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1 Sammanfattning 
Visionen bakom produkten, som utvecklas i detta arbete, är att på ett effektivt och lättillgängligt sätt 
tillhandahålla en portal på internet för professionellt nätverkande inriktat specifikt mot kvinnor. 
Önskan är att samla befintliga professionella nätverk till en plats och erbjuda tjänster för rekrytering. 
Ansatsen är att bygga en portal med hjälp av öppen källkod som sedan anpassas efter specifika 
önskemål. 

Rapporten beskriver hur ett team av webbutvecklare i projektform bygger upp och vidareutvecklar 
en kombination mellan mötesplats och professionellt nätverk. Vidare beskrivs hur teamet arbetade 
med metodiken ”incremental build model” för att hantera kraven från beställaren samt hur 
projektmodellen PDLC användes för att hantera hela produktens livscykel. Genom att hantera kraven 
i en iterativ och inkrementell metodik kunde dessa kontinuerligt kontrolleras mot visionen för 
produkten. De tekniska problem som uppstod under utvecklingen av produkten diskuteras utifrån 
utvecklingsteamets perspektiv med beställarens krav i fokus. Vidare presenteras lärdomar i projektet 
rörande den tekniska utvecklingen samt erfarenheter av metodiken och modellen som använts. 
Avslutningsvis dras slutsatser kring hur projektet genomförts, alternativa lösningar samt hur en 
eventuell vidareutveckling av produkten skulle kunna utföras. Resultatet är en lättanvänd portal för 
professionella och sociala aktiviteter där den önskade funktionaliteten samlats. En svaghet i 
produkten är den grafiska formgivningen. En resurs med kunskap inom området hade egentligen 
behövts. 

2 Abstract 
The vision of the project was the development of a web portal, designed for professional networking 
and community building directed at women. The idea was to gather small networks under a common 
platform which would combine the communicative asset of a community site with the functional 
asset of a recruitment site.  

This report describes how a team of web developers builds and further develops a combination of a 
community and a professional network. The utilization of the "incremental build model" for dealing 
with the requirements are presented, including the development of the product and how the project 
model “PDLC” was used to manage the entire lifecycle of the product. The requirements could 
continuously be checked against the vision of the product by managing them in this iterative and 
incremental methodology. The technical problems that arose during the development of the product 
are discussed from the perspective of the development team with the client’s requirements and 
vision in mind. Further, lessons learned in the project concerning the technological development and 
the experiences of the methodology and model used are presented. Finally, conclusions are drawn 
about how the project was carried out, alternative solutions, and how further development of the 
product could be made. The outcome of the project is an easy to use portal for professional and 
social activities where the requested functionality is present. A weakness in the product is the 
graphic design. A resource with expertise in that area had been necessary. 
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2 Introduktion 
Syftet med arbetet var att genomföra ett webbutvecklingsprojekt mot en beställare. Projektet 
innefattade en undersökning av vilken plattform som lämpade sig bäst för beställarens vision samt 
ämnade ge fördjupade kunskaper inom webbprogrammering och utvecklingsmetoder. I denna 
rapport presenteras beställarens vision, utvecklingsteamet arbete för att möta beställarens mål samt 
hur projektet och utvecklingen hanterades med hjälp av de valda metoderna.  

Beställaren var två kvinnliga engagerade entreprenörer som vid sidan av sina vanliga jobb hanterade 
olika typer av mindre privata affärsnätverk riktade mot att främja kvinnors karriärsutveckling i 
arbetslivet. Tillsammans tog de fram konceptet för PERFa, ett nätverk dit alla spridda nätverk skulle 
konsolideras. Målet med detta var att maximera spridningen av nätverken, kommunikation mellan 
medlemmarna i de olika nätverken samt effektivisera administrationen. Portalen, som var målet med 
projektet, skulle användas som teknisk plattform för att beställaren skulle kunna hantera och 
administrera detta större nätverk. Portalen skulle även erbjuda olika former av funktionalitet till 
medlemmarna och beställaren. 

Utvecklingsteamet som det refereras till i rapporten bestod av Ludvig Cassel och Viking Karstorp. 

2.1 Bakgrund 
När projektet påbörjades var beställarens nätverk, PERFa, inte lanserat och det fanns ingen hemsida 
där beställaren kunde samla medlemmar och publicera information. Beställaren hade sidor på 
Facebook och likande för sina tidigare nätverk men ville profilera sig ytterligare och förena de olika 
affärsnätverk som grundarna tidigare organiserat via sidor som Facebook, på en egen plattform. I 
samband med lanseringen av det nya nätverket ville beställaren avtäcka sin nya hemsida och samla 
alla medlemmarna under sitt nya flaggskepp. Detta var portalen som vi blev ombedda att ta fram och 
utveckla. 

Beställarens vision var en hemsida där alla skulle kunna komma in och läsa om själva nätverket. För 
att ta del av de mer avancerade funktionerna och information kring evenemang osv. skulle det krävas 
en inbjudan till nätverket. Sidan skulle innefatta en databas där bl.a. yrkesrelaterad information om 
medlemmarna skulle kunna lagras. Detta innefattade information som t.ex. utbildningsnivå, 
yrkesområde, CV osv. Den yrkesrelaterade informationen skulle endast vara synlig för de enskilda 
medlemmarna samt administratörer (beställaren). Beställaren önskade även kunna utföra 
avancerade sökningar bland medlemmarna på exempelvis yrkestillhörighet och utbildning. 

Utöver dessa övergripande önskemål önskades flertalet specifika funktioner som innefattade bland 
annat en blogg, ett forum, ett galleri, en nyhetssida, personliga profilsidor, en intern 
meddelandefunktion m.fl. 

2.2 Funktionalitet i stora drag 
Sidan skulle vara dynamisk, dvs. att den förändrar karaktär och utseende baserat på inmatning från 
användare samt bruka en databas för att hämta och spara information. Beställaren önskade 
publicera, redigera och ta bort information direkt från sidan med hjälp av funktioner som skulle 
finnas tillgängliga direkt i frontsystemet. Dessa ändringar skulle direkt publiceras för alla som går in 
på sidan. Det krävdes därför att sidan skulle innehålla funktioner och därmed logik till skillnad från en 
statisk sida. Informationen på sidan skulle lagras i en databas och inte vara hårdkodad, på så vis 
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önskade beställaren lätt kunna ändra information via användargränssnitt istället för att skriva om i 
html-filer och liknande. 

Under möten med beställaren ritades tillsammans med utvecklingsteamet skisser för hur beställaren 
önskade att sidan skulle fungera och se ut. När utvecklingsteamet hade ett tillräckligt gott underlag 
gick man ifrån skisserna och genomförde demonstrationer i utvecklingsmiljön istället.  

Beställaren hade som krav att deras grafiska profil eller "mall" skulle användas på sidan vilket bestod 
av beställarens logga och färgskalan på sidan, vilket utvecklingsteamet i samråd med beställaren 
skulle ta fram. Utöver detta överlät beställaren till utvecklingsteamet att bestämma över mindre 
justeringar på viss funktionalitet och design med reservation för ändringar. 

2.3 Projektgenomförande 
Projektet initierades av ett uppstartsmöte med beställaren. Under mötet diskuterades de 
ursprungliga kraven och i samråd med beställaren definierades en mer detaljerad kravlista. Detta 
följdes av kommunikation via mail där utvecklingsteamet följde upp kraven med följdfrågor kring 
funktionalitet som önskades samt lösningsförslag, s.k. funktionsdokument. Då dessa 
funktionsdokument godkänts av beställaren påbörjades arbetsströmmarna för de olika funktionerna 
parallellt. 

Under projektets gång skedde därefter kommunikation i allmänhet via mail, relaterat till respektive 
arbetsström, med undantag för möten i samband med större releaser.  

Anledningen till att anordna möten vid dessa releaser var för att ge beställaren möjlighet att både se 
och testa funktionerna på sidan. Med detta interaktiva tillvägagångssätt önskade utvecklingsteamet 
säkerställa målen för arbetsströmmarna och därmed projektets slutleverans. Vid dessa möten samt 
via mail kommenterade beställaren på funktioner och design som skulle justeras vilket ledde till att 
produktens utveckling redan på ett tidigt stadie kunde övervakas och styras av beställaren på ett 
effektivt sätt. 

2.4 Avgränsningar 
Att skriva ett CMS med alla moduler från grunden som skulle krävas för att uppfylla den önskade 
funktionaliteten var för omfattande för att ingå i detta projekt. För att avgränsa projektets 
omfattning låg därför fokus på att använda befintlig kod samt till vis mån utveckla egna moduler. 

Säkerhet är ett brinnande ämne inom området CMS och andra webtjänster, men är även ett väldigt 
stort område. Den befintliga säkerheten i vald CMS lösning användes därför och visst fokus på 
säkerhet lades endast på moduler som utvecklingsteamet själva skapade. 

För att avgränsa antalet krav samt komplexiteten av enskilda krav togs en lågprioriterad lista av krav 
fram i samråd med beställaren. Denna innehöll krav som kunde implementeras i mån av tid. Det var 
upp till utvecklingsteamet att bestämma om dessa krav skulle implementeras eller ej. Nya krav 
utvärderades och även här var det upp till utvecklingsteamet att besluta om de nya kraven skulle 
implementeras eller ej.  



8 
 

3 Utökad teori 
Under teoridelen beskrivs vad ett Content Management System (CMS) är och vad skillnaden är 
mellan statiska och dynamiska sidor. Avslutningsvis beskrivs ett antal utvärderade 
utvecklingsmetoder samt den valda projektmodellen. 

3.1 Statiska och dynamiska websidor  
En dynamisk sida är en hemsida som ändrar innehåll beroende på vem som tittar på den till skillnad 
från en statisk sida där innehållet är det samma oberoende av användaren. 
 En statisk sida är skapad i förväg och innehåller därför allt den ska visa och visar därför alltid samma 
sak. Statiska sidor kan även laddas från andra medium än webbservrar då de redan innehåller det 
som skall visas för användaren. Detta lämpar sig mycket väl för sidor som inte uppdateras ofta t.ex. 
en småföretagares hemsida som bara innehåller vägadress och telefonnummer.  
Även guider och rapporter kan med fördel konverteras till html för att visas på internet.  
 
Det finns två olika sorters dynamiska sidor; klientstyrd och serverstyrdi. En klientstyrd sida har skript 
som förändrar sidans utseende när t.ex. musen rörs på sidan eller då olika fält på sidan fylls i.  
För de serverstyrda sidorna skickas informationen om vad som önskas visas till servern, som slår upp 
detta i databaser och sedan genererar en sida som skickas tillbaka till användaren. Sidan kommer 
dock inte förändras om musen rörs över sidan eller liknande. För att sidan ska uppdateras behövs det 
göras en ny förfrågan mot servern som då genererar sidan på nytt. Dessa sidor skapas oftast av 
serverstyrda skriptspråk så som PHP och ASP. 
 
Då de dynamiska sidorna oftast genereras från databaser som innehåller informationen som skall  
presenteras på sidan måste PHP/ASP-koden vara noggrant skriven för att minimera riskerna vid en 
eventuell attack. Då statiska sidor endast är i riskzonen om själva webbservern blir äventyrad så kan 
en dynamisk sida ta stora skador genom dåligt skriven kod via t.ex. kodinjektionii. 
Tanken med kodinjektion är att försöka manipulera vad som skall returneras från servern. Detta 
lämpar sig därför som attacker mot dynamiska sidor som är dåligt skrivna. 
 
De statiska sidorna är oftast väldigt snabba då väldigt lite information behöver hämtas från databaser 
eller andra källor. För att snabba upp de dynamiska sidorna så optimeras de så mycket som möjligt 
för att de ska kunna mellanlagraiii den informationen som ofta efterfrågas. Om en sida får många 
förfrågningar gynnas webbservern av att mer information finns tillgänglig i t.ex. en cache.  

3.2 Content Management System (CMS) 
Ett CMS är tänkt att underlätta för en eller flera personer som önskar hantera sin hemsida på ett 
snabbt och effektivt sätt. Det gäller t.ex. möjligheten att publicera, editera och organisera 
information på ett centraliserat sätt. När all information finns samlad på ett ställe blir det enklare att 
överblicka vad som redan skapats på sidan. 

