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1.0 Sammanfattning 
Detta dokument är en rapport av ett examensarbete skrivet av Mathias Nohall och Mahmudul Hazra 

på intuitionen för kommunikation och informationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i 

Stockholm, Sverige.  Rapporten presenterar ett projekt där examensarbetarna har utvecklat en 

webbportal åt Södertörns studentkår, där studenter kan söka efter lägenheter som allmänheten kan 

hyra ut.  

Rapporten presenterar en förundersökning, med tillhörande teknisk analys. I denna förundersökning 

presenteras projektets bakgrund, mål och syfte. Förundersökningen innefattar även teoretiska 

utredningar där potentiella tekniska lösningar och webbhotell samt projektmetoder presenteras. 

Projektrapporten går sedan in i utförande kapitlet där examensarbetarna presenterar mer i detalj hur 

de har gått tillväga. Projektmetoden beskrivs mer utförligt med iterationer, implementeringar samt 

driftsättning av applikationen till rapport och redovisning av projektet. 

Sedan presenteras en teknisk analys av ramverket samt hur detta är integrerat med applikationens 

kod. Där beskrivs mer detaljerat hur ramverket är uppbyggt, hur det kommunicerar med 

applikationen och hur arkitekturen fungerar. 

Resultatet av projektet är en fullfjädrad webbportal där studenter kan söka efter lägenheter och där 

allmänheten kan hyra ut dessa lägenheter. Implementationen blev utförd inom rimlig tid och enligt 

kravspecifikation. Applikationen är skriven i PHP med viss funktionalitet av JavaScript och 

applikationen implementerar ramverket CodeIgniter.  

Arbetet har utförts enligt ingenjörsmässiga metoder, standarder och praxis samt utnyttjat kunskap 

som erhålls från många olika områden inom datateknikutbildningen på KTH med inriktning 

Systemutveckling. Detta bland annat inkluderar användandet av projektmetoder, agil 

systemutveckling, dynamiska programmeringsspråk, ramverk och treskiktlösningar.  

Denna rapport är skriven på Svenska. 

  



2.0 Abstract 
This document is a report of a bachelor examination report written by Mathias Nohall and 

Mahmudul Hazra at the institution of communication and information technology at the Royal 

Institute of Technology, KTH, in Stockholm Sweden. The report presents a project where the 

examination students have developed a web portal to Södertörns Studentkår where students can 

search for apartments that the public can rent out. 

The report presents a pre investigation with corresponding technical analysis. In this pre 

investigation it presents the background of the project, goal and purpose.  The analysis also presents 

investigations about potential technical solutions, web hotels and project methods. 

The project report then enters the realization phase where the examination students in great detail 

present the development of the project. The project method is presented in context with iterations, 

implementations and deployment to the presentation phase and documentation. 

It then presents a technical analysis of the framework in the project and how this is integrated with 

the code of the application. It describes in detail the base bedrock foundations of the framework, 

how it communicates with our application and our architecture.  

The result of the project is a fully feathered web portal where students can search for apartments 

and where the public can rent out these apartments. The implementation was finished in great 

relevancy to the original plan and according to the specification of requirements. The application is 

written in PHP with certain JavaScript functionality and is running on top of the CodeIgniter 

framework. 

The work has been carried out according to accepted engineering methods and standard and has 

taken advantage of several different fields of knowledge that is given at the Datateknik program with 

focus on system development. This includes the use of project methods, agile development, 

frameworks, dynamic programming languages and the three tier architecture. 

This report is written in Swedish.  



3.0 Inledning 
Detta är ett examensarbete som utförts av Mathias Nohall & Mahmudul Hazra på Kungliga Tekniska 

Högskolan vid institutionen för kommunikations och informationsteknik (ICT) där vi läser Datateknik 

med inriktning mot systemutveckling.  

Vi har fått i uppgift att utveckla en webbportal åt Södertörns studentkår. Detta kapitel tar upp 

projektets organisation, individuella ansvarsområden samt frågeställningar. 

3.1 Projektorganisation 

3.1.0 Examensarbetare 

Examensarbetet utförs av Mahmudul Hazra och Mathias Nohall som en del i 

högskoleingenjörsutbildningen Datateknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och motsvarar 15hp.  

Mathias Nohall ansvarsområden 

 Programmering 

 Dokumentation 

 Testning 

 Layout 

 Driftsättning 

 Kundkontakt 

Mahmudul Hazra ansvarsområden 

 Programmering 

 Dokumentation 

 Testning 

 Arkitektur 

 Databasmodellering  

 Grafik 

3.1.1 Examinator 

Examinator är Anders Sjögren vid Institutionen för informationsteknik och kommunikationsteknik på 

Kungliga Tekniska Högskolan.  

3.1.2 Intressenter 

Handledare är Edwin Tello Villegas och kundrepresentant är Marco Villegas, ordförande för 

Södertörns studentkår.  

 

3.2 Frågeställningar 
 Vilka kunskaper måste vi anskaffa oss för att kunna utföra arbetet? 

 Vilka teknologier passar bäst för våra och kundens önskemål? 

 Vilka ramverk finns och vilket passar oss bäst? 

 Enligt vilket arbetssätt skall vi arbeta efter och kommer de att hjälpa oss? På vilket sätt? 

 Hur ska allt sättas i drift? Webbhotell eller dedikerad server? 

 



4.0 Förundersökning 
I projektets inledningsskede har vi gjort en grundlig förundersökning av de olika problemen samt att 

vi försökte få oss en uppfattning av själva arbetet som skulle utföras och varför det behövde göras 

vilket inkluderar bakgrund, syfte och målgrupp. 

Vi undersökte även vilka resurser som fanns tillgängliga i form av hårdvara samt mjukvara, 

potentiella ramverk, driftplattformar och utvecklingsplattformar som passade projektet bäst samt 

vilken projektmetod som skulle användas. 

Detta avsnitt presenterar resultatet av dessa undersökningar. 

4.1 Bakgrund 
För att förstå bakgrunden till projektet är det viktigt att förstå kårens situation. Kårens ekonomi 

baserar sig huvudsakligen på medlemsavgifter från studenternas kårmedlemskap. Hösten 2010 

utfördes en riksdagsmotion från Sveriges Riksdag om att avskaffa den obligatoriska kåravgiften för 

Sveriges studenter. 

Kåren har de facto tappat 5900 av 7000 medlemmar sedan våren 2009 i ett direkt resultat av att den 

obligatoriska medlemsavgiften avskaffades. Kårens ledning har således i ett försök att locka 

studenter till ett medlemskap tvingats fokusera sin energi mer extrovert genom olika förmåner och 

erbjudanden till sina medlemmar. 

Därför vill de skapa en plats på internet där allmänheten kan hyra ut ett rum eller en lägenhet till 

studenter i Huddinge kommun då det råder stor brist på studentbostäder.1  

4.2 Syfte 
Att vara en del av lösningen till bostadsbristen som påverkat Stockholms studenter. 

4.3 Målgrupp 
Projektets målgrupp är studenter i Huddinge kommun som söker efter en lägenhet samt allmänheten 

som vill hyra ut lägenheter. 

