
Föreläsning 6

� Objekt

� Konstruktorer

� Instansvariabler 

� Instansmetoder

� Klassvariabler

� Klassmetoder

� Inkapsling

Vad är ett objekt?

� Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets 
attribut

� Egenskaperna beskriver tillsammans objektets tillstånd

� Ett objekt har sätt på vilket man kan använda det, 
kallas för objektets beteende

Vad är ett objekt? – Exempel

� En boll har flera egenskaper

� Storlek

� Färg

� Hur bra den studsar

� En boll har även sätt hur man använder den

� Man kan studsa en boll

� Man kan kasta en boll

� Man kan sparka en boll

Tillstånd och beteende
� Attributen och ett objekts beteende samverkar

� Hur högt man kan studsa en boll beror på dess 
elasticitet

� Genom att kasta en boll ändrar man dess position

� Varje objekt har sitt eget tillstånd

� Ingen boll är den andra lik, alla är unika

� Men alla bollar kan kastas, rullas osv.



Vad är ett objekt?

� Alla dessa tankesätt kan man använda inom 
mjukvarusystem

� Man bygger upp ett program/system av olika objekt 
som på ett fördefinierat sätt interagerar med varandra

� Ger upphov till objektorienterad programmering 
(OO eller OOP)

Modellera en boll
public class Boll{

private String färg;

private int diameter;

private static int antal;

public Boll(String iFärg, int iDiameter){

färg=iFärg;

diameter=iDiameter;

antal++;

}

public void kasta(){

System.out.println("Bollen kastades");

}

public static int hämtaAntal(){

return(antal);

}

} 

Klasser och objekt

� Klassen fungerar som en ritning för objektet

� Genom att instansiera ett objekt fyller man 
ritningen med de värden som är specifika för just 
det objektet

Klasser och objekt – Exempel
� Alla dubletter (på Professorsvägen) ser likadana ut

� Garderoberna står på samma ställe

� Badrummet ligger på ett visst ställe

� Alla köken är utrustade likadant

� Ändå är de olika

� Det bor olika människor i dem

� Olika inredning

� Alltså: Ritningen är lika, men innehållet skiljer sig



Instansiera ett objekt

� Man instansierar ett objekt genom nyckelordet 
new

public class BollKast {

public static void main(String [] argv){

Boll bollen = new Boll("Gul", 18);

bollen.kasta();

}

}

� Jämför med hur man skapar arrayer (new int[10])

Konstruktorer

� Konstruktorn är den "metod" som körs då ett 
objekt skapas

� Dess syfte är att initialisera objektet, dvs att fylla 
det med innehåll

� Konstruktorn är deklarerad public och saknar 
returtyp

� En klass kan innehålla flera konstruktorer

Konstruktorer

� Har man inte skrivit någon konstruktor 
tillhandahåller Java en, defaultkonstruktorn

� Tar inga argument

� Skriver man en egen konstruktor finns inte 
defaultkonstruktorn tillgänglig

� Namnet på konstruktorn är samma som klassen

Instansvariabler
� Instansvariablerna beskriver objektets tillstånd

� Färg, storlek, position t.ex.

� Instansvariabler är deklarerade med private

� Innebär att de endast koms åt av det egna objektet

� Instansvariablerna sägs vara inkapslade i objektet



Instansmetoder

� Instansmetoderna kan sägas styra objektets 
beteende

� De är deklarerade med public, men utan static

� Syftet med instansmetoderna är att beskriva det 
enda sätt som objektet kan användas på

� Man kan säga att instansmetoderna är skrivna på 
objektet

Klassvariabler

� Klassvariabel kallas en variabel som delas av alla 
objekt skapade från samma klass

� Beskriver ett tillstånd som alla objekten delar, dvs 
klassens tillstånd

� Deklarerade med static

Klassmetoder

� En klassmetod är en metod som beskriver 
beteendet hos en hel klass, dvs alla objekt som är 
skapade från en viss klass

� Klassmetoder deklareras med static

� Klassmetoder anropas med klassens namn som 
syftning

� Boll.hämtaAntal()  (jfr. Integer.parseInt("42"))

Inkapslingsprincipen
� Instansvariabler deklareras med private för att 

ingen annan klass ska kunna komma åt dem

� Gör att en klass endast kan användas via de 
publika metoderna

� Innebär att en klass endast används på det sätt som 
dess skapare tänkt

� En klass kan ha privata metoder, men de koms inte 
åt utifrån



Syftningsoperatorn – .

� Syftningsoperatorn betcknas med en punkt .

� Dess syfte är att visa vilket objekt ett visst anrop är 
knutet till

� boll1.kasta();

� boll2.kasta();

� Generellt: <objekt>.<metod> eller 
<objekt>.<variabel>

� <metod>/<variabel> måste vara deklarerade som public

Private, public, static... va?

� Public – betyder att metoden eller variabeln kan 
användas från alla andra klasser

� Private – betyder att metoden eller variablen 
endast kan användas i den egna klassen

� Static – ett nyckelord som betyder att metoden 
eller variabeln delas mellan alla objekt från samma 
klass

Public, private, static... protected va?

� Protected är ett nyckelord som kan användas på 
samma sätt som public och private

� En variabel eller metod som är deklarerad som 
protected innebär att den endast kan användas av 
klasser i samma paket

� Överkurs

� Protected har även en speciell innebörd vid arv

� Föreläsning 7

Nästa föreläsning
� Arv - utökning

� Överskuggning (overriding)

� JFG: kap. 31-33

� JSS: 7.1-4

� CSUJ: 12.1-3