Ett CMS är ett system som tillhandahåller funktioner för t.ex. 

 Samarbete 
o Underlättar för multipla personer att enkelt publicera och ta del av varandras 

arbeten. 
 Dokumenthantering 
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o Centraliserad lösningen där det ges en enkel och snabb överblick av vilka dokument 
som finns. 

 Central administrering 
o Likt dokumenthanteringen så finns det en central administrering som underlättar och 

snabbar upp administrationen. 
o  En personer utan kunskap i t.ex. HTML ska kunna använda frontsystemet och utföra 

fördefinierade uppgifter så som att lägga till och editera artiklar. 
 Dynamisk uppdatering av websidan  

o CMSet tar hand om informationen som skapas och publicerar den på webben med 
olika utseende beroende på konfigurationen. 

Att det är enklare att hantera innehållet på sidan gör även att det skär ned på tiden som behövs för 
att skapa en sida. CMSet sköter även användartillgång och rättigheter samt ser till att olika 
användare inte förstör för varandra i systemet.iv 

3.3 PHP, JAVA eller ASP.NET 
Det existerar ett flertal programmerings- och skriptsspråk som lämpar sig väl för att skapa dynamiska 
sidor. Samtliga alternativ levererar resultat men det finns olika nivåer över hur svåra de olika 
utvecklingsspråken är att ta till sig. 

 PHP är ett skriptspråk som existerat sedan mitten av 90-talet och är väl använt på internet 
även idag. PHP är lättillgängligt och överskådligt samtidigt som det går snabbt att genomföra 
förändringar och tester. 

 För Java måste koden kompileras som sedan körs i en virtuell javamaskin. Skript å andra 
sidan kan enkelt ändras och testas direkt, utan att det behövs en kompilering av 
applikationen.  

 ASP.NET kan skrivas som skript men använder oftast Visual Basic eller C# för att generera 
sidorv. 

 Driest Byutert (grundare av Drupal) skriver följande om varför Drupal skrevs i PHP och inte Java. 

" The web is built by millions of individuals, many of which are amateurs. They continuously update, 
tweak and rebuild their websites. Scripting languages like PHP lend themselves to that, and are 
widely available at affordable cost. Sun, on the other hand, failed to make Java accessible to 
amateurs.  

It would have been very difficult to get critical mass if Drupal was written in Java."vi 

Prestandamässigt är ASP.NET och Java teoretiskt snabbare i stora och komplexa beräkningar.vii När 
det gäller hemsidor så är det dock oftast inte själva sidan som är krävande, utan snarare vad som 
sker bakom själva sidan. För ett stort CMS är det t.ex. databasens skriv- och läsoperationer som är 
mer kritiska för sidans latens.viii  

Oavsett vilket språk som väljs för att bygga vald hemsidan så är själva språket enbart en liten bit av 
lösningen. Det finns inget rätt språk för att skapa webbsidor, det handlar om vad som lämpar sig bäst 
för ändamålet. Det kan t.ex. vara bra att i vissa fall köra multipla språk på samma sida, där en 
funktion är skriven i Java och en annan i PHP. 
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3.4 Olika utvecklingsmetoder 
Det finns olika utvecklingsmetoder som lämpar sig väl för webbutveckling. I detta avsnitt beskrivs ett 
antal varianter som utvecklingsteamet utvärderat.  

3.4.1 Incremental build model 
Incremental build modelix är baserat på vattenfallsmetodiken men använder fler vattenfall-cykler dvs. 
många små iterationer som resulterar i ett flertal releaser under projektets gång. Dessa iterationer 
leder till att produkten successivt byggs på tills den färdiga produkten kan levereras. 

Den traditionella Vattenfallsmetodenx består av de sekventiella faserna Kommunikation -> Planering 
-> Modellering -> Konstruktion -> och Implementation. I Incremental build model används faserna 
Kommunikation till Implementation n-gånger där varje genomgång representerar en iteration. Efter 
varje iteration kan projektet oftast visa på utvidgad funktionalitet eller korrigering. Förändringarna 
kan då stämmas av med beställaren i nästa kommunikationsfas för att säkerställa att arbetets som 
utförts är i linje med vad som förväntas.xi 

3.4.2 Extrem Programmering 
"Extrem programmering"xii är en utvecklingsmetod där det läggs stor vikt på att alla inblandade i 
projektet är jämställdaxiii dvs. det är ingen som är den direkta ledaren. Detta ämnar skapa ett 
närmare samarbete mellan utvecklarna, beställarna och testarna.  

”Extreme programmering” är en form av AGIL utveckling där man tagit delmoment till det extrema. 
Man förespråkar väldigt korta iterationer av utvecklingscykeln, detta för att det skall gå snabbt att 
anpassa sig till nya krav och förändringar. Koden som skapas utvärderas därför kontinuerlig under 
projekts gång istället för i slutet.  

Par-programmering är en vanligt förekommande strategi för att hela tiden se till så att koden håller 
bra standard. Genom att en utvecklare skriver koden och en annan går igenom koden och rättar 
eventuella fel ökar kvaliteten på slutprodukten. Några andra sätt att verifiera koden på är att 
använda sig av automat-tester xiveller kodgranskning.xv  

I ”Extrem programmering” så skapas det väldigt sällan dokumentation i form av traditionella 
beskrivningar vid sidan av koden, istället så ska koden vara såpass enkelt att läsa att den skall kunna 
används som dokumentation. 

3.4.3 Test Driven Utveckling (TDD) 
I TDDxvi xvii skapas testfallen före själva koden som ska produceras och utvecklingen drivs av dessa 
testfall. När en ny funktion ska tas fram är första steget att testa denna till skillnad från vanlig 
programmering där koden skapas först. Istället så skapas ett testfall som uppfyller kraven för 
funktionen och så exekveras testfallet mot koden. Första gången fallerar det alltid då ingen kod ännu 
blivit skriven. Därefter skrivs koden så att testfallet går igenom. Tanken är att skriva så lite kod som 
möjligt för att testfallet ska gå igenom med förväntat resultat. 

Utvecklingscyklerna är även väldigt korta eftersom kodens delmoment hela tiden testas, det är viktigt 
att deltesterna går fort så att inte utvecklingen fastnar bara för att testfallen tar lång tid att 
genomföra.  
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3.5 PDLC 
Product Development Life Cycle (PDLC) är en projektmodell indelad i 6 olika faser ämnad att hantera 
en produkts livscykel. 

3.5.1 Projektstartup och planering 
Den första fasen består av att utvecklingsteamet får grönt ljus om att arbetet kan påbörjas, d.v.s. alla 
de administrativa bitarna är avklarade. För att gå i mål i denna fas måste projektplanering samt 
projektdefinitionen tas fram och lämnas in för granskning. Grindhålet blir avklarat när definition och 
planering är godkänd. 

3.5.2 Krav 
Krav är den mest kritiska fasen i PDLC:n. Dåligt grundarbete i denna fas kan tänkas leda till dyra och 
onödiga utgifter i slutändan. I denna fas kommer alla frågeställningar samt krav analyseras och 
inhämtas. När dessa har slutförts så produceras ett eller flera kravdokument som ligger till grund för 
produktutvecklingen. 

Utvecklingsteamet utgår från dessa kravdokument och producerar en teknisk beskrivning om hur 
funktionerna kommer fungera i stora drag. Denna funktionsdokumentation har i projektets fall 
bestått av mailkonversationer och mötesprotokoll där varje funktion godkänts allt eftersom de blivit 
klara. Beställaren har läst igenom förslagen och vid personliga möten gett sitt godkännande eller 
avslag. Detta kontinuerliga tillvägagångssätt leder till att beställaren och utvecklingsteamet befinner 
sig på samma plan gällande produktens utveckling och leverans. Det är väldigt viktigt att beställaren, 
som ofta har ett eget perspektiv på hur saker och ting fungerar, är synkroniserad med 
utvecklingsteamet. Det är därför av stort värde att låta utvecklarna kommunicera direkt med 
beställaren. Dålig kommunikation kan leda till att korrigeringar behöver göras i produkten, och 
korrigeringar som görs sent i projektet har potential att ”kosta” väldigt mycket. 

Om beställaren avslår någon funktion som presenteras så måste funktionen ändras i enlighet med 
beställarens önskemål och feedback. Om beställaren vill ändra funktionalitet som tidigare redan blivit 
godkänd så kan det vara förnuftigt att hantera dessa som en begäran av förändrad eller utökad 
funktionalitet. Det kan vara så att en funktion är baserad på en underliggande funktion och om den 
underliggande ändras så kanske den överliggande funktionen också påverkas. 

Även om en lösning slagits fast så får beställaren ha invändningar på denna under projektets gång. 
Beställaren kanske inser att något som behövs har glömts eller så kan tekniska begräsningar 
uppenbara sig. Då kan det tänkas att en revidering genomförs på tidigare överenskommen lösning. 
Om det är mindre förändringar så kan dessas tas med som en ändring av ett befintligt krav, är det 
dock en större förändring så bör det hanteras som ett nytt krav istället för en revidering. 

Utvecklingsteamet kan sätta ett revideringsstop för att beställaren inte skall kunna ändra sig och göra 
hur många förändringar som helst. Förändringar som inträffar efter denna tid kommer då att ”kosta” 
beställaren ytterliga då varje förändring skall ses som ett nytt krav oavsett storlek.  

Om den tekniska lösningen blir godkänd av beställaren så kan utvecklingen påbörjas. Den 
överenskomna lösningen kommer senare att ligga som underlag för utvärdering av den färdiga 
produkten. Detta underlag behövs för att utvecklarna och beställaren skall kunna jämföra den 
slutgiltiga produkten med vad som beställts i starten av projektet. Ju bättre teknisk dokumentation 
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desto enklare är det att påvisa att den slutgiltiga produkten verkligen levererar efterfrågad 
funktionalitet. 

3.5.3 Arkitektur 
Under arkitekturfasen beslutas vilken typ av lösning som ska tas fram för ett specifikt krav. Under 
framställningen av lösningen får beställaren kontinuerliga uppdateringar på hur arbetet fortskrider. 
Beställares inflytande i lösningen är dock mycket mindre än när kraven hanterades, detta då en 
överenskommelse redan är nådd rörande hur slutprodukten ska se ut. Det är dock möjligt att 
beställaren inte accepterar en lösning och då tas en alternativ lösningen fram som presenteras för 
beställaren för en ny utvärdering. 

Varje krav eller delmoment får sin egen arbetsström, detta leder till att utvecklingsteamet 
systematiskt arbetar sig igenom de olika kraven. De olika arbetsströmmarna slutar alla i samma fas, 
detta för att säkerställa att all krav är uppfyllda samt att inget kritiskt glömts. 

Då projektet använder sig av ”incremental build model” kan det tänkas att man behöver backa i ett 
delmoment. Detta hanteras inom den specifika arbetsströmmen och påverkar inte övriga strömmar. 

3.5.4 Design, utveckling och implementation 
I denna fas kombineras alla krav och designen för utvecklingen utförs. När designen är klar utvecklas 
mjukvaran som sedan sätts ihop till den kompletta produkten. 

Då det redan finns ett funktionsdokument har utvecklarna tillgång till en mall över hur den slutgiltiga 
produkten skall se ut. Under tiden som mjukvaran utvecklas skapas dokumentation som beskriver 
hur koden fungerar samt kontinuerlig dokumentation av arbetet. Dokumentation är bland det 
viktigaste i ett utvecklingsprojekt då detta är essentiellt för att man ska kunna stötta mjukvaran i 
framtiden. Om det uppstår problem längre fram i tiden skall det vara enkelt att förstå vad en tidigare 
utvecklare har gjort. 

Under utvecklingen tillämpas versionshantering av kod och dokumentation. Här har 
utvecklingsteamet använt subversionxviii . Under projektet fanns ett ”huvudbygge” där all utveckling 
skedde och all kod har checkats in mot denna. Genom att versionshantera koden via subversion har 
utvecklingsteamet kontinuerligt haft kontroll på koden, och det har inte existerat någon "guerilla 
utveckling" dvs. utveckling som inte ligger i fas med huvudkoden. Tack var detta har inga 
kompatibilitetsproblem uppstått mellan utvecklarnas koder. 