 

 

  

                                                            
1 Marco Villegas, Ordförande Södertörns Studentkår, Kundmöte, mars 2011 



4.4 Potentiella tekniska lösningar 
Här presenteras resultatet av vår undersökning om vilken teknisk lösning som passade projektet bäst. 

Denna undersökning presenterades sedan för kunden där vi tillsammans valde PHP med ramverket 

CodeIgniter som projektets primära utvecklingsplattform.  

4.4.0 Java EE, JSF 

Java EE är Enterprise versionen av utvecklingsplattformen Java. Java EE innehåller en del extra 

bibliotek och teknologier utöver standard plattformen Java SE.  

Java Server Faces ramverket, förkortat JSF, finns inom Java EE biblioteket och är ett mycket 

välbeprövat ramverk. Det innebär att det finns väldigt få buggar som kan uppstå samt att det finns 

rikligt med dokumentation, både från Oracle själva samt olika utvecklingsforum då allmänkunskapen 

om Java och JSF är stor.  

Java som plattform är sig även oberoende av andra plattformar då Java körs på en egen virtuell 

maskin som är kompatibel med de flesta av marknadens operativsystem.  

JSF erbjuder mycket viktig icke funktionell funktionalitet som navigering, validering, 

sessionshantering och persistance databashantering.  

Vi som utvecklare har även stor erfarenhet av Java som genomsyrat hela vår utbildning, dock så har 

vi limiterad erfarenhet av just JSF. JSF är ett stort och komplicerat Enterprise ramverk som gör att det 

kan ta lång tid innan tillräckligt hög kompetens erhålls för att utveckla webbapplikationer snabbt och 

smidigt. Den är inte heller lika populär så det är svårt att få tag på en server som stödjer Java EE. 

Detta innebär att man måste upprätthålla en dedikerad server alternativt en virtuell server vilket är 

dyrt. 2 

4.4.1 ASP.NET, MVC 3 

ASP.NET är ett av de största och populäraste av alla utvecklingsplattformar, om inte de största av 

dem alla, sett till antalet sidor som finns ute på webben. Plattformen är utvecklad och framtagen av 

Microsoft och ersätter det föråldrade ASP (Active Server Pages). Det som är nytt i ASP.NET jämfört 

med föregångaren är bl.a. att man nu har tillgång till komponenterna i .NET samt att sidorna 

kompileras istället för att interpreteras vilket leder till prestanda ökningar samt bättre säkerhet. 

Utöver det så finns det stöd att skriva kod i vilket som helst av språken som finns inom .NET. 

ASP.NET erbjuder otroligt mycket och känns väldigt genomtänkt i de flesta aspekter, dock inte 

överallt, t.ex. inom testningsområdet. Men Microsoft verkar ta åt sig från den kritik de får därmed 

kommer det uppdateringar löpande vilket är väldigt bra, men från vår sida innebär det ännu mer att 

ta in och lära sig. 

  

                                                            
2 Oracle, Java EE at a glance, juni 2011, http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html


Eftersom vår utbildning till större delen fokuserat sig på Java gör att .NET världen känns väldigt 

främmande för oss. Hade vi valt att använda ASP.NET skulle det inte bara innebära att lära sig hur 

ASP fungerar utan även alla komponenter som finns i .NET vilket är otroligt många. Utöver det så 

skulle vi även vara tvingade att lära oss något av språken i .NET som t.ex. C# eller Visual Basic. Detta 

skulle onekligen leda till att vår utredning och teori fas skulle ta upp större delen av projektets tid 

därmed skulle vi troligen inte kunna leverera en slutprodukt till kunden inom en acceptabel tidsram.3 

 

4.4.2 PHP, CodeIgniter  

PHP är ett väldigt populärt programmeringsspråk när det gäller webbutveckling. Det är ett dynamiskt 

open source baserat språk som erbjuder snabb utveckling och hög kompabilitet med andra system 

och språk, som t.ex. HTML.  

Då PHP är ett dynamisk språk erbjuder det mer flexibel programmering än Java och .NET, vilket kan 

förkorta utvecklingstiden. Denna dynamik gör dock att sidorna måste interpreteras top down av en 

server parser vilket försämrar prestandan jämfört med kompilerade alternativ. 

För en lite större webbapplikation som denna bör applikationen följa ett ramverks mönster då PHP 

för sig självt inte erbjuder någon icke funktionell funktionalitet. 

Vi utvecklare har goda erfarenheter att arbeta i PHP, dock limiterad eller ingen erfarenhet att arbeta 

med ramverk inom PHP. Vi fann kombinationen PHP med ramverket CodeIgniter som den bästa 

lösningen då CodeIgniter är populärt bland PHP utvecklare och det finns gott om dokumentation.4 

CodeIgniter är ett kraftfullt PHP ramverk som utvecklats för PHP utvecklare som behöver ett litet, 

smidigt och elegant ramverk för att utveckla fullfjädrade PHP webbapplikationer.  

Ramverkets mål är att erbjuda ett utvecklingsgränssnitt som gör att utvecklingstiden för en 

webbapplikation kortare än vad den skulle vara om man skrev all kod från grunden. Stöd för en 

treskiktslösning med Model View Controller mönstret är inbyggt i ramverket. Det finns inbyggda 

hjälpklasser som hjälper utvecklaren med bland annat navigering, validering, säkerhet med flera.  

Det är ett litet, smidigt ramverk som lämnar ett litet avtryck i din kod. Det inriktar sig på prestanda 

och användarvändlighet. Det är väldigt lätt att konfigurera och installera, således tar det kort tid 

innan man kan börja utveckla sin webbapplikation.  

Ramverket erbjuder även en väldigt stor och grundlig dokumentationsbas med bra guider samt olika 

forum. Därmed är det väldigt lätt att få hjälp och att komma igång att koda.5 

  

                                                            
3 Microsoft, What is ASP.NET MVC?, juni 2011, http://www.asp.net/mvc 
4 PHP.org, What can PHP do?, juni 2011, http://se2.php.net/manual/en/intro-whatcando.php 
5 CodeIgniter, Users Guide, juni 2011, http://codeigniter.com/user_guide/ 

http://www.asp.net/mvc
http://se2.php.net/manual/en/intro-whatcando.php
http://codeigniter.com/user_guide/


4.5 Resurser 
Här presenteras vilka hårdvaruresurser som vi fann tillgängliga samt vilka olika tekniska 

mjukvarulösningar som valdes. 

4.5.0 Hårdvara 

Tillgång till ett webbhotell som bekostas av Södertörns studentkår. 

