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Abstrakt 
Precis som titeln avslöjar så handlar rapporten om att ta fram en AJAX-driven 

webbapplikation för sökning av sålda fastigheter.  

Gota Media AB har idag tillgång till en stor mängd lagrad information om sålda 

fastigheter i form av XML som kommer från Lantmäteriet. Enligt Gota Media så finns 

det ett stort behov av att skapa en sökbar webbapplikation till de nättidningar som de 

tillhandahåller som presenterar informationen för deras läsare. 

Syftet är att visa hur utvecklingen kan underlättas med hjälp av ramverket CodeIgniter 

och att ge svar på ett antal frågeställningar om hur webbapplikationen kan utvecklas för 

att uppfylla ett flertal krav från kunden. 

Genom att använda CodeIgniter tillsammans med ett flertal tekniker som Google Maps, 

CURL, AJAX och jQuery så kunde samtliga baskrav från kunden uppfyllas och ett bra 

resultat presenteras i form av en fullt fungerande webbapplikation. 

 

Abstract 
Just as the title indicates this report is about making an AJAX driven web application for 

searching sold real estates. 

Today Gota Media AB has access to a large amount of information about sold real 

estates in XML format that comes from Lantmäteriet. According to Gota Media there is 

a great need to create a searchable web application for the online magazines that they 

provide to present the information to their readers. 

The aim of this report is to show how the development can be facilitated using the 

framework CodeIgniter and to provide answer to a number of question formulations on 

how the web application can be developed to meet several requirements from the 

customer. 

By way of using CodeIgniter with a majority group of techniques such as Google Maps, 

CURL, AJAX and jQuery all of the base requirements where implemented and a good 

result were presented in the form of a fully functional web application. 

  



Förord 
Uppdraget uppkom i samband med att Gota Media AB kontaktade Linnéuniversitetet 

med önskemål om att få hjälp att utveckla en tjänst för sökning av sålda fastigheter till 

deras nättidningar. Gota Media har länge prenumererat på en tjänst från Lantmäteriet 

med fastighetsinformation, men enbart använt denna information till papperstidningen. 

Rapportens fokus har varit att visa på hur det praktiska arbetet har gått till men också att 

knyta ihop det praktiska arbetet med de teorier och metoder som arbetet grundats på.  

Projektgruppen vill tacka Gota Media AB för ett bra och givande samarbete. Ett stort 

tack ges också till den handledare och de lärare som har bidragit med hjälp till projektet.  
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1. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs problemområdet som ligger till grund för projektet samt den 

teori som arbetet har byggt på. Bakgrunden ger även en beskrivning på innebörden av 

de begrepp och metoder som förekommer i rapporten. 

1.1 Gota Media AB 
Gota Media bildades 2003 och är ett stort företag inom media-branschen. Gota 

Medias största verksamhet är utgivning av lokala dagstidningar som till exempel 

Barometern, Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs-Tidningen, Smålandsposten med 

flera. Gota Medias roll är också att utveckla och tillhandahålla den plattform som 

används för nättidningarna. 

(Gota Media) 

1.2 Problemområde 
Det finns idag ett stort behov av att utveckla nya delar till webbplattformen för att 

hålla sig uppdaterad med dagens tekniker. En idé som fanns var att ta fram en 

webbapplikation som låter läsarna söka efter sålda fastigheter och få fram tillhörande 

information i form av text, bilder och kartor. 

1.3 Baskrav 
De baskrav som ställdes från kund var följande: 

• Webbapplikationen skulle vara skriven i PHP (ett programmeringsspråk). 

• Storleken på webbapplikationen fick ha en max-bredd på 700 pixlar. 

• Layouten och designen skulle vara användarvänlig, neutral och applicerbar på 

ett flertal olika webbplatser. 

• En karta med markörer i form av ikoner för visning av positioner på 

fastigheterna skulle integreras med sökfunktionen. 

• Samtliga fastigheter som blivit sålda i Kalmar Län skulle listas i kronologisk 

ordning med möjlighet till sortering på andra parametrar, exempelvis: pris, 

fastighetstyp och adress. 
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• Det skulle finnas möjlighet att visa detaljer för varje såld fastighet. 

• Sökningarna skulle ske automatiskt när användaren ändrade ett filter 

(exempelvis: pris, fastighetstyp med flera). 

• Sökfältet skulle ge förslag på adress, ort och kommun som matchar det som 

användaren matar in. 

1.4 Övriga önskemål 
Det fanns vissa önskemål från kunden som gavs en lägre prioritet än ovanstående 

punkter (se 1.3 Baskrav). 

• Att låta användaren kommentera de sålda fastigheterna. 

• Att kunna söka på flera län. 

• Möjlighet att se statistik/grafer på prisutvecklingen över tiden. 

• Alla uppgifter skulle vara sökbara utom namn på säljare och köpare. 

• Att kunna använda webbapplikationen på mobila enheter. 

1.5 Avgränsningar 
Det som legat i fokus för projektet är att utveckla en fungerande webbapplikation som 

uppfyller kundens baskrav. Det har funnits önskemål om ytterligare funktioner för att 

öka användarupplevelsen men vissa av dessa funktioner avgränsades från att 

implementeras, istället lades större fokus på den huvudsakliga funktionaliteten. Det har 

dock varit viktigt att utföra implementationen på ett skalbart sätt så att flera funktioner 

på ett enkelt sätt ska kunna läggas till i ett senare skede. 

De avgränsningar som har gjorts är: 

• Enbart utveckla systemet för hus sålda i Kalmar län. 

• Ingen möjlighet att kommentera bostäder. 

• Ingen statistik över sålda bostäder, till exempel dyraste köpet i ett visst 

område. 

• Användaren kan inte söka på all information utan endast; pris, taxeringsvärde, 

fastighetstyp, kt-värde(Pris/taxeringsvärde), postort, kommun och adress. 

• Utelämna utveckling för mobila enheter. 
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Ovanstående punkter är önskemål som funnits i projektet men som avgränsats från att 

utveckla då tiden inte räckte till. Avgränsningarna påverkar dock inte de grundläggande 

funktionerna utan ses som extra funktioner som lämnas för vidare utveckling. 

Anledningen till att utelämna vissa parametrar för sökning var för att underlätta för 

användaren. 

1.6 Frågeställningar 
De frågeställningar som framkom var: 

• Vilken information om fastigheter är intressant att förmedla till användaren? 

• Vilken information bör vara sökbar? 

