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Sammanfattning	  
Som	  mitt	  examensarbete	  har	  jag	  utvecklat	  en	  produkt	  kallad	  
företagspresentationer	  på	  http://www.metrojobb.se/,	  en	  svensk	  hemsida	  för	  
jobbrekrytering,	  ägd	  av	  Metro	  Nordic	  Sweden	  AB.	  En	  företagspresentation	  är	  en	  
plats	  där	  företag	  kan	  presentera	  sig	  och	  sina	  jobbannonser	  för	  framtida	  
arbetstagare.	  Målsättningen	  med	  examensarbetet	  har	  varit	  att	  produkten	  ska	  
sättas	  i	  skarpt	  läge	  när	  den	  är	  färdigutvecklad.	  

Examensarbetet	  var	  planerat	  till	  tio	  veckor,	  varav	  sammanlagt	  fyra	  veckor	  skulle	  
ägnas	  åt	  rapportskrivning	  och	  resterande	  veckor	  åt	  utveckling.	  Utvecklingstiden	  
har	  använts	  till	  studier	  av	  den	  befintliga	  webbapplikationen	  samt	  
produktutveckling	  i	  samråd	  med	  Metros	  produktutvecklare.	  

Utvecklingsarbetet	  har	  inkluderat	  utveckling	  inom	  alla	  lager	  av	  en	  modern	  
webbapplikation	  –	  från	  en	  ytlig	  utveckling,	  med	  HTML,	  JavaScript	  och	  CSS,	  till	  en	  
djupare,	  med	  sökmotorindexering	  och	  relationsdatabasdesign.	  	  	  

Arbetet	  har	  fortskridit	  enligt	  plan	  och	  har	  resulterat	  i	  en	  färdig	  produkt	  som	  
motsvarar	  Metros	  kravspecifikationer.	  För	  framtiden	  finns	  det	  en	  mängd	  
möjligheter	  för	  produkten.	  Exempelvis	  skulle	  en	  personlig	  CSS	  kunna	  appliceras	  
på	  en	  företagspresentation,	  vilket	  skulle	  ge	  företagspresentationen	  ett	  helt	  unikt	  
utseende.	  

Produkten	  är	  planerad	  att	  sättas	  i	  drift	  i	  mitten	  utav	  juni	  2012.
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Abstract	  
As	  my	  degree	  project	  I	  have	  developed	  a	  product	  called	  recruiter	  presentations	  
for	  http://www.metrojobb.se/,	  a	  Swedish	  website	  for	  job	  recruitment,	  owned	  by	  
Metro	  Nordic	  Sweden	  AB.	  A	  recruiter	  presentation	  is	  a	  place	  where	  employers	  
may	  present	  themselves	  and	  their	  job	  postings	  for	  future	  employees.	  The	  aim	  of	  
the	  project	  has	  been	  that	  the	  product	  is	  to	  be	  released	  when	  it	  is	  fully	  developed.	  	  

The	  degree	  project	  was	  scheduled	  for	  ten	  weeks,	  with	  a	  total	  of	  four	  weeks	  
devoted	  to	  report	  writing	  and	  the	  remaining	  six	  to	  development.	  The	  
development	  time	  has	  been	  used	  to	  study	  the	  existing	  web	  application	  and	  
develop	  the	  product	  in	  consultation	  with	  Metro’s	  developers.	  

The	  development	  work	  has	  included	  development	  of	  all	  layers	  of	  a	  modern	  web	  
application	  –	  from	  a	  superficial	  development,	  using	  HTML,	  JavaScript	  and	  CSS,	  to	  
a	  deeper,	  with	  search	  engine	  indexing	  and	  relational	  database	  design.	  

The	  degree	  project	  has	  elapsed	  as	  planned	  and	  has	  resulted	  in	  a	  product	  with	  all	  
of	  the	  functionality	  Metro’s	  specification	  described.	  There	  are	  many	  future	  
development	  opportunities	  for	  the	  product.	  As	  an	  example,	  a	  personalized	  CSS	  
can	  be	  applied	  to	  a	  recruiter	  presentation,	  providing	  it	  a	  more	  unique	  touch.	  

The	  plan	  is	  for	  the	  product	  to	  be	  released	  in	  mid-‐out	  June	  2012.	  	   	  
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1 Inledning	  
Som	  examensarbete	  har	  jag	  valt	  att	  specialisera	  mig	  inom	  webbutveckling	  med	  
hjälp	  av	  verktyg	  som	  Java	  EEi	  och	  Spring	  Frameworksii.	  Uppdraget	  tillhandahålls	  
av	  företaget	  Metro	  Nordic	  Sweden	  AB,	  på	  sajten	  www.metrojobb.se.	  	  

1.1 Metro	  Nordic	  Sweden	  AB	  

Metro,	  som	  är	  mest	  kända	  för	  den	  gratistidning	  som	  delas	  ut	  varje	  morgon	  i	  22	  
olika	  länder,	  grundades	  i	  Stockholm	  1995	  och	  finns	  nu	  över	  hela	  världen.	  Deras	  
stockholmskontor,	  där	  utvecklingsteamet	  jag	  arbetat	  med	  håller	  till,	  ligger	  i	  
MTG-‐huset	  på	  Södermalm.	  	  

På	  stockholmskontoret	  sitter	  allt	  från	  säljare,	  journalister	  och	  bloggare	  till	  
utvecklingsteamet	  med	  sex	  utvecklare,	  två	  projektledare	  och	  en	  online-‐chef.	  Där	  
sköts	  främst	  utvecklingen	  utav	  produkterna	  http://www.metrojobb.se/	  och	  
http://www.allastudier.se/.	  	  Utvecklingen	  av	  http://www.metro.se/,	  som	  är	  
tidningens	  representant	  på	  webben,	  sköts	  för	  sig	  av	  Metro	  International	  som	  har	  
hand	  om	  alla	  länders	  hemsidor.	  

1.2 Uppdraget	  

Mitt	  uppdrag	  har	  varit	  att	  utveckla	  en	  produkt	  Metro	  kallar	  för	  
företagspresentationer.	  En	  företagspresentation	  är	  en	  plats	  där	  ett	  företag	  kan	  
presentera	  sig	  för	  arbetssökande	  med	  hjälp	  av	  bilder,	  filmer,	  sociala	  medier,	  
lediga	  tjänster	  och	  grundläggande	  fakta.	  	  

För	  att	  Metros	  administratörer	  senare	  skulle	  kunna	  skapa	  de	  
företagspresentationer	  de	  sålt	  krävdes	  ett	  nytt	  administrationsverktyg.	  Utöver	  
administrationsverktyget	  skulle	  företagspresentationerna	  visas,	  marknadsföras	  
och	  göras	  lättillgängliga,	  samtidigt	  som	  jag	  behövde	  anpassa	  mig	  efter	  det	  
ständiga	  utvecklingsarbete	  som	  görs	  av	  Metros	  utvecklare.	  

1.2.1 Specifikation	  -‐	  Administrationsverktyg	  

Administrationsverktyget	  bygger	  på	  fyra	  vyer:	  

1. Vy	  nummer	  ett	  är	  den	  första	  vyn	  administratören	  möter.	  Där	  listas	  alla	  
befintliga	  företagspresentationer	  tillsammans	  med	  en	  knapp	  som	  ger	  
administratören	  möjligheten	  att	  skapa	  en	  ny	  företagspresentation.	  

2. I	  vy	  nummer	  två,	  den	  vy	  administratören	  kommer	  till	  efter	  att	  ha	  tryckt	  
på	  knappen	  ”Ny	  företagspresentation”,	  listas	  rekryterare	  (företag).	  
Administratören	  väljer	  från	  den	  listan	  en	  rekryterare	  att	  binda	  den	  nya	  
företagspresentationen	  till.	  	  

3. I	  vy	  nummer	  tre,	  spara	  eller	  ändra,	  möts	  administratören	  av	  ett	  formulär	  
där	  all	  dynamisk	  data	  av	  en	  företagspresentation	  kan	  editeras.	  
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4. I	  vy	  nummer	  fyra,	  förhandsgranska,	  kan	  administratören	  
förhandsgranska	  en	  företagspresentation	  utan	  att	  först	  publicera	  den.	  

För	  bilder	  på	  vyerna,	  se	  Bilaga	  1:	  Problemspecifikation	  -‐	  Bilder.	  

1.2.2 Specifikation	  –	  Användar-‐vyn	  

Användar-‐vyn	  ska	  kompletteras	  med	  två	  helt	  nya	  vyer.	  Dessutom	  ska	  ett	  antal	  
befintliga	  vyer	  justeras.	  	  

• En	  företagspresentations-‐vy	  ska	  skapas.	  I	  denna	  vy	  presenteras	  det	  som	  
fyllts	  i	  av	  administratören	  i	  företagspresentationsformuläret.	  	  

• En	  lista-‐jobb-‐vy	  ska	  skapas.	  I	  denna	  vy,	  vilken	  nås	  från	  
företagspresentations-‐vyn	  och	  jobbannons-‐vyn,	  listas	  alla	  publicerade	  
jobbannonser	  från	  en	  rekryterare	  eller	  arbetsgivare.	  