4.5.1 Mjukvara 

Programmeringsspråk 

 PHP 5.3 

 XHTML 1.1 

 CSS 3.0 

 JavaScript 

 AJAX 

Ramverk  

CodeIgniter 2.0 

Utvecklingsmiljö 

 NetBeans 6.9.1 

 MySQL Testdatabas 

 VisualSVN Subversion Server 

 Apache HTTP Server 

 Dropbox för dokumentation 

Databas 

 MySQL 

Driftplattform 

 Linux 

 

  



4.6 Presentation av potentiella webbhotell 
Som referens av val till webbhotell har vi använt oss utav guider från idg.se och internetworld.se till 

de 15 bästa webbhotellen i Sverige.6 De testar viktiga aspekter för alla webbhotell som pris, 

användarvänlighet, support, prestanda och driftsäkerhet. Vi har utöver dessa krav även krav att PHP 

5.3 samt multipla e-post konton stöds.  

Här presenteras våra två favoriter från det testet och våra efterforskningar. Prisuppgifter som anges 

är aktuella för detta dokuments publikation, våren 2011. 

Binero 

Binero är ett av Sveriges vanligaste webbhotell med säte i Kista. Bolaget bildades 2001 och har aktiva 

ägare med lång erfarenhet och stor kunskap av webbhotell branschen. De har vunnit flera 

utmärkelser i bland annat tidningen Internetworld som Sveriges bästa webbhotell 2009 och 2010 där 

hotellets erbjudande av en bra och snabb support per telefon samt e-post stuckit ut ur mängden. 

De är billiga och är generösa i sina erbjudanden, Binero erbjuder 45 dagars ångerrätt för kunden utan 

bindningstid.  Företagspaket kostar 138kr i månaden samt en startavgift om 125kr. En .se 

domänavgift tillkommer om 99kr per år. 

De har en bra kontrollpanel med färdiga installationspaket för bland annat Wordpress, Joomla och 

Mambo. De erbjuder en stabil driftsäkerhet med bland annat spamfilter samt PHP 5 och SMTP stöd.  

Serverhallen ligger i Phoneras lokaler i Stockholm. Hallen har redundant fiber, elkraft och UPS (inkl. 

dieselgeneratorer för kontinuerlig drift vid längre strömavbrott) samt realtidsövervakning av 

temperatur och luftfuktighet.7 

Ballou 

Ballou är likt Binero ett av Sveriges vanligaste och bästa webbhotell. Företaget bildades 1997 och 

inriktar sig på att leverera internetrelaterade drifttjänster till företag, myndigheter, organisationer 

och privatpersoner. Kunden väljer själv olika server- och webbhotellspaket utefter eget behov med 

varierande bindningstid som kan kompletteras med olika tilläggstjänster som t.ex. digitala 

servercertifikat, statistikverktyg, sms- och transaktionstjänster. 

Ballou har en kundtjänst som är snabb och känd för sin kunnighet och stora engagemang. Drifthallen 

är en av Sveriges säkraste och är utrustad med den senaste tekniken inom säkerhet, redundans och 

olika miljökrav. 

Ballou erbjuder en bra och användarvändlig kontrollpanel med färdiga installationspaket som t.ex. 

Wordpress, Joomla och Mambo. 

Ett webbhotellspaket kostar 99kr i månaden samt en startavgift på 300kr om vilket en domänavgift 

för det första året ingår.8 

  

                                                            
6 Internet World, Sveriges bästa webbhotell - fjolårets favorit slår till igen, publicerad 2010-04-09, Juni 2011, 
http://www.idg.se/2.1085/1.309237/sveriges-basta-webbhotell---fjolarets-favorit-slar-till-igen 
7 Binero.se, Om oss, juni 2011, http://www.binero.se/omoss 
8 Ballou.se, Om Ballou, juni 2011, http://www.ballou.se/om-ballou 

http://www.idg.se/2.1085/1.309237/sveriges-basta-webbhotell---fjolarets-favorit-slar-till-igen
http://www.binero.se/omoss
http://www.ballou.se/om-ballou


4.7 Projektmetod 
I vår förundersökning kom vi fram till att eXtreme Programming eller förkortat XP var den 

projektmetod som passade vårt projekt bäst. eXtreme Programming är en agil utvecklingsmetod där 

kundens önskemål delas upp i use cases med prioritet. Dessa use cases implementerades sedan i ett 

iterativt mönster där vi presenterade vad vi hunnit åstadkomma under varje iteration på ett 

kundmöte per veckobasis. Detta innebar att vi alltid hade något nytt att presentera till kunden vilket 

medförde att kunden fick stor överblick över projektet som gjorde att kunden enkelt kunde komma 

med synpunkter samt önskemål om tillägg av ny funktionalitet.  

eXtreme Programming innebar att vi satt bredvid varandra och programmerade tillsammans. Det 

positiva med detta är att vi kunde bolla idéer med varandra och komma med synpunkter. Detta var 

även bra då vi bägge var nya med ramverket vilket gjorde att vår inlärningskurva stegrades vilket 

resulterade att vi på mycket kort tid kunde lära oss ett helt nytt ramverk som ingen av oss hade 

någon tidigare erfarenhet med. Mot slutet av implementeringen kände vi oss så säkra med 

ramverket att vi kunde göra olika use cases självständigt. Vi satt dock bredvid varandra så om någon 

körde fast kunde man snabbt fråga om hjälp. 

Vi tror att just denna lilla egna variant av eXtreme Programming hjälpte oss oerhört. Vi fick en snabb 

inlärningskurva i början av projektet, vilket gjorde att vi kunde arbeta mycket effektivt när vi tog 

hand om självständiga problem i projektets slutskede. Om vi hade arbetat självständigt från dag ett 

hade vi fått ett litet försprång från XP. Dock med resultatet av en svagare inlärningskurva och hade 

tillslut blivit omsprungna av XP.9 

 

  

                                                            
9 eXtreme Programming.org, exTreme programming – a gentle introduction, juni 2011, 
http://www.extremeprogramming.org/ 

http://www.extremeprogramming.org/


4.8 Kravspecifikation 

 En användare ska kunna registrera sig själv och kunna logga in med sitt användarnamn och 

lösenord.  

 Om användaren har glömt bort sitt lösenord ska denna kunna återfås med e-post. 

 Användaren ska kunna se och ändra sina uppgifter i en min profil sida. 

 En användare ska kunna lägga upp en annons på en lägenhet. Där ska användaren kunna 

lägga upp bilder och ange information om sitt objekt. 

 En användare ska kunna anmäla sitt intresse på en annons och skicka meddelanden till andra 

användare som har lagt upp en annons. 

 En användare ska kunna se sina intressen samt vilka som lagt bud på dennes annonser. 

 Användaren ska kunna ta bort sina annonser och sina intressen. 

 Ett administratörsgränssnitt ska finnas där en administratör ska kunna ta bort och editera 

nyheter, användare och annonser. 

 Sortering av objekt ska finnas efter område, pris, boyta etc. 

 När annonsens tid har löpt ut ska den inaktiveras automatiskt. 