Då något av kraven är redo skickas det vidare till test, vi väntar inte in övriga delmoment innan 
testning påbörjas. Utvecklarna anser att koden bör testas så fort som möjligt då modellen tillåter att 
koden kan skickas tillbaka för rättning vid eventuella fel. 

3.5.5 Test 
I testfasen har produkten kommit så långt att den innehåller stora delar av den slutgiltiga produkten 
och kan därför i sin helhet testas inför slutverifieringen. 

Det är under denna fas som den slutgiltiga acceptansen av koden genomförs, all kod ska kontrollers 
och testas. Funktionerna som levereras jämförs med funktionsdokumentet för att säkerställa att 
leveransen lever upp till kraven och förväntningarna från beställaren. 
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Denna testning är enbart en sanitetscheck som följer den mer rigorös testningen som pågått under 
hela utvecklingsfasen, den görs för att påvisa att funktionalitet fungerar som förväntat samt att fånga 
upp omfattande fel i implementationen. Produkten implementeras sedan i en produktionsmiljö där 
en utvärdering av beställaren görs över hur väl produkten fungerar. 

För att garantera leveransen görs det två olika typer av tester; ST och FT. Ett tredje valbart kundtest, 
KT, kan även genomföras men tas inte upp här då det inte är en del av PDLC. 

ST är ett tekniskt test av kringliggande funktionalitet som inte ingår i produkten. Det som testas är 
bl.a. återställning av databas, installation av mjukvara, kontroll av dokumentation etc. 

 ST (Systemtest) 
o Felhantering 
o Återställning efter krasch 
o Administrering 
o Installation 
o Dokumentation 

FT är acceptanstestet av funktionerna och en verifiering av kraven. Beställaren är ansvarig för att 
utvärdera och godkänna eller avslå FT:en vid leverans. 

 FT (Funktionstest) 
o Test av funktioner 
o Test av användarvänlighet 

3.5.6 Avveckling och överlämning 
Om alla test godkänts och beställaren godtagit leveransen påbörjas avvecklingen och överlämning av 
projektet. 

Detta är dock inte slutet på produktens liv utan den övergår i kontinuerlig drift där egna cykler för 
vidareutveckling och kontinuerligt uppehåll existerar. Utvecklingsteamet gör en överlämning av 
produkten till beställaren som därmed får ta ansvar för den fortsatta driften av produkten. 
Driftsorienterad dokumentation tas fram och sammanställs för överlämning till beställaren 
tillsammans med en genomgång av eventuella frågor som uppkommer vid överlämningen. 

Beställaren uppmanas även att byta befintliga lösenord för att säkerställa att ingen obehörig tar sig in 
på sidan. I samband med detta bör eventuella testinlägg och liknande tas bort av beställaren 
alternativt med viss hjälp av utvecklingsteamet. 

När överlämningen är klar aktiveras projektets avslutningsfas. I denna fas analyseras hur mycket tid 
som förbrukades och det genomförs en evaluering av produkten. Utvecklingsteamet håller även en 
workshop angående lärdomar i projektet där teamet går igenom vad som fungerat bra samt mindre 
bra under projektets livscykel. Under denna workshop sammanställs lärdomarna i ett dokument 
kallat lärdomar. Detta dokument kan sedan användas vid uppstart av nya liknande projekt, på så vis 
kan man i nya projekt dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt och förhoppningsvis undvika 
eventuella fallgropar som andra råkat ut för. 
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4 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka hur en mötesplats med en specialiserad inriktning sätts upp. 
Utvecklingsteamet kommer i projektet undersökta multipla lösningar för hur mötesplatsen kan tas 
fram och sättas upp samt presentera en fungerande lösning. 

Utvecklingsteamet kommer att förklara hur svårigheterna rörande användarvänlighet och upplevelse 
hanteras, detta samtidigt som det ska vara enkelt att använda sidan med fullgoda funktioner. 

Mötesplatsen kommer att till stor del bygga på befintliga lösningar för att undvika att uppfinna hjulet 
på nytt, men även för att hjälpa till att undvika barnsjukdomar. Det är även viktigt att fånga upp och 
hantera beställarens önskemål så att dessa ligger i fokus för vad som ska tas fram.  

När det kommer till mjukvara kommer öppen källkod och egenutvecklad programvara att vara 
grundstenarna i projektet. Utvecklingsteamet kommer ta fram de tekniska komponenter som behövs 
för att uppfylla beställarens krav på bästa sätt. 

Utvecklingsteamet väljer att inte skriva ett eget ramverk då projektet skulle bli för stort. 
Utvecklingsteamet kommer därför att använda befintliga ramverk vilket leder till en undersökning av 
vilka moduler som kan uppfylla en eller flera av beställarens krav.  Utifrån denna plattform kommer 
utvecklingsteamet att välja ut moduler i ramverket som kommer täcka delar av kundens önskemål. 
Det krävs därför att teamet också identifierade vilka delar som inte kan uppfyllas av det befintliga 
ramverket. För att tillgodose dessa krav planerar teamet att skriva nya moduler alternativt att 
vidareutveckla befintliga moduler. 

5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs mer detaljerat information kring vald utvecklingsmetod samt projektmodell. 
Avslutningsvis beskrivs miljön och utvecklingsverktygen som användes i projektet.  

5.1 Utvecklingsmetod 
I projektet användes ”Incremental build model” som utvecklingsmetod. Ett antal utvecklingsmetoder 
utvärderades men ”Incremental build model” valdes då utvecklingsteamet ansåg att metodiken 
skulle kunna leverera goda resultat i projektet och att den kändes naturlig att hantera.  

Metodiken avser att snabbt visa värde, minska riskerna, skapa transparens samt erbjuda en hög nivå 
av anpassningsbarhet mot beställaren av ett projekt.  Den traditionella versionen har modifierats 
något genom att utvecklingsteamet flyttat om hur de olika faserna är placerade för att passa 
projektet enligt nedan. 
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Figur 1: Utvecklingsmetoden 

Metoden är flexibel på följande sätt: 

 Lätt att införa ändringar under projektets gång 
 Visar tidigt värde för beställaren 
 Lätt att testa/felsöka 

Utvecklingsteamet började med att välja ut den bäst lämpade plattformen under Arkitektur fasen. 
Efter att ha valt plattform och ramverk delades kraven från beställaren upp och karaktäriserades, 
varje funktion fick varsin releaseplan. Därefter följde ”incremental build model”-metodiken och en 
iterationskedja genomfördes per funktion. 

5.2 Projektmodell PDLC 
För att hantera produkten från början till slut valdes projektmodellen ”Product Development Life 
Cycle”xix (PDLC). Det är en modell som består av 6 steg där de olika stegen kan variera beroende på 
hur projektet är utformat. 

Modellen tillåter att projektet kan avslutas i vilken fas som helst, t.ex. så kan beslut tas att avsluta 
projektet om projektet inte längre är lönsamt eller om produkten inte lever upp till kraven. 

Alla faser i modellen har ett antal grindhål. Grindhålen är inte stoppande, d.v.s. det är tillåtet för 
delmoment att gå vidare till nästa fas då den valda utvecklingsmetoden sträcker sig över multipla 
faser. 

5.2.1 Faser 
PDLC modellen har blivit modifierad så att faserna ser ut enligt följande: 

 Projektstartup 
o Grindhål – Projektdefinition. 
o Grindhål – Projektplanering. 
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 Krav 
o Grindhål – Krav analyserade och dokumentation. 
o Grindhål – Funktionsdokumentation godkänd av beställaren. 

 Arkitektur 
o Grindhål – Alla krav godkända och redo för utveckling. 

 Design, utveckling och implementation 
o Grindhål – Flertal grindhål för de olika funktionerna.  

 Viss kod går vidare till testning snabbare än annan. 
 All kod ska vara klar innan denna fas kan lämnas. 

 Test 
o ST testad och godkänd 
o FT testad och godkänd.  

 Avveckling och överlämning  

Översikt av projektmodellen med arbetsströmmarna i figuren nedan (obs. alla arbetsströmmar inte 
är definierade i bilden). 

 

Figur 2: Projektmodellen PDLC 

5.3 Kravmetod 
I projektet hanteras initialt kraven enligt följande: 

 Initial inhämtning av krav från beställaren 
 Analys av kraven 
 Uppföljning av kraven med beställaren 
 Framtagning av kravdokumentation 
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 Presentation av kravdokumentation för beställaren 

Efter att kravdokumentationen presenterats och godkänts av beställaren omvandlas kraven till 
funktioner och arbetsströmmar startas för varje enskild funktion. Under projektets gång har 
beställaren möjlighet att lägga fram förslag på nya funktioner samt föreslå ändringar på befintliga 
funktioner. Förslagen analyseras då av utvecklingsteamet som beslutar om förslagen skall godtas 
eller avslås. 

5.4 Dokumentation – formalitetsnivå 
Dokumentationen som producerats under projekts gång består av projektrapporten som innefattar 
hur själva sidan fungerar samt hur den är uppbyggd. Det är förväntat att mottagarens tekniska resurs 
har kunskap i motsvarighet med utvecklarna gällande webutveckling och kan hantera ett 
konfigurerat CMS-system. 

I projektet togs det fram en användarmanual för hur sidan administreras, denna dokumentation 
riktar sig till mindre teknisk kunnig personal. Det har även producerats test-dokumentation av mer 
lättläst karaktär som beskriver lite olika testfall. 

5.5 Miljön och utvecklingsverktyg 
För att utvecklingsteamet skulle ha snabb tillgång till utvecklingsmiljön vid utveckling och test sattes 
miljön upp på utvecklarnas lokala datorer. För att säkerställa att båda utvecklarna brukade samma 
kod användes en synkroniserad datakatalog med versionshantering där all kod checkades in för att 
sedan implementerades i de lokala miljöerna. 

Som utvecklingsplattform användes EasyPhPxx vilket är ett komplett installationskitt med PHP, 
Apache, MySQL och phpMyAdmin. Detta kit var väl lämpat för detta utvecklingsprojekt då alla 
komponenter som behövdes var inkluderade. Version 5.3.0 av EasyPHP användes inledningsvis men 
uppgraderades sedan under projektets gång till 5.3.2. 

För utveckling av kod användes Netbeans IDExxi, ett programmeringsverktyg med funktioner som 
kodeditor, debugger, class browser osv. Netbeans valdes då det passar bra för utveckling av 
webapplikationer i bl.a. Java, PHP och HTML. Utvecklarna hade sedan tidigare även viss erfarenhet av 
PHP-programmering i Netbeans. 

Som datakatalogsverktyg användes TortioseSVN installerat på en Linux server. Datakatalogen var 
ständigt tillgänglig via klientprogramvara tillhörande lösningen som installerats på utvecklarnas 
datorer. På så vis kunde lokal kod synkroniseras, och därmed versionshanteras, till denna datakatalog 
med enkelhet.xxii 

 

Figur 3: Versionshantering i subversion 
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6 Krav 
Inledningsvis fanns generella krav från beställaren som syftade på specifika funktioner som önskades. 
På uppstartsmötet av projektet gick utvecklingsteamet igenom kraven tillsammans med beställaren 
och tog fram en mer tekniskt specifik kravlista som bättre stämde överens med tekniskt avgränsade 
områden. På så vis önskade utvecklingsteamet få en bättre avstämning av utvecklingen gentemot 
kraven. Detta avsnitt beskriver mer ingående den önskade funktionaliteten samt hur dessa krav 
hanterades i projektet.  

Inloggningsfunktion 
För att få tillgång till den nätverksspecifika informationen på sidan t.ex. forum, evenemang osv. skall 
varje medlem få en unik användare på sidan.  

Inbjudningsfunktion 
Beställarens har en inbjudningsprincip för sitt nätverk som innebär att en person måste bli inbjuden 
av någon i nätverket för att bli medlem.  

Det önskas därför en funktion på sidan som kan användas för att bjuda in nya medlemmar till 
nätverket. Denna funktion skall vara något begränsad så att vanliga medlemmar endast kan bjuda in 
3st personer. Beställaren skall dock ha oändligt antal inbjudningar. Inbjudningarna skall vara unika, 
personliga och kunna skickas ut via t.ex. automatgenererade mail till blivande medlemmar. 