• Hur bör informationen presenteras för att bli lättillgänglig och överskådlig för 

användaren? 

• Hur bör informationen till webbapplikationen hämtas och lagras på ett 

effektivt sätt? 

• Hur kan Google Maps användas för att visa en karta över sålda fastigheter och 

bilder på fastigheterna? 

• Hur kan utvecklingen av webbapplikationen underlättas genom att använda 

ramverket CodeIgniter jämfört med att utveckla utan ett ramverk? 

1.6.1 Projektets fokus 

Det problemområde som stod i fokus för projektet var hur utvecklingen av en sökbar 

webbapplikation för sålda fastigheter kunde underlättas med hjälp av ramverket 

CodeIgniter. Syftet är att visa de för- och nackdelar som finns med att använda 

ramverket CodeIgniter istället för helt egenskapad kod.  

1.7 Målgrupp 
Den målgrupp som legat i fokus för utvecklingen är personer med relativt god 

datorvana som väljer att läsa tidningen på nätet. Detta är i huvudsak personer i 

åldrarna 25-60 år. 
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1.8 Mål 
• Utveckla en väl fungerande webbapplikation som uppfyller samtliga av 

kundens baskrav. 

• Att leverera i tid och att få en nöjd kund. 

• Att visa de fördelar och nackdelar som finns med att utveckla med 

CodeIgniter. 

• Att få svar på de övriga frågeställningarna. 

1.9 Teoretisk bakgrund 

1.9.1 CodeIgniter 

Ramverket CodeIgniter släpptes i en första version den 28 februari 2006, sen dess har 

flera funktioner och klasser tillkommit och idag är ramverket mycket väldokumenterat 

och välutvecklat.  

CodeIgniter är ett ramverk som är skrivet i PHP. I ramverket ingår det ett flertal 

bibliotek, klasser och funktioner som kan ses som en verktygslåda för utvecklare. 

Strukturen är logisk och skriven enligt designmönstret MVC (Model View Controller) 

vilket innebär att hanteringen av data (Model) är separerad från presentationen (View) 

och att en controller skickar och hanterar information mellan dessa.  

Tanken med CodeIgniter är att underlätta utvecklingen av webbapplikationer för att 

öka effektiviteten genom att spara tid och att tillse utvecklaren med välutvecklad kod 

som har testats och som är väldokumenterad. 

CodeIgniter går fort att lära sig och utvecklare behöver inte förstå hela strukturen för 

att kunna arbeta i ramverket, installationen tar några minuter. Det finns mycket 

dokumentation att hitta på webben och i forum diskuteras olika lösningar som kan 

göras med hjälp av ramverket. 

1.9.1.1 Hantering av databas 

CodeIgniter erbjuder de klasser som behövs för att kunna göra en databasdriven 

webbapplikation. Nedan beskrivs de huvudsakliga och mest användbara funktionerna 

för databashantering i ramverket. 

1.9.1.1.1 Installation 
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I CodeIgniter finns det en färdig struktur för hantering av databas. Inställningarna för 

databasen som ska användas görs i samband med installationen genom att sätta nya 

värden för ”hostname”, ”username”, ”password” och ”database” i filen 

”database.php” i konfigurationsmappen. Det finns även fler inställningar som 

teckenuppsättning och ”dbdriver” för avancerad användning. 

1.9.1.1.2 Anslutning 

Det finns två olika sätt att ansluta till databasen, dels genom att ställa in automatisk 

anslutning som körs varje gång en sida laddas. Det går även att styra när anslutningen 

ska skapas genom att skriva ” $this->load->database();” i samband med att 

databasen ska användas. 

Det finns även möjlighet att definiera olika databaser och skicka med vilken databas 

som ska användas som parameter till ”database()”. 

När en databasanslutning har skapats och det scripts som körts mot databasen har 

exekverats så ska databasanslutningen stängas, detta görs genom att skriva ” $this-

>db->close();”. 

Det finns även tillfällen då en stor mängd data ska hanteras och då serverns ”timeout-

värde” överskrids, i samband med detta så bryts anslutningen. För att förhindra detta 

så anropas ”$this->db->reconnect();”. 

1.9.1.1.3 SQL-frågor 

För att skicka en SQL-fråga (språk för att kommunicera med databasen) till databasen 

så används ” $this->db->query(sql, array(parametrar))”. Detta gäller 

för både en vanlig SQL-fråga och för lagrade procedurer (SQL som finns lagrad i 

databasen). 

1.9.1.2 MVC i CodeIgniter 

Ramverket CodeIgniter är strukturerat enligt designmönstret MVC vilket gör det 

enkelt att hålla en bra och renodlad struktur på den kod som implementeras. 

1.9.1.2.1 Model 

I modellklasserna hanteras data till webbapplikationen. Det är här som databasklassen 

instansieras och anropas för att hämta data. Det är också här som andra datakällor 

hanteras och hanteras.  
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1.9.1.2.2 View 

I vyn hanteras presentationen av informationen. Informationen skrivs i HTML och 

där dynamisk data ska skrivas ut används PHP. För att skicka data till en vy så skickas 

en ”array” (en samling med data) med namngivna index till vyn. Arrayen kan innehålla 

alla typer av objekt. För att använda objekten i vyn så används de index som finns i 

arrayen som variabelnamn till exempel: 

Controller: 

$array = Array(); 

$array[”minVariabel”] = ”Text som ska skrivas ut i vyn”; 

$this->load->view('min_vy', $array); 

 

View: 

<p>Här kommer lite data från controllern: <?php echo 

$minVariabel;?></p> 

 

Det finns ett färdigt bibliotek som heter ”HTML Helper” där det finns genvägar för 

html-taggarna. 

img = img(parameterar) 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 = heading(parametrar) 

a = link_tag(parametrar) 

ol = ol(parametarar) 

ul = ul(parametrar) 

meta = meta(parametrar) 

doctype = (parametrar) 

 

För att skicka med parametrar så skapas en array eller alternativt så skickas ett värde in 

direkt.  
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$image_properties = array( 

    'src' => 'bilder/bild.jpg', 

    'alt' => 'Alternativ text', 

    'class' => 'bild', 

    'width' => '200', 

    'height' => '200', 

    'title' => 'En bild-titel', 

    'rel' => 'lightbox', 

); 

img(parameterar); 

 

Skrivs med HTML som:  

<img src="bilder/bild.jpg" alt="Alternativ text" 

class="bild" width="200" height="200" title="en bild-

titel" rel="lightbox" /> 

 

1.9.1.2.3 Controller 

I Controllern hanteras kopplingen mellan modellen och vyn. För att anropa en 

modellklass så skrivs: ”$this->load->model('Model_model', mm);” där 

”Model_model” är modellens klassnamn och ”mm” är prefixet som används för att 

anropa funktionerna i modell-klassen. Dessa anropas enligt följande: ”$this->mm-

>minFunktion()”. Controller-klassen och filen döps enligt sidans namn, detta är 

alltså en del av url:en, ex: www.minsida.com/index.php/minController.  Det går att 

ställa in konfigurationsfilen så att ”index.php” utesluts ur url:en. 

(CodeIgniter) 

1.9.2 AJAX 

Det har blivit allt mer populärt att utveckla ”Large-Scale Rich Web-Applications”, det 

vill säga avancerade storskaliga webbapplikationer. I och med att den information som 

hanteras är väldigt omfattande så blir laddningstiderna väldigt långa och 

webbapplikationerna tappar prestanda. I jämförelse med desktop-applikationer så är 

skillnaden väldigt stor. AJAX fanns redan i början av 90-talet, men användes inte i 
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samma omfattning som idag. Webbapplikationer byggda med AJAX är ett steg mot 

desktop-applikationer i den meningen att laddningstiderna inte är lika omfattande och 

att saker och ting sker i bakgrunden. I en webbapplikation utan AJAX så måste 

användaren vänta tills hela sidan laddas om, men med hjälp av AJAX så kan 

utvecklaren välja vilken del av sidan som ska laddas och låta användaren fortsätta med 

sin uppgift. Detta innebär att en mindre mängd data behöver hämtas från servern vid 

varje anrop och förutom att användaren inte behöver vänta på en sidomladdning så 

går det även snabbare att få informationen. Med hjälp av AJAX som använder sig av 

JavaScript (Skriptspråk som exekveras i webbläsaren) kan en webbapplikation 

implementera olika events som exempelvis olika ”mouse event” som gör att dynamisk 

data kan hämtas. Det kan till exempel vara att användaren för muspekaren över en viss 

del av applikationen som triggar en funktion som hämtar dynamisk data som skrivs ut 

till webbläsaren direkt utan att ladda om sidan. Alla dagens webbläsare stödjer AJAX 

och det är därför möjligt att gå över till att använda det fullt ut på i en 

webbapplikation. 

Det finns vissa nackdelar med AJAX som gör att utvecklare bör tänka över om det är 

lämpligt att applicera i sin webbapplikation.  

• Det är en omfattande process att omvandla en vanlig webbapplikation till en 

AJAX -driven webbapplikation 

• AJAX är beroende av JavaScript, vilket gör att användare utan JavaScript inte 

kan använda de AJAX -implementerade funktionerna. 

• Sökmotorer indexerar inte all information och viss information blir därför inte 

sökbar. 

• Url:en ändras inte vid ett AJAX -anrop, då anropet sker i bakgrunden. 

(Dailey Paulson, 2005) 

1.9.3 XML 

XML står för ”Extensible Markup Language” och är ett enkelt och flexibelt textformat 

för att strukturera data. XML är utformat för att lagra data och inte visa data. 

Strukturen väljer utvecklaren själv genom att definiera så kallade taggar och attribut. 

XML är ett välanvänt språk som används av många webbtjänster för att dela data, och 

därmed göra informationen mer tillgänglig. Ett XML -dokument börjar med en XML -

deklaration som beskriver version och ”encoding”. En XML-struktur har alltid en 
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root-nod som dokumentet utgår ifrån. För att validera ett XML -dokument så kan 

XML -schema användas där man anger de villkor som gäller för uppbyggnad av 

strukturen av ett visst dokument. 

(W3schools) 

Exempel: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> (XML-

deklaration) 

<Bibliotek> (root-nod) 

 <bok titel=””> 

</bok> 

<bok titel=””> 

</bok> 

<Bibliotek> 

1.9.4 Google Maps API 

Google Maps är en tjänst från Google som erbjuder användarvänlig kartteknologi. 

Deras API är gratis och tillgängligt för vem som helst. Med hjälp av tjänsten så kan 

utvecklare lägga till inbäddade kartor på webbplatser som kan konfigureras efter 

behov. Det går att ändra vilka vyer som ska vara tillgängliga som till exempel, satellit, 

”streetview”, terräng, foto med flera. För att markera platser på kartan så går det att 

lägga till så kallade markörer (”markers”). Det går att lägga till så många markörer som 

önskas och ändra utseende till egna symboler i form av bilder. Google Maps API 

erbjuder utöver dessa grundfunktioner ett flertal andra funktioner som zoom, 

centrering med flera. 

(Google Maps) 

1.9.5 JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som exekveras i klientens webbläsare. Det används för att 

lägga till extra funktionalitet på webbplatser så som validering av formulär, 

kommunikation mot server och olika händelser som ska inträffa. 



 10 

(w3schools) 

1.9.5.1 jQuery 

jQuery är ett ramverk för JavaScript som erbjuder flertalet olika funktioner för bättre 

och snabbare hantering av event, dokumentomvandling, AJAX-integrering och 

snabbare webbutveckling. 

(jQuery) 

1.9.6 cURL 

cURL används för att överföra data till eller från en extern server med olika protokoll. 

Det går att skicka med olika parametrar i anropet som till exempel användarnamn och 

lösenord eller data till formulär. 

(Curl Haxx) 
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2. Genomförande 
I detta avsnitt ges en beskrivning av hur projektet har genomförts och i vilken ordning 

metoderna användes samt vad som kunde utförts annorlunda i en avslutande 

metoddiskussion.  

2.1 Metod 

2.1.1 Projektstart 

Den första perioden ägnades åt inlärning av ramverket CodeIgniter och föreberedelse i 

form av brainstorming och kravinsamling. För att komma fram till hur 

webbapplikationen skulle fungera och vad den skulle erbjuda så undersöktes liknande 

system, dessutom så gjordes avstämningar med kunden. För att lägga upp en logisk 

struktur på projektet så skrevs en projektplan samt en tidsplan där en beskrivning över 

tidsåtgången för de olika metoderna noterades. 