 De 12 senaste annonserna ska visas på startsidan. 

 Endast grundlig information ska visas om man inte är inloggad. Ytterligare information samt 

kontakt med annonsör kan bara ges om man är inloggad. 

4.9 Estimerad tidsplan 
När förundersökningen var klar kunde vi göra en estimerad tidsplan på hur lång tid de olika faserna i 

projektet kunde tänkas ta och när de skulle påbörjas och avslutas. Den faktiska tidsåtgången skiljde 

sig något och presenteras och diskuteras i senare delar av rapporten. 

 

Period v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 

Förundersökning       
           -Definitionsfas   

             -Informationssamling 
 

  
            -Utredning och teori 

  
  

       Implementering 
   

          
      -Iterationsfaser 

   
          

      -Driftsättning 
       

  
  Dokumentation                   

     -Arkitekturdokument 
        

  
     -Rapportskrivning   

 
  

    
    

 Färdigställande 
         

  

    -Presentationsförberedelser 
        

  

  



5.0 Utförande 
Detta avsnitt presenterar hur vi utförde hela projektet med dess olika delar och faser. Avsnittet 

innehåller en pre projektförberedelsefas där vi gjorde en del förberedelser som t.ex. möten med 

kund innan projektet startade.  

Avsnittet innehåller även en förundersökningsdel, en implementeringsdel samt en 

dokumentationsdel där vi berättar hur vi gjorde all dokumentation men även hur rapporten skrevs. 

5.1 Pre projektförberedelser 
Projektet började med att vi hade ett möte med projektets kundrepresentant och handledare. Där 

fick vi en presentation av deras problem samt en initial kravspecifikation. Vi samtalade om diverse 

tekniska lösningar och arbetsmetoder mellan kund och utvecklare. Vi kom fram till att vi skulle göra 

en teknisk analys och ha ett möte när denna var klar. 

Vi hade sedan ett möte med vår examinator Anders Sjögren där vi presenterade arbetet. Vi kom fram 

till att vi skulle indela projektet i tre olika faser. En Förundersökningsfas, en Implementeringsfas samt 

en Dokumentationsfas.  

5.2 Förundersökning 
I förundersökningen gjordes en analys av problemet där en projektdefinition presenterades. Den 

innehåller även en projektdisposition där vi beskriver hur vi har delat in projektets olika delar och hur 

problemen skall lösas.  En omfattande informationssamling utfördes samt en utredning om de olika 

tekniska lösningarna och teorietiska metoderna. Förundersökningen presenteras i denna rapport. 

5.2.0 Definitionsfas 

I den här fasen skapades en projektdefinition som innehåller en beskrivning av hela projektet vilket 

inkluderar dess syfte, bakgrund samt projektets målgrupp.  

Fasen inkluderade en projektdisposition som togs fram där en uppdelning av projektets olika faser 

gjordes. Med hjälp utav denna disposition kunde en preliminär tidsplan för hela projektet tas fram.  

5.2.1 Informationssamling 

Fasens syfte var att samla så mycket information från kunden om projektet samt bearbeta 

kravspecifikationen genom att framställa use cases med tillhörande prioritet. Detta uppnåddes med 

att ha flera möten med kunden där vi gick igenom dessa frågor så att vi kunde få en klar bild över 

projektet samt att både vi och kunden kunde komma med önskemål och synpunkter.  

5.2.2 Utredning och Teori 

Utifrån tidigare dispositioner så utfördes en utredning om vilka teknologier och metoder som 

passade våra och kundens önskemål bäst.  

Vi skaffade även grundläggande kompetens inom ramverket som vi bestämde oss för att använda 

genom att läsa olika guider, utbilda varandra och göra olika övningar. Detta gjorde att vi kände oss 

redo för implementeringsfasen vilket skulle öka utvecklingstiden för varje iteration och minska 

buggar. 

  



5.3 Implementering 
Efter vår förundersökning inledde vi en implementeringsfas. I denna fas utvecklade vi själva 

applikationen enligt de mönster och teknologier som vår förundersökning gav oss. 

Implementeringsfasen var uppdelad i ett iterativt mönster enligt vår projektmetod, som 

presenterades tidigare i avsnittet förundersökning. Detta innebär att vi hade veckomöten med kund 

där vi presenterade en ny version av portalen vid varje möte. På dessa möten kunde sedan kunden 

komma med feedback och förslag till ny funktionalitet och eventuella ändringar av den gamla 

kravspecifikationen. Detta gjorde att kunden kunde få en insikt i arbetet och att portalen utvecklades 

i den riktning som kunden önskade. 

Efter varje möte tog vi våra anteckningar och gjorde eventuella nya use cases samt eventuella 

förändringar i prioritet och funktionalitet på gamla use cases. Vi kunde sedan påbörja nästa iteration 

i utvecklingen som sedan kunde presenteras på nästkommande möte. 

Varje iteration är indelad enligt ett specifikt mönster som presenteras nedan.  

5.3.0 Design 

Use case med högst prioritet väljs och en diskussion påbörjas på hur vi ska lösa problemet på bästa 

sätt. Detta innebär att vi diskuterar oss utvecklare mellan samt ritar diagram på en whiteboardtavla 

så att i kan få en visuell bild över problemet och kan tackla problemet tillsammans.  

Vi diskuterar främst kring tre olika aspekter. 

Databasmodellering 

Om den specifika use casen kräver ny eller utökad databas funktionalitet ritar vi passande diagram 

som sedan modelleras in i databasen. 

Arkitektur 

UML klassdiagram samt interaktionsdiagram tas fram på hur den nya funktionaliteten ska interagera 

med existerande eller nya controllers.  

Layout 

Visuell bild av HTTP sidan tas fram. Detta för att få en bild över hur själva vyerna ska interagera med 

varandra och olika controllers.  

5.3.1 Programmering 

När denna inledande designfas av iterationen är klar inleds själva kodandet. Detta brukar gå relativt 

smärtfritt då den inledande designfasen hjälper till. Vi vet vad vi ska göra då designfasen har minskat 

risken för missförstånd, buggar och integrationsproblem.  

5.3.2 Testning 

Innan varje iterationsmöte med kund säkerställs funktionalitet, säkerhet och stabilitet i fullaste mån 

möjligt genom att t.ex. utspela use cases och göra unit tester. 

5.3.3 Driftsättning  

Den senaste versionen av portalen sätts i drift i vår test och presentationsmiljö. Iterationen är klar 

och kan presenteras för kund vid kommande möte. 



5.4 Dokumentation 
Detta avsnitt presenterar hur all dokumentation sköttes, detta inkluderar portalens 

arkitekturdokument samt kommentering av kod.  

Avsnittet presenterar även hur rapportskrivningen under projektet sköttes. 

5.4.0 Arkitekturdokument och kommentering av kod 

Kommentering av kod gjordes löpande under varje iteration av portalen. 

Arkitekturdokumentet togs fram när implementeringen av portalen var klar och gavs till kund 

tillsammans med överlämningen av den färdiga produkten. 

Då vi inte kan ansvara för drift, underhåll och eventuell utveckling av projektet efter överlämning 

togs arkitekturdokumentet fram för att underlätta för Södertörns studentkår och eventuella 

vidareutvecklare inom just dessa områden. 

5.4.1 Rapport 

En rapportmall togs fram under projektets förundersökningsfas där samtliga av rapportens 

huvudrubriker fanns med. Dessa fylldes i med underrubriker allt eftersom projektet fortskred.  

Rapportskrivandet gjordes löpande under hela projektets gång där rapportens olika delrubriker 

fylldes i med dess relaterade fas av projektet.  En intensitetstopp uppnåddes dock i projektets 

slutskede. 

 

  



5.5 Individuella ansvarsområden 

Gemensamma ansvarsområden 

Då projektet utfördes enligt projektmetoden eXtreme Programming arbetade vi mycket ihop. Detta 

innebar att under projektets start och mittfas utfördes programmeringen, dokumentationen och 

testningen tillsammans. Detta för att vi ville få en bra grund i arbetet och en bra arkitektur av 

applikationen samt att vi ville lära oss ramverket snabbt för att kunna färdigställa projektet i tid, 

skriva bra kod och leverera en bra produkt till kund. 

Mot slutet av projektet kunde vi dock separera arbetet mer individuellt eftersom vi just hade en bra 

arkitektur och god kompetens om ramverkets uppbyggnad. t.ex. utvecklade Mathias Nohall hela 

administrationsgränssnittet och Mahmudul Hazra hade ansvar för utvecklingen av interaktionen 

mellan användare. 

Mathias Nohall ansvarsområden 

Ett av Mathias Nohall ansvarsområden var kontakten med kund. Det är oerhört viktigt att etablera en 

god och bra kontakt med kund eftersom vi då kan få input och feedback på vad vi faktiskt gör. Det får 

effekten av att vi verkligen gör något som kunden vill ha så att vi slipper skriva kod och funktioner 

som kunden inte vill ha. Detta innebär att vara öppen och tillgänglig för kunden på möten och ha 

regelbunden mailkontakt. 

Då Mathias Nohall var huvudansvarig för mailkontakt kändes det naturligt att han även skulle vara 

ansvarig för driftsättningen av sidan då denna fas innehåller intensiv kontakt med kund.  

En annan naturlig konsekvens av detta kundansvar är ansvar för layout av sidan. Detta innebär hur 

själva sidan kommer att se ut, vilka vyer som ska finnas och vad de ska göra och ska ej förväxlas med 

Mahmudul Hazras ansvarsområde grafik som innebär CSS kodningen av dessa vyer. 

Mahmudul Hazra ansvarsområden 

Mahmudul Hazra stod för bl.a. arkitekturen för applikationen vilket innebar att ta reda på vilka 

klasser som behövs och vad de måste kunna hantera samt hur deras relationer är med varandra. 

Vilka designmönster vi skulle arbeta efter kom vi gemensamt överrens om och valet föll då naturligt 

på MVC mönstret då det fanns inbyggt stöd för det i ramverket. 

Utöver detta hade Mahmudul Hazra även ansvaret för databasmodelleringen. Då fick han ta reda på 

vilka tabeller som skulle komma behövas, vad för typ varje fält skulle vara och även hur tabellernas 

relationer är till varandra. 

Sist men inte minst stod han även för grafiken på sidan vilket nämndes ovan. Detta inkluderade allt 

ifrån att strukturera och designa sidan genom CSS till att skapa loggan och favikonen. 

 

 

  



6.0 Resultat 
Resultatet av detta examensarbete blev en fullfjädrad och dynamisk webbportal som utvecklades åt 

Södertörns studentkår. Denna körs på en Linux server hos Binero.se under domännamnet 

www.studentbostad08.se. Vi kan ej ansvara för drift, underhåll och eventuell utveckling efter att 

detta projekt avslutas våren 2011. 

Detta avsnitt beskriver projektets funktionalitet, en illustrativ presentation av webbsidan, en teknisk 

analys av CodeIgniter integrerat med vår kod, säkerhet, databas paket m.m.  

6.1 Funktionalitet 
Systemet tillhandahåller följande funktionalitet: 

 En användare kan registrera sig själv och kan logga in med sitt användarnamn och lösenord.  

 Om användaren har glömt bort sitt lösenord kan denna återfås med e-post. 

 Användaren kan se och ändra sina uppgifter i en min profil sida. 

 En användare kan lägga upp en annons på en lägenhet. Där kan användaren lägga upp bilder 

och ange information om sitt objekt. 

 En användare kan anmäla sitt intresse på en annons och skicka meddelanden till andra 

användare som har lagt upp en annons. 

 En användare kan se sina intressen samt vilka som visat intresse på dennes annonser. 

 Användaren kan ta bort sina annonser och sina intressen. 

 Ett administratörsgränssnitt finns där en administratör kan ta bort och editera nyheter, 

användare och annonser. 

 Sortering av objekt finns efter område, pris, boyta etc. 

 När annonsens tid har löpt ut inaktiveras den automatiskt. 

 De 12 senaste annonserna visas på startsidan. 

 Endast grundlig information visas om man inte är inloggad. Ytterligare information samt 

kontakt med annonsör ges bara om man är inloggad. 

 

 

 

 

 

 

  



6.1.0 Illustrativ presentation av funktionalitet 

Vi kommer här presentera en del av applikationens funktionalitet visuellt. 

En vy över startsidan. De 

senaste annonserna visas i ett 

rutmönster. Man kan klicka på 

bilderna för att få en 

förstoring men man kan inte 

klicka på annonsen för att få 

mer information eftersom 

användaren inte är inloggad.  

Vi ser även standardmenyn 

utan extra knappar eftersom 

en användare inte är inloggad. 

 

 

 

 

 

 

Vi är nu inloggade och har klickat 

på vår egen annons. Noterbart är 

att menyn har ändrat utseende, vi 

har nu flera val samt att vi inte 

kan kontakta annonsören 

eftersom det är vår egen annons. 

I menyn kan vi nu se mina 

uppgifter, lägga upp en annons, se 

mina intressen, mina annonser 

samt inkommande intressen. 

 

 

 



Nu har vi lagt upp en annons 

som vi har fått ett bud på. 

Dessa bud listas under 

Inkommande intressen. Vi ser 

vilken annons som har fått 

intresset, vem som har lagt 

intresset samt att vi kan se 

meddelanden mellan 

intressenter. 

Användaren som lägger 

intresset kan se en liknande 

vy under fliken mina 

intressen. 

 

 

 

Nu har i klickat på knappen till 

meddelanden. Vi ser nu en chatt 

vy mellan de båda 

intressenterna. 

Ett e-post meddelande skickas 

varje gång någon skriver ett 

meddelande där vi informerar 

användaren att någon har 

skickat ett meddelande gällande 

den specifika annonsen. 

 

 

 

  



En vy över administratörs 

gränssnittet. När vi loggar 

in som administratör byts 

menyn ut till en 

administratörs meny. Nu 

kan vi lägga upp nyheter, 

hantera användare och 

annonser.  

Denna vy listar alla 

användare som är 

registrerade på sidan. Här 

kan vi både ta bort eller 

ändra information kring 

en användare. 

 

 

 

 

Figuren visar en 

administratörs vy där vi likt 

användarvyn kan ändra 

och ta bort annonser. 

Notera knapparna "ändra 

annons" samt "radera 

annons".10 

 

 

 

 

 

  

                                                            
10 Studentbostad08.se, Studentbostad08, juni 2011, http://www.studentbostad08.se 



6.2 Teknisk Analys 

6.2.0 Överblick 

Vi ska här ge en slags överblick över hur CodeIgniter fungerar samt hur ramverket har integrerats 

med vår egen skrivna kod. Ramverket använder ett MVC mönster för att separera applikationslogik 

med presentationslagret. Det innebär att HTML sidorna innehåller minimalt med PHP script. 

Modellen representerar våra entiteter User och Advertisement. Dessa innehåller metoder för bland 

annat databasanrop för att lägga till, ta bort och uppdatera data i databasen. 

Viewn representerar alla HTML sidor och är det som klienten ser i sin browser.  

Controllern är i CodeIgniter en förmedlare mellan viewn och modellen. Controllern har metoder för 

att ta fram dynamiskt innehåll till vyerna och är den som kallar på modellen som i sin tur utför olika 

sorters logik samt databasanrop.  

Till detta finns det olika hjälpklasser som en controller kan ladda vilka erbjuder färdiga funktioner och 

metoder för bland annat validering, språk, input, sessioner samt paginering. 

Följande bild illustrerar flödet genom systemet.11 

 

Figur 1 flödesschema CodeIgniter 

 

 index.php fungerar som en front-end controller och initierar basresurser som behövs för att 

köra ramverket. 

 Routingen tar hand om HTTP anrop och analyserar dem och bestämmer vad systemet ska 

göra med dessa, bland annat vilken controller som ska köras. 

 Om en cachad fil hittas körs den och förbiser normala systemprocedurer. 

 Nästa steg är säkerhet, som filtrerar HTTP anrop och inkommande data innan applikation 

controllern laddas. 

 Applikation controllern är där mest kodande sker för utvecklaren. Här laddar man olika 

modeller, bibliotek, hjälpklasser och plugins som behövs för att utföra applikationslogik. 

 Den slutgiltiga viewn renderas och skickas till klientens browser. Om caching är aktiverad 

kommer viewn att cachas för liknande anrop. 

                                                            
11 CodeIgniiter, Application flow chart, juni 2011, http://codeigniter.com/user_guide/overview/appflow.html 

http://codeigniter.com/user_guide/overview/appflow.html


 

6.2.1 Arkitektur 

CodeIgniter arkitektiska mål är att erbjuda maximal prestanda, kompabilitet och flexibilitet till det 

minsta och lättaste paket möjligt. För att möta dessa mål skapades CodeIgniter på tre 

grundprinciper. 

Dynamisk instansiering Alla komponenter laddas enbart när de behövs eller efterfrågas istället för 

att hela tiden finnas globalt tillgängliga. Detta innebär att vi måste initiera våra modeller och 

hjälpklasser innan vi kan använda dem. Dock kan man konfigurera så att vissa hjälpklasser som 

används ofta automatiskt laddas in när applikationen startas upp. 

Låg koppling innebär att systemets olika komponenters beroende av varandra minimeras så långt 

som möjligt. Detta för att göra modulerna så utbytbara och utvecklingsbara som möjligt. 

Komponent säregenhet innebär att komponenterna har ett så smalt syfte som möjligt. En 

komponent ska bara göra det den är skapad för och inget annat.  

Vi har följt dessa riktlinjer under utvecklandet av studentbostad08 applikationen. Varje vy har en 

egen controller som utför funktionalitet enbart för den specifika vyn.12  

Model 

Modellen är designad att arbeta med information till och från databasen. Den består av entiteter 

som har funktioner för att kommunicera med databasen. Ett objekt av en entitet, t.ex. User, har 

funktioner för att hämta, ändra och ta bort rader eller kolumner av en eller flera User entrys i 

databasen. t.ex. metoden delete() ur entiteten User åkallas med kodraden $this->User->delete('id');. 

Modellen i CodeIgniter är inte ett krav. Men vi har ändå valt att följa det mer traditionella MVC  

mönstret som CodeIgniter erbjuder och inkluderat entiteterna User samt Advertisement då vi ansåg 

att de var centrala i vår applikation och används på flera ställen.  

View 

En vy är en webbsida eller ett fragment av en webbsida, som t.ex. en header eller ett main_content.  

En vy måste laddas via en controller och detta görs med kodsatsen $this->load->view('name'); där 

'name' är namnet på vyn du vill ladda, .php ändelsen är valfri. Det är möjligt att ladda flera vyer från 

samma controller samtidigt och på så sätt bygga ihop en sammansatt vy utifrån t.ex. genom en 

template. 

 

En template laddar de olika vyerna och binder dem samman till en och samma vy. Vår template 

laddar en header, menu, sidebar, main_content samt en footer med $data arrayen som argument. 

                                                            
12 CodeIgniter, Architectural Goals, juni 2011, http://codeigniter.com/user_guide/overview/goals.html 

http://codeigniter.com/user_guide/overview/goals.html


Fördelen med detta är att om vi vill ändra headern för hela sidan behöver vi enbart ändra header 

filen och inte headern i varje enskild vy.  

Det är även möjligt att ladda dynamisk data när man laddar en vy. Detta görs genom kodsatsen $this-

>load->view('view', $data);. Där $data är en array med dynamiskt innehåll som ska visas i vyn. 

Controller 

Controllern är hjärtat i CodeIgniter ramverket. Controllern kan ladda andra controllers, skriva output, 

ladda vyer och hantera olika modeller.  

CodeIgniter använder en URL segment lösning för att anropa en Controller. 

example.com/class/function/id 

 Det första segmentet, class, är vilken klass vi vill anropa. 

 Det andra segmentet, function, är vilken funktion eller metod som kallas.  

 Det tredje segmentet, id, är eventuella argument till funktionen. Om vi vill ange flera 

argument lägger vi till ett nytt segment. 

Varje controller har en tom konstruktor samt en standard metod, index(). Denna metod behöver 

man inte skriva till i URL segmentet utan laddas automatiskt. Om man vill ladda en egen metod ska 

den finnas med i URL segmentet. Alla egna skapade controllers ärver från klassen Controller.13 

Exempel - Ladda vyn mina annonser 

Vi står nu på min profil sidan som my_profile.php controllern har laddat åt oss. Nu vill vi visa alla 

annonser som användaren har lagt upp. Vi klickar på länken 

http://www.studentbostad08.se/index.php/user/my_ads. CodeIgniter routern kommer då köra 

index() funktionen i my_ads.php controllern. 

 

Controllern laddar vyn med kodraden $this->load->view('includes/user/template', $data);. 

Variabeln $data är en associativ array som bland annat innehåller alla annonser som vi får genom att 

kalla på metoden get_all_by_id() i Advertisement entiteten med ett user id som finns i sessionen. 

$data innehåller även information om vilken vy vi vill ladda, i det här fallet user/my_ads. 

  

                                                            
13CodeIgniter, CodeIgniter at a glance, juni 2011, 
http://codeigniter.com/user_guide/overview/at_a_glance.html 
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6.2.2 Flödesschema - Registrera ny användare 

 
 

 En användare vill registrera sig genom att klicka på registrera länken 

http://www.studentbostad08/index.php/public/register.  

 Register controllern kommer då köras som laddar register vyn och ett formulär visas för 

användaren. 

 Användaren skriver input. 

 Register vyn formuläret har public/register/confirm som destination och således körs 

confirm() metoden i register controllern. 

 Controllern hämtar post data, validerar input och kallar på User entitetens create() metod. 

 User startar transaktion och uppdaterar databasen. 

 Controllern skickar ut ett mail och returnerar genom att ladda ”register success vyn”. 

 Användaren ”ser register success vyn”. 

 

 

  



6.2.3 Paket 

De olika komponenterna i MVC paketen är indelade i ett specifikt trädsystem. En controller i ett visst 

paket kommunicerar i regel med de olika modellerna och vyerna i relaterade paket. 

T.ex. alla admin controllers som ligger i paketet controller/admin/admin_controller kommunicerar 

med modellen samt vyerna i views/admin/admin_views paketet. 

 

 

 

 

 

  



6.3 Säkerhet 

6.3.0 Autentisering och auktorisering 

Applikationen använder en metod i klassen User kallad för authenticate_user() som tar emot ett visst 

användarnamn och lösenord för att sedan kolla upp i databasen om det existerar någon sådan 

användare. Om det finns en sådan användare så loggas man in och en session påbörjas där det lagras 

lite information om användaren ifråga samt att användaren nu är inloggad. Auktorisering av icke-

publika sidor görs genom att i sessionen titta om man är inloggad eller inte. 

6.3.1 Validering 

Valideringen på applikationen sker helt och hållet på serversidan med hjälp av ramverkets egna 

valideringklass. Valideringen sker oftast på olika formulär för att se till att t.ex. en e-post adress 

verkligen är en e-post adress, ett personnummer är ett personnummer o.s.v. 

Känner man att den inbyggda valideringen inte är tillräckligt är det fullt möjligt att lägga till egna 

valideringar som måste passeras för att ett formulär skall godkännas. 

Valideringen sker i controller lagret d.v.s. precis innan det ska skickas iväg mot modellen för att sedan 

lagras i databasen.14 

6.3.2 Cross Site Scripting 

CodeIgniter kommer med ett XSS skydd vilket hindrar hackare att injicera klientsides skript till 

websidor som körs av andra användare. Man kan antingen alltid har det påslagen om man tycker att 

man får in mycket data på många ställen i applikationen eller bara köra det på enstaka platser. Det 

man bör notera är att om XXS filtrering alltid är påslaget så kommer det att i överlag kräva lite mer 

kraft utav processorn på webservern. Vi har valt att alltid ha det igång då vi får in data på väldigt 

många ställen i applikationen. 

Det XXS filtret letar efter är bl.a. vanliga tekniker som används för att få igång JavaScript eller andra 

typer av kod som försöker komma åt cookies och manipulera de på något vis.15 

6.3.3 SQL Injektion 

SQL-injektion är ett sätt att utnyttja säkerhetsproblem i hanteringen av indata i vissa datorprogram 

som arbetar mot en databas. Injektionen sker genom att en användare skickar in parametrar till en 

databasfråga, utan att parametrarna transformeras korrekt med avseende på speciella tecken, som 

escapesekvenser. Med anpassade parametrar kan en användare kringgå inloggningssystem och 

manipulera data. 

För att förhindra detta har vi använt oss av Active Record klassen i så stor mån som möjligt då den 

ser till att all indata är skyddat emot SQL injektioner. En annan sak man kan göra är att använda sig av 

så kallade query bindings vilket innebär att man har frågetecken på sin SQL fråga där det skall finnas 

värden som man sedan kan substituera ut mot riktiga värden. Man behöver då inte heller bry sig om 

escapesekvenser, utan CodeIgniter motorn tar hand om det åt dig. 16 

                                                            
14 CodeIgniter, Form validation class, juni 2011, 
http://codeigniter.com/user_guide/libraries/form_validation.html 
15 CodeIgniter, Security, juni 2011, http://codeigniter.com/user_guide/general/security.html 
16 CodeIgniter, Active Record Class, juni 2011, http://codeigniter.com/user_guide/database/active_record.html 

http://codeigniter.com/user_guide/libraries/form_validation.html
http://codeigniter.com/user_guide/general/security.html
http://codeigniter.com/user_guide/database/active_record.html


6.4 Datalagring 

6.4.0 Överblick 

Projektet använder sig utav en MySQL databas som finns på servern. Denna redigeras med verktyget 

phpmyadmin som finns i kontrollpanelen på webbhotellet. phpmyadmin är ett lätthanterligt GUI 

verktyg för att lägga till, ta bort och ändra databasinformation. 

6.4.1 Databasstruktur 

Databasen är uppbyggd av tabeller som innehåller relaterad data för dess relaterade objekt. Det 

finns en user tabell som innehåller information om användare, det finns en adertisement tabell som 

innehåller all information om annonser etc. Dessa tabeller innehåller även främmande nycklar som 

gör att de blir relaterade med varandra. En advertisement innehåller tex en user id vilket gör att en 

advertisement binds samman med dess relaterade user. På liknande sätt innehåller news tabellen ett 

user id vilket gör att vi kan veta vilken användare som har lagt upp vilken nyhet. 

 

 

  



6.5 Hur skall ny funktionalitet läggas till? 
Vid framtida utveckling av systemet är det viktigt att den logiska separationen av applikationens 

delar bibehålls. Om man vill lägga till ny funktionalitet till en viss vy så är det viktigt att göra det på 

just den controller som förknippas med den vyn. Vill man skapa något helt nytt så får man skapa en 

ny controller med minst en associerad vy. 

Anta att man vill att administratören även skall kunna lägga upp annonser p.g.a. någon inte kan/vill 

registrera sig av något skäl. Då är det lämpligt att i admin_ads controllern lägga till en ny funktion 

med kanske namnet new_ad(). Där får man sedan skriva in vad funktionen skall göra och vilken vy 

den skall ladda. 

Om man skulle vilja lägga till funktionalitet som ger administratören rätt till att ändra saker på siten 

som t.ex. informationen som står under kontakt samt om oss vyerna, så vore det lämpligast att skapa 

en ny controller vid t.ex. namnet page_ administration med associerade vyer som behövs för de 

funktionera som kommer att finnas i controllern. 

 

 

 

 

 

  



6.6 Resulterande tidsåtgång 
Den faktiska tidsåtgången var lite längre än estimerat. Bland annat på grund av att 

implementeringsfasen blev något längre än  väntat. Annars förlöpte de olika faserna enligt planen till 

stor del. 

 

Period v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 

Förundersökning       
             -Definitionsfas   

               -Informationssamling 
 

  
              -Utredning och teori 

  
  

         Implementering 
  

                
      -Iterationsfaser 

  
              

       -Driftsättning 
        

    
  Dokumentation                       

     -Arkitekturdokument 
         

    
     -Rapportskrivning   

 
  

     
      

 Färdigställande 
           

  

    -Presentationsförberedelser 
          

  

 

Jämför nedan med den estimerade tidsåtgången. 

Period v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 

Förundersökning       
           -Definitionsfas   

             -Informationssamling 
 

  
            -Utredning och teori 

  
  

       Implementering 
   

          
      -Iterationsfaser 

   
          

      -Driftsättning 
       

  
  Dokumentation                   

     -Arkitekturdokument 
        

  
     -Rapportskrivning   

 
  

    
    

 Färdigställande 
         

  

    -Presentationsförberedelser 
        

  

  



7.0 Riskanalys 
Det fanns få risker med projektet, men som alltid inom olika projekt så är risken som störst i 

inledningen av projektet. Det är svårt att analysera problemet i den omfattningen så att en korrekt 

tidsplan kan tas fram. Resultatet visar dock att projektet i stor mån lyckades inom en rimlig tidsplan, 

endast implementeringen, som i och för sig har den största risken, gick lite över estimerad tidsplan.  

En annan risk i projektet var utredningen och teorin. Var tidsplaneringen för utbildning inom den 

tekniska kompetensen ordentligt planerad så att tillräckligt hög kompetens kunde införskaffas innan 

implementeringen? Och i så fall att denna kunde utföras inom utsatt tidsram med tillräckligt hög 

kvalité? Resultatet på dessa frågor visar en tydlig trend åt svaret ja. Men det kunde lika väl ha varit 

nej beroende på vilka eller vem som utför arbetet. En grundlig teknisk kompetens är nödvändig för 

att utföra projektet inom en rimlig tidsram. 

En annan aspekt är hur framtiden ser ut för teknologierna som har används i projektet. PHP är ett väl 

etablerat programmeringsspråk som har en stor framtid framför sig. Kanske inte för Enterprise 

lösningar men för små och medelstora projekt är det och kommer det att vara välanvänt även i 

framtiden. Det innebär att framtida uppdateringar och framtid utveckling av språket är säkrad.  

CodeIgniter är även det ett väl beprövat och populärt ramverk. Dock så är konkurrensen inom PHP 

ramverk mördande, så en viss risk finns att CodeIgniter projektet läggs ner för något annat bättre 

ramverk i framtiden. 

  



8.0 Slutsats 
Vi lyckades utföra implementeringen av projektet inom en acceptabel tidsram. De stora 

anledningarna till att vi inte lyckades implementera projektet inom den förväntade tidsplanen 

bottnade i en övertro på vår egen förmåga samt oförutsedda händelsen som sjukfall, vilket vi inte 

hade räknat med. Utöver detta tycker vi att vi hade en alldeles för kort utsatt implementerings 

tidsram i den initiala tidsplanen samt eftersom att vi ville göra ett bra jobb och leverera en bra 

produkt till kunden gjorde att ny funktionalitet lades till allt eftersom projektet fortled som inte var 

med i den initiala kravspecifikationen.  

Vår förundersökning hjälpte till oerhört med planeringen av arbetet, den gjorde även så att vi fick en 

klar överblick över de olika problemen och hur vi skulle utveckla de bästa lösningarna både för oss 

och för kunden. Vi hade tid att anskaffa oss den nödvändiga kompetensen som krävdes för en lösning 

vilket gjorde att implementeringen sedan kunde flyta på smidigt.  

En av dessa lösningar var valet av PHP som utvecklingsspråk och CodeIgniter som ramverk. PHP är ett 

dynamiskt språk som erbjuder snabb och dynamisk utveckling som vi behärskar väl sedan tidigare. 

CodeIgniter hade ingen av oss någon tidigare erfarenhet av men ramverket är litet, kraftfullt, har god 

och bra dokumentation samt är lättlärt vilket gjorde att vi kunde dra nytt av ramverkets olika fördelar 

snabbt.  

I förundersökningen gjorde vi även valet av projektmetod där valet föll på XP. Valet grundades på att 

vi har tidigare erfarenhet av XP så vi vet vilka fördelar den kan ge oss men även att detta projekt 

skulle utföras av 2 personer och då förefall det naturligt för oss att parprogrammering skulle få en 

tongivande betydelse. 

Parprogrammeringen gjorde att vi på mycket kort tid kunde lära oss ett helt nytt ramverk som ingen 

av oss hade någon tidigare erfarenhet med. Mot slutet av implementeringen kände vi oss så säkra 

med ramverket att vi kunde göra olika use cases självständigt. Vi satt dock bredvid varandra så om 

någon körde fast kunde man snabbt fråga om hjälp. 

Vi tror att just denna lilla egna variant av eXtreme Programming hjälpte oss oerhört. Vi fick en snabb 

inlärningskurva i början av projektet, vilket gjorde att vi kunde arbeta mycket effektivt när vi tog 

hand om självständiga problem i projektets slutskede. Om vi hade arbetat självständigt från dag ett 

hade vi fått ett litet försprång från XP. Dock med resultatet av en svagare inlärningskurva och hade 

tillslut blivit omsprungna av XP. 

Vi har gjort undersökningar som, vilka ramverk som passar bäst, vilket språk som passar bäst och 

vilket webbhotell som passar bäst. Undersökningar som inte bara har hjälpt oss men även kunden då 

denne kan använda dessa undersökningar för eget bruk eller ge dem som underlag till andra 

utvecklare som kommer fortsätta med arbetet. Vi har även skrivit ett arkitekturdokument där vi 

presenterar dessa undersökningar samt en teknisk analys av applikationen vilket kommer underlätta 

för underhåll, drift och framtida utveckling.  

Vi har under hela projektet använt oss av ingenjörsmässiga metoder, teknologier och tankesätt som 

vi har snappat upp under hela vår utbildning på KTH. Dessa kunskaper gav oss värdefull erfarenhet, 

kompetens och information på hur vi skulle lösa alla problemen under projektets gång vilket har givit 

oss ett gott resultat för det här projektet som vi annars förmodligen inte skulle kunna uppnå. 