Utöver	  detta	  ska	  följande	  justeringar	  ske:	  

• En	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slider	  ska	  läggas	  till	  på	  förstasidan.	  Slidern	  ska	  vara	  
uppbyggd	  av	  företagens	  logotyper	  vilka	  länkar	  till	  företagets	  
företagspresentation.	  	  

• En	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slider	  ska	  också	  finnas	  i	  den	  vy	  som	  presenterar	  
resultatet	  av	  en	  jobbannonssökning	  efter	  kategori.	  I	  kategorisöknings-‐vyn	  
ska	  endast	  de	  företag	  som	  har	  jobbannonser	  inom	  den	  kategorin	  visas.	  

• I	  sökresultatlistan	  ska	  alla	  jobbannonsers	  logotyp	  länka	  till	  rekryterarens	  
företagspresentation,	  om	  en	  sådan	  existerar.	  

• Jobbannons-‐vyn	  ska	  kompletteras	  med	  två	  nya	  knappar.	  En	  knapp	  som	  
länkar	  till	  rekryterarens	  företagspresentation	  (om	  en	  sådan	  finns)	  och	  en	  
knapp	  som	  länkar	  till	  alla	  de	  andra	  aktiva	  jobbannonserna	  arbetsgivaren	  
har	  ute	  på	  metrojobb.se.	  

För	  bilder	  på	  vyerna,	  se	  Bilaga	  1:	  Problemspecifikation	  -‐	  Bilder.	  
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2 Bakgrund,	  Metrojobbs	  Arkitektur	  
Metrojobbs	  webbapplikation	  är	  skriven	  i	  Java	  med	  en	  hel	  del	  ramverk	  till	  hjälp.	  
Utvecklingen	  sker	  i	  SpringSource	  Tool	  Suiteiii	  som	  är	  en	  förgrening	  av	  IDE:n	  
Eclipseiv.	  	  

2.1 Applikationslager	  

Webbapplikationen	  är	  uppdelad	  i	  fyra	  lager:	  ett	  klientlager,	  ett	  servicelager,	  ett	  
sökmotorlager	  och	  ett	  databaslager.	  

	  

2.1.1 Klientlagret	  

Klienten	  är	  i	  form	  utav	  en	  webbläsare.	  Metrojobb	  stödjer	  följande	  webbläsare:	  

• Internet	  Explorer	  7-‐9	  
• Mozilla	  Firefox	  
• Google	  Chrome	  
• Opera	  
• Safari	  

2.1.2 Servicelagret	  

Det	  är	  i	  servicelagret	  all	  applikationslogik	  sker.	  Vyer	  genereras,	  transaktioner	  
skapas	  och	  datalagringsprocesser	  påbörjas.	  Servicelagret	  körs	  av	  Apache	  
Tomcatv,	  som	  är	  en	  öppen	  webbserver	  med	  en	  Java	  Servletvi	  Container	  och	  JSPvii	  
motor,	  utvecklad	  av	  Apache	  Software	  Foundationviii.	  
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Metrojobbs	  servicelager	  är	  i	  sig	  indelat	  i	  fem	  lager:	  View-‐lagret,	  Controller-‐lagret,	  
Manager-‐lagret,	  Repository-‐lagret	  och	  Domain-‐lagret.	  Lagren	  följer	  mönstren	  
MVCix	  och	  DAOx.	  Modellen	  (M)	  i	  MVC	  är	  Manager-‐lagret	  och	  Repository-‐lagret	  
kombinerat.	  

	  
Figur	  1:	  Metrojobbs	  servicelager	  är	  i	  sig	  indelat	  i	  lager.	  

Domain-‐lagret	  används	  i	  alla	  lager,	  men	  använder	  själv	  inte	  något	  annat	  lager.	  

2.1.2.1 View-‐lagret	  

Vy-‐lagret	  (view-‐lagret)	  är	  lagret	  i	  vilket	  vyer	  hanteras.	  Vilken	  vy	  som	  ska	  
returneras	  sköts	  av	  Spring	  MVC	  (från	  Spring	  Frameworks),	  som	  länkar	  till	  JSPer	  
vilka	  körs	  och	  genererar	  dynamisk	  HTMLxi.	  HTML-‐vyn	  dekoreras	  sedan	  på	  
klientsidan	  med	  hjälp	  utav	  CSSxii	  och	  JavaScriptxiii.	  Metrojobb	  använder	  vissa	  
taggbibliotek	  för	  att	  generera	  HTML-‐vyerna,	  bland	  annat	  display	  tagxiv	  för	  att	  
generera	  tabeller,	  JSTLxv	  för	  logik	  och	  små	  funktioner	  och	  Spring-‐taggar	  för	  att	  
hantera	  formulär	  och	  språkpaket.	  	  

Applikationen	  använder	  JavaScript	  biblioteket	  Yahoo	  User	  Interfacexvi	  (YUI).	  YUI	  
är	  ett	  bibliotek	  bestående	  av	  ett	  gäng	  lättanvända	  och	  nyttiga	  funktioner	  som	  
(enligt	  specifikation)	  fungerar	  i	  alla	  browsers,	  vilket	  ofta	  är	  ett	  kämpigt	  problem	  
när	  man	  skriver	  JavaScript.	  

Utöver	  dessa	  bibliotek	  används	  ramverket	  SiteMeshxvii	  för	  att	  dekorera	  alla	  
utgående	  HTML-‐sidor	  baserat	  på	  URL.	  	  

2.1.2.2 Controller-‐lagret	  

Controllers	  är	  en	  del	  utav	  Spring	  MVC,	  och	  är	  de	  java	  klasser	  som	  blir	  tilldelade	  
HTTPxviii	  requests.	  Controllers	  har	  metoder	  som	  mappas	  till	  en	  request	  URI	  med	  
hjälp	  av	  annotationen	  @RequestMapping.	  En	  controllers	  uppgift	  är	  att	  ta	  fram	  
dynamisk	  data	  och	  bestämma	  vilken	  vy	  som	  ska	  returneras.	  	  

Controllers	  är	  kopplade	  till	  Managers,	  vilka	  har	  huvudansvar	  för	  applikationens	  
logik.	  

2.1.2.3 Manager-‐lagret	  

Managerlagret	  är	  lagret	  där	  allting	  sker.	  I	  managerlagret	  påbörjas	  transaktioner	  
om	  anropet	  behöver	  gå	  ner	  till	  databasen.	  Data	  hämtas	  från	  ett	  repository	  eller	  
sökmotorn,	  formateras,	  sållas,	  sammanställs	  och	  görs	  presentabel.	  

View	   Controller	   Manager	   Repository	  
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Om	  en	  manager	  behöver	  gå	  ner	  i	  databasen,	  eller	  söka	  i	  sökmotorn,	  går	  den	  via	  
ett	  repository.	  

2.1.2.4 Repository-‐lagret	  

En	  klass	  i	  repositorylagret	  är	  en	  DAO	  och	  annoteras	  med	  @Repository	  (varav	  
namnet).	  En	  repositoryklass	  är	  en	  direkt-‐väg	  ner	  till	  databasen	  och	  döljer	  de	  
metoder	  som	  krävs	  för	  att	  mer	  specifikt	  kommunicera	  med	  denna.	  	  

Repositorylagret	  kommunicerar	  med	  databasen	  med	  hjälp	  av	  entiteterna	  i	  
domainlagret.	  Frågorna	  till	  databasen	  skrivs	  i	  HQLxix	  (Hibernate	  Query	  
Language)	  och	  översätts	  till	  SQLxx	  utav	  O/R	  mappningslagret.	  

2.1.2.5 Domain-‐lagret	  

Domainlagret	  innehåller	  entiteterna	  från	  databasen.	  En	  entitetsklass	  
representerar	  en	  tabell	  i	  databasen.	  En	  instans	  av	  en	  entitet	  representerar	  en	  rad	  
i	  en	  tabell	  i	  databasen.	  	  

Klasserna	  i	  domainlagret	  är	  annoterade	  med	  annotationer	  från	  JPA:s	  
javax.persistence	  paket,	  för	  att	  specificera	  relationer	  och	  speciella	  datatyper.	  

2.1.2.6 O/R	  Mappnings-‐lagret	  

Metrojobbs	  O/R	  mappningxxi	  (Object-‐relational	  mapping)	  sköts	  av	  ramverket	  
JPAxxii	  med	  Hibernatexxiii	  som	  persistence	  provider.	  O/R	  mappningens	  roll	  i	  en	  
applikation	  är	  att	  översätta	  relationsdatabasen	  till	  objekt,	  skapa	  frågor,	  arbeta	  
med	  transaktioner	  och	  helt	  enkelt	  göra	  livet	  enklare	  för	  den	  som	  utvecklar.	  	  

2.1.3 Sökmotorlagret	  

Sökmotorn	  är	  en	  fristående	  webbapplikation	  som	  heter	  Solrxxivoch	  körs	  på	  
samma	  tomcat	  server	  som	  metrojobbs	  webbapplikation.	  Solr	  konfigureras	  med	  
de	  SQL	  frågor	  den	  ska	  köra,	  hämta	  hem	  data	  från,	  spara	  och	  indexera	  för	  sökning.	  

Solr	  används	  främst	  för	  sökning	  av	  jobbannonser,	  och	  kan	  då	  användas	  för	  
fritextsökning	  (t.ex.	  namn	  ort	  arbetsgivare),	  filtrering,	  med	  mera.	  	  

Solr	  indexeras	  ett	  antal	  gånger	  per	  dag	  för	  att	  uppdatera	  sitt	  innehåll	  och	  hålla	  
det	  så	  likt	  det	  i	  databasen	  som	  möjligt.	  Eftersom	  Solr	  inte	  är	  direktkopplad	  till	  
databasen	  kommer	  en	  ändring	  i	  databasen	  inte	  synas	  på	  de	  delar	  av	  hemsidan	  
som	  använder	  sig	  utav	  Solr	  förrän	  Solr	  har	  indexerats	  om,	  eller	  det	  indexerade	  
dokumentet	  uppdaterats	  manuellt.	  

2.1.4 Databaslagret	  

Metrojobb	  använder	  sig	  av	  MySQLxxv	  som	  relationsdatabas.	  Tabellerna	  i	  
databasen	  är	  autogenererade	  av	  Hibernate.	  All	  kommunikation	  med	  databasen,	  
Solr	  undantaget,	  sköts	  via	  JPA	  och	  Hibernate.	  
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3 Metod	  

3.1 Projektmetodlogin	  på	  Metro	  

På	  Metro	  arbetar	  utvecklarna	  agilt	  med	  hjälp	  av	  projektmetodologin	  SCRUM.	  	  

3.1.1 SCRUM	  

SCRUM	  är	  en	  agil	  projektmetodlogi,	  där	  man	  arbetar	  kring	  ”sprintar”.	  En	  sprint	  
är	  en	  förutbestämd	  tidsperiod	  (på	  Metro	  är	  den	  tio	  arbetsdagar),	  under	  vilken	  
förutbestämda	  tickets	  (uppgifter)	  görs.	  Emellan	  sprints,	  ungefär	  tre	  dagar,	  
utvärderas	  föregående	  sprint,	  produkten	  släpps	  och	  nästa	  sprint	  förbereds.	  
Förberedelsen	  sker	  genom	  att	  utvecklarna	  genom	  röstning	  sätter	  ”storypoints”	  
på	  tickets.	  En	  storypoint	  är	  en	  enhet	  som	  beskriver	  hur	  mycket	  arbete	  det	  krävs	  
för	  ticketen	  att	  färdigställas.	  

Hos	  Metro	  innefattar	  SCRUM-‐metodologin	  rollerna	  SCRUM	  master,	  produktägare	  
och	  utvecklare.	  

3.1.1.1 SCRUM	  Master	  

För	  varje	  sprint	  finns	  det	  en	  SCRUM	  master,	  vars	  uppgift	  är	  att	  se	  till	  att	  SCRUM	  
metodiken	  följs.	  Produktägarna	  ska	  i	  största	  mån	  alltid	  kontakta	  SCRUM	  mastern	  
först	  om	  det	  kommer	  in	  oplanerat	  arbete	  såsom	  buggar.	  Det	  är	  sedan	  SCRUM	  
masterns	  uppgift	  att	  prioritera	  det	  oplanerade	  arbetet	  och	  sätta	  en	  utvecklare	  på	  
det.	  

3.1.1.2 Produktägare	  

För	  varje	  produkt,	  metrojobb.se	  och	  allastudier.se,	  finns	  en	  produktägare.	  
Produktägarna	  arbetar	  väldigt	  nära	  utvecklarna.	  Produktägarnas	  uppgift	  är	  att	  
kommunicera	  med	  användare,	  säljare	  och	  kunder	  för	  att	  ta	  fram	  nya	  tickets.	  Det	  
är	  produktägarna,	  tillsammans	  med	  SCRUM	  mastern,	  som	  har	  sista	  ordet	  i	  vilka	  
tickets	  som	  ska	  göras	  i	  vilken	  sprint,	  efter	  det	  att	  de	  värdesatts.	  

3.1.1.3 Utvecklare	  

Utvecklarna	  är	  de	  som	  utför	  arbetet	  en	  ticket	  medför.	  Utvecklarna	  sätter	  
tillsammans	  storypoints	  på	  tickets	  för	  att	  kunna	  estimera	  hur	  mycket	  arbete	  som	  
krävs	  för	  att	  genomföra	  ticketen.	  

3.2 Mitt	  Arbete	  på	  Metro	  

Inför	  mitt	  examensarbete	  valde	  jag	  att	  sitta	  på	  Metros	  kontor	  och	  arbeta	  
tillsammans	  med	  de	  andra	  utvecklarna	  för	  hemsidan.	  Detta	  visade	  sig	  vara	  
väldigt	  givande,	  eftersom	  jag	  då	  vid	  varje	  arbetstillfälle	  hade	  personer	  omkring	  
mig	  att	  fråga	  och	  föra	  diskussion	  med.	  Jag	  har	  haft	  en	  väldigt	  bra	  kontakt	  med	  
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både	  handledare,	  utvecklare	  och	  produktägare,	  vilka	  alla	  har	  hjälpt	  och	  
diskuterat	  lösningar	  med	  mig.	  Framförallt	  har	  jag	  uppskattat	  den	  täta	  kontakt	  jag	  
har	  haft	  med	  produktägaren.	  Kontakten	  har	  medfört	  att	  jag	  lätt	  och	  problemfritt	  
har	  kunnat	  diskutera	  implementationsproblem	  med	  den	  design	  produktägaren	  
har	  plockat	  fram,	  eller	  den	  jag	  har	  implementerat.	  	  

Min	  uppgift	  har	  inte	  varit	  del	  av	  någon	  sprint	  och	  jag	  har	  heller	  inte	  haft	  någon	  
press	  på	  mig	  att	  leverera	  inför	  varje	  release.	  Men	  även	  om	  jag	  har	  stått	  utanför	  
sprintarna	  har	  jag	  varit	  väldigt	  inkluderad	  i	  gruppen.	  Varje	  morgon	  klockan	  nio	  
har	  jag	  medverkat	  i	  en	  ”standup”	  (ett	  morgonmöte),	  under	  vilken	  vi	  berättat	  vad	  
vi	  gjort	  under	  gårdagen	  och	  vad	  vi	  har	  planerat	  att	  göra	  idag.	  Mellan	  sprintarna	  
har	  jag	  dessutom	  varit	  med	  på	  alla	  möten	  rörande	  metrojobb.se.	  	  

3.3 Arbetsupplägg	  

Planen	  var	  att	  ägna	  sammanlagt	  sex	  veckor	  till	  kodande	  och	  fyra	  veckor	  till	  
rapport	  och	  att	  jag	  skulle	  blanda	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Men,	  även	  om	  jag	  skulle	  
blanda,	  så	  var	  planen	  att	  koda	  mer	  i	  början	  och	  lägga	  ner	  mer	  tid	  på	  rapporten	  
mot	  slutet.	  	  

3.3.1 Utvecklingsplan	  

Uppdraget	  var	  ganska	  rakt	  på	  sak.	  Administratörer	  skulle	  kunna	  lägga	  in	  nya	  
företagspresentationer,	  vilka	  sedan	  skulle	  kunna	  visas	  på	  hemsidan.	  Min	  tanke	  
var	  att,	  efter	  att	  ha	  förstått	  applikationen	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  kunna	  göra	  
ändringar	  i	  den,	  ta	  arbetet	  steg	  för	  steg	  med	  start	  vid	  administrations-‐vyn.	  	  

1. Skapa	  tabben	  ”Företagspresentationer”	  i	  administrations-‐vyn.	  
2. Skapa	  förstasidan	  under	  tabben,	  som	  skulle	  lista	  alla	  

företagspresentationer	  samt	  ge	  möjligheten	  att	  skapa	  en	  ny.	  
3. Implementera	  ”Ny	  företagspresentation”-‐knappen,	  som	  skulle	  länka	  till	  

en	  vy	  där	  administratören	  kunde	  välja	  en	  rekryterare	  att	  binda	  
företagspresentationen	  till,	  och	  sedan	  skapa	  företagspresentationen.	  

4. Skapa	  &	  implementera	  formuläret	  för	  att	  skapa	  eller	  editera	  en	  
företagspresentation.	  

5. Koppla	  ”Ändra”	  knappen	  från	  start-‐vyn	  till	  föregående	  vy.	  

Utveckling	  
60%	  

Rapport	  
40%	  
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6. Implementera	  ”Visa”	  knappen	  (förhandsgranskning).	  Här	  skulle	  jag	  ha	  i	  
åtanke	  jag	  bör	  kunna	  återanvända	  förhandsgransknings-‐vyn	  till	  
användar-‐vyn	  senare.	  

7. Implementera	  presentations-‐vyn	  för	  användare.	  
8. Implementera	  ”lista	  alla	  jobb”.	  
9. Länka	  företagslogotyper	  i	  sökresultatlistan	  till	  företagens	  

företagspresentationer.	  
10. Skapa	  och	  implementera	  knappar	  i	  jobbannons-‐vyn.	  
11. Skapa	  ”Företag	  i	  Fokus”-‐slidern.	  
12. Få	  in	  slidern	  på	  startsidan	  och	  kategori-‐sök-‐sidan.	  

När	  all	  funktionalitet	  väl	  fanns	  på	  plats	  var	  tanken	  att	  jag	  skulle	  iterera	  över	  
testning	  och	  finslipning	  till	  dess	  att	  jag	  och	  produktägaren	  var	  nöjda.	  