Gruppfunktion 
Gruppfunktionalitet önskas för att medlemmarna skall kunna gå med i grupper och finna andra 
medlemmar med exempelvis liknande yrke inom samma geografiska område. Dessa grupper skall 
underlätta lokalt nätverkande runt om i landet. Gruppfunktionaliteten skall även kopplas till forumet 
där varje grupp skall ha en enskild avdelning som endast medlemmarna i gruppen skall ha tillgång till. 
Alla grupper skall vara öppna för samtliga medlemmar. 

Profil 
Varje användare skall ha en profil där uppgifter som namn, mail, yrke, nuvarande titel, olika examina 
osv. kan fyllas i. Via profilen skall användaren kunna knyta sig till andra medlemmar på sidan. 

Uppladdning och säker lagring av CV 
Möjlighet att ladda upp sitt CV på sin profilsida önskas. CV:t skall vara dolt för alla medlemmar utom 
beställaren som skall ha tillgång till alla uppladdade CV på hemsidan via frontsystemet. 

Användargränssnittet 
Sidan skall vara dynamisk och ändras efter; ej inloggad, inloggad, användare, typ av användare samt 
kunna administreras direkt från frontsystemet. 

Som standard är ingen inloggad och då skall endast information om själva nätverket, så som vilka de 
är och vad de står för, visas. En inloggad användare skall få tillgång till allt vad sidan erbjuder via de 
menyer som visas. Användaren skall även få tillgång till en profil där personlig information och CV 
kan lagras. 
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Blogg 
Som ”första sida” önskas en blogg där nyheter och annan information skall kunna publiceras. Denna 
blogg skall klara av att hantera både bilder och text. Äldre inlägg skall sparas och vara tillgängliga 
men döljas från första sidan. Bloggen skall kunna styras via frontsystemet och inte kräva att 
beställaren behöver logga in i administrationsdelen. 

Forum 
Det önskas ett forum där medlemmarna i nätverket skall kunna umgås och samverka. I forumet skall 
det finnas olika avdelningar så som t.ex. "Sthlm" eller "Göteborg" vilket medlemmar skall kunna gå 
med i. Detta bör styras genom en gruppfunktion där användaren ser de avdelningar i forumet vars 
grupp denna är med i. 

Layout & rättigheter - användare 
Layout och rättigheter skall vara uppdelade i tre kategorier, en för varder typ av användare på sidan. 
Den fjärde kategorin, super administratör, har inte tagits med då denna har rätt att göra och se allt. 

Standardanvändare 
Vanliga användare ska ha det "vanliga paketet" vilket är standardutförandet i layouten samt 
läsrättighetspaketet. I detta paket har användaren tillgång till sin profilsida samt de olika delarna på 
sidan via menyer. Dessa användare skall generellt sett endast ha läsrättigheter förutom möjligheten 
att t.ex. skriva kommentarer, skapa inlägg i befintliga forumtrådar osv. De ska inte kunna skapa nya 
blogginlägg.  

Redaktörsanvändare 
Redaktörsanvändare är ett mellanting mellan standard- och administratörsanvändare. Beställaren 
önskar möjligheten att kunna ge förtroende till vissa medlemmar genom att tilldela dem 
redaktörsrättigheter på sidan. Redaktörsanvändarna skall kunna ta bort och lägga till inlägg och 
kommentarer samt administrera forumet. De skall inte kunna komma åt medlemmarnas CV:s eller 
administrationsdelen på sidan. 

Redaktörsanvändarnas layout skall vara väldigt snarlik administratörsanvändarnas förutom att de 
inte ska ha någon länk till administrationsdelen. 

Administratörer 
Administrationsdelen skall vara exklusivt för beställaren samt för tekniska resurser. Här skall 
administratörsanvändarna ha full tillgång till allt på sidan från ett tydligt administrationsperspektiv. 
Beställaren skall kunna editera allt på sidan så som inlägg osv. med tydliga redigeringsmöjligheter 
samt även ha tillgång till att ändra inställningar för t.ex. forum. Denna sida skall huvudsakligen rikta 
sig till IT-kunnig personal som vet hur man administrerar CMS–sidor, gränssnittet behöver därför inte 
vara anpassat för lekmän. 

Administratörsanvändare i frontsystemet ska ha en något annorlunda layout än vanliga användare. 
Via t.ex. en meny ska de ha tillgång till flera, mer avancerade funktioner så som skapa nytt inlägg 
samt genväg till administrationsdelen. Administratörsanvändare ska även ha tillgång till funktioner 
som vanligtvis är dolda för vanliga användare så som att lägga till och ta bort artiklar, inlägg, 
kommentarer osv. direkt på själva objekten. Varje objekt ska därför i administratörslayouten vara 
förknippad men någon form av redigeringsikon förutom menyer och liknande funktioner i CMS:et. 
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Grafisk layout 
Den grafiska layouten skall anpassas enligt den vision beställaren har gällande fonter, färger osv. 

Mass-mailfunktion 
Det skall kunna skickas ut exempelvis nyhetsbrev till samtliga medlemmar direkt från sidan utan 
krånglig administration. 

Databasbaserad livesite 
Sidan skall vara dynamisk och innehålla en databas där information kan lagras, ändras och sökas i via 
både front- och administrationsdelen. 

CMS med olika gränssnitt 
Sidan skall bestå av ett Content Management System (CMS) som har möjlighet att publicera 
dynamisk information. Det skall vara möjligt att ha olika layouts på sidan baserat på vem som är 
inloggad. 

Användarvänlighet 
Stort fokus på att sidan skall vara lätt och smidig att använda, både för administratörer, redaktörer 
och vanliga medlemmar. 

6.1 Övriga krav 
Funktionalitet som bedömdes som mindre essentiell fick bilda en separat lista med krav. Till denna 
lista lades även krav som vi antog att beställaren skulle komma på att de skulle vilja ha och lägga till 
sent i projektet. Vi kom överens med beställaren om att denna lista kunde implementeras vid mån av 
tid och att dessa krav således fick lägre prioritet än övriga krav. 

Individuellt bildarkiv 
Möjlighet för varje användare att skapa egna bildarkiv. 

Individuella bloggar 
Möjlighet för varje användare att på sin profil ha sin egen blogg. 

Individuella mallar 
Medlemmarna skall kunna välja mellan ett antal grafiska layoutmallar för att kunna anpassa deras 
layout av sidan efter tycke. 

Premiumtjänstfunktion 
En betaltjänstfunktion som skall kunna användas till att betala för tillgång till eventuella framtida, 
mer avancerade funktioner. 

Integrering med andra medier 
Möjlighet för medlemmarna att t.ex. logga in på sidan med Facebook-konto osv. Widgets på sidan för 
t.ex. Facebook, Twitter mm. 

Individuell artikelhanterar 
Funktion som gör att medlemmar på sidan kan markera artiklar för senare läsning, en sorts kom-ihåg-
att-läsa-lista. 
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Integrerad videospelare 
Funktion för att kunna lägga upp och publicera videoupptagningar. 

6.2 Nya krav 
Under projektets gång reviderade beställaren de lågprioriterade kraven och valde att lägga till ett 
antal nya krav i den lågprioriterade listan. Önskan var att utvecklingsteamet vid mån av tid skulle 
fokusera på dessa nya krav istället. 

Evenemanghantering  
Det skall vara möjligt för administratörerna av sidan att lägga upp evenemang som medlemmar kan 
ansluta sig till, så som ”workshop på Clarion, Skanstull, Stockholm den 3 september kl. 15:00”. 

Meddelandefunktion 
En meddelandefunktion som möjliggör för användarna att skicka kortare meddelande till varandra. 
Notiser om nya meddelanden osv. skall publiceras för medlemmarna. 

Röstformulär 
Funktion som möjliggör för användarna att delta i röstningar på sidan. Denna funktion skall endast 
visas på förstasidan och användarna skall kunna både rösta och se resultaten på omröstningarna. 

Språk 
Sidan skall visas på svenska istället för på engelska som är standardspråket. 

Kommentarer 
Funktion som gör det möjligt för användarna att kommentera på objekt. Joomla! har en inbyggd 
kommentarsfunktion som beställaren vid en demonstration tyckte var en god idé. Beställaren ansåg 
dock att denna funktion var lite för enkel och tråkig. Det önskades därför en mer avancerad 
kommentarsfunktion. 

6.3 Hantering av krav 
Utifrån kraven från beställaren påbörjades utvärderingen av olika CMS, då detta i sig var ett krav som 
kunde bistå med att uppfylla så många av de andra kraven som möjligt. 

Samtliga krav omvandlades till funktioner och fick, då dessa krav var tekniskt åtskiljbara, varsin 
releaseplan. På så vis kunde kommunikation, planering, modellering, konstruktion och 
implementation skötas separat på ett enkelt sätt för varje individuellt krav. Detta gjorde även att 
arbetsuppdelningen i utvecklingsteamet blev transparant för beställaren som alltid kommunicerade 
med en specifik utvecklare för ett specifikt krav. I de fall då beställaren önskade ändra på ett 
befintligt krav genomfördes en analys av utvecklaren som var ansvarig för kravet för att se om denna 
ändring kunde godtas med hänsyn till komplexitet och tid. Detta gällde även för de nya krav som 
tillkom under projektets gång. 

Om ändringen eller det nya kravet godtogs genomfördes nödvändiga justeringar av kravlistan och 
ändringen implementerades i produkten.  
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6.4 Öppen källkod 
Beslutet togs mellan beställaren och utvecklingsteamet att använda så mycket öppen källkod som 
möjligt för att slippa betala licenskostnader och liknande. Tanken var även att plattformen med stor 
sannolikhet skulle fortsätta att utvecklas av produktens förening om öppen källkod användes. 
Med öppen källkod gav det även utvecklingsteamet möjlighet att göra egna förändringar i befintlig 
kod samt skapa egna funktioner.  
En av nackdelarna med detta var dock att det efter projektets slut inte skulle finns någon leverantör 
med supportavtal som beställaren skulle kunna vända sig till vid eventuella problem och 
uppdateringar. Därför råddes beställaren att vid projektets slut se till att rekrytera en teknisk resurs 
som skulle kunna hantera det tekniska underhållet av implementationen. 
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7 Arkitektur 
Innan det första mötet med beställaren av projektet fick utvecklingsteamet en grov definition av 
visionen för sidan där de mest kritiska kraven fanns med. För att göra en mer definierad kravlista och 
som start på projektet sattes ett uppstartsmöte med beställaren upp. 

På mötet gicks kraven igenom och finslipades tillsammans med utvecklingsteamet då dessa kunde 
komma med specificerade frågor om krav och önskade funktioner. I samband med detta ritades även 
ett koncept för den övergripande designen av sidan upp på papper för att illustrera layouten, samt 
var på sidan man önskade att vissa komponenter skulle ligga. Konceptbilden nedan har 
rekonstruerats i en UI builderxxiii. 

 

Figur 4: Koncept bild av sidan 
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7.1 CMS 
Beställaren önskade att nätverket PERFa skulle bygga på ett CMS system där informationen på sidan 
skulle presenteras på ett smidigt sätt. För att göra detta var tanken att använda serverskriptxxiv som 
generar sidorna och publicerar informationen. Sidorna genereras sedan beroende på underliggande 
data och hur presentationen av denna är uppsatt. Sidorna generas i realtid alternativt från en cache 
om sidan besöks ofta. 

För att utvärdera vad som skulle passa beställaren bäst gick utvecklingsteamet igenom ett antal olika 
CMS-plattformar skrivna med öppen källkod. 

 Joomla!xxv 
 Tiki-Wikixxvi 
 ELGGxxvii 

Under utvärderingen användes kraven som underlag för att se vad som fanns tillgängligt via CMS:et 
och dess förening samt vilka funktioner som utvecklingsteamet själva skulle behöva ta fram. 

7.1.1 ELGG – Utvärderad 
Installation av ELGG var enkel och CMS:et såg någorlunda bra ut, dock talade en del argument mot 
detta CMS så som: 

 Bristande dokumentation runt pluginhantering. 
 Bristande information kring hur ELGG fungerar samt information för att komma igång med 

sidan. 
 Efter tester visade det sig även att det var problem med installationen av produkten 
 ELGG fungerade inte riktigt som beställaren önskade. 

Slutsats: 

 Okej layout. 
 För lite information kring plugins. 

7.1.2 Tiki-Wiki – Utvärderad 
Tiki-Wiki ser snyggt ut och utvecklingsteamet övervägde att använda denna för PERFa. 
Utvecklingsteamet upptäckte dock relativt snabbat att administrationsdelen av CMS:et var för 
komplext för det beställaren önskade.  

Slutsats: 

 Snygg layout. 
 Avancerad hantering av sidan. 
 Troligtvis inte riktigt det som beställaren behöver. 

7.1.3 Drupal – Utvärderad 
Drupal är stort men mer komplicerat än Joomla!. Det saknas flertalet av de moduler som skulle 
behövas för att uppfylla målen så som motsvarigheter till Community Builder och Winged 
Messenger. Troligtvis även lättare för beställaren att hantera Joomla!. 

Slutsats: 
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 Stor lösning. 
 Saknar vissa kärnmoduler som skulle behövas. 
 Mer komplext och inte lite väldokumenterat som Joomla!. 
 På andra plats. 

7.1.4 Joomla! – Vald lösning 
Joomla! är en av världens största öppen källkods CMS-lösningarxxviii med en mycket stor 
användargrupp och förening som driver utvecklingen framåt. Kärnan i Joomla! är väldigt simpel och 
saknar många av funktionerna som beställaren efterfrågar.  Detta var dock inget problem då 
föreningen tillhandahöll många moduler och plugins som projektet kunde använda sig av eller 
modifiera för att tillgodose kraven. 

Själva hanteringen av Joomla! är inte jättekomplex efter det att sidan och layout har skapats första 
gången. När detta är klar så är det enkelt att utöka med flera menyer och artiklar. Artiklar skapas 
enkelt från frontsystemet utan att gå in i något redigeringsläge. 

Det finns även gott om dokumentation rörande hur Joomla! fungerar samt även en hel del om API:et. 
Detta gör att det enkelt går att utveckla egen kod som integrerar med Joomla!-kärnanxxix.  

Det som utvecklingsteamet såg som det mest positiva med Joomla! var att modulen CB (Community 
Builder) fanns tillgänglig. Detta gjorde att utvecklingsteamet valde att gå vidare med Joomla!. CB är 
en komponent som tillför ett profilsystem, login funktioner samt konfigurerbara rutor och 
informationsfält utöver Joomla!s standardfunktioner som är väldigt spartanska. 

Slutsats: 

 Okej administrering 
 Stor användargrupp med gott om plugins och moduler 
 Community Builder (tillför många av funktionerna som efterfrågas) 

7.2 Övergripande struktur 
Efter att det första mötet slutförts, och med inputen från beställaren, påbörjades en djupare 
undersökning gällande vilka komponenter som skulle kunna användas för att uppfylla beställarens 
krav. Dessa sammanställdes sedan i en lista där varje krav motsvarade en iterativ arbetsström.  
 
Krav Modul Plugin 
CMS, Livesite, databasbaserad, 
grafisk layout 

Joomla!  

Login Community Builder  
Profil Community Builder Diverse CB plugins 
Grupper Community Builder Group Jive 
Galleri Joomla! Very Simple Gallery Plugin 
Forum Kunena  
Evenemang EventList  
Inbjudningar Winged Messenger Pro CB wm pro, perfa_invite och 

modiferad kod 
Blogg Joomla!  
Meddelanden UddeIM PMS UddeIM 
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Röstning Poll Manager  
Layout och rättigheter Joomla!  
Gränssnitt Joomla!  
Uppladdning av CV Joomla! + perfa_download  

Tabell 1 

Utifrån de komponenter som skulle uppfylla beställarens krav ritades en detaljerad modell som 
beskriver hur de olika komponenterna samarbetar med varandra för att leverera önskad funktion. 

 

Figur 5 Uppbyggnad av sidan 
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7.3 Förändringar under projektets gång 
Under projektets gång framförde beställaren att vissa krav inte var lika aktuella längre, då beställaren 
fått god inblick i utvecklingsarbetet och sett sidan växa fram under flera demonstrationer. 
Beställaren fick även under projektets gång andra idéer som de hellre önskad skulle ingå i 
slutprodukten vilket kom att bilda listan av nya krav. Utvecklingsteamet gjorde då en avvägning 
gentemot tid i projektet och bedömde om dessa kunde utföras inom avsedd tid utan att negativt 
påverka andra funktioner på sidan. I de fall det fanns gott stöd för dessa funktioner i Joomla! eller via 
moduler från föreningen valde utvecklingsteamet att införa dessa funktioner istället för att 
implementera fler av de krav som stod på den lågt prioriterade listan, detta för att möta de nya 
önskemålen. 
I vissa fall skedde små förändringar av redan definierade krav. Även här gjordes en avvägning men då 
dessa ändringar oftast rörde konfiguration och inte handlade om förändringar i funktionaliteten 
godtogs de alltid. Ett exempel på detta är designen på sidan där kravet endast var att layouten skulle 
vara enligt beställarens önskemål. Här gjordes ett flertal justeringar i designen under projektets gång 
då beställaren i projektstarten inte hade en helt klar bild över hur sidan skulle se ut. 

7.4 Säkerhet 
Säkerhet för webbsidor är extremt viktigt och får inte glömmas bort när planen är att publicera sidan 
på internet. Sidägare med sidor som kan tänkas bli utsatta för angrepp bör investera i en bra 
underliggande hårdvara samt mjukvara, då det är mist lika viktigt för att undvika att illvilliga kommer 
åt sidan. 

Då det regelbundet upptäcks nya säkerhetshål i olika implementationer, plattformar och protokoll så 
bör sidägare alltid hålla sig uppdaterad rörande säkerhetsläget på internet. T.ex. så upptäcktes 
nyligen en bugg kallad heartbleedxxx som är ett väldigt allvarligt säkerhetshål i den vanliga SSL/TLS 
tjänsten för kryptering på nätet. 

I projektet användes Joomla! för att skapa själva hemsidan. Genom att använda sig av ett känt CMS 
får man tillgång till alla andra användares återkoppling och buggrapportering. Det finns multipla 
källor som kontinuerligt uppdateras med information rörande dessa, exempelvis: 

 http://www.joomlaexploit.com/
 http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews
 http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityVulnerableExtensions 

  
Genom att vara aktiv och följa säkerhetsråden går det oftast att undvika att sidan blir negativt 
påverkad vid en attack. Joomla! är dock en såpass stor produkt att det kan tänkas att sidan råkar illa 
ut om inte de senaste uppdateringarna installeras. Det finns illvilliga individer som bara är ute efter 
att förstöra och som använder sig av redan befintliga buggar. Ofta behöver individen inte ha någon 
som helst kunskap utan det räcker gott och väl med att bara följa instruktioner. Det är då viktigt att 
ha en bra återställningspolicy för att säkerställa att det är möjligt att återgå till ett tidigare känt läge 
om olyckan är framme. 

Projektet har inte innefattat något arbete rörande underliggande infrastrukturs säkerhet eller 
backuphantering då dessa inte innefattats av kraven, detta åligger således kunden att tillgodose efter 
eget önskemål. 
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8 Design, utveckling och implementation 
När utvecklingsteamet påbörjade design, utveckling och implementationsfasen fanns en god idé om 
vad som skulle behöva genomföras först. Teamet hade redan testat de olika CMS-systemen samt 
även skrapat på ytan av Community Builder-modulen. Detta ledde till att utvecklingsteamet valde att 
starta med arbetsströmmen för CB först, något som gjordes direkt efter att Joomla! installerats. 
Övriga arbetsströmmar aktiverades parallellt för att teamet inte skulle fastna på något av kraven. 
Inledningsvis prioriterades dock Community Builder. 

Om en av utvecklarna fastnade på något under arbetets gång lämnades problemet över till den andra 
utvecklaren. En utvärdering gjordes då om detta var något som kunde lösas på egen hand eller om 
både skulle ta tag i problematiken och genomföra en mer djupgående analys. På så vis önskade 
utvecklingsteamet effektivisera arbetet och minska risken för att någon av arbetsströmmarna skulle 
köra fast. Detta tillvägagångssätt hjälpte utvecklingsteamet att identifiera och avlägsna buggar 
snabbt och effektivt. Det bidrog även till en aktiv kommunikation mellan utvecklarna och gav båda en 
bättre överblicksbild över implementationen. Alla arbetsströmmar hade dock en fast huvudansvarig 
som drev arbetet framåt. Se figur 1. 

8.1 CB (Community Builder) 
Community Builderxxxi är en modul för att bygga mötesplatser där folk kan träffas, prata och dela med 
sig av information. CB är skriven med öppen källkod precis som Joomla! men med ett fåtal premium 
funktioner. CB API:et är enkelt att använda sig av och integrerar väldigt bra med Joomla!. 

CB är nästan som ett eget CMS då det finns ett stort utbud av plugins som utökar funktionaliteten. 
Det finns även en stor mängd inställningar på både profil- och övergripande nivå. 

8.2 Profiler 
CBs profilfunktion kan sättas upp på två olika sätt. Antingen samlas uppgifterna på en och samma 
sida som i figuren nedan eller i tabbar.  

Utvecklingsteamet valde i samråd med beställaren att använda sig av det tabulariska läget då det var 
snabbare och smidigare att använda tabbarna. Det räcker med att klicka på tabben av intresse istället 
för att scrolla ner i en lång lista vilket var det andra alternativet. 

 

Figur 6: Listvy 
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Figur 7: Tabularisk vy 

I figur 7 illustreras hur profilen är uppdelad. Dessa tabbar är kopplade mot ett större antal 
underliggande fält som innehåller olika typer av data. Det är även möjligt att skapa egna tabbar som 
kör egen kod eller unika moduler. 

Definera en TAB 
som ska användas

Fält
Forum

Fält
Fil fält

Fält
Grupp plugin

Fält
Vanligt text

 

Figur 8: Uppbyggnad av profil 

 

 

Figur 9: Tabhanteraren 

För att skapa en profillayout i CB måste först olika tabbar skapas t.ex. tabben Resumé. 
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Figur 10: Tabeditorn 

Figur 10 innehåller information om Resumé tabben, hur denna visas och vilka som skall kunna se den. 
Då tabben i sig självt inte innehåller särskilt mycket information är det viktigaste här att tabben är 
aktiverad och publicerad. Det intressanta är de fält som ska visas under tabben. I figuren nedan visas 
CB File Manager som används för att skapa och hantera de olika fälten som sedan kopplas till tabben 
Resumé. 
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Figur 11: Fälthanteraren 

Olika typer av fält kan enkelt skapas, t.ex. 

 Text 
o Där man kan fylla i fritext. 

 Registerval 
o En fördefinierad lista av val. 

 Bilder 
o Där man kan ladda upp t.ex. en profilbild. 

Fälten sorteras sedan efter den ordning som de ska presenteras i. 

 

Figur 12: Fältsorterting 

Det är även väldigt enkelt att inaktivera fält om så önskas, genom att klicka ur ”publish” döljs fältet 
på alla profiler. 

Uppbyggnad av profil 
Detta stycke illustrerar några av de tabbar och fält som skapats upp via CBs tab- och fälthanterare i 
profilen för medlemmarna. 
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Figur 13: Kontakttabben 

Kontaktfliken samlar medlemmarnas kontaktnät och det syns även vilka som är online. Det går enkelt 
att skicka meddelanden genom att klicka på ”PM” funktionen från UddeIM (PM). 

 

Figur 14: Klotterplanket 

Klotterplanket fungerar som en mini-blogg där medlemmarna kan lägga upp kortare meddelanden. 
Det är även möjligt för andra medlemmar att lägga upp meddelanden på någon annans klotterplank. 
Denna funktionalitet kom att delvis fylla det lågprioriterade kravet för individuella bloggar efter att 
utvecklingsteamet upptäckt och demonstrerat denna funktionalitet för beställaren. 
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Figur 15: Forumentabben 

Forumtabben visar de senaste foruminläggen som användaren gjort. 

8.3 CV 
Det ska finnas möjlighet för alla medlemmar att ladda upp ett CV i profilen. CVet kan sedan alla som 
är inloggade se men det är dock bara beställaren som kan läsa själva PDF:en. Se skillnaden mellan 
figurerna 16 och 17 nedan. 

 

Figur 16: Vy med rätt att ladda hem CV 

För att göra denna funktionalitet tillgänglig så används ett CB plugin som heter ”CBFileField”. Detta 
plugin skapar en nerladdningslänk på profilen efter att ett CV laddats upp. När filen laddas upp så 
byts namnet på filen till ett nytt automatgenererat namn för att man inte ska kunna gissa vad någons 
CV heter bara genom att veta namnet på filen. 
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När filen väl är uppladdad kan den laddas hem via profilen eller även via en http-länk. Via http-länken 
kan den laddas ner utan att någon inloggning krävs, dock så måste länken tas från ett konto som varit 
inloggat och som dessutom har rätt att läsa filen. Denna funktionalitet var inte önskvärd så nedan 
beskrivs de ändringar som genomfördes. 

Det första som ändrades var koden som presenteras på länken, d.v.s. vad som visas när man håller 
muspekaren över filen. Förändringen som lades till var att det blir en extra check gällande vilka 
rättigheter medlemmen som tittar på profilen har. Om konton enbart är en vanlig användare så syns 
inte någon länk utan bara att det finns ett CV upplagt. Beställaren och ägaren av profilen har 
tillräckliga rättigheter att ladda ned CV:et så för dem visas länken. I figur 17 illustreras hur det ser ut 
för någon som inte har rätt att ladda ned CV:t. 

 

Figur 17: Vy utan rätt att ladda hem CV 

Denna ändring var dock inte det enda som genomfördes utan även funktionaliteten för nedladdning 
av CV ändrades. Det ska inte vara möjligt att ladda ner CVet med en länk utan att användaren har 
korrekta rättigheter samt är inloggad på sidan.   

För att implementera denna funktion valde utvecklingsteamet att skapa en Joomla!-komponentxxxii 
som hanterar nerladdningen av just dessa CV. Genom att låta PHP koden skicka filen som efterfrågas 
finns möjligheten att blockera mappen där filen ligger lagrad för direkttillgång från internet. Denna 
modul skrevs med hjälp av CB API:etxxxiii samt Joomla!s egna APIxxxiv, se bilaga för programkod. 

Med denna lösning är det inte längre är möjligt att genom en direktlänk ladda ned CV:t. Användaren 
som efterfrågar filen måste vara inloggad på sidan. Det görs även en rättighetscheck som kollar 
vilken användargrupp användaren är medlem i. 
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Figur 18: Flödesschema för nedladdning av CV 

Denna typ av hantering där ett serverskript hanterar filnedladdning är en bra lösning då en bättre 
kontroll på nerladdningar önskas. Det är enkelt att utöka modulen så att en logg skrivs när en fil 
laddas ner samt av vem. 

Övriga lösningar på problemet. 
Det är möjligt att den grundläggande funktionaliteten egentligen räcker till då filnamnet som 
genereras är uppbyggt av tjugo automatgenererade alfanumeriska tecken. Med tanke på detta så är 
det relativt svårt att lista ut den exakta länken. Utvecklingsteamet tyckte dock att det behövdes 
bättre säkerhet kring CV funktionen och därför valdes den beskrivna lösningen. 

Utvecklingsteamet satte även upp .htaccessxxxv filer som blockerar alla externa förfrågningar av filer. 
Tack vare detta går det inte att komma åt filerna utan korrekta rättigheter eller direkt tillgång till 
servern. 

En .htaccess fil placeras i mappen för CV:ns och fungerar som en lokaliserad konfiguration för Apache 
servern, och skriver över standardkonfigurationen för just den mappen. För att använda .htaccess 
filer behöver även Apache-servens huvudkonfiguration ändras så att de lokala filerna läses in. 

Denna lösning fungerar bra ihop med de PHP script som exekveras direkt på servern då dessa räknas 
som lokala anrop. Det går även att göra liknande inställningar på IIS servrar, om rätt version av IIS är 
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installerad. Där görs förändringarna i ”serverinställningarna”xxxvi och istället för .htaccess filer 
används web.config-filerxxxvii som fyller en liknande funktionalitet. 

8.4 Grupper 
För att implementera gruppkravet valde utvecklingsteamet att använda modulen Group Jive(GJ)xxxviii. 
Detta är en modul som utvecklas av samma förening som ansvarar för CB och i nästa stora release av 
CB (2.0) kommer GJ att vara fullt integrerad i CB.  I versionen som användes under projektet var 
Group Jive fortfarande ett CB plugin, "CB GroupeJive". Figur 19 illustrerar hur det ser ut när GJ är 
installerad. 

 

Figur 19: CB Grupjive 

GJ integrerar även med den valda forumlösningen Kunena. Integration mellan GJ och Kunena låter 
varje grupp ha ett eget forum som bara gruppens medlemmar kommer åt. 

I GJ kan medlemmar enkelt skapa grupper alternativt begränsas detta till att enbart 
administratörerna tillåts göra det. Beställaren önskade att inga medlemmar skulle kunna skapa egna 
grupper så GJ konfigurerades för att endast tillåta detta för administratörerna. 

Efter att grupperna skapas finns det två olika lägen, antingen så är de "Öppna för alla" eller 
"stängda". I de stängda grupperna behövs det en inbjudan för få gå med. Beställaren ville dock att 
alla grupper skulle vara öppnat så detta alternativ valdes. 
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Group Jive konfiguration 
Groupejive är uppbyggt i en liknande hierarkisk struktur som CB; grupperna skapas i olika kategorier 
där kategorierna kan vara t.ex. "sport" och "litteratur". I dessa kategorier skapas sedan grupperna 
upp.  

 

Figur 20: GJ kategorier 

När kategorierna skapats så är själva grupperna redo att skapas. Detta görs antingen från 
frontsystemet eller från administrationsdelen. I denna implementation skapas grupperna enbart från 
administrationsdelen då detta är smidigare och ger en bättre överblick. 

Då medlemmarna inte skulle kunna skapa några grupper själva inaktiverades skapande av grupper 
från frontsystem för medlemmarna.  

 

Figur 21: Kategorihanteraren för GJ 

GJ konfigurerades sedan för att använda Kunenas redan definierade forum-struktur (figuren 22 visar 
grupper i forumet). Det sattes även upp en integration mellan GJ och Kunena vilket gjorde att när en 
ny grupp skapades så skapades även ett nytt forum enbart för gruppens medlemmar. 

 

Figur 22: Kuena-GJ integration 
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8.5 Inbjudningslösning 
Beställaren önskade en inbjudningsfunktion istället för att personer skulle kunna registrera sig själva. 
För att komplettera detta önskades även funktionen att redan registrerade användare ska kunna 
bjuda in andra utomstående. På så vis skall bara de som blivit inbjudna kunna gå med i nätverket. 
Beställaren ville även att varje användare endast skall kunna bjuda in tre utomstående personer. 
 
Varken Joomla! eller Community Builder (CB) erbjöd denna typ av funktionalitet, även om det fanns 
en 3e parts plugin till CB, CB Simple Invitationxxxix. CB simple invitation tillhandahåller funktionen att 
skicka inbjudningar men saknar tyvärr den essentiella funktionaliteten som efterfrågades då den 
endast skickar mail som annonserar om sidan. CB simple invitation innehåller inte heller 
funktionalitet som kräver att en kod används vid registrering och på så vis är registreringen då öppen 
för allmänheten. 

Lösningen krävde en inbjudningsfunktion där varje mottagare får en kod som sedan kan användas för 
att registrera sig på sidan med. Lösningen kräver även att registrering skall vara omöjlig utan en 
specifik individuell kod. På så vis utesluts alla som försöker registrera sig på sidan utan att ha fått en 
inbjudan. 

Winged Messanger 
Winged Messenger Pro (WMP)xl löste delvis detta problem då komponenten skickar inbjudningar 
med en specifik individuell kod. WMP tillhandahåller även en plugin (CB wm pro) för CB som kollar 
efter en inbjudningskod vid registrering. Pluginen tvingar CB att endast acceptera registreringar från 
personer som blivit inbjudna samt gör en kontroll vid registrering för att verifierar att 
inbjudningskoden är korrekt. 

Inbjudningarna i WMP är dock begränsade på ett sådant vis att endast n antal inbjudningar kan 
skickas per dag, något som inte var önskvärt då kravet var att avgränsningen skulle vara individuell 
och permanent dvs. n antal inbjudningar totalt. Dessutom behöver vissa medlemmar kunna skicka ut 
inbjudningar till hela sitt kontaktnätverk, helst vid samma tidpunkt. 

 

Figur 23: Väntande inbjudningar 

Då komponent inte stödde detta krävdes det att koden behövde modifieras och därtill även ett nytt 
plugin för CB som skulle hantera antalet inbjudningar. Utvecklingsteamet tog därför fram ett nytt 
plugin för detta kallat plug_perfainvite. 

Figur 24 illustrerar vad som sker gällande WMP vid registrering och vid skickande av nya 
inbjudningar.  
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Figur 24: Flödesschema för inbjudningar 

Pluginen plug_perfainvite fungerar så att den tar reda på användarens ID vid registrering och skapar 
efter registrering ett fält i databasen kopplat till den nya användaren. Den sätter även 
standardvärdet till tre. Detta standardvärde kan ändras av någon med tillräckliga rättigheter i 
pluginets administrationsdel. 

Koden i WMP modifierades så att den bortser från det ursprungliga värdet, inbjudningar per dag, och 
läser istället av inbjudningsfältet i databasen hos korresponderande användare för att se om denne 
har några inbjudningar kvar. WMP reducerar sedan användarens inbjudningsfält i databasen med 1 
efter att en inbjudan skickats.xli 

Ett personifierat utskick i stil med hemsidan layout skapades där information om nätverket och själva 
inbjudaren presenterades tillsammans med en personlig text från inbjudaren. I mailet följer det även 
med en individuell automatgenererad kod som krävs under registreringen. 

WMP har ett något mer avancerat gränssnitt i administrationsdelen där man kan hantera alla 
inbjudningar och se befintlig status på dessa. Här visas alla skickade inbjudningar och så länge de 
existerar i databasen förhindrar det även att samma person blir inbjuden flera gånger. Beställaren 
kan radera befintliga inbjudningar som inte aktiverats så länge som personen i fråga inte redan 
registrerat sig på sidan. Här går det även att konfigurera mallar för inbjudningsutskicken som baseras 
på vilket språk sidan visas på (visas sidan på engelska skickas den engelska mallen istället för den 
svenska). 
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Se bilaga för modifierad kod och plugin. 

CB Winged Messenger plugin 
Inbjudningslösningen skall innebära att samtliga användare från början har tre stycken inbjudningar 
till sitt förfogande. Dessa inbjudningar skall aktiveras när man registrerar sig som medlem på sidan. 

Utvecklingsteamet kom fram till att det bästa sättet att lösa detta var att använda sig av befintliga 
tabeller och funktioner i CB. För inbjudningarna skapade utvecklingsteamet ett nytt fält i "CB Field 
Manager" kallat ”Inbjudningar kvar” som kopplades till profilen. 

 

Figur 25: Fältet för inbjudningar 

För att medlemmarna själva inte skulle kunna editera fältet skapades det med endast läsrättigheter 
från frontsystemet. Fältet skapas automatisk på profilen och kan inte editeras förutom av en 
administratör i administrationsdelen. 

För att leva upp till kravet om just tre inbjudningar valde utvecklingsteamet att utveckla en plugin 
som skulle hantera detta. Pluginet använder CB:s API och genom detta konfigureras hur många 
inbjudningar en ny medlem skall få vid registrering. Pluginet som togs fram döptes till Perfainvitexlii. 

Perfainvite är ett relativt simpelt plugin som sätter det redan definierade fältet i databasen till det 
värde som specificeras i pluginets administrationsdel. 

 

Figur 26: Administrationsdelen för perfa_invite 

Då pluginet är utvecklat mot CB:s API kan det lätt integreras med CB för att användas när en profil 
skapas. När en ny medlem registrerar sig på sidan triggas därför perfainvite av en CB-händelse, 
”onAfterUserRegsistration”. Detta innebär att perfainvite exekveras när en ny medlem slutför 
registreringen och sätter då antalet inbjudningar till det specificerade värdet i användarens nya 
profil. Enligt utvecklingsteamet var detta ett smidigt sätt att lösa problemet på. Nedan har flödet för 
perfainvite illustrerats i ett flödesschema. 
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Figur 27: Flödesschema för pluginet perfa_invite 

Utvecklingsteamet tog även fram ett alternativ till ovan valda lösning som innefattade att en ny 
fristående tabell skulle skapas i SQL-databasen. Denna skulle då innehålla fälten ”användarID, antal 
inbjudningar” som skulle kunna sättas ihop med användarID i CB och på så vis bli läst av 
inbjudningslösningen. 

Utvecklingsteamet ansåg dock att denna lösning skulle vara lite för omfattande och såg ingen 
anledning till att skapa en ny tabell i databasen som det inte fanns någon hantering av. Om 
utvecklingsteamet valt denna lösning skulle även ett till plugin behövts utvecklas för att hantera 
tabellen. Fältet ”inbjudningar kvar” hade inte heller synts i profilen då fältet inte ingått i CB:s 
definierade tabeller. 

Den ursprungliga lösningen valdes då fältet är synligt i profilen för medlemmen och då administration 
av inbjudningarna kan skötas på ett enkelt sätt av administratörerna via CB User i 
administrationsdelen. 

 

Figur 28: Administrationsdelen av profilen som visar restrerande inbjudningar 

När denna lösning var implementerad kunde utvecklingsteamet använda fältet ”inbjudningar kvar” i 
inbjudningsmodulen WMP. 

8.6 Forum 
Hemsidan skall ha ett forum dit grupperna automatiskt knyts då de skapas. Utvecklingsteamet 
jämförde komponenterna Agoraxliii, Kunenaxliv och Simplest Forumxlv för denna funktionalitet. 
Simplest forum valdes bort då det ansågs för enkelt för att uppfylla den funktionalitet som 
efterfrågats. Både Agora och Kunena är stora forum med mer avancerad funktionalitet och 
undersöktes närmare. Agora valdes bort som lösning då komponenten som valts för att sköta 
grupper (CB) integrerade tillfredställande med Kunena. Med hjälp av denna integration kan all 
information i forumet om medlemmen hämtas från CB. 
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Beställaren önskade även att grupper skulle få sina egna forumtrådar och att dessa skulle vara 
exklusiva för den specifika gruppen. Kunenas integration mot GJ går att konfigurera på ett sådant vis 
att när en ny grupp skapas så skapar Kunena en separat forumtråd till denna grupp. Med hjälp av 
gruppkomponenten visas endast de gruppforum vars grupp man är medlem i. Denna funktion var 
önskvärd för beställaren och valet blev därför Kunena. 

Kunena har ett eget, mer avancerat GUI-del i Joomla!s administrationsdel. Det är här själva forumet 
samt alla trådar kan konfigureras och hanteras. Majoriteten av administrationen och självklart den 
normala forumfunktionaliteten sköts från frontsystemet medan mer avancerade inställningar och 
konfigureringar sker från administrationsdelen så som tillgångar, layout, statistik samt mer tekniskt 
administrativa bitar. 

 

Figur 29: Administrationsdelen av Kunena 

8.7 Rättigheter och användare 
Då sidan skulle vara privat och exklusivt till för medlemmar hade beställaren stort fokus på att 
rättigheterna på sidan skulle överensstämma med den vision man hade av organisationen. 
Då Joomla! kommer konfigurerad med 8 olika användargrupper som har olika uppsättning av 
rättigheter på sidan valde utvecklingsteamet att använda dessa istället för att skapa egna då de till 
viss del hade rättigheter tilldelade till sig och dels passade bra benämningsmässigt för sidans syfte. 
 

1. Public 
2. Registered 
3. Author 
4. Editor 
5. Publisher 
6. Manager 
7. Administrator 
8. Super administrator 

 
Då utvecklingsteamet i samband med beställaren gick igenom hur rättighetsuppsättning skulle se ut 
på sidan utarbetades 4 olika klasser av användare. 
Beställaren ville själva vara administratör på sidan med stora möjligheter att ändra vad de ville men 
utan att kunna förstöra något i tekniskt avseende. Med det som utgångspunkt ville beställaren även 
ha en användarnivå som låg över beställaren. Denna skulle användas av en teknisk resurs för drift och 
teknisk administration av sidan. 
Detta ansåg utvecklingsteamet korrelerade med grupp 7 och 8. 
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Utöver detta önskades mer avancerade användare som skulle kunna t.ex. redigera och lägga upp 
egna inlägg. Man vill dock inte att dessa användare skulle kunna ändra för mycket och beställaren 
önskade då en avgränsning till att layouten och själva upplägget på sidan endast skulle kunna 
redigeras av beställaren själv, dvs. administratörer. 
Utvecklingsteamet ansåg att denna typ av användargrupp korrelerade med grupp 6. 
 
Alla användare som inte passade in i dessa grupper bedömdes vara vanliga användare som endast 
skulle kunna skapa kommentarer, skriva i forumet och sköta sin egen profil. 
Då inga användare som inte var registrerade skulle kunna se eller göra något på sidan beslutades det 
att inga publika användare skulle förekomma. Det naturliga valet blev då att använda användargrupp 
2 för dessa standardanvändare. 

8.8 Massmail 
Beställaren önskade en begränsad massutskicksfunktion, dvs. något som bara de skulle kunna 
använda, för att skicka ut nyhetsbrev eller liknande till samtliga användare i ett svep. 
På så vis önskade man nå ut till ett stort antal medlemmar och sprida nyheter om inlägg och 
evenemang. 
 
Joomla! kommer installerat med en massutskicksfunktion redan på plats. För att använda funktionen 
krävs dock att man konfigurerar SMTP-inställningarna i loginsettings.php. 

 
Figur 30: Administationsdel för massmail 

Härifrån kan man välja vilka användargrupper man vill skicka till samt författa sitt utskick i antingen 
text eller html. Nedan visas ett simpelt testutskick gjort via funktionen.  
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Figur 31: Simpelt massmailsutskick 

8.9 Kommentarsfunktion 
Ursprungligen låg denna funktion inte med i kravlistan men då sidan tog form önskade beställaren att 
medlemmarna skulle kunna skriva kommentarer på artiklar och blogginlägg. En inbyggd 
kommentarsfunktionalitet finns inkluderad i Joomla! men då beställaren och utvecklarna tillsammans 
tittade på denna funktion ansågs den väldigt simpel och erbjöd inte många av de editeringsval som 
normalt förväntas av en sådan funktion. 
Med anledning av detta valdes modulen JCommentsxlvi vilket är en mer utbyggd kommentarsplugin 
med möjligheter att formatera text, lägga till länkar och bilder osv. 
För att integrera JComments med olika delar av sidan i Joomla! användes kompletterande plugins 
skapade för olika ändamål. 

 User – Jcomments gör att användarspecifik information hämtas och läggs in i kommentaren 
när man skapar en kommentar med JComments. 

 System – Jcomments gör JComment tillgängliga för Joolma! i sig. 
 Content – Pagebreak gör att man kan skapa dynamiska ”läs mer” länkar var som helst i 

artikeln istället för att hela texten visas direkt. 
 Content – Jcomments gör JComments tillgänglig för att använda för artiklar på sidan. 
 Editor – Jcomments ON/OFF är två plugins som gör att man kan tagga artiklar för att slå 

av/på JComments för just den artikeln 
 
I bilden nedan visas även pluginet TinyMCE vilket är en enkel WYSIWYG editor, med separat 
konfiguration. 
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Figur 32: Kommentarer 

 
JComments har ett mer avancerat administreringsverktyg i administrationsdelen, där konfigureras 
vilka som får kommentera och på vilka platser på sidan det går att skriva kommentarer på. Speciella 
”koder” kan anges för att generera exempelvis Youtube ikoner och simleys. 
Mer administrativa funktioner som hantering av inlagda kommentarer och konfigurering av de 
funktioner som JComment erbjuder hanteras även här.  
 

 
Figur 33: Administrationsdelen av JComments 

8.10 Layout och användargränssnitt 
Template manager är verktyget i administrationsdelen som gör att man kan ställa in den visuella 
layouten på sidan via mallar. Mallarna kan laddas ned färdiga från Joomla!s förening och anpassas 
efter behov eller skrivas från grunden om så önskasxlvii. Vissa utvecklare säljer även mer grafiskt 
avancerade mallar via föreningen.  
 
Produkten använder mallen RocketThemeAfterburnerxlviii som modifierats enligt beställarens 
önskemål på färg, toningar och fonter. 
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Menyer 
Menyerna och innehållet i menyerna konfigureras via Joomla!s inbyggda Menu Manager. När en 
meny skapas i Menu Manager skapas även en modul, då menyerna hanteras som enskilda moduler i 
Joomla!. Via Menu Manager går det sedan att lägga till flera menyval så som länkar till andra 
moduler, eller mer dynamiskt innehåll som t.ex. visar inloggade användare på sidan. 

Via modulen som skapas i samband med menyn kan man sedan ställa in var menyn skall ligga på 
sidan, vilka som skall kunna se den, aktivera och avaktivera menyn osv. Här nedan visas modulen för 
menyn Login som visas till vänster på sidan för alla som går till sidan. 
 

 
Figur 34: Hantering av menyer 

Med Modul Manager kan man även administrera vissa vanliga moduler som inte har ett eget 
avancerat administrations-GUI. De mer avancerade modulerna som t.ex. Kunena länkas till ett 
menyalternativ med en statisk länk medan modulhanteraren har den inbyggda funktionen att kunna 
bestämma var på sidan moduler skall publiceras och på vilket sätt. 

Realisering av layouten 
Under projektets gång, då sidan periodvis demonstrerades för beställaren, förändrades visionen 
något över hur sidan skulle se ut. Mest noterbart är att huvudbilden i konceptet byttes till en logga 
med text och huvudbilden flyttades till bannerplatsen under huvudmenyn. I panelen till höger valde 
man att lägga till grupperingar så som syns i figur 35; Medlemmar online och Reklamannonser. 
Grupperingarna i den högra panelen är även dynamiska istället för en statisk lista, och visas inte om 
de inte har något innehåll. Panelens innehåll ändras även beroende på var på sidan man befinner sig. 

  

 
Figur 35: Layout av sidan jämfört med konceptet av sidan 



47 
 

Feedback till moderatorerna 
För administratörer och moderatorer visas en dynamisk flik kallad feedback där meddelanden som 
kräver en administratörs godkännande visas. Typen av information kan t.ex. vara en notis om 
godkännande när en ny grupp läggs upp eller godkännande av en ny profilbild. Visst innehåll måste 
även granskas innan det blir publikt på sidan och meddelanden om dessa förekomster visas här. När 
innehåll blir godkänt eller nekat skickas även en notis till medlemmen som lade upp innehållet om 
nuvarande status. 

 

Figur 36: Feedback till moderatorerna samt utskick 

Sektioner, kategorier och artiklar 
Joomla!s artikelhanterare är uppbyggd enligt en hierarkisk trädstruktur där artiklar kan delas in i 
sektioner och kategorier. Som ett exempel skapas en sektion kallad Blogg, till denna läggs sedan två 
olika kategorier, Ludvig och Viking. När någon i teamet då lägger till en artikel finns valet att välja 
vilken sektion och kategori som artikeln skall tillhöra.  På så vis blir det lättare att hitta artiklar på 
sidan genom att använda kategorier och sektioner i sin sökning. 
 
Beställaren önskade en förenklad version av detta då sidans alla artiklar skulle delas in i tre sektioner, 
blogg, galleri och statisk information, där statisk information syftar på information om nätverket och 
liknande. Genom att välja kategori vid skapandet av en ny artikel kunde då beställaren välja var på 
sidan som artikeln skulle dyka upp, galleri eller blogg samt om artikeln även skulle publiceras på 
startsidan. 

Språkhantering 
Då beställaren önskade att sidan skulle vara enkom på Svenska och Joomla! som standard levereras 
på engelska utnyttjades den inbyggda funktionaliteten Language Manager för att hantera 
språkkravet. Language Manager gör det möjligt att lägga till en svensk ordlista som systemet sedan 
utnyttjar för att dynamiskt översätta alla interna Joomla!-rubriker och texter till det inlagda språket. 
Ett flertal språk kan laddas upp och användas samtidigt av olika användare. En ordlista på svenska 
lades in från Joomla! Translation Team och sattes som standard i frontsystemet.  

Den ordlista som laddas upp via Language Manager hanterar dock endast Joomla!-kärnan och inte de 
moduler som installerats. Därför lades även individuella ordlistor upp på sidan för varje modul under 
Joomla!s svenska språkkatalog. Då språket som standard är satt till svenska används automatiskt de 
ordlistor som ligger under den svenska katalogen. 

Ett undantag till detta är Community Builder som inte använder de vanliga ordlistorna utan istället 
använder en plugin för ändamålet, CB Swedish, som sätter alla CB-relaterade fält till svenska. 
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Winged Messenger har dock varken plugin eller ordlista för att översättas till svenska. 
Utvecklingsteamet beslutade då att skriva en egen ordlista för Winged Messengers frontsystem och 
publicerade denna under den svenska delen i Joomla!s språkkatalog. Ordlistan innefattade varningar, 
meddelanden, vanliga rubriker och texter men inte automatiska utskick som utvecklarna skrev en 
mall för i Winged Messengers administrationsdel. Mallen för utskick visas i figuren nedan. 

 

 
Figur 37: HTML-kodad mall över WMP-utskick 

Under projektet gång upptäcktes vissa fel i diverse ordlistor och, i de fallen en senare uppdatering av 
ordlistan inte fanns tillgänglig, så korrigerade utvecklingsteamet ordlistan själva genom att redigera 
de underliggande filerna i språkkatalogen. 

Då dokumentation på nätet till största del är på engelska togs beslutet att endast översätta 
frontsystemet och låta administrationsdelen vara på engelska för att underlätta felsökning och 
vidareutveckling. 

Administrationsdelen 
Joomla!s administrationsdel, eller administreringsyta, kan endast kommas åt via en specifik länk och 
kräver att man har rättigheter i nivå med administratör eller högre för att kunna utnyttjas. 
Denna länk lades till under menyn Adminverktyg (se figur 36) som är en samlingsmeny med enklare 
administrationsfunktioner som publicerats i frontsystemet. För att få tillgång till denna meny måste 
man vara administratör eller redaktör. Anledningen till att en sådan meny togs fram var för att 
underlätta för beställaren att kunna utföra lättare administrativa uppgifter direkt från frontsystemet, 
istället för att behöva gå in i administrationsdelen av Joomla!. 

Som administratör kan man i administrationsdelen redigera och konfigurera upplägget och layouten 
på sidan så som t.ex. banners, menyer och den grafiska layouten. 
Som super administrator kan man även utföra mer omfattande konfiguration så som installation av 
moduler samt göra ändringar på den tekniska uppsättningen av sidan. 
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Figur 38: Administrationsdelen av Joomla! 

8.11 Röstfunktion 
Beställaren önskade kunna utföra mindre avancerade undersökningar bland sina medlemmar på 
sidan via ett enkelt radioknappssystem, dvs. ett frågeformulär där man kan svara med hjälp av olika 
specificerade svarsalternativ. Beställaren önskade publicera detta formulär på framsidan för 
medlemmarna i samband med en sammanställning av undersökningen. Till detta valdes modulen Poll 
Managerxlix, som uppfyllde de krav som beställaren hade på funktionen. 

Modulen administreras från administrationsdelen genom att man, likt i artikelhanteraren, lägger upp 
en fråga och specificerar svaren. 

 
Figur 39: Administrationsdelen för Poll Manager 

Resultaten kan man sedan se i frontsystemet genom att rösta eller att klicka direkt på resultat. 

 

Figur 40: Poll Manager i frontsystemet 
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8.12 Meddelandefunktion 
Meddelandefunktionen önskades vara sömlöst integrerat över plattformen och skulle vara ett enkelt 
sätt att kommunicera privat mellan användare. Till detta valdes komponenten UddeIMl eftersom den 
enkelt integreras med CB via pluginet PMS UddeIM. 

UddeIM har en simpel administrativt del där regler för PM funktionen sätts upp. Här ställs även 
integreringen in så att UddeIM, via pluginet, hämtar data från CB. Här nedan ser vi information om 
användaren t.ex. så som att denna är online. 

 
Figur 41: Inkorgen 

För att kommunicera med andra medlemmar på sidan skriver man ett nytt meddelande och väljer 
mottagare från sin kontaktlista. För att skapa kontakter måste man lägga till andra medlemmar som 
kollegor eller vänner på sidan. När en medlem lägger till en kontakt skickas en förfrågning 
tillsammans med ett valfritt personligt meddelande till medlemmen. Denne kan då välja att 
godkänna eller avböja förfrågningen. 

 

Figur 42: Vänförfrågningar 

8.13 Evenemanghantering 
Evenemangfunktionaliteten vill beställaren implementera för att få en strukturerad kalender över 
evenemang som organisationen skall anordna, så att medlemmar lätt skall kunna se var och när ett 
evenemang skall ske. Evenemangen önskade beställaren även kunna knyta till platser så som ett 
specifikt hotell i Stockholmsområdet. 

Som evenemanghanterare valdes modulen EventListli då kraven uppfylls bra samt att det är en bra 
integrering med b.la. CB. Likt Kunena har EventList ett mer avancerat GUI-del i Joomla!s 
administrationsdel där evenemang, platser, grupper osv. konfigureras och underhålls. Grupperna i 
EventList aktiverades inte då dessa endast styr rättigheter i EventList-modulen. Då alla medlemmar 
skulle kunna se alla evenemang valdes denna funktionalitet bort. Utvecklingsteamet valde i stället att 
begränsa tillgången till EventList på så via att endast administratörer skulle kunna lägga till 
evenemang. 

 

Funktioner som att lägga upp och redigera evenemang sköts enklast från frontsystemet medan 
resterande funktioner kan hanteras i modulens administrationsdel. 
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Figur 43: Administrationsdelen för Eventlist 

8.14 Bildarkiv 
Bildarkivsfunktionaliteten ville beställaren implementera för att kunna lägga upp samlingar av bilder 
från evenemang och möten som organisationen håller. Till detta valdes Very Simple Image Gallery 
Plugin som fungerar som ett plugin till de artiklar som kan läggas upp i Joomla!. 

För att lägga upp bilder i Joomla! kan man använda den integrerade funktionaliteten för detta eller 
skicka bilder till servern via ftp. Den integrerade funktionaliteten finns tillgänglig i media 
management samt då man författar nya artiklar. Genom att skapa en mapp under ”/media/gallery” 
på servern kan man sedan i artikeln referera till hela denna mapp genom att skriva namnet på 
mappen omgärdat av {vsig} taggar. På så vis publiceras hela mappens bildinnehåll via pluginen i 
artikeln. 

I praktiken skiljer sig inte en vanlig artikel från bildarkivet då båda är en artikel i Joomla!s bemärkelse. 
Beställaren önskade dock att separera dessa och därför fick galleriet bli en egen del på sidan. 

9 Test 
I projektet valde utvecklingsteamet att använda acceptanstestninglii  för att verifiera den slutgiltiga 
produkten. Det finns olika typer av ramverk för detta, men då detta ansågs som ett mindre projekt 
valde utvecklingsteamet att skriva ett eget för att uppfylla de interna kraven som utvecklingsteamet 
ställt på sig själva. 

Testerna har delats upp i tre olika kategorier: 

 ST – Systemtest (utförs av utvecklingsteamet). 
 FT – Funktionstest (utförs av utvecklingsteamet). 
 KT – Kundtest (utförs av kunden). 
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ST är inriktad på test av den underliggande hård- och mjukvaran för att säkerställa att produkten kan 
användas. FT är inriktat på test av funktioner. I dessa tester har utvecklingsteamet testat alla kritiska 
funktioner och kontrollerat om resultaten ser bra ut. 

Varje test skall resultera i: 

 En rapport där det är enkelt att utläsa resultatet av testerna. 
 Rapport på om funktionerna fungerat som väntat. 

9.1 ST (Systemtest) 
ST skall generera en rapport där de viktigaste stegen för att beställaren ska kunna använda sig av 
produkten skall ingå. Utvecklingsteamet skall gå igenom alla steg för att verifiera att produkten 
startar upp och att det inte finns några underliggande problem med hård- och mjukvara. Rapporten 
är enbart på underliggande hård- och mjukvara och återspeglar inte några funktioner eller krav från 
kunden.  

Backup samt återställning skall testas, detta för att man ska kunna hantera en eventuell krasch av 
produkten. Inga tester utförs på datakorruption som kan tänkas inträffa vid en databaskrasch. 

9.2 FT (Funktionstest) 
I likhet med ST så skall FT generera en egen rapport. Denna rapport innehåller resultatet av testerna 
på alla funktioner som skall levereras till beställaren. De underliggande kraven tas med i beaktandet, 
hur ingående dessa tester är beror på den specifika funktionen. Rapporten från testningen 
överlämnas sedan till beställaren för utvärdering. Beställaren kan även använda sig av rapporten för 
att ta fram en egen mall till framtida tester. Utvecklingsteamet tänker sig detta scenario då 
beställaren kanske inte tänker på alla möjliga testfall. 

9.3 KT (Kundtest) 
Beställaren bör genomföra ett eget test av funktionerna och produkten. Beställarens test ska ligga till 
grund för acceptansen av produktleveransen. 

Det finns dock inget som säger att beställaren måste testa, beställaren kan acceptera hela leveransen 
baserat på testning utförd av utvecklingsteamet om så önskas. I det fallet är det FT-rapporten som 
beställaren använder som underlag för godkännandet. 

9.4 Extern testmiljö 
Under projektets gång växte sidan fram sakta men säkert och allt fler funktioner implementerades. 
När samtliga krav ansågs vara uppfyllda föreslog utvecklingsteamet att sidan skulle implementeras 
under en publik adress. Denna release var konfigurerad med högre säkerhet till skillnad från 
utvecklingsmiljöerna och mer kryptiska lösenord sattes för databas och användare. I denna miljö fick 
inget ändras utan att föreslagen ändring redan testats och verifierats i utvecklingsmiljön. 

I samband med att vi tog fram den publika versionen av sidan fick vi kontakt med beställarens 
webhotell. Efter att ha fått tillgång till ftp konton laddades sidan upp och fick bli testmiljön. Denna 
miljö låg publikt men då beställaren inte annonserat om att sidan fanns, då denna skulle användas 
för en framtida lansering av nätverket, ansågs det av beställaren okej att testmiljön låg publikt under 
en övergångsperiod. Syftet med testsidan var att funktionstest på mer praktisk nivå skulle kunna ske 
med hjälp av resurser från beställaren. Det var även viktigt att funktionstesta sidan på webhotellets 
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plattform med tanke på att denna skiljde sig från utvecklingsplattformen på det viset att Microsoft IIS 
6 användes istället för Apache. 

Under denna tid koncentrerades arbetet på att finslipa de olika funktionerna och lösa eventuella 
buggar som fångats upp av funktionstestningen. Funktionstestningen såg ut så att vi gav beställaren 
en lista med funktioner som behövdes testas med riktlinjer för hur detta borde ske. Detta kunde t.ex. 
innebära att beställaren skulle utföra en definierad handling och en verifikation av resultatet. Om 
resultatet var enligt förväntan godkändes det specifika testet. 

10 Drift och support 
Drift och support under utvecklingen sköttes av utvecklingsteamet i syfte att effektivt kunna utföra 
de justeringar som var nödvändiga under arbetets gång, så som t.ex. korrigeringar och 
buggrättningar.  

Tidigt i projektet, då sidan höll på att växa fram, låg sidan på utvecklingsteamets datorer och 
demonstrerades endast på möten med beställaren. Vid denna tidpunkt hade utvecklingsteamet ännu 
inte fått tillgång till en publik area där sidan kunde publiceras och för att underlätta uppstart och 
effektiv utveckling valdes lösningen med en lokal utvecklingsmiljö. Under den tiden som sidan var 
publicerad skedde all utveckling på den lokala sidan och laddades sedan upp till den publika arean. 
Den lokala koden versionshanterades och synkades till en datakatalog för att säkerställa att 
utvecklarna alltid jobbade med samma kod. 

När sidan sedan började ta form lades denna upp publikt på webbhotellet internet.se så att 
beställarna själva kunde komma åt sidan. