                                 
21 Se kapitel 4 
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utseende och innehåll. Denna funktion kommer inte att ha flera tusen 
användare därför anser vi att en XML-fil räcker för att spara ner användarnas 
mobiltelefonnummer och e-mail.  
 
En databas kan också användas för utveckling av denna funktion. Databasen 
kan hantera fler antal rader än en XML-fil. Utvecklaren behöver kunna 
frågespråket SQL. Det är enkelt att göra utsökningar i databasen med hjälp 
av SQL. Databasen ger bra användarstöd. 
 
Till denna funktion har vi valt att använda oss av XML då vi anser att XML-
filens längd räcker till att spara ner användare i. Databaser är mer komplexa 
medan XML har en enklare struktur, därav valet av XML. 
 

8.4 Vilka tjänar på denna funktion?  
Det är inte tänkt att denna tjänst ska öka den ekonomiska omsättningen för 
biblioteket. Tanken är att öka servicen mot låntagarna. Men under arbetes 
gång har vi kommit fram till att båda parter kommer att dra nytta av denna 
tjänst. Biblioteket kommer att nå ut med information om att böckers lånetid 
har gått ut och/eller att den reserverade boken finns att hämta på ytterligare 
ett sätt. Då merparten av låntagarna är mer anträffbara på mobiltelefonen 
kommer informationen att nå dessa på ett förhoppningsvis effektivare sätt.  
 

8.5 Kommer alla komma fram till samma resultat? 
Vid utveckling av ny funktionalitet som innefattar en SMS-funktion till en 
befintlig webbplats anser vi att det räcker att använda sig av de nämnda 
delkomponenter22. Utveckling av liknande tjänster anser vi att dessa 
delkomponenter är relevanta och nyttiga för utvecklingen. Andra utvecklare 
bör komma fram till samma resultat gällande användandet av David Siegels 
modell. 
 
För utveckling av en ny webbplats med inbyggd SMS-funktionalitet kan fler 
delkomponenter vara nödvändiga att använda. 
 
Vid utveckling av en SMS-funktion där ett gränssnitt inte kommer att vara av 
betydelse (som en liten ruta där man fyller i om SMS skall skickas) tror vi att 
antalet delkomponenter kan minska. 

                                                 
22 Se kapitel 6.5 Sammanfattning av de delar som anses relevanta 
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9. Slutsats 
Syftet med rapporten var att undersöka vilka delkomponenter i Siegels 
modell som ansågs lämpade respektive inte lämpade för utveckling av ny 
funktionalitet som innefattar SMS till en befintlig webbplats. Syftet var också 
att undersöka om funktionen kunde betecknas som en SMS-tjänst.  
 
Under användandet av Siegels modell framkom det att de flesta 
delkomponenter i de olika dokumenten bör vara med. Detta för att 
framtagandet av administratörssidan har ett grafiskt utseende.  
 
Vid analysen av modellen framgick det att Siegels modell inriktade sig mer 
på det grafiska än den tekniska delen. 
 
Något vi saknar i Siegels modell är en mer utförlig beskrivning av de 
tekniska funktionerna. De viktiga funktioner som anses vara kritiska för att 
uppnå framgång bör redogöras och förklaras. Då det är olika funktioner i 
olika projekt kan vi inte definiera vilka dessa funktioner är. 
 
Vid utvecklingen av denna SMS-tjänst fungerade Siegels modell 
tillfredsställande. Om man använder de dokument vi anser vara viktig för 
denna typ av utveckling kan vi rekommendera denna modell för framtida 
tilläggstjänster som innefattar SMS. 
 
Vi anser att detta är en SMS-tjänst då den stämmer överens med vad 
Eriksson och Hultgren definierar som en IT-tjänst23. 
 
Vi tycker att vi uppfyllt målet som var att ta fram en SMS-funktion åt 
biblioteket på Högskolan Dalarna Campus Borlänge. Detta är dock inte 
fastställt på grund av att det inte finns några möjligheter till implementation. 
Orsaken till att det inte går att fastställa är att vi inte kan mäta vår framgång 
om inte sidan implementeras. 
 

                                                 
23 se kapitel 6.6 SMS-tjänst eller inte 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10 p C-nivå 
Theodoros Gouliaveras och Helen Classon  
 
   

 
 

     
  42  

Figurförteckning 
 
Figur 1:  Överblick av Siegels fyra faser……………………..   4 
Figur 2:  Klienten och leverantören samarbetar……………...   5  
Figur 3:  Den automatiska användningssituationen …………. 13 
Figur 4:  Den interaktiva användningssituationen …………... 14 
Figur 5:  Den externa användningssituationen ……………….15 

  



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10 p C-nivå 
Theodoros Gouliaveras och Helen Classon  
 
   

 
 

     
  43  

Källförteckning 
 
Referenslitteratur: 
 
Siegel, David (1997). Secrets of Successful Web Sites. USA: Hayden Books 
 
Berg, Ania-Mee, Juvas, Daniel & Persson, Caroline (2002). 
Informationsstruktur med XML och relationsdatabaser hos Ericsson AB, 
Examensarbete: Högskolan Dalarna, borlänge.  
 
Eriksson, Owen & Hultgren, Göran (2003). The notion of IT-service from a 
social interaction perspective. PM. Department of computer and information 
science, Dalarna University  
 
Föreläsningsstöd från kursen Systemutveckling på Internet/intranät, IKC012, 
2003-11-03 
 
 
Internet: 
 
Lipic, violete & Osmanovic, Alma (2001). mCommerce – Utveckling av 
mobila tjänster. Examensarbete: Institutionen för Informatik, 
handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
 
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00001924/01/Osmanovic-
Lipic_IA7300.pdf (2004-03-15) 
 
 
Enhörning, Niclas (2000). SMS-Server Implementation av en av en 
applikation som hanterar SMS. Examensarbete: Högskoleingenjörutbildning, 
KTH. 
 
http://www.isk.kth.se/utbildning/data/Xarbeten/Examensarbete%20SMS%20
0920.pdf (2004-03-15) 
 



Högskolan Dalarna 
Examensarbete Informatik 10 p C-nivå 
Theodoros Gouliaveras och Helen Classon  
 
   

 
 

     
  44  

Personreferenser: 
 
Danelid Hans, Bibliotekschef Högskolan Dalarna, tfn 77 81 87 
e-mail: hda@du.se 
 
Larsson Johan, Universitetsadjunkt Högskolan Dalarna, tfn 023-77 88 68  
e-mail: jls@du.se 
 
Hultgren Göran, Universitetsadjunkt Högskolan Dalarna, tfn 77 89 57 
e-mail: ghu@du.se 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Bilagor 



 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1:  Användarprofil 
Bilaga 2:  Tidsplanering 
Bilaga 3:  Mallar 
 



 

 

Bilaga 1  
 
Användarprofil 
 
Användare 1 - Johan 
 
En student på 25 år som kommer från Göteborg, men bor i Borlänge under sin 
studietid.  
Han läser det Ekonomiska programmet, årskurs 2.   
Han brukar låna böcker på biblioteket som referenser till sina skolarbeten.  
Han åker hem ca 2 gånger per termin för att hälsa på sina föräldrar.  
Han använder sin mobiltelefon dagligen då han ringer och skickar SMS.   
Han har bra kontroll över mobiltelefonen och dess finesser.  
 
Användare 2 - Sigrid  
  
En lärare på 48 år som kommer från Borlänge.  
Hon undervisar huvudsakligen inom Turistprogrammet.  
Hon brukar låna böcker för att kontrollera om elevernas referenser stämmer 
och om det är intressant läsa vidare.  
Hon bor i Gustafs, som ligger ca 1 mil från skolan, och pendlar kommunalt.  
Hon använder mobiltelefonen för att kunna bli anträffbar, både inom tjänsten 
och inom familjen.  
Hon kan inte sin mobiltelefon till fullo.   
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Tidsplanering 
 
Vecka Datum Aktivitet Milstolpe Utförare 

14 03-apr Fas 1 i Siegel bli klar med fas 1 och börja med fas 2 T & H 
15  fas 2 klar börjar med fas 3 att ha börjat med fas 3 T & H 
16  fortsätta med fas 3 fas 3 T & H 
17  fas 3 klar fas 3 klar T & H 
18  fas 4  fas 4 klar T & H 
19  dokumentera skriva på analys T & H 
20  dokumentera  skriva diskussionen T & H 
21  avsluta arbetet Klart T & H 
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