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Sammanfattning 
Den mobila applikationsmarknaden har växt explosionsartat under senare år. 
Många applikationer syftar till att förenkla vardagslivet för människor. Fotboll är 
världens största sport och många ägnar en del av sitt vardagsliv åt organiserad 
fotboll på amatörnivå. Målet med det här projektet var att undersöka hur inform-
ationsteknologi kunde förenkla administrationen av fotbollslag på lägre nivå. 
Projektets grundtanke var utveckling av en mobilapplikation till operativsystemet 
Android. Metoden som används var en klassisk objektorienterad utvecklingsmo-
dell med faserna Planering, Analys, Design, Implementation och Test. I syfte att 
reda ut vilka funktioner som kunde anses mest intressant till en applikation av 
denna karaktär, användes en enkätundersökning. Enkätundersökningen skicka-
des ut och besvarades av fotbollstränare i division 5, och utgjorde grunden till en 
kravspecifikation för den tilltänkta mobilapplikationen. Kravspecifikationen 
kompletterades med funktioner som ansågs vitala för applikationens existens som 
exempelvis inloggning och val av användartyp. Utifrån kravspecifikationen ut-
vecklades applikationen med tillhörande serverlösning.  I syfte att säkerställa att 
de funktionella kraven hade uppfyllts genomfördes slutligen ett test för varje 
funktion i kravspecifikationen. Samtliga funktioner i kravspecifikationen upp-
fylldes. De slutsatser som kan dras är att informationsteknologi åtminstone kan 
förenkla vardagen för vissa fotbollslag. 

Nyckelord: Android, Java, EJB, XML 
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Abstract 
During recent years the mobile application market has seen an explosive growth. 
Many of the applications are designed to simplify everyday life for people. Foot-
ball is the largest sport in the world and many people devote a part of their eve-
ryday life to organized amateur-level football. The goal of this project was to 
investigate how information technology could simplify the administration of 
amateur-level football clubs. The initial idea was to develop an mobile applicat-
ion for Android. The method that was used in the project was a classic object-
oriented development model with the phases Planning, Analysis, Design, Imple-
mentation and Test. A questionaire was created in order to find out the most 
usable features. The questionaire was answered by football coaches i the swedish 
7th division and formed the basis of the requirement specification for the inden-
ded mobile application. Additional features like logging were identified as vital 
for the project and were also added to the requirement specification. The appli-
cation was developed based on the features identified in the requirement specifi-
cation. A test was designed and executed in order to ensure that the requirements 
were met. All features in the requirement specification were met. The conclusion 
is that information technology can simplify everyday life at least for some foot-
ball clubs. 

Keywords: Android, Java, EJB, XML 
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Förord 
Detta projekt utgör mitt examensarbete på kandidatnivå inom datateknik vid 
Mittuniversitetet. Projektet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes mellan 
mars och maj 2015. Jag vill rikta ett tack till min handledare på Mittuniversitet, 
Robert Jonsson, för värdefulla tips under projektets utförande. 

Henrik Malmsten Pedersen 
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1 Inledning 
Rapporten beskriver utvecklingen av en Android-applikation, ”Mitt fotbollslag”, 
som syftar till att simplifiera administrationen av fotbollslag. Valet av applikat-
ionens funktioner är baserad på en enkätundersökning med fotbollstränare som 
respondenter. Genom applikationen kan tränare exempelvis skapa sitt lag till vil-
ket spelare kan ansluta. Det finns även möjlighet att publicera schema för trä-
ningar och matcher där spelarna kan anmäla sitt deltagande, vilket syftar till möj-
liggör bättre planering och enklare kommunikation. Exempel på andra funktioner 
är registrering av matchresultat och visualisering av spelarstatistik i form av ran-
kinglistor baserat på antal träningar. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Användandet av mobiltelefoner, surfplattor och tillhörande applikationer har ökat 
markant sedan framförallt Apple och Google introducerade sina respektive mo-
bila operativsystem [1-2]. Många av de applikationer som finns syftar till att för-
enkla vardagslivet för människor på olika sätt [3]. Fotboll är världens största sport 
sett till antalet utövare och förutom den mängd matcher som sänds på TV, finns 
det i periferin en stor mängd spelare och tränare vars vardagsliv till viss del hand-
lar om fotboll på aktiv nivå [4]. Under säsongerna ska en hel del träningar, mat-
cher och möten bedrivas. All administration kring dessa delar förväntas ta en del 
tid i anspråk.  

Om en spelare inte kan delta på en träning finns traditionella informationskanaler 
som exempelvis SMS eller telefon. För att kunna planera träningen på bästa sätt 
måste tränaren då själv hålla koll på hur många och vilka som anmält sin frånvaro. 
Motsvarande problematik finns när spelarna ska tas ut till matcher. Vid ändrade 
eller nya tränings- och matchtider kan information spridas via exempelvis hem-
sidor. För att kunna ta del av informationen krävs dock att spelarna kontinuerligt 
besöker hemsidan. Dessa är några av de informationsvägar som skulle kunna er-
sättas av en mobilapplikation.  

Det här projektet syftar till att undersöka om och hur vardagslivet kan förenklas 
för fotbollstränare. Det förväntade resultatet är en mobilapplikation som möjlig-
gör och förenklar administrationen av fotbollslag. Både spelare och tränare ska 
kunna inneha applikationen. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att undersöka hur informationsteknologi kan 
simplifiera administrationen av ett fotbollslag och utveckla en prototyp av appli-
kation som har den funktionaliteten. För att reda ut vilka funktioner som anses 
mest intressanta kommer en enkätundersökning användas där fotbollstränare an-
vänds som respondenter. 
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1.3 Avgränsningar 
Projektet huvudsakliga fokus är implementationen av en Android-applikation 
med tillhörande serverlösning. Google har med Android störst del av den mobila 
telefonmarknaden, vilket var anledningen till att valet föll på en Android-appli-
kation [2]. För ett komplett system hade stöd för samtliga mobila enheter kunnat 
införas. Prototypen kommer inte fokusera på säkerhet så lösenord kommer sparas 
i sin grundläggande form i databasen. I en skarp version skulle lösenorden kryp-
teras innan detta. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
I syfte att visa hur informationsteknologi kan simplifiera administrationen av ett 
fotbollslag är målet att skapa en enhetlig lösning för informationsspridning och 
kommunikation. För att syftet ska uppnås krävs att följande mål avklaras: 

• Utforma och skicka ut en enkätundersökning i syfte att samla in in-
formation om vilka delar som anses användbara ur ett tränarperspektiv. 

• Utveckla en prototyp av en Android-applikation utifrån resultatet av 
enkätundersökningen som möjliggör de funktioner som anses viktig-
ast. 

• Utveckla en serverlösning som möjliggör att tidigare nämnd inform-
ation kan lagras och även spridas inom laget. 

1.5 Översikt 
Rapporten inleder med en kapitlet ”Inledning” som introducerar problemområdet 
och ger den bakgrundsinformation som senare utmynnar i beskrivning av mål 
och syfte. Därefter kommer kapitlet ”Teori” som syftar till att ge läsaren förstå-
else för innehållet i den resterande delen av rapporten. Kapitel 3 redogör tillvä-
gagångssättet för projektet som helhet. Där beskrivs bland annat vilken system-
utvecklingsmetod som används och hur enkätundersökningen och kravspecifi-
kationen har utformats. Kapitel 4 redovisar kravspecifikationen och redogör hur 
konstruktionen av applikationen utförts baserad på den. Kapitel 5 redovisar re-
sultatet av projektet som helhet. Här finns bland annat jämförelse mellan krav-
specifikation och utfall. Kapitel 6 avslutar rapporten med reflektion och diskuss-
ion kring resultatet. Slutligen redovisas referenslista och bilagor. 
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2 Teori 
I syfte att ge förståelse för rapporten redogör följande kapitel för introducerande 
information om smartphone, Android och mobila applikationer i allmänhet. Där-
efter behandlas bland annat arkitektur inom mjukvaruutveckling, teknikerna 
inom Java, Java EE och XML (Extensible Markup Language). På grund av att 
teknikerna är omfattande till sin karaktär kommer redogörelserna ligga på en 
grundläggande nivå. 

2.1 Smartphone 
Redan under mitten av 1990-talet fanns det mobiltelefoner med internetåtkomst, 
men en ny era inom informationsteknologin startade i och med att den första 
iPhonen lanserades 2007 [5-6]. En mobil multi-touch-enhet som utgjorde en 
kombination av kamera, telefon, PDA (Personal Digital Assistent), GPS visade 
sig ha en enorm marknad. Året efter lanserades HTC Dream, vilken introduce-
rade det mobila operativsystemet Android, som sedan oktober 2010 är marknads-
ledande mobila operativsystemet. Andra nämnvärda system är Windows Phone, 
RIM Bada och Symbian [2]. 

2.2 Mobilapplikation 
En mobilapplikation är ett program som körs på en mobil enhet. De introduce-
rades på allvar 2008 och till en början utgjordes beståndet av enheter av trivial 
karaktär, såsom kalender, väderinformation och e-mail. Den ökade efterfrågan 
och tillgängligheten av utvecklingsverktyg ledde till en stadigt växande mark-
nad och 2013 såldes 102 miljarder mobila applikationer [7]. Handeln sker 
främst på olika digitala applikationsmarknader där de mest framträdande är 
Google Play, App Store, Windows Phone Store, Amazon Appstore och Black-
berry World. Androids Google Play är den största och i juli 2014 fanns 1,3 mil-
joner applikationer tillgängliga för nedladdning [8]. 

2.3 Android 
Android är ett operativsystem för en rad olika enheter som exempelvis smartpho-
nes, surfplattor, TV-enheter, klockor och bilar. Operativsystemet utvecklas för 
närvarande av Google och kärnan baseras på Linux [9]. Under 2014 fanns det 
över en miljard smartphones med Android som operativsystem, vilket utgjorde 
81,5 procent av marknadsandelarna [10]. 

2.3.1 Utveckling för Android 
För att utveckla Android-applikationer används oftast programmeringsspråket 
Java med hjälp av SDK (Android Software Development Kit) som bland annat 
inkluderar olika utvecklingsverktyg, bibliotek och en emulator. Tillskillnad från 
vanliga Java-program körs inte applikationerna på JVM (Java Virtual Machine), 
utan på Googles egna virtuella maskin, Dalvik [9]. 

Android-applikationer består av olika Activity-klasser som ofta syftar till att in-
teragera med användaren och kan anses motsvara fönstret i en desktop-applikat-
ion. Activity-klasserna utgör fundamentet i en Android-applikation och en viktig 
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del av utvecklingen av Android-applikationer är att hantera Activity-klassernas 
livscykel, där olika metoder anropas beroende på tillstånd [5, 11]. 

2.3.2 Genymotion 
Genymotion är en Android-emulator som lanserades 2013 och kan användas av 
utvecklare för att testa sina applikationer direkt på datorn på virtuella Android-
enheter. I dagsläget har programmet stöd för 20 olika virtuella enheter [12]. 

2.4 Arkitektur 
En utmaning vid utveckling av mjukvarusystem är hanteringen av förändrade 
krav. Innebörden kan bli att vissa delar måste skrivas om och förändras. Shallo-
way et al. menar att indelning av koden i moduler gör den både mer förståelig 
och lättare att underhålla, och refererar till McConnell som beskriver två begrepp 
som syftar till att uppnå detta. Begreppen är Sammanhållning (Cohesion) och 
Koppling (Coupling). Det som då eftersträvas är stark sammanhållning och lös 
koppling.   Stark sammanhållning innebär att operationerna i en funktion, metod 
eller subrutin har stark relation till varandra. Lös koppling innebär i sin tur att 
kopplingen mellan funktioner, metoder eller subrutiner är lösa [13]. 

 

I syfte att uppnå dessa krav kan ett mjukvarusystem grovt delas in i tre delar:   

• Presentationslagret – Visar information och interagerar med använda-
ren via exempelvis musklick och tangenttryck på en dator eller skärm-
tryck på en smartphone. 

• Domänlagret – Innehåller systemets logik, vilket innebär att det är här 
det logiska beslutstagandet sker. Det sköter exempelvis olika valide-
ringar och kalkyleringar. 

• Datalagret – Ansvarar för lagringen av data i exempelvis en databas 
[14]. 

2.5 Java Technology 
Java är en plattform innehållandes en rad specifikationer för mjukvaruutveckling 
där programmen körs i en JVM. Programmeringsspråket är ett objektorienterat 
och plattformsoberoende språk som i dagsläget är det näst populäraste, sett till 
antal utvecklare [15-16]. Syntaxen liknar till stor del C++ men saknar vissa låg-
nivå-funktioner som exempelvis manuell minneshantering. Istället tillhandahålls 
en ”Garbage collector”, som rensar minnet på objekt som saknar referenser. För 
att kunna exekvera Java-program krävs att användaren har Java Runtime Envi-
ronment (JRE) installerat [17]. 
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2.6 Java Platform, Enterprise Edition 
Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) är en mjukvaruplattform som tillhan-
dahåller specifikationer och rutiner för utveckling av främst storskaliga affärssy-
stem i Java [18-19]. Systemen utgörs ofta av olika komponenter som exekveras 
på en applikationsserver. Exempel på olika applikationsservrar är WildFly, 
WebSpehere och GlassFish [20]. Applikationsservern har olika containrar, som 
hanterar exekveringen av de olika komponenttyperna. De serverbaserade Java 
EE-containrarna kallas Web container och EJB (Enterprise JavaBeans) container 
[21]. 

2.6.1 Enterprise JavaBeans container 
EJB är speciella Java-klasser vars instanser exekveras i applikationsserverns EJB 
container, och innehåller ofta applikationens affärslogik. EJB container tillhan-
dahåller olika tjänster som annars skulle skötas manuellt. Framförallt kan säker-
het, databasåtkomst och transaktionshantering simplifieras, vilket innebär att ut-
vecklaren kan fokusera på problemlösning på högre nivå [22]. 

Det finns två olika EJB-typer. Dessa är Message-Driven Beans och Session Be-
ans. De sistnämnda delas i sin tur in i tre olika typer: 

• Stateful Session Beans – Tillståndet, som representeras av instansva-
riablerna, är unikt för varje klient. Det betyder att en Session Bean av 
den här typen endast har en klient. 

• Stateless Session Beans – Tillståndet är inte unikt för klienterna, för-
utom under exekvering av metoder. Denna typ av Session Bean har 
stöd för flertalet klienter och tillståndet är samma för dessa. Av den 
anledningen kan applikationens skalbarhet bli bättre vid användandet 
av denna typ. 

• Singleton Session Beans – Tillståndet upprätthålls mellan klientanrop 
och det kan bara existera en Session Bean av denna typ per applikation 
[23]. 

 

2.6.2 Web container 
Web container hanterar exekveringen och livscykeln av olika webb-komponenter 
som exempelvis Servlets [21]. En Servlet är en Java-klass som syftar till att till-
föra applikationen dynamik genom kommunikation via HTTP-protokollet [24]. 
Tillexempel tillhandahåller klassen HttpServlet metoderna doGet och doPost för 
hantering av olika typer av HTTP-förfrågningar [25]. Metoderna anropas genom 
Servlet-klassernas unika URL-adresser som Web container ansvarar för att han-
tera [26]. 
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2.6.3 Java Persitence API 
JPA (Java Persistence API) är en standard för ORM (Object/Relational Mapping) 
och specificerar hur Java-applikationer ska behandla relationell data [27-28]. 
Teknologin beskriver exempelvis kopplingen mellan klasser och tabeller, samt 
objekt och rader [29]. JPA sköter kommunikationen med databasen med hjälp av 
en EntityManager och definierar ett eget frågespråk, JPQL (Java Persistence 
Query Language), i syfte att sköta förfrågningar gentemot databasen. Skillnaden 
gentemot andra frågespråk, som exempelvis SQL (Structured Query Language), 
är att operationerna sker gentemot objekt istället för databasrader. Exempel på 
olika implementationer av JPA är EclipseLink, OpenJPA och TopLink [27]. 

2.7 ER-modellering 
I syfte att i en datamodell systematisera beskrivningen av en verklighet och de 
ting som existerar inom den kan ER-modellering användas. ER står för ”Entity-
Relationship” och utgör en konceptuell översikt av vad modellen innehåller. Mo-
dellen går ut på att med olika figurer beskriva entiteter och relationen mellan dem. 
Fördelen ligger i dess enkelhet och överskådlighet. En utvidgad variant av ER-
modellen är EER-modellen (Enhanced Entity-Relationship) som bland annat in-
troducerar ett koncept som möjliggör arv och är därmed bättre lämpad för objek-
torienterade modeller [30-31]. 

2.8 XML och XStream 
XML är ett märkspråk som både är läsbart för människor och datorer och används 
för att beskriva data på ett strukturerat sätt [32]. I Androidapplikationer används 
XML bland annat till att strukturera användargränssnittet [33].  Ett annat populärt 
användningsområde är delning av data via Internet [34]. För Java finns ett biblio-
tek vid namn XStream som möjliggör att objekt kan omvandlas till XML och 
tillbaka [35]. 

2.9 Moscow-metoden 
MoSCoW-metoden som anger hur ett projekts behov kan kategoriseras baserat 
på prioritering. Metoden utvecklades av Dai Clegg och är vedertagen inom bland 
annat systemutveckling. Den används ofta till att prioritera olika funktioner i pro-
jekt med fast tidsfrist [36]. 

Tabell 1: Beskrivning av MoSCoW-metoden. 

 

Tabell 1 visar de olika kategorierna som finns i Moscow-metoden.  
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder och tillvägagångssätt som kommer att 
användas för att uppnå syftet med arbetet. Den utvecklingsmetodik som används 
utgörs av vad O’Docherty beskriver som de klassiska faserna inom mjukvaruut-
veckling. Faserna består av planering, analys, design, implementering och test 
[37]. Efter att de första två faserna avklarats kommer övriga tre utföras iterativt 
innan slutligen ett utvärderande test genomförs. 

3.1 Planering 
Projektets grundläggande idé är att administrationen av fotbollsklubbar i lägre 
divisioner skulle kunna förenklas med hjälp av informationsteknologi. I pro-
jektets initiala skede specificerades ett antal tänkbara funktioner till en mobilap-
plikation, som hypotetiskt skulle kunna bidra till dessa simplifieringar. De olika 
funktionerna kan kategoriseras till tre olika områden: 

• Träningar  

• Matcher 

• Statistik 

Med dessa funktioner som utgångspunkt skapades en enkät i syfte att utvärdera 
vilka som är mer eller mindre intressant för potentiella användare. Resultatet för-
väntas senare utgöra grundpelaren i kravspecifikationen. 

3.1.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen utgjordes av 24 stycken funktioner inom kategorierna trä-
ningar, matcher och statistik. Enligt Fagerström ska en kravspecifikation ställa 
krav på vad systemet ska klara av, och stor vikt har lagts vid att respektive funkt-
ion i enkätundersökningen ska kunna utgöra ett potentiellt krav enligt denna de-
finition [38].  Respondenterna fick för varje funktion genomföra en värdering på 
en tiogradig skala (1-10) baserat på användbarheten. I slutet gavs även utrymme 
för förslag på egna idéer. Exempel på funktioner som respondenterna ska värdera 
i enkätundersökningen: 

• Visa träningsschema 

• Skicka automatisk påminnelse inför träningar 

• Spelarna ska kunna anmäla sitt deltagande 

• Visa startelva med laguppställning 

• Registrera målskyttar 

• Betygsätta spelare 

• Visa spelarstatistik med rankinglista över mål 
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Se bilaga 1 för att ta del av samtliga enkätfrågor. 

3.1.2 Urval och datainsamling 
Definitionen ”fotbollsklubb i en lägre division” är i sin grund diffus. På herrsidan 
finns det exempelvis tio olika nivåer av divisioner [39-40]. Som respondenter i 
enkätundersökningen har tränare i herrarnas division 5 använts eftersom det är 
ett rimligt antagande att fotbollen på den nivån oftast bedrivs på amatörmässig 
basis. Avsikten med enkätundersökningen var att få en bild av vilka funktioner 
som kan anses intressanta för att kunna värdera förslag på hur informationstek-
nologi kan förenkla för fotbollsklubbar i lägre divisioner. 

Via de olika lokala fotbollsförbundens hemsidor fanns kontaktuppgifter till klub-
barna. Samtliga division 5-klubbar i landskapen Medelpad, Ångermanland, Väs-
terbotten, Jämtland-Härjedalen, Norrbotten-Lappland, Dalarna, Värmland, Gäst-
rikland och Uppland kontaktades. Inbjudan bestod av en kort beskrivning av pro-
jektet samt en länk till enkätundersökningen.  

Totalt skickades enkätlänken till 144 olika klubbar där respektive tränare bjöds 
in till att delta i enkätundersökningen. 21 av dessa deltog i undersökningen, vilket 
innebar en svarsfrekvens på 15 procent och ett bortfall på 85 procent. Orsakerna 
till bortfallet kan exempelvis ha varit att tränaren aldrig nåddes av informationen 
om enkäten eftersom det i vissa fall bara gick att kontakta klubbarnas kansli. 
Andra orsaker kan helt enkelt ha varit att idén inte ansågs bra nog. 

3.1.3 Behovsprioritering med MoSCoW-metoden 
Enkätundersökningen gav respektive funktion ett medelvärde mellan 1 och 10 
som indikerade funktionens användarbarhet. Utifrån värdena kunde därefter en 
distinktion upprättas mellan olika grader av användarbarhet. 

Tabell 2: Genomsnittlig värdering enligt enkätundersökning kopplat till MoSCoW. 

 

I tabell 2 visas matchningen mellan funktionernas medelvärde och kategorierna 
i MoSCoW-metoden, och därmed prioriteringen. Metoden kommer att användas 
som underlag för prioritering över vilka funktioner som ska finnas i applikationen. 

3.1.4 Kravspecifikation 
Enkätundersökningen indikerar vilka funktioner som anses mest användbara ur 
ett användarperspektiv. Förutom de funktioner som tas i beaktande med utgångs-
punkt i enkätundersökningen måste även ytterligare stödfunktioner identifieras 
och utvecklas i syfte att få systemet att fungera som helhet. Dessa funktioner är 
därför vitala projektet och bör prioriteras högt enligt MoSCoW-metoden. Krav-
specifikationen kommer bestå av prioriteringen enligt MoSCoW-metoden med 
hänsyn till tidsaspekten. 
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3.2 Analys 
Analysfasen i en objektorienterad utvecklingsmodell har sin utgångspunkt i krav-
specifikationen och skall resultera i en grundlig dokumentation av systemets krav, 
samt beskriva vad systemet ska klara av [38]. I analysfasen kommer följande steg 
genomföras med utgångspunkt i kravspecifikationen: 

• Bestämma vilka delsystem som systemet som helhet ska utgöras av 
[38]. 

• Hitta och klargöra vilka entiteter som är relevanta [37]. 

• Definiera entiteternas egenskaper och relationer till andra entiteter 
[37]. 

3.3 Design 
Efter planerings- och analysfaserna kommer designfasen som behandlar hur pro-
blemen ska lösas. Projektet behandlar följande delar i designfasen: 

• Beslut om hur delsystemen ska kommunicera [38]. 

• Beslut om vilka teknologier som ska användas [38]. 

• Beslut om hur entiteterna ska anpassas till systemet och vice versa. 

 

3.4 Implementation 
Efter beslut om design tagits är nästa fas implementationsfasen som utgör det 
praktiska arbetet med designen som utgångspunkt. Programmering av de olika 
delsystemen och dess kopplingar ska utföras så att systemet som helhet uppnår 
sitt syfte. Under utvecklingsprocess kommer kontinuerliga tester att genomföras 
i syfte att säkerställa att kraven uppfylls [37]. 

3.5 Test 
Förutom de kontinuerliga test som körs under implementationsfasen kommer 
även ett slutgiltigt test att genomföras. Det kommer genomföras i syfte att under-
söka om applikationen uppfyllt sina krav och sitt mål. Enligt O’Docherty bör inte 
test vara designad eller implementerad av den person som utvecklat systemet [37]. 
Denna princip kommer dock att frångås för att kunna besvara om respektive krav 
uppfyllts och hur dessa slutsatser har dragits. 

3.6 Motiv för val av metod 
En enkätundersökning med siffergradering ger en tydlig indikation på vilka 
funktioner som anses intressanta respektive mindre intressanta, vilket förenklar 
prioriteringen. Dessutom är det billigt, lättillgängligt och det går snabbt att nå ut 
till ett stort antal respondenter. Nackdelen med den valda insamlingsmetoden är 
att bortfallet för webbenkäter generellt sett är stort, vilket gör det svårt att dra 
några generella slutsatser [41]. Projektets mål är dock inte att dra några generella 
kvantitativa slutsatser utan att undersöka hur administrationen för fotbollsklubbar 
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kan förenklas. En ytterligare nackdel med den valda metoden är att responden-
terna inte kan ställa frågor vid oklarheter, och av den anledningen kan missupp-
fatta innehållet. 

En alternativ metod hade kunnat vara intervjuer utan förutbestämda förslag på 
funktioner. Nackdelen med den metoden är att det krävs mycket mer tid med 
samma antal respondenter, samt att det blir svårare att sammanställa informat-
ionen och skapa prioriteringar, då svaren är mer öppna. 
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4 Konstruktion 
Det här kapitlet visar initialt en kort översikt av enkätundersökningens resultat 
som utgjorde grunden för kravspecifikationen som därefter redovisas. Efter det 
behandlas applikationens olika delar i varsitt avsnitt. Slutligen visas hur hela sy-
stemet hänger ihop från kravspecifikation till klient, server och slutligen databas. 

4.1 Enkätundersökning 
Planeringen inleddes med specifikationer av tänkbara funktioner som senare an-
vändes i en enkätundersökning. Nedan visas resultatet av denna. 

Tabell 3: Överblick av enkätundersökningens utfall 

 

Tabell 3 visar funktionerna som användes som förslag i enkätundersökningen och 
medelvärden utifrån bedömningen. Koderna i första kolumnen används för att 
koppla funktionen till kategorierna träningar, matcher och statistik. Koderna som 
börjar på T gäller funktioner som är kategoriseras till träningar, M till matcher 
och S till statistik. 

Enligt den behovsprioritering som gjorts enligt MoSCoW finns det en funktion 
som är vital för att applikationen och projektet som helhet ska uppnå sitt syfte, 
nämligen att spelare ska kunna anmäla frånvaro inför träningar. Utöver den finns 
det ytterligare 12 funktioner som bör prioriteras högt (betyg 7-8). Slutligen finns 
det fyra funktioner som helt utesluts ur projektet (betyg 1-4). Sammanfattnings-
vis kan tilläggas att 18 av 24 funktioner hade ett bättre medelvärde än 5. Ett full-
ständigt resultat av enkätundersökningen finns i bilaga 2. 
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4.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utgick från de funktioner som ansågs mest intressanta av 
potentiella användare av applikationen. Med utgångspunkt i enkätundersök-
ningen och med hänsyn till tidsaspekten togs följande kravspecifikation fram. 

Tabell 4: Kravspecifikation med MoSCoW-metoden 

 

I tabell 4 åskådliggörs kravspecifikationen. Enkätundersökningen i kombination 
med MoSCoW-metoden identifierade en funktion som måste och 12 funktioner 
som bör vara med i applikationens första upplaga. Utöver dessa hade 10 ytterli-
gare funktioner identifierats och tillfördes kravspecifikationen. Dessa funktioner 
utgör systemets fundament och är tvungen att finnas för att övriga funktioner ska 
fungera. Nedan specificeras dessa funktioner tillsammans med en kort beskriv-
ning. 

• F1. Användare ska kunna välja användartyp. Ska systemet fungera 
måste det finnas en distinktion mellan olika användartyper. Tränare 
ska exempelvis ha högre behörighet än spelare. Därför måste potenti-
ella användare kunna välja mellan användartyperna tränare och spe-
lare. 

• F2. Tränare och spelare ska kunna skapa användarprofiler med unika 
användarnamn. Behövs för att kunna koppla konton till specifika in-
divider och individer till lag. 

• F3. Tränare ska kunna skapa ett lag. Hela applikationen cirkulerar 
kring lag och ska kunna skapas av den som förväntas ha behörighet 
att sköta administrationen. 
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• F4. Tränare och spelare ska kunna logga in med sina registrerade an-
vändarnamn och lösenord. Behövs för att administrationen ska kunna 
skötas och interaktion kunna ske. 

• F5. Spelare ska kunna söka efter lag. För att hitta det lag en spelare 
tillhör måste det finnas en sökfunktion. 

• F6. Spelare ska kunna ansöka om anslutning till laget. När laget har 
hittats ska spelaren kunna ansöka om att ansluta till laget. Kan spelare 
gå med i ett lag direkt finns risk för att spelare ansluter till fel lag. 

• F7. Användare ska kunna välja alternativ i en meny. För att kunna 
visualisera de olika delarna måste det finnas en meny som sköter na-
vigeringen till rätt del 

• F8. Tränare ska kunna lägga till matcher. För att matcher ska kunna 
visas i en lista måste tränaren kunna lägga till dessa. 

• F9. Tränare ska kunna lägga till träningar. För att träningar ska kunna 
visas i en lista måste tränaren kunna lägga till dessa. 

• F10. Tränare ska kunna hantera ansökningarna från spelare så att de 
kan ansluta till laget. För att inte fel spelare ska ansluta till laget ska 
tränare kunna godkänna ansökningarna. 

 

4.3 Övergripande arkitektur 
Systemet delades in i tre lager. Dessa var presentationslagret, domänlagret och 
datalagret. Därefter valdes vilka teknologier som skulle användas vid implemen-
teringen. 

 

Figur 1: Systemets övergripande arkitektur 
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I figur 1 åskådliggörs applikationens övergripande arkitektur. I syfte att uppnå 
stark sammanhållning och lös koppling mellan applikationens olika delar delades 
den in i tre lager med olika ansvarsområden. Presentationslagret utgörs av 
Androidklienten och syftar till att visualisera information och hantera 
användarinteraktion. Kommunikationen med servern sker genom HTTP-
förfrågningar och svar.  

Domänlagret utgörs av en GlassFish-server som innehåller två containrar med 
Servlet- respektive EJB-objekt. De HTTP-förfrågningar som skickas hanteras av 
olika Servlet-objekt, som därefter använder ett EJB-objekt för kommunikation 
med Apache Derby-databasen.  

En del av kommunikationen går ut på att entitetsobjekt skickas mellan klienten 
och servern. Det sker genom omvandling till XML vid skickandet och omvänt 
vid mottagandet, vilket möjliggörs med hjälp av XStream. 

Kommunikationen mellan GlassFish-servern och Apache Derby–databasen sker 
genom ORM med hjälp av TopLink. 

 

4.4 Androidklient 
Androidklienten utgörs av 13 Activity-klasser som syftar till att visualisera 
information i form av användargränssnitt samt sköta kommunikationen med 
servern. 

 
Figur 2: Androidklientens navigering. 

I figur 2 visas samtliga Activity-klasser hos Androidklienten där pilarna 
illustrerar navigeringen mellan dem. Följande avsnitt visar applikationen ur ett 
visuellt perspektiv i form av dess användargränssnitt. De olika funktionerna 
visualiseras med hjälp av skärmutklipp från en Android-emulator, Genymotion. 
Emulatorenheten som används är en Samsung Galaxy S5 med API 19. 

 



Mitt Fotbollslag – En mobilapplikation för fotbollslag 
Henrik Malmsten Pedersen 2015-05-30 

15 

4.4.1 LoginActivity och ChooseTypeActivity  

    
Bild 1: Inloggning.          Bild 2: Val av användartyp. 

 

Bild 1 visar det första gränssnittet som användaren möts av när applikationen 
startats. De två möjligheterna som är tillgängliga är inloggning med befintliga 
användaruppgifter samt skapandet av en ny användare. Bild 2 erbjuder 
användaren två valmöjligheter gällande användartyp, tränare och spelare. 

 

4.4.2 AddUserActivity 

     
Bild 3: Skapande av tränare.                 Bild 4: Skapande av spelare. 
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Om användaren har valt att skapa en användare av typen tränare visas gränssnittet 
i bild 3. Förutom de användarspecifika inmatningsfälten finns även ett fält för 
lagnamn eftersom lag skapas i samband med skapandet av tränare.  

 

Bild 4 visar att de användarspecifika inmatningsfälten för användartypen spelare 
är i stort sett identiska med de för tränare förutom att spelare även kan välja 
position. Dock finns inget imatningsfält för lagnamn eftersom inga lag skapas i 
samband med att spelare läggs till. När användaren klickar på knappen sparas 
respektive användartyp i databasen. 

 

4.4.3 SearchTeamActivity 

     
Bild 5: Sökning efter lag.                         Bild 6: Ansökan om anslutning till lag. 

 

När en spelaranvändare skapats finns möjlighet för dem att söka efter och ansluta 
till lag. De lag som matchar sökningen visas i en lista, vilket bild 5 illustrerar. 
När användaren därefter klickar på ett lag skickas en ansökan till laget. Bild 6 
illustrerar gränssnittet efter att detta skett. 
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4.4.4 MainMenuActivity och PlayerListActivity 

     
Bild 7: Meny med alternativ.                  Bild 8: Visualisering av spelartrupp.                      

 

När användare loggat in med sina inloggningsuppgifter möts de av en meny med 
olika alternativ. Alternativen erbjuder i sin tur olika former av 
användarinteraktion och visualisering av information. Om användaren från 
menyn klickar på knappen med ”Spelartrupp” visas lagets samtliga spelare i 
listformat, vilket illustreras i bild 8.    
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4.4.5 PlayerStatisticsActivity och TeamStatisticsAc tivity 

       
Bild 9: Spelarstatistik.                                 Bild 10: Lagstatistik. 

Bild 9 visar rankinglista baserat på antal träningar. Värdet för antal träningar 
räknas upp varje gång träningsdatumet passerats för en träning som spelaren är 
anmäld till. Bild 10 visar hur laget presterat i form av statistik för matcher, vinster, 
förluster, gjorda- och insläppta mål. 

 

4.4.6 TrainingListActivity 

    
Bild 11: Lista med träningar.                     Bild 12: Träningsanmälan. 
 
 
 



Mitt Fotbollslag – En mobilapplikation för fotbollslag 
Henrik Malmsten Pedersen 2015-05-30 

19 

Bild 11 visar kommande och tidigare träningar. Varje träning visar 
information om tid, plats, antal anmälningar och avanmälningar. 
Anmälningar och avanmälningar sker genom att en inloggad spelare 
klickar på en träning och väljer alternativ enligt bild 12. Förutom 
anmälningar och avanmälningar kan även navigering ske till ett gränssnitt 
som visar vilka som är anmälda respektive inte anmälda, se bild 19. 
 
Spelare kan bara anmäla sig till framtida träningar. Vid klick på en träning 
under kategorin tidigare träningar visas anmälda respektive avanmälda 
spelare, enligt bild 19. Detsamma gäller för användartypen tränare för 
samtliga träningar. 
 
Övrig användarinteraktion som är möjlig är uppdatering genom klick på 
uppdateringslogon samt ”Lägg till” – knappen längst upp. Det senare är 
bara möjligt för tränare. 

 

4.4.7 MatchListActivity 

     
Bild 13: Lista med matcher.               Bild 14: Matchinteraktion. 

Bild 13 visar gränssnitt över matchschemat. För framtida matcher visas 
information om det är hemma- eller bortamatch, tid samt hur många som har 
anmält att de kan delta respektive inte delta. . För de tidigare matcherna framgår 
det om tränare lagt in resultatet för matchen. Klickar en tränaranvändare på en 
match under denna kategori visas informationen enligt bild 14 om det inte redan 
finns ett resultat. Finns det ett resultat navigeras användaren vidare till ett 
gränssnitt som visar vilka som var anmälda respektive inte anmälda. 
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Bild 15: Matchanmälan. 

För spelaranvändare fungerar gränssnittet som visualiserar matchschemat på 
samma sätt som det för träningsschemat. För framtida matcher kan spelarna 
anmäla respektive avanmäla sig genom klick och val av alternativ enligt bild 15. 

 

4.4.8 AddResultActivity 

 
Bild 16: Registrering av resultat. 

Väljer tränaren att lägga in resultat enligt alternativen i bild 15 visas gränssnittet 
i bild 16. Där kan tränaren lägga in resultat som sedan visas i listan med tidigare 
matcher. 
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4.4.9 AddEventActivity 

   
Bild 17: Lägg till träning.                     Bild 18: Lägg till match. 

Bild 17 och 18 visar gränssnittet som syftar till att lägga till nya träningar 
respektive matcher. De båda gränssnittet är snarlik varandra med knappar för val 
av tid, datum och sparande. De finns inmatningsfält för plats för träningar, och 
motståndare för matcher. Dessutom går det att välja borta- eller hemmamatch för 
den sistnämnda. 

 

4.4.10 EventParticipantsActivity 

 

Bild 19. Anmälningar till träningar och matcher. 

Bild 19 visar gränssnittet som visualiserar anmälningar och av anmälningar för 
träningar och matcher. 
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4.4.11 ApplicationsActivity 

           
Bild 20: Lista med ansökningar.          Bild 21: Godkännande av ansökning. 

När spelare sökt efter klubbar och skickat iväg ansökningar syns dessa för 
tränaren i form av en lista enligt bild 20. Klickar tränaranvändaren på ett av 
namnen visas gränssnittet i bild 21, som möjliggör godkännande eller avslag av 
ansökningarna. 
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4.5 Applikationsserver 
Serversidan utgörs av två Java EE-containrar, Web container och en EJB 
container. Web container innehåller 10 Servlet-klasser och EJB container en EJB-
klass. 

 
   Figur 3: Applikationsserverns kommunikation. 

Figur 3 visar applikationsserverns arkitektur och kommunikation. Servlet-
objekten ansvarar för kommunikation med Androidklienten i form av HTTP-
förfrågningar och HTTP-svar. För att spara och hämta information till och från 
databasen använder Servlet-objekten i sin tur ett EJB-objekt av klassen 
DatabaseHandlerBean genom olika metodanrop. DatabaseHandlerBean är av 
typen Stateless och transaktionerna gentemot databasen sköts av containern. 

 

4.6 Datalagret 
I systemet valdes Apache Derby som databas. I det initiala skedet definierades 
de olika entiteter som skulle utgöra tabellerna i databasen samt vara kärnan i 
systemet som helhet. 
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Figur 4: EER-diagram 

Figur 4 utgörs av ett EER-diagram som visar en konceptuell översikt av de 
entiteter som ingår i systemet samt relationerna mellan dem. Modellen består av 
totalt sju entiteter och nio relationer. Utgångspunkten är entiteten SoccerTeam. 
Fotbollslag (SoccerTeam) har tränare (SoccerCoach), spelare (SoccerPlayer), 
matcher (Match), träningar (TrainingSession) och ansökningar (Application). 
Spelarna skickar i sin tur ansökan till ett lag, deltar och deltar inte i träningar och 
matcher. Det finns två olika relationer mellan entiteten SoccerPlayer och 
Trainingsession, samt SoccerPlayer och Match. Detta eftersom 
implementeringen ska kunna visa vilka spelare som kan delta respektive inte 
delta på matcherna och träningarna.  

De två användartyperna är SoccerPlayer och SoccerCoach. Eftersom båda 
entiteterna utgör användare och delar flertalet attribut har en överentitet använts 
i form av User. 
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4.7 Koppling mellan kravspecifikation, klient och s erver 
En viktig del av implementationen var att finna kopplingen mellan de funktioner 
som systemet ska innehålla och de teknologier som används. 

 
Figur 5: Koppling mellan kravspecifikationen och systemets olika delar. 

Figur 5 visar kopplingen mellan funktionerna i kravspecifikationen, 
Androidklienten, servern och databasen. Androidklienten består av 13 stycken 
Java-klasser av typen Activity. Varje funktion är kopplad till någon av dessa 
klasser. De instanser av dessa klasser som kräver kontakt med servern 
kommunicerar med olika Servlet-objekt, som exekveras i Web container på 
applikationsservern. Servlet-objekten använder i sin tur ett EJB-objekt för 
kommunikation med databasen. EJB-objekten ansvarar för att rätt data hämtas 
och sparas i databasen. 
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5 Resultat 
Kapitlet beskriver resultatet av projektet. Alla funktioner kommer evalueras ge-
nom ett test för systematiskt utvärdering i syfte att visa hur resultatet kommits 
fram till. 

Tabell 5:Test och utvärdering av de funktionella kraven. 

Kod Funktion Test 
Förväntat 
utfall Resultat  

F1 (1) Användare ska 
kunna välja 
användartyp 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter på 
"Tränare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna 
och klicka på 
"Skapa användare 
och lag". 

Användaruppgif
terna sparas i 
databasen i 
tabellen 
"SOCCERCOA
CHES". 

Stämmer 

F1 (2) Användare ska 
kunna välja 
användartyp 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter på 
"Spelare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna 
och klicka på 
"Skapa spelare". 

Användaruppgif
terna sparas i 
databasen i 
tabellen 
"SOCCERPLA
YERS". 

Stämmer 

F2 (1) Tränare och 
spelare ska 
kunna skapa 
användarprofiler 
med unika 
användarnamn. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter på 
"Tränare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna. 
Använd ett 
användarnamn från 
en redan skapad 
användare av typen 
spelare  och klicka 
på "Skapa 
användare och lag". 

Användaren 
informeras om 
att 
användarnamn
et är upptaget. 

Stämmer 
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F2 (2) Tränare och 
spelare ska 
kunna skapa 
användarprofiler 
med unika 
användarnamn. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter därefter 
"Tränare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna. 
Använd ett 
användarnamn från 
en redan skapad 
användare av typen 
tränare  och klicka 
på "Skapa 
användare och lag". 

Användaren 
informeras om 
att 
användarnamn
et är upptaget 

Stämmer 

F2 (3) Tränare och 
spelare ska 
kunna skapa 
användarprofiler 
med unika 
användarnamn. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter därefter 
"Spelare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna. 
Använd ett 
användarnamn från 
en redan skapad 
användare av typen 
tränare  och klicka 
på "Skapa spelare". 

Användaren 
ska informeras 
om att 
användarnamn
et är upptaget 

Stämmer 

F2 (4) Tränare och 
spelare ska 
kunna skapa 
användarprofiler 
med unika 
användarnamn. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter därefter 
"Spelare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna. 
Använd ett 
användarnamn från 
en redan skapad 
användare av typen 
tränare  och klicka 
på "Skapa spelare". 

Användaren 
ska informeras 
om att 
användarnamn
et är upptaget 

Stämmer 

F3 Tränare ska 
kunna skapa ett 
lag. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter därefter 
"Tränare" och "OK". 
Fyll i uppgifterna 
och klicka på 
"Skapa användare 
och lag". 

Laget sparas i 
databasen i 
tabellen 
"SOCCERTEA
MS". 

Stämmer 
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F4 (1) Tränare och 
spelare ska 
kunna logga in 
med sina 
registrerade 
användarnamn 
och lösenord 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Mata in existerande 
användaruppgifter i 
form av 
användarnamn och 
lösenord. Klicka på 
"Logga in". 

Användaren 
informeras om 
att inloggningen 
lyckats. 

Stämmer 

F4 (2) Tränare och 
spelare ska 
kunna logga in 
med sina 
registrerade 
användarnamn 
och lösenord 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Mata in icke-
existerande 
användaruppgifte 
och klicka på "Logga 
in". 

Användaren 
informeras om 
att någon av 
inloggningsupp
gifterna är 
felaktiga. 

Stämmer 

F5 Spelare ska 
kunna söka efter 
lag. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter "Spelare" 
och "OK". Fyll i 
uppgifterna och 
klicka på "Skapa 
spelare". I 
efterföljande 
gränssnitt mata in 
namnet på ett 
existerande 
lagnamn och sök. 

Lagnamnet 
visas under 
sökrutan. 

Stämmer 

F6 Spelare ska 
kunna ansöka 
om anslutning till 
laget. 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Välj "Skapa ny 
användare". Klicka 
därefter "Spelare" 
och "OK". Fyll i 
uppgifterna och 
klicka på "Skapa 
spelare". I 
efterföljande 
gränssnitt mata in 
namnet på ett 
existerande 
lagnamn och sök. 
Klicka på 
lagnamnet. Logga in 
med 
inloggningsuppgifter
na för tränaren i 
laget som nyss 
nämndes. Klicka på 
"Ansökningar". 

Spelarnamnet 
visas i listan 
över 
ansökningar. 

Stämmer 

F7 Användare ska 
kunna välja 
alternativ i en 
meny 

Klicka på 
applikationens ikon. 
Logga in med 
existerande 
användaruppgifter. 

Användaren 
navigeras till ett 
gränssnitt som 
visualiserar 
olika alternativ. 

Stämmer 
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F8 Tränare ska 
kunna lägga till 
träningar. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på "Lägg till" längst 
upp till höger. Mata 
in uppgifter om 
träningen och klicka 
på "Spara träning" 

Träningen 
visualiseras i 
gränssnittet för 
träningsschema
. Träningen 
finns sparad i 
databasen. 

Stämmer 

F9 Tränare ska 
kunna lägga till 
matcher. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på "Lägg till" längst 
upp till höger. Mata 
in uppgifter om 
matchen och klicka 
på "Spara match" 

Matchen 
visualiseras i 
gränssnittet 
som visar 
matcherna i 
listformat.  

Stämmer 

F10 Tränare ska 
kunna hantera 
ansökningarna 
från spelare så 
att de kan 
ansluta till laget. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Ansökningar". I 
det efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en spelare och 
välj "Ja" på frågan 
om ansökan ska 
godkännas. Logga 
in med 
användaruppgifterna 
för spelaren vars 
ansökan nyligen 
godkändes. Klicka 
därefter på 
”Spelartrupp”. 

Spelaren ska 
visas i listan 
tillsammans 
med lagets 
övriga spelare. 

Stämmer 
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F11 Spelarna ska 
kunna anmäla 
sin frånvaro. 
(Träningar) 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Spelare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av träningarna 
och välj alternativet 
"Avanmäl". Klicka på 
samma träning och 
välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

Namnet på 
användare ska 
visas i listan 
under rubriken 
"Avanmälningar
" 

Stämmer 

F12 Visa 
träningsschema 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". 

En lista över 
träningar visas. 

Stämmer 

F13 Visualisera 
matchschema 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". 

En lista över 
matcher visas 

Stämmer 

F14 Spelarna ska 
kunna anmäla 
sitt deltagande. 
(Matcher) 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Spelare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av träningarna 
och välj alternativet 
"Anmäl". Klicka på 
samma träning och 
välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

Namnet på 
användare ska 
visas i listan 
under rubriken 
"Anmälningar" 

Stämmer 
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F15 Spelarna ska 
kunna anmäla 
sitt deltagande. 
(Träningar) 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Spelare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av träningarna 
och välj alternativet 
"Anmäl". Klicka på 
samma träning och 
välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

Namnet på 
användare ska 
visas i listan 
under rubriken 
"Anmälningar" 

 Stämmer 

F16 Spelarna ska 
kunna anmäla 
sin frånvaro. 
(Matcher) 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Spelare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av träningarna 
och välj alternativet 
"Avanmäl". Klicka på 
samma träning och 
välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

Namnet på 
användare ska 
visas i listan 
under rubriken 
"Avanmälningar
" 

 Stämmer 

F17 Visa 
spelarstatistik 
med rankinglistor 
över antal 
träningar. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Spelarstatistik". 

En lista över 
lagets spelare 
sorterad efter 
antal träningar. 

 Stämmer 

F18 Visa vilka som är 
anmälda på 
träningen. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av träningarna 
och välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

En lista över 
vilka som 
spelare som är 
anmälda och 
avanmälda 
visas. 

 Stämmer 
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F19 Lägga in resultat. Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av matcherna 
under rubriken 
"Tidigare matcher", 
där det framgår 
under matchen att 
inget resultat finns. 
Välj "Lägg in 
resultat" i rutan som 
dyker upp. Lägg in 
resultat och klicka 
på "Spara resultat". 

Resultatet för 
matchen visas i 
listan över 
matcher. 

 Stämmer 

F20 Skicka 
automatisk 
påminnelse inför 
träningar. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Träningar". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på "Lägg till" längst 
upp till höger. Mata 
in uppgifter om 
träningen. Välj en 
timme och en minut 
framåt i tiden som 
tidpunkt för 
träningen. Klicka på 
"Spara träning". 
Stäng ner 
applikationen och 
vänta cirka en 
minut. 

En påminnelse 
för träningen 
visas. 

 Stämmer 
 
 
 
 
 

 

F21 Visa vilka som 
kan deltaga på 
matchen utifrån 
anmälningar. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på en av matcherna 
och välj alternativet 
"Visa anmälningar". 

En lista över 
vilka som 
spelare som är 
anmälda och 
avanmälda 
visas. 

 Stämmer 
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Kravspecifikationen bestod av 23 funktioner som applikationen förväntades in-
nehålla. Tabell 5 visar hur testet gick till för respektive funktion i syfte att bedöma 
huruvida kraven uppfylldes eller inte. Samtliga krav uppfylldes enligt testet. 

F22 Skicka 
automatiska 
påminnelser inför 
matcher 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare av 
typen "Tränare". I 
huvudmenyn klicka 
på "Matcher". I det 
efterföljande 
gränssnittet, klicka 
på "Lägg till" längst 
upp till höger. Mata 
in uppgifter om 
matchen. Välj en 
timme och en minut 
framåt i tiden som 
tidpunkt för 
träningen. Klicka på 
"Spara match". 
Stäng ner 
applikationen och 
vänta cirka en 
minut. 

En påminnelse 
för träningen 
visas. 

 Stämmer 

F23 Visa lagstatistik 
som exempelvis 
gjorda mål, 
insläppta mål 
och vinster. 

Logga in med 
befintliga 
användaruppgifter 
för en användare. I 
huvudmenyn klicka 
på "Lagstatistik". 

Ett gränssnitt 
som visar 
lagstatistik 
visas. 

 Stämmer 
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6 Slutsatser 
Följande kapitel utvärderar och analyserar de konkreta mål som sattes i det inle-
dande kapitlet. Därefter diskuteras de etiska aspekterna innan rapporten avrundas 
i en avslutande diskussion och förslag på vidareutveckling. 

6.1 Målanalys 
Projektet syftade till att undersöka hur informationsteknologi kan simplifiera ad-
ministrationen av ett fotbollslag och utveckla en prototyp av en applikation som 
har den funktionaliteten. Problemformuleringen utgjorde grund för följande kon-
kreta mål: 

• Utforma och skicka ut en enkätundersökning i syfte att samla in in-
formation om vilka delar som anses användbara ur ett tränarperspektiv. 

Uppgiften löstes genom att ett antal tänkbara förslag på funktionaliteter skickades 
ut till ett antal fotbollsklubbar, där klubbarnas tränare fick ranka respektive funkt-
ions användbarhet. Av de som svarade var responsen generellt sätt bra och 19 av 
24 funktioner fick en högre snittvärdering än fem på den tiogradiga skalan. Det 
indikerar åtminstone att det hos vissa finns ett behov av en applikation med dessa 
funktioner. Svarsfrekvensen var dock relativt låg vilket gör att inga generella slut-
satser kan dras utan att en större undersökning genomförs.  

• Utveckla en prototyp av en Android-applikation utifrån resultatet av 
enkätundersökningen som möjliggör de funktioner som anses viktig-
ast. 

Utifrån resultatet av enkätundersökningen skapades en kravspecifikation där 
även ytterligare funktioner adderades för att hela systemet skulle fungera. Med 
MoSCoW-metoden som utgångspunkt identifierades funktionerna inom 5 olika 
kategorier baserat på prioritering. Med hänsyn till tidsaspekten valdes enbart de 
två högst prioriterade kategorierna. Uppgiften löstes genom utvecklandet av en 
Android-applikation med 13 Activity-klasser. Målet kan anses nått eftersom en 
prototyp har utvecklats med de viktigaste funktionerna med hänsyn till tidsa-
spekten, vilket har behandlats i resultatkapitlet. 

• Utveckla en serverlösning som möjliggör att tidigare nämnd inform-
ation kan lagras och även spridas inom laget. 

För att kommunikationen och lagring skulle kunna ske utvecklades även en ser-
ver med en Web container innehållandes tio Servlet-klasser och en EJB container 
innehållandes en EJB-klass. Målet kan anses uppfyllt eftersom delsystemet upp-
fyller sin uppgift med att möjliggöra informationsspridning och lagring. 
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6.2 Etiska aspekter 
Kunskap kan bidra till samhällsutvecklingen och föra den framåt. Med kunskap 
följer dock också ett ansvar, eftersom den kan missbrukas av besittaren. Vid ut-
veckling av informationsteknologiska system med människor som användare är 
det viktigt att dessa ska kunna lita på att konfidentiella uppgifter inte hamnar i fel 
händer.  

I projektet användes ingen kryptering av lösenorden, vilket innebär att lösenor-
den existerar i sin helhet i databasen. Skulle en attack ske kan då förövaren 
komma över användarnas lösenord, vilket inte är acceptabelt. Lösenorden ska 
naturligtvis vara krypterade i ett projekt som passerat prototypstadiet och är redo 
för att släppas till användare. Anledningen till att projektet inte använde krypte-
ring var helt enkelt att programvaran utgörs av en prototyp och med hänsyn till 
tidsaspekten riktades fokus på andra delar. 

6.3 Slutdiskussion och förslag på vidareutveckling 
I projektets initiala skede var målsättningen att utveckla ett system för just fot-
bollslag med förslag på funktioner inom allt från tränings- och matchschema till 
statistik, taktik och laguttagning. De funktioner som dock ansågs mest intressanta 
skulle med lätthet kunna appliceras på i princip vilka idrottslag som helst. Ett 
förslag hade till ett alternativt förfarande hade kunnat vara att implementera mot-
svarande undersökning för lag i andra sporter som exempelvis ishockey, basket 
och innebandy.  

I dagsläget är systemet beroende av att samtliga personer i ett fotbollslag har en 
smartphone med operativsystemet Android. I syfte att göra systemet tillgängligt 
för flera hade motsvarande applikation kunnat utvecklas till iPhone-telefoner. Ett 
ytterligare förslag är att utveckla en webbsida så att klientsidan både skulle kunna 
utgöras av smartphones och webbläsare. 

Ett slutgiltigt förslag till vidareutveckling skulle kunna vara att implementera alla 
övriga funktioner som hade en genomsnittlig värdering på högre än fem. 
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Bilaga A: Enkätfrågor 
Hur användbara anser du att följande funktioner skulle vara i en app, där 1 är icke 
användbart och 10 väldigt användbart: 

Visa träningsschema. 

Skicka automatiska påminnelser inför träningar. 

Spelarna ska kunna anmäla sitt deltagande (Träningar). 

Spelarna ska kunna anmäla sin frånvaro (Träningar). 

Spelarna ska kunna ange orsak till frånvaro (Träningar). 

Skicka automatiska påminnelse om att frånvaro eller deltagande ej angivits (Trä-
ningar). 

Visa vilka som är anmälda på träningen. 

Visa matchschema. 

Skicka automatiska påminnelser inför matcher. 

Spelarna ska kunna anmäla sitt deltagande (Matcher). 

Spelarna ska kunna anmäla sin frånvaro (Matcher). 

Spelarna ska kunna ange orsak till frånvaro (Matcher). 

Skicka automatisk påminnelse om att frånvaro eller deltagande ej angivits (Mat-
cher). 

Visa vilka som kan deltaga på matchen utifrån anmälningar. 

Visa startelva med uppställning för spelarna. 

Lägga in resultat. 

Registrera målskyttar. 

Registrera assist. 

Betygsätta spelare. 

Visa lagstatistik som exempelvis gjorda mål, insläppta mål och vinster. 

Visa spelarstatistik med rankinglistor över mål. 

Visa spelarstatistik med rankinglistor över assist. 

Visa spelarstatistik med rankinglistor över betyg. 
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Visa spelarstatistik med rankinglistor över träningar. 
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Bilaga B: Enkätresultat 
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Övriga kommentarer 

Följande övriga kommentarer mottogs: 

• ”Möjlighet att ha en övningsbank, olika behörigheter, spelare ledare, 
exportera närvarolistor” 

• ”Mål, assist bör länkas med SvFF så att manuell hantering ej behöver 
ske. Övrigt, fantastisk app, jag ser fram emot resultatet och är gärna 
med och testar fram den.” 

• ”Angående betygsättning så tycker jag inte alls det ska finnas med, 
dåligt betyg kan innebära att sänka en spelare självförtroende. Bättre 
att ta en kommunikation med spelaren om det går sämre och sedan 
visa/prata om hur man kan göra istället eller vad spelaren behöver 
träna på.” 