3.3.2 Rapportplan	  

Rapporten	  var,	  till	  skillnad	  mot	  uppgiften,	  inte	  alls	  lika	  rakt	  på	  sak.	  I	  den	  skulle	  
jag	  ge	  min	  personliga	  touch	  på	  något	  som	  gjorts	  väldigt	  många	  gånger	  tidigare.	  
Det	  krävdes	  en	  hel	  del	  fundering	  och	  tankesmedja	  innan	  jag	  satte	  igång.	  Dessa	  
frågor	  behövde	  jag	  ställa	  mig,	  och	  ha	  svar	  på,	  innan	  jag	  började:	  

• Vem	  skriver	  jag	  min	  rapport	  för?	  
• Vad	  vill	  jag	  förmedla	  med	  min	  rapport?	  

När	  jag	  hade	  svar	  på	  dessa	  frågor	  och	  började	  fylla	  rapporten,	  var	  tanken	  att	  jag	  
skulle	  börja	  med	  inledning	  och	  metod.	  Nästa	  steg	  var	  bakgrund	  och	  sedan	  design	  
och	  implementation.	  Resultat	  skulle	  jag	  skriva	  när	  produkten	  var	  nästintill	  
färdig,	  och	  resterande	  avsnitt	  när	  resultat	  var	  färdigt.	  

Här	  gällde	  samma	  sak	  som	  för	  uppdragsdelen.	  När	  jag	  kände	  att	  jag	  hade	  fyllt	  allt	  
var	  tanken	  att	  jag	  skulle	  iterera	  över	  alla	  avsnitt	  och	  finslipa	  dem	  tills	  dess	  att	  jag	  
och	  min	  examinator	  var	  nöjda.
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4 Design	  och	  Implementation	  

4.1 Problem	  &	  Beslut	  

Under	  arbetets	  gång	  stötte	  jag	  på	  en	  del,	  både	  tekniskt	  och	  designmässigt,	  svåra	  
val.	  Inför	  varje	  val	  försökte	  jag	  att	  analysera	  så	  mycket	  som	  möjligt	  för	  att	  
komma	  fram	  till	  rätt	  väg	  att	  gå.	  I	  detta	  avsnitt	  tar	  jag	  upp	  många	  av	  de	  val	  jag	  
tvingats	  göra.	  

4.1.1 Listning	  av	  Rekryterare	  

Produktägaren	  hade	  i	  sin	  specifikation	  velat	  ha	  en	  rullgardinslista	  med	  alla	  
rekryterare	  för	  att	  binda	  till	  en	  ny	  företagspresentation.	  Jag	  insåg	  att	  det	  skulle	  
bli	  svårt,	  då	  kolumnen	  ”name”	  på	  rekryterare	  inte	  var	  krävd	  (kan	  vara	  NULL),	  
och	  namnen	  inte	  heller	  var	  unika.	  Utöver	  detta	  fanns	  det	  ungefär	  3500	  
rekryterare	  på	  metrojobb.se.	  Att	  välja	  rätt	  bland	  dessa	  i	  en	  rullgardinslista	  kan	  
vara	  ett	  väldigt	  kämpigt	  arbete.	  	  

Lösningen	  var	  enkel:	  Låt	  administratören	  istället	  kunna	  söka	  efter	  rekryterare.	  

	  
Figur	  2:	  Administratörer	  kan,	  istället	  för	  att	  välja	  i	  en	  rullgardinslista,	  söka	  efter	  den	  rekryterare	  de	  

vill	  binda	  den	  nya	  företagspresentationen	  till.	  

4.1.2 Sökning	  efter	  Företagspresentationer	  på	  Förstasidan	  

Ett	  av	  de	  svåraste	  designbeslut	  jag	  ställdes	  inför	  var	  att	  hämta	  
företagspresentationerna	  till	  slidern	  på	  första	  sidan.	  Förstasidan	  är	  väldigt	  
kritisk	  när	  det	  kommer	  till	  hastighet,	  eftersom	  användarna	  måste	  kunna	  komma	  
igång	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  

Med	  det	  i	  huvudet	  skulle	  jag	  ner	  i	  databasen	  och	  hämta	  upp	  alla	  aktiva	  
företagspresentationer,	  vilka	  alla	  skulle	  konverteras	  till	  objekt	  och	  göras	  om	  till	  
presentabel	  HTML.	  Gissningsvis	  inte	  vad	  man	  skulle	  kunna	  kalla	  snabbt.	  

I	  vilket	  fall	  som	  helst	  testade	  jag	  detta,	  så	  att	  jag	  kunde	  sätta	  siffror	  på	  det.	  
Mycket	  riktigt,	  att	  hämta	  bara	  fyra	  företagspresentationer	  ökade	  laddningstiden	  
med	  ungefär	  fem	  sekunder	  lokalt,	  efter	  cachening.	  Så,	  hur	  skulle	  jag	  lösa	  detta?	  	  

1. AJAXxxvi.	  För	  att	  inte	  sega	  ner	  laddningstiden	  för	  mycket,	  skulle	  jag	  kunna	  
hämta	  fyra	  företagspresentationer	  med	  AJAX	  efter	  det	  att	  sidan	  har	  
laddats,	  och	  sedan	  hämta	  fyra	  nya	  när	  man	  navigerar	  åt	  höger	  eller	  
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vänster.	  
Denna	  lösning	  skulle	  inte	  påverka	  laddningstiden	  av	  sidan	  alls,	  men	  
slidern	  skulle	  då	  vara	  seg	  att	  ladda	  och	  seg	  att	  navigera,	  vilket	  kunde	  
innebära	  att	  användarna	  skulle	  ignorera	  eller	  missa	  den.	  	  

2. Solr.	  För	  att	  snabba	  upp	  sökningen	  av	  företagspresentationer	  kan	  vi,	  
istället	  för	  att	  söka	  från	  databasen,	  se	  till	  att	  det	  nödvändigaste	  indexeras	  
i	  Solr.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  Solr	  indexeringen	  tar	  lite	  längre	  tid	  (vilket	  
inte	  gör	  speciellt	  mycket),	  och	  att	  sökningen	  går	  mycket	  snabbare.	  
Sökningen	  kommer	  dock	  absolut	  inte	  att	  vara	  försumbar.	  Med	  denna	  
metod	  skulle	  slidern	  vara	  väldigt	  rapp,	  eftersom	  allt	  laddas	  från	  start.	  

Jag	  kunde	  alltså	  välja	  mellan	  två	  lösningar:	  en	  med	  längre	  laddningstid	  och	  
kvickare	  användande	  och	  en	  med	  kortare	  laddningstid	  men	  segare	  användande.	  	  

4.1.3 Indexering	  av	  Företagspresentationer	  i	  Solr	  

När	  jag	  hade	  bestämt	  mig	  för	  att	  indexera	  företagspresentationerna	  i	  Solr	  möttes	  
jag	  av	  ett	  stort	  problem:	  Jag	  var	  tvungen	  att	  designa	  om	  metrojobbs	  Solr	  
indexering.	  Detta	  var	  kanske	  inte	  världens	  undergång,	  men	  eftersom	  jag	  sedan	  
tidigare	  aldrig	  hade	  varit	  i	  närheten	  av	  någon	  sökmotorindexering	  kändes	  det	  
som	  ett	  väldigt	  jobbigt	  område	  att	  beträda.	  	  

Metrojobbs	  Solr	  konfiguration	  var,	  turligt	  nog,	  inte	  speciellt	  stor.	  Det	  enda	  som	  
indexerades	  var	  jobbannonser.	  För	  att	  förstå	  problemet	  jag	  stod	  inför	  behöver	  
jag	  först	  kort	  förklara	  hur	  Solr-‐dokument	  är	  uppbyggda.	  

Solr	  baseras	  på	  dokument.	  Varje	  dokument	  har	  flera	  fält	  man	  kan	  söka	  och	  
filtrera	  på.	  Dessa	  fält	  utgör	  dokumentets	  data.	  Ett	  dokument	  behöver	  dock	  alltid	  
kunna	  identifieras	  genom	  ett	  unikt	  dokument-‐id,	  precis	  som	  en	  primärnyckel	  i	  en	  
databasrelation.	  

Som	  de	  hade	  designat	  solr-‐indexeringen	  var	  det	  en	  jobbannons	  id	  som	  utgjorde	  
detta	  unika	  dokument-‐id.	  Det	  betydde	  att	  det	  skulle	  bli	  krockar	  när	  
företagspresentationerna	  lades	  in,	  eftersom	  deras	  id	  då	  skulle	  användas	  som	  
dokument-‐id	  och	  detta	  inte	  nödvändigtvis	  var	  unikt	  från	  en	  jobbannons	  id.	  
Lösningen	  var	  egentligen	  enkel:	  basera	  id:t	  på	  en	  unik	  sträng	  för	  varje	  
dokument-‐typ	  och	  databasrelationens	  verkliga	  id.	  Så	  en	  företagspresentation	  
med	  databas-‐id	  ”22”	  fick	  då	  Solr	  dokument-‐id	  ”RecruiterPresentation-‐22”.	  

Problemet	  var	  bara	  att	  detta	  användes	  i	  all	  kod	  som	  hanterade	  jobbannonser,	  så	  
det	  var	  mycket	  som	  behövde	  ändras	  för	  att	  allt	  skulle	  fungera.	  

Tillslut	  gick	  det	  bra	  och	  allting	  löste	  sig.	  Det	  jag	  gjorde,	  förutom	  att	  definiera	  id:t	  
som	  dokument-‐typ	  tillsammans	  databasrelations-‐id,	  var	  att	  lägga	  till	  ett	  statiskt	  
fält	  kallat	  documentType	  (dokument-‐typ)	  till	  alla	  dokument.	  Det	  medförde	  att	  
man	  vid	  sökning	  kunde	  filtrera	  på	  dokument-‐typ	  för	  att	  undvika	  att	  man,	  till	  
exempel,	  får	  jobbannonser	  som	  svar	  då	  man	  egentligen	  sökt	  efter	  
företagspresentationer.	  
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4.1.4 Säkerhet	  i	  Formuläret	  för	  Skapandet	  av	  Företagspresentationer	  

Formuläret	  för	  skapandet	  av	  företagspresentationer	  medförde	  vissa	  
säkerhetsproblem	  vilka	  jag	  behövde	  analysera	  och	  ta	  beslut	  om.	  Framförallt	  
gällande	  race	  conditions,	  det	  vill	  säga	  en	  situation	  där	  två	  administratörer	  
editerar	  samma	  företagspresentation	  samtidigt.	  	  

Till	  en	  början	  hade	  jag	  tankar	  på	  att	  förbjuda	  två	  administratörer	  att	  editera	  
samma	  företagspresentation	  samtidigt.	  En	  annan	  lösning	  till	  samma	  problem	  
hade	  varit	  att	  administratören	  skulle	  få	  veta	  att	  företagspresentationen	  
vederbörande	  ville	  spara	  hade	  redigerats	  sedan	  han/hon	  öppnade	  den.	  

Båda	  dessa	  lösningar	  hade	  dock	  bara	  lett	  till	  en	  mängd	  jobbiga,	  och	  oftast	  
onödiga,	  dialogrutor	  och/eller	  restriktioner.	  På	  grund	  av	  detta	  bestämde	  jag,	  
tillsammans	  med	  produktägaren,	  att	  vi	  inte	  skulle	  implementera	  någon	  speciell	  
säkerhetslösning	  för	  formuläret,	  utan	  bara	  uppdatera	  den	  valda	  
företagspresentationen	  med	  den	  information	  som	  angivits	  i	  formulärfälten.	  	  

4.1.5 Den	  Sista	  Sprinten	  

Den	  sista	  sprinten	  innan	  release	  kretsade,	  för	  metrojobbs	  del,	  mycket	  kring	  Solr.	  
Uppgiften	  var	  att	  bygga	  om	  lösningen,	  som	  varit	  relativt	  utdaterad,	  från	  grunden.	  
Designen	  skulle	  förändras	  så	  att	  den	  blev	  mer	  lik	  allastudiers	  Solr-‐design.	  	  

Detta	  rörde	  om	  i	  hela	  min	  produkt,	  men	  kändes	  ändå	  väldigt	  bra.	  Eftersom	  det	  
största	  problemet	  jag	  hade	  haft	  under	  utvecklingsperioden	  hade	  involverat	  Solr,	  
kändes	  det	  väldigt	  bra	  att	  de	  andra	  utvecklarna	  skulle	  titta	  till	  designen	  på	  min	  
lösning	  och	  se	  till	  så	  att	  den	  kunde	  integreras	  ordentligt.	  	  

Planen	  var	  att	  release	  av	  min	  produkt	  skulle	  ske	  tillsammans	  med	  resten	  av	  
sprinten	  två	  veckor	  senare.	  

4.2 Testning	  

Jag	  har	  testat	  produkten	  under	  hela	  utvecklingsperioden	  när	  metoderna	  och	  
funktionaliteterna	  har	  varit	  färska.	  Men	  den	  mesta	  av	  testningen	  har	  skett	  under	  
en	  rejäl	  testningsprocess	  efter	  det	  att	  all	  funktionalitet	  funnits	  på	  plats.	  

Vi	  (främst	  jag	  och	  produktägaren)	  testar	  febrilt	  på	  jakt	  efter	  buggar	  till	  dess	  att	  
produkten	  släpps.	  	  

4.2.1 Testningsprocessen	  

Något	  jag	  lärde	  mig	  tidigt	  under	  testningsprocessen	  var	  att	  det	  var	  väldigt	  svårt,	  
om	  inte	  omöjligt,	  att	  ordentligt	  testa	  sin	  egen	  applikation.	  Därför	  bestämde	  jag,	  
tillsammans	  med	  min	  handledare	  och	  de	  övriga	  utvecklarna	  på	  Metro,	  att	  vi	  
skulle	  mergea	  ihop	  min	  utvecklings-‐gren	  med	  deras	  sprint-‐gren	  när	  det	  började	  
närma	  sig	  release.	  På	  så	  vis	  fick	  alla	  utvecklare	  ta	  del	  av,	  och	  testa,	  min	  kod	  innan	  
den	  släppts.	  
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Testningsprocessen	  förflöt	  väldigt	  smidigt,	  utan	  några	  större	  buggar.	  Många	  
smärre	  buggar	  hittades	  och	  rättades	  till.	  	  Den	  största	  buggen	  vi	  hittade	  rörde	  
någonting	  jag	  inte	  hade	  förväntat	  mig.	  Den	  låg	  i	  processen	  för	  att	  spara	  en	  
jobbannons.	  

När	  en	  jobbannons	  sparas,	  uppdateras	  den	  jobbannonsens	  Solr	  dokument	  
manuellt	  för	  att	  ändringarna	  ska	  dyka	  upp	  i	  sökningsresultaten	  för	  användarna.	  
Problemet	  här	  var	  endast	  att	  uppdateringsanropet	  till	  Solr	  inte	  angav	  rätt	  
dokument-‐id	  –	  den	  använde	  den	  gamla	  syntaxen	  där	  jobbannonsens	  id	  utgjorde	  
detta	  id.	  

Att	  fixa	  buggen	  var	  enkelt,	  men	  sådana	  buggar	  är	  skrämmande.	  Hade	  detta	  
släppts	  live	  hade	  processen	  för	  att	  ändra	  och	  skapa	  en	  jobbannons	  varit	  rejält	  
handikappad.	  Sparandet	  och	  ändrandet	  av	  jobbannonser	  utgör	  själva	  stommen	  
av	  Metrojobbs	  webbapplikation.	  
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5 Resultat	  

5.1 Funktionalitet	  

5.1.1 Administratörer	  

Administratörer	  kan	  nu,	  med	  hjälp	  av	  metrojobbs	  administrationspanel,	  skapa	  
företagspresentationer	  från	  beställning	  av	  rekryterare.	  Se	  figur	  3	  och	  4.	  	  

	  
Figur	  3:	  Den	  första	  vyn	  administratören	  möts	  av	  listar	  alla	  befintliga	  företagspresentationer	  samt	  

ger	  möjligheten	  att	  skapa	  en	  ny	  företagspresentation.	  

	  
Figur	  4:	  Administratören	  kan,	  efter	  att	  ha	  tryckt	  på	  ”Ny	  företagspresentation”-‐knappen,	  söka	  efter	  

en	  rekryterare	  att	  binda	  den	  nya	  företagspresentationen	  till.	  

En	  företagspresentation	  innehåller	  en	  banner,	  en	  beskrivande	  formaterad	  text	  
och	  en	  del	  fakta	  om	  företaget,	  vilka	  matas	  in	  i	  ett	  formulär.	  Formuläret	  för	  
skapandet	  av	  företagspresentationer	  har	  fält	  för	  inmatning	  av	  följande:	  	  

1. En	  bild	  på	  minst	  720px	  som	  banner.	  
2. En	  rubrik	  för	  företagspresentationen.	  
3. Presentationens	  text-‐innehåll.	  
4. Ett	  förfallodatum	  och	  en	  e-‐post	  adress	  för	  påminnelse	  45	  dagar	  innan	  

företagspresentationen	  går	  ur.	  
5. Följande	  företagsinformation:	  Grundat,	  Omsättning,	  Bransch,	  Storlek	  &	  

Hemsida.	  
6. Om	  sociala	  medier	  ska	  användas,	  och	  länk	  till	  företagets	  LinkedIn	  

presentation	  om	  LinkedIns	  ”Company	  Insider”	  ska	  finnas	  på	  
företagspresentationen.	  	  
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Figur	  5:	  Så	  här	  kan	  formuläret	  för	  att	  skapa	  och	  editera	  en	  företagspresentation	  se	  ut.
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Det	  är	  dessa	  data	  som	  sedan	  visas	  i	  företagspresentationen	  för	  användarna.	  	  

När	  en	  företagspresentation	  är	  flaggad	  som	  aktiv	  dyker	  den	  upp	  för	  användarna	  i	  
sökresultaten,	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slidern	  och	  jobbannonserna.	  	  

5.1.2 Användare	  

Som	  användare	  ser	  man	  företagspresentationer	  först	  och	  främst	  på	  framsidan	  
samt	  i	  kategorisöket	  som	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slidern	  precis	  under	  sökfältet.	  	  

	  
	  

Figur	  6:	  ”Företag	  i	  Fokus”-‐slidern	  på	  metrojobb.	  Slidern	  är	  skriven	  från	  grunden	  i	  JavaScript.	  

Klickar	  en	  användare	  på	  någon	  företagslogo	  i	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slidern,	  hamnar	  
användaren	  på	  det	  företagets	  företagspresentation.	  Från	  företagspresentationen	  
(som	  innehåller	  själva	  företagspresentationen	  och	  företagsfakta)	  kan	  
användaren	  länka	  sig	  vidare	  till	  alla	  företagets	  jobb	  som	  ligger	  ute	  på	  
metrojobb.se.	  
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Figur	  7:	  En	  del	  av	  koncept-‐företagspresentationen	  för	  Academic	  Work	  som	  produktägaren	  skapat.	  
Användaren	  kan	  därifrån	  klicka	  sig	  vidare	  till	  deras	  hemsida	  och	  lediga	  tjänster,	  samt	  dela	  med	  sig	  

av	  företagspresentationen	  på	  sociala	  medier.
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Från	  en	  jobbannons	  kan	  användaren	  nu	  
också	  länka	  sig	  vidare	  till	  rekryterarens	  
företagspresentation	  och	  fler	  jobbannonser	  
från	  arbetsgivaren.	  

5.2 Logisk	  uppdelning	  

Min	  lösning	  är	  helt	  och	  hållet	  anpassad	  till	  Metros	  befintliga	  design	  (se	  avsnitt	  2:	  
Bakgrund,	  Metrojobbs	  Arkitektur)	  och	  inga	  nya	  lager	  har	  skapats.	  Jag	  har	  varit	  
sparsam	  med	  nya	  klasser	  och	  ordentligt	  tänkt	  igenom	  vilka	  metoder	  som	  ska	  
tillhöra	  vilka	  klasser.	  	  

	  
Figur	  9:	  Det	  fåtal	  klasser	  jag	  behövde	  skapa	  följde	  helt	  och	  hållet	  Metros	  befintliga	  design.	  

Dessa	  klasser	  används	  för	  all	  funktionalitet	  som	  direkt	  rör	  
företagspresentationer.	  En	  sådan	  funktion	  är	  exempelvis	  hämtning	  av	  en	  
företagspresentation	  och	  sparning	  av	  en	  företagspresentation.	  

All	  ytterligare	  funktionalitet,	  som	  till	  exempel	  att	  lägga	  in	  knapparna	  i	  
jobbannonserna	  eller	  företagspresentationerna	  för	  slidern,	  har	  jag	  behövt	  bädda	  
in	  i	  redan	  befintliga	  metoder	  och	  klasser.	  Detta	  har	  jag	  försökt	  hålla	  så	  separerat	  
som	  möjligt,	  genom	  att	  använda	  util-‐klasser	  och	  managern	  för	  upprepad	  kod	  
som	  bara	  rör	  företagspresentationer.	  	  

Nedan	  beskrivs	  hur	  kommunikationen	  ser	  ut	  för	  all	  den	  funktionalitet	  jag	  har	  
lagt	  till	  i	  webbapplikationen.	  

Figur	  8:	  Jobbannonserna	  har	  fått	  sig	  två	  
nya	  knappar.	  
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5.2.1 Skapa	  Företagspresentation	  

För	  att	  kunna	  skapa	  en	  ny	  företagspresentation	  besöker	  administratören	  först	  
vyn	  för	  rekryterar-‐sökning	  för	  att	  välja	  en	  rekryterare	  att	  binda	  den	  nya	  
företagspresentationen	  till.	  	  

	  
Figur	  10:	  För	  att	  skapa	  en	  företagspresentation	  söker	  användaren	  först	  efter	  rekryterare	  i	  

databasen	  och	  väljer	  sedan	  vilken	  rekryterare	  den	  vill	  binda	  till	  den	  nya	  företagspresentationen.	  

När	  administratören	  sedan	  valt	  en	  rekryterare	  skapas	  företagspresentationen	  
om	  en	  sådan	  inte	  finns.	  Annars	  väljs	  den	  befintliga	  företagspresentationen	  och	  
editera-‐vyn	  öppnas.	  

5.2.2 Spara	  Företagspresentation	  

Processen	  för	  att	  spara	  eller	  ändra	  en	  företagspresentation	  sker	  på	  två	  sätt	  för	  
olika	  delar	  av	  företagspresentationen.	  

Det	  första	  administratören	  möts	  av	  i	  editera-‐vyn	  är	  möjligheten	  att	  ladda	  upp	  en	  
banner	  för	  företagspresentationen.	  Bannern	  laddas	  upp	  direkt	  med	  AJAX	  och	  
sparas	  som	  en	  sessionsvariabel	  för	  senare	  användning.	  Bannern	  sparas	  inte	  i	  
företagspresentationen	  förrän	  administratören	  trycker	  på	  ”Spara”.	  	  

Resten	  av	  formuläret,	  det	  vill	  säga	  presentationens	  rubrik,	  brödtext,	  
företagsfakta,	  med	  mera,	  laddas	  upp	  när	  administratören	  väljer	  att	  spara	  
företagspresentationen.	  Även	  företagspresentationens	  länkade	  rekryterare	  
sparas	  när	  administratören	  trycker	  på	  spara,	  eftersom	  hemside-‐urlen	  lagras	  i	  
den	  databastabellen.	  

Företagspresentationen	  sparas	  också	  då	  administratören	  bestämmer	  om	  
företagspresentationen	  ska	  vara	  aktiv	  eller	  inte.	  Det	  bestämmer	  administratören	  
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från	  huvud-‐vyn,	  där	  alla	  företagspresentationer	  listas,	  genom	  att	  trycka	  på	  
”Aktiverad”	  (vilket	  deaktiverar	  företagspresentationen)	  eller	  ”Deaktiverad”	  
(vilket	  aktiverar	  företagspresentationen).	  Denna	  sparning	  sker	  genom	  att	  ändra	  
det	  fältet	  på	  den	  valda	  företagspresentationen.	  

5.2.3 Hämtning	  av	  Företagspresentationer	  

När	  en	  företagspresentation	  ska	  visas	  behöver	  den	  hämtas	  från	  databasen.	  Det	  
finns	  två	  olika	  http-‐requests	  som	  gör	  i	  stort	  sett	  samma	  sak	  här:	  
Förhandsgranskningen	  från	  administrationsverktyget	  och	  den	  riktiga	  vyn	  som	  
visas	  för	  alla	  användare.	  Det	  som	  skiljer	  dessa	  vyer	  åt	  är	  att	  en	  administratör	  
även	  kan	  förhandsgranska	  en	  inaktiv	  företagspresentation.	  

	  
Figur	  11:	  Bilden	  beskriver	  förloppet	  för	  att	  förbereda	  visning	  utav	  en	  företagspresentation.	  

Först	  och	  främst	  laddas	  företagspresentationen	  från	  databasen.	  Innan	  
företagspresentationen	  ska	  visas	  behöver	  vy-‐attribut	  genereras.	  Ett	  av	  vy-‐
attributen	  är	  sektionen	  för	  företagets	  annonserade	  jobb	  hos	  metrojobb.se,	  vilken	  
kräver	  sex	  slumpade	  jobbannonser	  från	  rekryteraren	  samt	  det	  totala	  antalet	  
publicerade	  jobbannonser	  rekryteraren	  har	  på	  metrojobb.se.	  Dessa	  jobb	  hämtas,	  
som	  Figur	  11	  visar,	  från	  Solr.	  

5.2.4 	  Lista	  Alla	  Jobb	  

Det	  finns	  två	  nya	  sök-‐vyer;	  sökning	  baserat	  på	  rekryterare	  och	  sökning	  baserat	  
på	  arbetsgivare.	  Dessa	  sökningar	  kan	  bara	  kommas	  åt	  från	  varsitt	  ställe.	  
Rekryterarsökningen	  från	  en	  företagspresentation	  och	  arbetsgivaresökningen	  
från	  en	  jobbannons.	  
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5.2.4.1 Sökning	  Baserat	  på	  Rekryterare	  

Sökning	  efter	  jobbannonser	  baserat	  på	  
rekryterare	  görs	  genom	  en	  förfrågning	  till	  
Solr	  som	  frågar	  efter	  alla	  jobbannonser	  av	  en	  
specifik	  rekryterare.	  Svaret	  från	  Solr	  
presenteras	  sedan	  för	  användaren	  i	  
metrojobbs	  vanliga	  sökresultats-‐vy.	  

	  

5.2.4.2 Sökning	  Baserat	  på	  Arbetsgivare	  

En	  arbetsgivare	  är	  det	  företag	  som	  står	  som	  
arbetsgivare	  på	  en	  jobbannons.	  Detta	  företag	  
behöver	  inte	  vara	  samma	  företag	  som	  sköter	  
rekryteringen.	  Som	  exempel	  skulle	  företaget	  TNG	  
kunna	  rekrytera	  för	  ett	  företag	  som	  heter	  
UnitedLog	  (se	  Figur	  13).	  Rekryteraren	  skulle	  i	  det	  
fallet	  vara	  TNG,	  medan	  arbetsgivaren	  står	  som	  
UnitedLog.	  I	  ett	  sådant	  fall	  sker	  sökningen	  på	  
arbetsgivarens	  namn,	  alltså	  UnitedLog,	  och	  inte	  på	  
rekryteraren	  TNG,	  vilket	  skulle	  vara	  fallet	  om	  man	  
sökte	  baserat	  på	  rekryterare.	  

Arbetsgivarsökningen	  baseras	  på	  den	  URI	  som	  angivits.	  URI:n	  för	  sökning	  efter	  
UnitedLog	  skulle	  exempelvis	  vara	  ”/s/employer/unitedlog”.	  Likt	  sökning	  baserat	  
på	  rekryterare	  frågas	  Solr	  helt	  enkelt	  efter	  jobbannonser	  vilka	  har	  det	  givna	  
namnet	  som	  arbetsgivare.	  

5.2.4.3 Matchmail	  &	  Jobbagenter	  

På	  Metrojobb	  finns	  det	  en	  funktion	  som	  kallas	  matchmail.	  Denna	  funktion	  
innebär	  att	  användaren	  efter	  en	  sökning	  kan	  registrera	  sökningen	  på	  sitt	  konto	  
och	  få	  ett	  matchmail	  med	  nya	  jobbannonser	  som	  matchar	  användarens	  sökning.	  
Användaren	  väljer	  om	  matchmailet	  ska	  mailas	  ut	  varje	  dag	  eller	  en	  gång	  i	  veckan.	  
En	  sådan	  process,	  som	  mailar	  ut	  matchmailet	  och	  hittar	  de	  nya	  jobben,	  kallas	  för	  
en	  jobbagent.	  

För	  att	  matchmail	  och	  jobbagenter	  skulle	  fungera	  med	  mina	  nya	  sökningssätt	  
behövde	  jag	  lägga	  till	  den	  funktionaliteten	  i	  den	  existerande	  matchmail-‐koden.	  

När	  ett	  matchmail	  skapas	  från	  en	  sökning,	  analyseras	  den	  URL	  sökningen	  kom	  
ifrån.	  Ifrån	  URL:en	  plockar	  man	  ut	  vad	  användaren	  sökt	  efter	  och	  skapar	  från	  det	  
en	  jobbagentfråga.	  Jobbagenten	  skapas	  sedan	  och	  lagras	  i	  databasen.	  

Ett	  cronjobb	  går	  varje	  natt	  igenom	  alla	  jobbagenter	  och	  mailar,	  om	  det	  är	  dags,	  ut	  
alla	  nya	  jobb	  som	  matchar	  den	  sökning	  användaren	  har	  sparat.	  

Figur	  12:	  ”Visa	  alla	  jobb”-‐knappen	  i	  en	  
företagspresentation	  leder	  till	  en	  
jobbannonssökning	  baserat	  på	  

rekryterare.	  

Figur	  13:	  Företaget	  TNG	  rekryterar	  för	  
arbetsgivaren	  UnitedLog.	  
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5.2.5 Länka	  Logon	  i	  Sökresultat	  till	  Företagspresentation	  

För	  att	  en	  logo	  ska	  länkas	  till	  en	  företagspresentation	  ska	  först	  och	  främst	  en	  
företagspresentation	  existera	  och	  vara	  aktiv.	  Utöver	  det	  måste	  något	  av	  
nedanstående	  krav	  vara	  sant:	  

• Jobbannonsen	  använder	  rekryterarens	  logo.	  
• Ingen	  ny	  arbetsgivare	  har	  angetts.	  
• Den	  nysatta	  arbetsgivarens	  namn	  är	  samma	  som	  rekryterarens	  namn.	  

Dessa	  krav	  är	  satta	  för	  att	  till	  exempel	  TNG:s	  annons	  för	  Preem,	  med	  Preems	  
logo,	  inte	  ska	  länka	  till	  TNG:s	  företagspresentation.	  

5.2.6 Hämtning	  av	  Företagspresentationer:	  Startsida	  

För	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slidern	  på	  startsidan	  hämtas	  alla	  aktiva	  
företagspresentationer	  som	  är	  indexerade	  i	  Solr.	  	  

5.2.7 Hämtning	  av	  Företagspresentationer:	  Kategorisökning	  

Vid	  kategorisökning	  visas	  också	  en	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slider.	  Här	  ska	  de	  företag	  
vilka	  har	  en	  aktiv	  företagspresentation	  och	  aktiva	  jobbannonser	  inom	  den	  
kategorin	  visas.	  Detta	  görs	  genom	  att	  loopa	  igenom	  alla	  jobbannonser	  som	  redan	  
hämtats	  och	  bland	  dem	  plocka	  ut	  alla	  unika	  företagspresentationer.	  

5.3 Säkerhet	  

Säkerhet	  är	  något	  som	  jag	  under	  det	  praktiska	  arbetet	  tänkt	  väldigt	  mycket	  på,	  
men	  inte	  behövt	  göra	  speciellt	  mycket	  åt.	  

5.3.1 Administratörsrättigheter	  

De	  administratörssidor	  som	  skapats	  är	  mappade	  under	  ”/admin/”,	  vilket	  medför	  
att	  administratörerna	  behöver	  vara	  inloggade	  med	  rätt	  behörighet	  för	  att	  komma	  
åt	  dem.	  

Detta	  sköts	  av	  Spring	  Securityxxvii	  och	  är	  något	  som	  var	  konfigurerat	  redan	  innan	  
jag	  började	  arbetet.	  

5.3.2 Förfallodatum	  och	  Aktiva	  Företagspresentationer	  

En	  företagspresentation	  har	  ett	  förfallodatum	  samt	  en	  flagga	  som	  meddelar	  om	  
företagspresentationen	  är	  aktiv	  eller	  inte.	  	  Ett	  cronjobbxxviii	  ligger	  sedan	  på	  
servern	  vilken	  varje	  natt	  kallar	  på	  en	  URL	  som	  sätter	  igång	  arbetet	  med	  att	  
inaktivera	  företagspresentationer	  vars	  förfallodatum	  har	  gått	  ut.	  Detta	  arbete	  
skickar	  också	  ett	  påminnelsemail	  till	  de	  rekryterare	  som	  har	  en	  
företagspresentation	  vilken	  går	  ut	  om	  45	  dagar.	  

Om	  en	  företagspresentation	  är	  inaktiv	  kan	  den	  inte	  hämtas	  från	  användar-‐vyn.	  
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5.4 Datalagring	  

Datalagring	  var	  någonting	  jag	  
oroade	  mig	  väldigt	  mycket	  för	  i	  
början	  av	  uppdraget,	  men	  som	  
visade	  sig	  gå	  väldigt	  smidigt.	  	  

Applikationen	  hade	  sedan	  
tidigare	  en	  roll	  som	  hette	  
Recruiter,	  vilka	  är	  de	  konton	  
jobbannonser	  binds	  till.	  Det	  är	  
dessa	  konton	  som	  ska	  kunna	  ha	  
en	  företagspresentation.	  Det	  var	  
då	  enkelt	  att	  skapa	  en	  entitet	  vid	  
namn	  RecruiterPresentation,	  
fylla	  den	  med	  de	  datafält	  som	  
behövs	  och	  binda	  den	  till	  en	  Recruiter.	  	  

Företagspresentationer	  lagras	  inte	  bara	  i	  databasen,	  utan	  indexeras	  också	  för	  
sökning	  i	  Solr.	  Det	  som	  indexeras	  i	  Solr	  är	  en	  minimal	  variant	  utav	  en	  
företagspresentation.	  Det	  som	  lagras	  är	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  snyggt	  kunna	  
länka	  till	  en	  företagspresentation.	  

• Företagspresentationens	  id	  
• Om	  företagspresentationen	  är	  aktiv	  eller	  inaktiv	  
• Rekryterarens	  id	  
• Rekryterarens	  namn	  
• Id	  till	  rekryterarens	  logo	  

Detta	  lagras	  både	  som	  fält	  i	  jobbannonser	  (så	  att	  man	  kan	  få	  ut	  data	  om	  en	  
jobbannons	  företagspresentation	  utan	  att	  behöva	  besöka	  databasen)	  och	  som	  
enskilda	  företagspresentationer.	  Tanken	  bakom	  ”redundansen”	  är	  att	  man	  ska	  
kunna	  söka	  bland	  alla	  företagspresentationer,	  men	  också	  se	  vilka	  
företagspresentationer	  som	  finns	  bland	  de	  jobbannonser	  som	  sökts	  fram	  utan	  att	  
behöva	  söka	  igen.

Figur	  14:	  Bilden	  visar	  hur	  entiteten	  RecruiterPresentation	  
är	  uppbyggd	  och	  kopplad	  till	  den	  övriga	  applikationen.	  
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6 Slutsatser	  
Jag	  är	  väldigt	  nöjd	  med	  den	  produkt	  jag	  fått	  fram	  och	  hur	  den	  ser	  ut	  utifrån.	  Vissa	  
saker	  kunde	  dock	  (som	  alltid)	  gjorts	  bättre,	  både	  kod	  och	  designmässigt.	  Jag	  
tänkte	  här	  vara	  självkritisk	  och	  påpeka	  de	  eventuella	  designmissar	  jag	  har	  gjort	  
och	  förklara	  vad	  som	  hade	  kunnat	  göras	  bättre	  om	  jag	  hade	  haft	  mer	  tid.	  

6.1 Design	  

Det	  var	  väldigt	  svårt	  att,	  utan	  ordentlig	  praktisk	  erfarenhet,	  designa	  en	  funktion	  i	  
en	  stor	  applikation	  som	  jag	  aldrig	  tidigare	  hade	  arbetat	  med.	  

De	  val	  jag	  inte	  helt	  och	  hållet	  är	  nöjd	  med,	  antingen	  på	  grund	  av	  att	  jag	  har	  tänkt	  
fel	  eller	  att	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  integrera	  min	  design	  med	  Metrojobbs,	  rör	  
framförallt	  Solr.	  Ni	  finner	  mer	  information	  om	  hur	  detta	  kunde	  lösts	  bättre	  i	  
Avsnitt	  7:	  Framtida	  arbete,	  då	  framförallt	  avsnitt	  7.3.	  

Överlag	  är	  jag	  dock	  nöjd	  med	  mina	  designval.	  Jag	  tror,	  och	  hoppas,	  att	  den	  kod	  
jag	  har	  lagt	  in	  ska	  vara	  lättföljd	  för	  de	  utvecklare	  som	  kommer	  att	  arbeta	  med	  
metrojobb.se	  och	  att	  det	  kommer	  att	  vara	  lätt	  att	  göra	  förändringar.	  	  

Eftersom	  Solr	  fick	  sig	  en	  ordentlig	  genomgång	  under	  den	  sista	  sprinten	  innan	  
min	  release,	  fick	  jag	  möjligheten	  till	  att	  rätta	  till	  många	  av	  de	  designmissar	  jag	  
gjort.	  	  

6.2 Tidsplan	  &	  Arbetsplan	  

Den	  tidsplan	  jag	  gjorde	  i	  början	  av	  arbetet	  var	  inte	  speciellt	  rik	  på	  aktiviteter	  och	  
deadlines.	  De	  deadlines	  jag	  hade	  angett	  (admin-‐sidorna,	  användar-‐sidorna,	  
slutprodukt	  och	  rapport)	  stämde	  ändå	  väldigt	  bra	  överens	  med	  den	  slutgiltiga	  
versionen	  av	  tidsplanen.	  Vissa	  saker	  behövde	  flyttas	  runt	  lite	  och	  jag	  tillägnade	  
mer	  arbete	  åt	  rapporten	  i	  början	  än	  vad	  som	  var	  specificerat.	  Det	  enda	  som	  
egentligen	  skiljde	  mellan	  första	  och	  sista	  versionen	  var	  att	  jag	  hade	  skjutit	  upp	  
allting	  med	  en	  vecka.	  Vilket	  kanske	  inte	  är	  konstigt,	  det	  har	  varit	  ofantligt	  många	  
röda	  dagar	  under	  april	  och	  maj!	  	  

Överlag	  känner	  jag	  att	  jag,	  även	  om	  det	  behövts	  ske	  en	  del	  små	  förändringar,	  har	  
lyckats	  följa	  både	  tidsplanen	  och	  arbetsplanen	  väldigt	  väl.	  Jag	  är	  väldigt	  nöjd	  med	  
hur	  projektet	  har	  förflutit.	  

6.3 Den	  Färdiga	  Produkten	  

Sett	  till	  vyn,	  och	  funktionaliteten,	  är	  produkten	  precis	  vad	  som	  beskrivits	  i	  den	  
specifikation	  jag	  fick	  i	  början	  av	  arbetet	  (bortsett	  från	  de	  förändringar	  till	  det	  
bättre	  som	  produktägaren	  har	  gjort).	  	  Produkten	  är	  både	  snygg	  och	  välintegrerad	  
i	  deras	  applikation.	  
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7 Framida	  Arbete	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  saker	  jag	  inte	  hunnit	  göra,	  saker	  jag	  hade	  kunnat	  
göra	  bättre	  och	  saker	  som	  jag	  och	  produktägaren	  anser	  skulle	  passa	  bra	  som	  
ytterligare	  funktionalitet	  för	  företagspresentationer	  på	  metrojobb.se.	  

7.1 Personliga	  CSS:er	  

Produktägaren	  pushade	  under	  arbetets	  gång	  för	  personliga	  CSS:er.	  Med	  en	  
personlig	  CSS	  får	  företagspresentationen	  en	  helt	  unik	  design,	  baserat	  på	  
företagets	  specifikation	  (ofta	  med	  samma	  stil	  som	  deras	  befintliga	  hemsida).	  
Denna	  funktionalitet	  finns	  redan	  för	  jobbannonser,	  och	  det	  går	  att	  göra	  på	  precis	  
samma	  sätt	  för	  företagspresentationer.	  Med	  små	  justeringar	  skulle	  man	  
förmodligen	  också	  kunna	  återanvända	  de	  CSSer	  som	  används	  till	  jobbannonser	  
för	  företagspresentationer.	  

Något	  att	  akta	  sig	  för	  här	  är	  att	  personliga	  CSS:er	  senare	  kan	  straffa	  sig	  om	  man	  
vill	  lägga	  till	  nya	  vy-‐komponenter	  i	  företagspresentationerna.	  Det	  kan	  då	  sluta	  
med	  att	  man	  måste	  ändra	  alla	  befintliga	  personliga	  CSSer,	  vilket	  skulle	  bli	  ett	  
väldigt	  långt,	  jobbigt	  och	  tråkigt	  arbete.	  

7.2 Förbättra	  Hanteringen	  av	  Utgångsdatum	  

Jag	  är	  inte	  helt	  nöjd	  med	  hur	  jag	  har	  hanterat	  att	  företagspresentationerna	  blir	  
inaktiva	  efter	  det	  att	  deras	  utgångsdatum	  har	  passerats.	  Som	  det	  är	  just	  nu	  
inaktiveras	  företagspresentationerna	  under	  ett	  cronjobb	  som	  körs	  nattetid.	  Först	  
därefter	  är	  den	  inte	  längre	  synlig	  för	  användaren.	  	  

En	  alternativ	  lösning	  hade	  varit	  att	  ge	  mindre	  vikt	  till	  den	  booleska	  variabeln	  
aktiv,	  och	  istället	  titta	  på	  datumet	  när	  en	  företagspresentation	  hämtas.	  På	  så	  sätt	  
skulle	  en	  företagspresentation	  automatiskt	  försvinna	  för	  användarna	  så	  fort	  dess	  
utgångsdatum	  passerats.	  Den	  booleska	  variabeln	  aktiv	  skulle	  då	  bara	  vara	  till	  för	  
att	  inaktivera	  en	  företagspresentation	  som	  ännu	  inte	  gått	  ut,	  till	  exempel	  under	  
en	  editeringsprocess.	  

7.3 Förändra	  Indexeringen	  av	  Företagspresentationer	  och	  Kategorier	  

Som	  nämnts	  tidigare	  indexeras	  i	  min	  lösning	  företagspresentationer	  som	  en	  del	  
utav	  jobbannonserna	  i	  Solr	  för	  att	  kunna	  hämta	  företagspresentationer	  per	  
jobbannonskategori.	  Detta	  ger	  väldigt	  redundant	  data	  i	  Solr,	  eftersom	  man	  bara	  
behöver	  unika	  företagspresentationer.	  

Optimalt	  vore	  kanske	  att	  istället	  lägga	  till	  ett	  fält	  till	  företagspresentationerna	  i	  
Solr	  som	  innehåller	  alla	  kategorier	  företaget	  har	  aktiva	  jobbannonser	  inom.	  Man	  
skulle	  då	  kunna	  söka	  på	  dessa	  kategorier	  istället	  för	  att	  loopa	  igenom	  alla	  
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jobbannonser	  i	  sökresultatet	  och	  plocka	  ut	  jobbannonsernas	  
företagspresentationer,	  som	  det	  görs	  idag.	  

Detta	  skulle	  ge	  en	  längre	  indexerings	  tid	  och	  det	  skulle	  krävas	  ytterligare	  en	  
fråga	  (alternativt	  en	  omdefinierad	  fråga)	  vid	  kategorisöket.	  Designmässigt,	  och	  
lagringsmässigt,	  hade	  dock	  detta	  varit	  en	  mycket	  finare	  lösning.	  
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Bilaga	  1:	  Problemspecifikation	  -‐	  Bilder	  

	  
Figur	  15:	  Bilden	  visar	  hur	  den	  första	  vy	  administratören	  möter	  ska	  se	  ut,	  och	  fungera.	  

	  
Figur	  16:	  Bilden	  visar	  vyn	  för	  val	  av	  rekryterare,	  efter	  det	  att	  administratören	  tryckt	  på	  knappen	  

”Ny	  företagspresentation”.	  
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Figur	  17:	  Bilden	  visar	  hur	  formuläret	  där	  man	  kan	  skapa	  en	  företagspresentation	  ska	  se	  ut.	  
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Figur	  18:	  Bilden	  visar	  hur	  en	  presentation	  ska	  vara	  uppbyggd	  när	  den	  visas	  för	  användaren.	  
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Figur	  19:	  Bilden	  visar	  hur	  de	  nya	  knapparna	  ”Företagspresentation”	  och	  ”andra	  lediga	  jobb	  på	  

företaget”	  ska	  integreras	  i	  jobbannonserna.	  
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Figur	  20:	  Bilden	  visar	  hur	  vyn	  där	  ett	  företags	  alla	  jobb	  listas	  ska	  se	  ut.	  
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Figur	  21:	  Bilden	  visar	  hur	  startsidan	  ska	  se	  ut	  med	  den	  nya	  ”Företag	  i	  fokus”-‐slidern.	  
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