2.1.2 Användningsfall 

Användningsfall upprättades på kraven för att analysera kraven och för att kunna testa 

de scenarion som hade högst prioritet. Genom att sätta olika prioriteringar på kraven 

kunde användningsfallen implementeras och testas bitvis varje vecka. (Se 6.1 Bilaga 1: 

Användningsfall)  

2.1.3 Iterativ utvecklingsprocess 

Projektets utveckling utfördes iterativt genom att varje vecka analysera nya krav, 

implementera nya funktioner och testa funktioner. Varje iteration utgick från ett antal 

krav som skulle implementeras. Varje vecka utfördes även en återknytning till kund där 

förändringar och nya krav framkom. De två första veckorna bestod av kravinsamling 

och informationsinsamling som gjorde att de huvudsakliga målen och kraven kunde 

säkerställas. Därefter så gjordes prioriteringar på kraven och de mest riskfyllda kraven 

säkerställdes. Med riskfyllda krav menas att det fanns svårigheter att implementera eller 

att det fanns risk för en tidskrävande process. De kraven med de största riskerna var: 

• Användning av Google Maps API för visning av kartor och bilder. 
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• Hämtning av XML-data från extern server. 
• SQL-frågor för sökresultat och sortering. 
• AJAX för asynkron hämtning av dynamisk data. 
• Sidbläddringsfunktion för sökresultat. 

 

För att säkerställa att projektet inte skulle stöta på problem långt in i utvecklingen så 

implementerades dessa krav först utan att egentligen finnas i sitt korrekta sammanhang 

utan mer för att planera hur dem skulle implementeras i applikationen. En del av 

funktionaliteten för kraven kunde därför utvecklas utanför webbapplikationen för att 

senare slås ihop med den skarpa koden. När ett krav var klart så utfördes manuella 

tester samt en analys mot förväntat resultat (Se Manuella tester 2.1.12). De övriga 

kraven hade samma tillvägagångssätt förutom att dessa implementerades direkt i 

webbapplikationen. Genom varje vecka så analyserades designen av applikationen för 

att bli så användarvänlig som möjligt och för att positionera de olika elementen på ett 

logiskt sätt. 

2.1.4 Databasmodellering 

Då webbapplikationen skulle hantera en stor mängd data i många tabeller så behövdes 

en bra struktur till databasen. Därför så började arbetet i ett tidigt skede med att 

bearbeta den information som behövdes för fastighetsinformation. Den information 

som fanns från början var data från en extern server med XML-filer. Genom att läsa 

igenom strukturen på XML-filerna så kunde vissa objekt med tillhörande attribut 

brytas ut. Utifrån dessa objekt skapades en konceptuell databasmodell, med de 

relationer som behövdes samt tabellstruktur. Därefter så skapades en logisk 

databasmodell med tabellstruktur och exempeldata. 

2.1.5 MySQL 

Databasen som valdes för projektet var MySQL som är det vanligaste tillsammans 

med PHP. För kommunikationen mellan tabellerna i databasen och applikationen 

valdes lagrade procedurer. Anledningen till detta var att förhindra att skadlig data så 

kallade ”SQL-injections” skulle kunna skickas till databasen. De tabeller som framkom 

från databasmodelleringen las till en databas. Därefter så skapades de lagrade 

procedurerna. De lagrade procedurernas uppgifter blev att hämta resultat från sökning, 

hämta detaljer och lägga till data från XML. 
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2.1.6 PHP – CodeIgniter 

Implementationen påbörjades med en installation av ramverket CodeIgniter. De första 

och viktigaste kraven som ställdes på implementationen var att kunna hämta 

information från databasen och skriva ut den i en vy. Det första steget var alltså att 

fylla på data i databasen från XML-filerna. En installationsfil skapades som innehåller 

alla de funktioner som behövs för att installera applikationen inför en första 

användning. När detta script var färdigt så skapades de controllerklasser, modeller och 

vyer som behövdes för att hämta data och presentera data.  

2.1.7 jQuery 

jQuery användes till: 

• AJAX i sökning och detaljer. 

• Karta via Google Maps. 

• Intervall för sökning på pris, taxeringsvärde och kt-värde. 

• Sidbläddring av sökresultat vid fler än åtta träffar. 

• För att öka användarupplevelsen, till exempel animering av dölj och visa 

objekt. 

• Hämta element med ett specifikt klassnamn. Till exempel för att styla ett 

element med CSS via JavaScript. 

2.1.8 Google Maps API 

För att hantera kartor och bilder på fastigheter så användes Google Maps API. En 

karta för sökresultat och en karta/panorama-bild för detalj-vyn. För att markera ut 

positionerna på fastigheterna, så används markers. Genom att skicka in koordinater 

för fastigheterna till Google Maps API, så renderas en karta med markörerna. För att 

få ut panoramabilder på fastigheterna användes metoden ”getStreetView” som finns 

tillgänglig i Google Maps API. 

2.1.9 AJAX 

Hämtning av dynamisk data utfördes med AJAX för att få direkt respons utan 

sidomladdningar. För att göra implementationen konsekvent så valdes AJAX för 

samtlig data till nedanstående funktioner. 
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• Sökfält för att ge förslag på adress, ort och kommun 

• Hämta sökresultat 

• Filtrering av sökning 

• Visa detaljer 

2.1.10 cURL 

Den information som webbapplikationen använder hämtas från Lantmäteriet i form 

av en server med XML-filer. Dessa XML-filer hämtas med hjälp av cURL där ett 

användarnamn och lösenord skickas med i anropet. För att hämta samtliga filer så görs 

först ett anrop som hämtar länkarna på servern till XML-filerna och sen ett anrop mot 

varje enskild XML-fil. 

2.1.11 Versionshantering SVN 

För att samla all dokumentation samt kod på samma ställe och för att kunna 

versionshantera användes SVN (subversion) tillsammans med TortoiseSVN som 

klient.  

2.1.12 Manuella tester 

För att testa systemet så utfördes manuella tester där indata testades mot förväntad 

utdata. Som mall för testerna användes de upprättade användningsfallen på de krav 

som fanns. Genom att gå igenom användningsfallen så kunde kravens status bekräftas. 

Fanns det brister? Gavs korrekt utdata? Saknades någonting? (Se 6.2 Bilaga 2: 

Manuella tester) 

2.1.13 Användartester 

När utvecklingen befann sig i slutskedet så var det dags att testa webbapplikationen på 

användare. Användartesternas uppgift var att låta användaren genomföra vissa 

uppdrag och sen tycka till om vad som var bra respektive dåligt. Detta var ett 

komplement till testerna som gjorts på systemets funktionalitet. 

(se 6.3 Bilaga 3: Användartester) 
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2.2 Metoddiskussion 
Valet av ramverk föll på CodeIgniter på grund av att det var ett enkelt ramverk som 

inte krävde särskilt mycket tid för att komma igång. Hade mer tid funnits så hade 

antagligen ett annat ramverk använts, som till exempel Zend. Det finns brister i 

CodeIgniter som bland annat strängberoenden mellan klasserna, vilket kunde varit 

annorlunda i ett annat ramverk.  

Användningsfallen visar klart och tydligt på vad för typ av funktioner som ska finnas i 

webbapplikationen, dock så fanns inte tid att utföra användningsfall för alla möjliga 

scenarion vilket innebär att vissa krav inte kommer med. 

Manuella tester bidrar till att varje funktion testas och dokumenteras en och en. Det 

kan vara svårt att få en snabb överblick över testerna och det blir en komplicerad 

process att återskapa varje test. Viss testning av funktioner skulle därför kunna 

automatiserats för att få en smidigare hantering av testerna. 

Användartesterna skulle ha utförts i ett tidigare skede för att kunna räta till de brister 

som användarna noterade. Dock så fanns det inga större brister i detta läge och 

konsekvensen blev därför inte så allvarliga och bristerna kunde åtgärdas. 

Metoden för sökfunktioner och visning av detaljer föll på AJAX, vilket innebär att 

vissa användare utan JavaScript i webbläsaren inte kan använda webbapplikationen. 

Det kunde därför varit lämpligt att implementera stöd för sökning utan JavaScript. 

Google Maps API för kartor fungerade väldigt bra och det visade sig innehålla alla de 

funktioner som fanns i kraven. Dock så blir bilderna på fastigheterna inte bra alla 

gånger samt att det ofta inte finns tillgång till bilder på fastigheter i glesbygden. Det 

kanske därför hade varit bättre att hämta bilder från en annan källa eller att utelämna 

bildfunktionen. 



 16 

3. Resultat 

3.1 Webbapplikationen 
Projektet resulterade i en väl fungerande webbapplikation som uppfyller alla kundens 

baskrav. Det första som användaren möter är ett sökfält där användaren kan söka på 

adress, ort eller kommun. Detta syns tydligt genom en standardtext som är grå i 

textfältet. ”Adress, Ort, Kommun” (se Bild 3.1-1).  

 

Bild 3.1-1 Hjälptext för sökformulär 

Användaren får också valet att utföra en mer detaljerad sökning genom att fälla ut en 

box med filtrering (se Bild 3.1-2).  

 

Bild 3.1-2 Knapp för filtrering 

Här finns det möjlighet att välja period i en nedrullningsbar listruta, fastighetstyp med 

hjälp av alternativknappar samt välja intervall på pris, taxeringsvärde och kt-värde 

(pris/taxeringsvärde). Intervallen sköts med jQuery och låter användaren dra i staplar 

för att ändra intervall (se Bild 3.1-3).  

 

Bild 3.1-3 Filtrering 

För att göra en sökning så kan användaren välja att direkt gå på filtreringen eller att 

söka på en term. Börjar användaren skriva i sökfältet så kommer sökförslag fram som 

matchar det som skrivs i sökfältet, efter tredje bokstaven, detta kallas för 

”autocomplete” och är implementerad med hjälp av AJAX (se Bild 3.1-4).  
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Bild 3.1-4 Autocomplete 

För att utföra en sökning så trycker användaren på Enter-tangenten eller på sök-

knappen. Alla filter är kopplade till AJAX, det vill säga att så fort som användaren 

ändrar ett filter så utförs en ny sökning automatiskt utan att sidan laddas om. 

Sökresultatet visas i form av en tabell samt en karta (Google Maps). Varje rad i 

tabellen innehåller adress, kommun, försäljningspris samt en ikon för vilken typ av 

fastighet som listas (se Bild 3.1-5).  

  

Bild 3.1-5 Lista med sökresultat 
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Längst ner finns en sidbläddringsfunktion som låter användaren bläddra mellan 

sökresultaten om sökningen resulterade i fler än åtta fastigheter, även detta sköts med 

AJAX (se Bild 3.1-6).  

 

Bild 3.1-6 Sidbläddringsfunktion 

Varje fastighet visas med en ikon på kartan. Dessa ikoner är knutna till varje rad i 

tabellen vilket innebär att om användaren för muspekaren över en markör på kartan så 

markeras denna i tabellen. Samma sak gäller omvänt, om användaren håller 

muspekaren över en rad i tabellen så markeras denna på kartan (se Bild 3.1-7).  

 

Bild 3.1-7 Markering i lista och på karta 

Sökresultatet visar de senast sålda fastigheterna, men det finns även möjlighet att 

sortera sökningen genom att klicka på rubriken till varje kolumn i tabellen, det vill säga 

adress, fastighetstyp, försäljningspris (se Bild 3.1-8). 

 

Bild 3.1-8 Sortering 

För att visa detaljer på önskad fastighet så klickar användaren på antingen raden i 

tabellen eller på markören på kartan. Detta resulterar i ett ”popup”-fönster med 

detaljerad information för objektet (se Bild 3.1-9).  
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Bild 3.1-9 Detaljer 

För att undvika att sidan med sökningen laddas om så sköts detta med AJAX. Detta 

innebär att om användaren vill ha detaljer för ett annat objekt så finns sökningen kvar i 

bakgrunden och användaren kan välja att direkt klicka på ett nytt objekt eller att stänga 

ner detaljerna för att gå vidare med sökningen. 

3.1.1 Struktur och Layout 

Projektet uppfyller kravet att webbapplikationen skulle vara 700 pixlar bred, 

användarvänlig och ha en design som skulle kunna appliceras på olika nättidningar. 

Grafiken är neutral utan signalerande färger och med element som skulle kunna passa 

in på alla de nättidningar som Gota Media tillhandahåller. Genom att begränsa sökvyn 

till att från början enbart ha ett sökfält så ges intrycket av hur pass enkelt det är att 

söka. Det är även enkelt att förstå att det finns fler sökparametrar genom att ha en 

tydlig knapp för filter. Kartan och sökresultaten hamnar bredvid varandra för att 

användaren på ett överskådligt sätt ska se positionen på varje objekt i sökresultatet. 

Detta medför också att användaren slipper rulla ner på sidan som kanske hade varit 

fallet om kartan och resultatet positionerats vertikalt (se Bild 3.1-10).  
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Bild 3.1-10 Webbapplikationen 

3.1.2 Valet av information 

Den information som är sökbar är adress, ort, kommun, datum, fastighetstyp, pris, 

taxeringsvärde och kt-värde. Anledningen till att utelämna viss information från 

sökningen var för att begränsa valen för användare. Den information som finns i 

detaljer är all den informationen som fanns i XML-filerna och en karta från Google 

Maps. Valet av information grundar sig på att både användare och kunden ville ha med 

all information då mängden data ansågs vara lagom. 
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3.2 Databasen 
Databasen består av 13 tabeller och 19 lagrade procedurer. Tio av de lagrade 

procedurerna ansvarar för att föra in data i databasen från XML-filerna. Resterande 

ansvarar för sökning och detaljer. 

3.2.1 Databasmodell 

3.2.1.1 Konceptuell 
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3.2.1.2 Logisk 

 

3.2.1.3 Tabellprecisering 
Nedan följer en tabellprecisering där fetstilmarkerad rad i tabellen är ”primary key” 

och finstilt rad är ”foreign key”. 

 

Adress 
   

Postadress 
  AdressId N I 

 
Postnr N I 

Adressomrade VC 40 
 

Postort VC 60 
Gardsadressomrade VC 40 

    Adressplats VC 6 
 

Fastighetsadress 
  Postnr N I 

 
FastighetId N I 

    
AdressId N I 

Fangestyp 
      FangestypId N I 

 
Kommun 

  Fangestyp VC 20 
 

KommunId N I 

    
Kommun VC 60 

Fastighet 
   

LanId N I 
FastighetId N I 
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Beteckning VC 60 
 

Lan 
  ForsamlingId N I 

 
LanId N I 

OverlatelseId N I 
 

Lan VC 60 

       Intressent 
   

Fastighetstyp 
  IntressentId N I 

 
FastighetstypId N I 

Namn VC 60 
 

Fastighetstyp VC 60 
OverlatelseId N I 

 
Typgrupp VC 45 

IntressenttypId N I 
    

    
Overlatelse 

  Intressenttyp 
   

OverlatelseId N I 
IntressenttypId N I 

 
Datum DT   

Intressenttyp VC 30 
 

Pris N I 

    
Taxeringsvarde N I 

Overlatelseform 
   

KT D   
OverlatelseformId N I 

 
Lat VC 20 

Overlatelseform VC 20 
 

Lng VC 20 

    
Kommentar VC 200 

Forsamling 
   

KommunId N I 
ForsamlingId N I 

 
OverlatelseformId N I 

Forsamling VC 60 
 

FangestypId N I 

    
FastighetstypId N I 
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3.2.2 Lagrade procedurer 

 

3.3 CodeIgniter 
Att använda ramverket CodeIgniter för implementation av webbapplikationen 

resulterade i mindre kod och en bra struktur, precis som enligt dokumentationen. Viss 

funktionalitet skrevs med egenskapad kod, som exempelvis inläsning av XML-filer och 

anropning mot extern server via cURL. Det fanns färdiga bibliotek för detta men dem 

kändes överflödiga då enbart en liten del av den koden behövdes. För varje enskild 

kategori av funktionalitet (exempelvis XML-inläsning, sökresultat, detaljer med flera) 

så finns en modellklass för att dela upp funktionaliteten. Det skapades även en vy för 

varje funktionalitet i gränssnittet (exempelvis: detaljer, sökformulär, sökresultat med 

flera). För att sköta kommunikationen mellan modellerna och vyerna så användes en 

”mastercontroller”. Övriga funktioner som till exempel AJAX-anrop delades upp i en 

controller för varje funktion. 
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Biblioteket Form Helper användes för att skriva ut formulär och andra taggar som 

funkar ihop med formulär, till exempel checkbox. I vissa fall tog detta lång tid och det 

blev mer kod än om biblioteket inte skulle ha använts. Processen visade sig vara mer 

tidskrävande då en array med parametrar först skulle skapas för att sen skapa instansen 

av objektet och skicka med parametrarna. Samma process gällde när HTML Helper 

användes.  

Exempel:  

$data = array( 

'name'        => $fastighetstyp->getFastighetstyp(), 

'id'        => $fastighetstyp->getFastighetstyp(),  

'value'       => 'fastighetstyp[' . $i . ']',  

'checked'     => $checked,  

'onchange'       => 'showResult()' 

); 

form_checkbox($data) 

 

Skrivs med HTML som:  

 

<input type="checkbox" name=" . $fastighetstyp-

>getFastighetstyp() . " value=" . fastighetstyp[' . $i . 

'] ." id=" . $fastighetstyp->getFastighetstyp() . " 

onchange="showResult()" checked="$checked" /> 
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Vid vissa fall underlättades utvecklingen tack vare Form Helper, till exempel när en 

nedrullningsbar listruta (drop-down) skapades med många val. 

Exempel: 

 

$checkboxData = array( 

 $dates['today'] =>'Idag', 

 $dates['last7days'] =>'Senaste veckan', 

 $dates['lastmonth'] =>'Senaste månaden', 

 $dates['lasthalfyear'] =>'Senaste halvåret', 

 $dates['thisyear'] =>'Senaste året', 

 $dates['lastyear'] =>'Senaste 10 åren' 

 ); 

$checkboxOption = array('onchange' => 'showResult()'); 

echo form_dropdown('date', $checkboxData, 

$dates['lastyear'], $checkboxOption); 

 

Skrivs med HTML som:  

 

<select name="date" onchange="showResult()" > 

<option value="<?php echo $dates['today']; ?>"> 

Idag</option> 

<option value="<?php echo $dates['last7days']; ?>"> 

Senaste veckan</option> 

<option value="<?php echo $dates['lastmonth']; ?>"> 

Senaste månaden</option> 

<option value="<?php echo $dates['lasthalfyear']; ?>"> 

Senaste halvåret</option> 

<option value="<?php echo $dates['thisyear']; ?>"> 

Senaste året</option> 

<option value="<?php echo $dates['lastyear']; ?>"SELECTED> 

Senaste 10 åren</option> 

</select> 

 

3.3.1.1 Fördelar 

• Lätt att lära sig jämfört med andra ramverk skrivna i PHP. 
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• Lätt att konfigurera. 

• En bra struktur med kod skriven enligt designmönstret MVC. 

• Ett komplett ramverk med bra dokumentation. 

• Ger mer tid åt implementation av funktioner än att sätta upp strukturen för 

implementationen då detta är färdigt i ramverket. 

• Snabbare utskrift av html-taggar. 

• En kodstandard som utvecklare bör hålla sig till för att vara konsekvent. 

• Ger utvecklaren färdigimplementerade lösningar. 

• Färdig funktionalitet för validering och säkerhet. 

• Enkel implementation av egna bibliotek eller funktioner. 

3.3.1.2 Nackdelar 

• Svårare att sätta sig in i färdigskriven kod än egenskapad kod. 

• Varje Controller-klass och Modell-klass måste ärva från en basklass vilket gör 

klassen beroende av ramverket CodeIgniter. 

• Svårare för andra utvecklare utan kunskap om CodeIgniter vid överlämning av 

kod. 

• Ingen fastställd struktur för layout och ”Masterpage” (en vy som går genom 

alla sidor i applikationen) exempelvis: header, footer. 

3.4 AJAX 
Användningen av AJAX gjorde att användaren kan få direkt respons vid sökning utan 

att sidan laddas om. Resultatet blev en snabb och dynamisk webbapplikation med 

ökad användarupplevelse och som spar mycket tid för användaren. Användaren 

behöver inte skriva in hela söktermen utan får också hjälp med sökningen via 

”autocomplete”, vilket även det resulterat i en ökad användarupplevelse och en 

hjälpande hand för användaren. AJAX är genomgående för hela applikationen, i 

sökning så väl som i att visa detaljer, vilket gör att webbapplikationen är konsekvent i 

sitt framförande. 
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4. Slutsats 

4.1 Iterativ process 
Det visade sig vara bra att jobba i en iterativ process då kunden fick möjlighet att tycka 

till om varje del och ge nya synpunkter och krav på webbapplikationen. 

Användningsfallen innehöll de krav och funktioner som behövdes i 

webbapplikationen och visade sig vara mycket användbara för de manuella testerna 

Hade projektgruppen haft kunskap om ramverket CodeIgniter innan projektets start så 

hade resultatet på webbapplikationen antagligen blivit bättre och fler tester hade 

kunnat utföras för att ge nya aspekter och åsikter på webbapplikationen. Den grupp 

som webbapplikationen har testats på är alla datorvana personer, vilket innebär att 

reliabiliteten blir mindre. Det kanske finns användare som anser att den är 

komplicerad eller som saknar vissa funktioner. 

4.2 CodeIgniter 
Genom att använda CodeIgniter så kunde utvecklingen koncentreras på de viktiga 

bitarna i projektet och att utföra de krav som fanns från kunden. CodeIgniter gav en 

färdig struktur och ett antal regler för hur koden skulle byggas. Trots att det tog ett par 

veckor att lära sig ramverket så lönade det sig i längden. Tyvärr så utnyttjades inte 

CodeIgniters bibliotek för all funktionalitet vilket gör att implementationen till viss del 

blir inkonsekvent. Anledningen har i vissa fall varit avsaknad av kunskap för viss 

funktionalitet skriven i CodeIgniter, men också att vissa bibliotek kändes överflödiga.  

4.3 AJAX / JavaScript 
Med hjälp av AJAX så uppfylldes den önskvärda användarupplevelsen och kravet att 

användaren skulle få direkt respons vid ändring av filter. AJAX innebär stora 

komplikationer i utvecklingen och allt fungerar inte alltid som tänkt i alla webbläsare. 

Genom att använda AJAX så blir det även ett extra ”lager” i koden som måste 

underhållas. 

Att göra webbapplikationen helt JavaScript-beroende genom att använda AJAX för 

sökningar och detaljer kan tyckas vara en nackdel då vissa användare använder 
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webbläsare utan JavaScript. Ett alternativ hade varit att utveckla webbapplikationen för 

användare utan JavaScript eller att låta viss funktionalitet fungera utan JavaScript. 

JavaScript finns som standard i de senare webbläsarna och därför utesluts en väldigt 

liten grupp med användare. Detta är en konsekvens som projektgruppen valde att 

acceptera. I övrigt så fungerar JavaScript lite annorlunda i olika webbläsare vilket har 

inneburit att vissa specialfall har implementerats för att klara av alla webbläsare. 

4.4 jQuery 
De funktioner som använts i ramverket jQuery har underlättat utvecklingen mer än 

väntat. Det hade varit mycket mer avancerat och tidskrävande att lösa intervall och 

sidbläddringsfunktionen med andra metoder. Det krävdes inte många rader kod för att 

få funktionerna att fungera och det resulterade i ett bra resultat som var enkelt att 

ändra efter behov. 

4.5 Versionshantering 
Anledningen till att använda versionshantering var för att säkerställa att ingen 

information skulle gå förlorad samt att projektgruppen skulle kunna arbeta från två 

olika platser och sedan slå ihop arbetet. Nackdelen är att det är komplicerat att arbeta i 

samma fil och att slå ihop kod i samma dokument (”merge”) innebär komplikationer 

och ett tidskrävande arbete. Detta medförde att implementationen delades upp genom 

att personerna i projektgruppen arbetade i olika filer. Dock så var det inte lätt att ha 

kontroll över vilka filer som motparten arbetade i, vilket ofta resulterade i konflikter i 

versionshanteringen.  

4.5.1 Databasen 

När det gäller databasen så fanns ingen backup förutom på tabellerna, vilket innebar 

att om databasen skulle försvinna så skulle de lagrade procedurerna gå förlorade. 

Otroligt nog så inträffade detta fenomen och några dagars arbete gick förlorat. Hade 

en mer välarbetad struktur för backup av databasen och de lagrade procedurerna satts 

upp från början så hade detta kunnat undvikas.  
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4.6 Leverans 
För att leverera till kund så krävdes att webbapplikationen och databasen las upp på en 

skarp server. Den databasmiljö som projektet utvecklades i var MySQL 5.5, medan 

kundens och publiceringsserverns version var MySQL 5.0. Detta resulterade i ett 

flertal problem när väl webbapplikationen skulle flyttas. Detta var ett tidskrävande 

moment som skulle ha testats i ett tidigare skede. I övrigt så gick leveranserna bra och 

resulterade i bra feedback från kund. 

4.7 Webbapplikationen 
Rapportens fokus har legat på utvecklingen av webbapplikationen och användningen 

av de tekniker som tas upp. Detta har resulterat i en komplett och väl fungerande 

webbapplikation. Tyvärr har implementationen tagit överhanden ibland och vissa delar 

blir svåra att styrka med teorier. De krav som fanns från början är implementerade och 

testade och webbapplikationen är redo att publiceras i sin korrekta miljö. 

4.8 Vidare utveckling 
Det finns gott om önskemål som tas upp i rapporten och som lämnas för vidare 

utveckling. Webbapplikationen erbjuder skalbarhet i den mån att det går att lägga till 

funktioner på ett relativt enkelt sätt. Nya funktioner skulle kunna vara, sökbarhet i 

flera län, kommentarer, nya detaljer för de sålda objekten från fler källor (exempelvis 

bilder), utveckling för mobila enheter och visning av statistik över sålda objekt. Det 

finns även möjlighet för nya tester och nya analyser av det befintliga resultatet för att 

komma fram med ytterligare återkoppling. Det vore till exempel en bra idé att testa 

webbapplikationen på dem tänka användarna istället för dem datorvana användare 

som använts i projektet. 
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Användningsfall 
1. Sök på alla fastigheter 

Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: Befinna sig i webbapplikationen 

Prioritering: 1 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill få en lista och karta över alla sålda objekt i Kalmar 

län. 

2. Systemet presenterar sökfält, filtrering samt en lista med sortering och en karta 

över alla sålda objekt i Kalmar Län som default. 

 

2. Sök på fastigheter som sålts i en viss ort 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 2 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill söka på fastigheter sålda i Trekanten. 

2. Användaren matar in ”trek” i sökfältet. 

3. Systemet presenterar en lista med de adresser, orter och kommuner som matchar 

”trek”. 

4. Användaren väljer ”Trekanten”. 

5. Systemet presenterar valet i sökfältet. 

6. Användaren trycker på Enter-tangenten. 

7. Systemet presenterar en lista över sålda objekt i Trekanten. 

 

3. Sök på fastigheter som sålts inom ett visst intervall 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 3 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill söka på fastigheter sålda för ett pris mellan 1.5 mkr 

och 2.3 mkr. 

2. Användaren väljer filtrering. 
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3. Systemet presenterar filtrering för fastighetstyp, datum, pris, taxeringsvärde och 

kt-värde. 

4. Användaren väljer pris från 1.5 mkr. 

5. Systemet för en ny sökning och visar resultat på objekt sålda för över 1.5 mkr. 

6. Användaren väljer pris till 2.3 mkr. 

7. Systemet presenterar sålda objekt mellan 1.5 mkr – 2.3 mkr. 

 

4. Sök på fastigheter av en viss typ 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 3. Sök på fastigheter som sålts inom ett visst interval 

Prioritering: 4 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill begränsa sökningen till villor och hyreshus. 
2. Användaren väljer fastighetstypen hyreshus. 
3. Systemet gör en ny sökning och visar enbart sålda fastigheter mellan 1.5 mkr 

och 2.3 mkr samt av typen hyreshus. 
4. Användaren väljer till fastighetstypen villor. 
5. Systemet gör en ny sökning och visar enbart sålda fastigheter mellan 1.5 mkr 

och 2.3 mkr samt av typen hyreshus eller villor. 

 

5. Sök på fastigheter som sålts under en viss period 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 5 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill se sålda fastigheter det senaste halvåret. 
2. Användaren väljer det senaste halvåret. 
3. Systemet gör en ny sökning och visar enbart sålda fastigheter det senaste 

halvåret. 
 

6. Sortera sökning 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 6 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill sortera sökning på pris. 
2. Användaren väljer pris i listan. 
3. Systemet gör en ny sökning och visar sålda fastigheter med högst pris. 
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4. Användaren väljer pris igen. 
5. Systemet gör en ny sökning och visar sålda fastigheter med lägst pris. 

 

7. Visa detaljer via lista 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 7 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill visa detaljer via objekt i listan. 
2. Användaren väljer fastighet i listan. 
3. Systemet visar detaljer för fastigheten (Fastighetstyp, kommun, fastigheter, 

adresser, köpare, säljare, församling, överlåtelseform, taxeringsvärde, pris, kt-
värde och kommentar). 
 

8. Visa detaljer via karta 
Primär aktör: Användare (Läsare) 

Förkrav: 1. Sök på alla fastigheter 

Prioritering: 8 

Huvudscenario: 

1. Startar när användaren vill visa detaljer via markör på kartan. 
2. Användaren väljer markör på kartan. 
3. Systemet visar detaljer för fastigheten (Fastighetstyp, kommun, fastigheter, 

adresser, köpare, säljare, församling, överlåtelseform, taxeringsvärde, pris, kt-
värde och kommentar). 
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6.2 Bilaga 2: Manuella tester 
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6.3 Bilaga 3: Användartester 
Hitta sålda fastigheter i Trekanten sålda för ett pris från två miljoner. 

Brister: 

• Sökfältet tar inga mellanslag framför / bakom sökterm. 

• För lång tid för autocomplete att reagera. 

Åtgärd: 

• Filtrera bort mellanslag. 

• Ändra kod för snabbare respons. 

 

Hitta sålda fastigheter den senaste månaden sorterat på adress. 

Brister: 

• Otydligt att det går klicka på rubrikerna på tabellen för sortering. 

Åtgärd: 

• Lägga till understreck under rubriker. 

 

Hitta sålda fastigheter bland hyreshus och lantbruk. 

Brister: 

• Inga 

Åtgärd: 

• Inga 

 

Visa alla fastigheter den senaste månaden. 

Brister: 

• Användaren klickade i alla typer istället för att klicka ur den förvalda (villor). 

Åtgärd: 

• Ingen (anses inte vara en allvarlig brist). 
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Visa detaljer för en såld fastighet i Kalmar. 

Brister: 

• Inga 

Åtgärd: 

• Inga 

 

Peka ut placering av en såld fastighet på kartan. 

Brister: 

• Inga 

Åtgärd: 

• Inga 

 

Vad betyder taxeringsvärde? 

Brister: 

• Såg inte tecknet för visa information (i). 

Åtgärd: 

• Tydligare markerat tecken med bild. 

 

Övrigt 

Brister: 

• Användare glömmer nollställa sökfält. 

• Sökning tar ibland lång tid om användaren är snabb. 

• Filter blir 0 om inga fastigheter finns under sökning. 

Återgärd: 

• Visa tydligt vad användaren sökt på. 

• Skriva ut att sökningen gav 0 resultat.
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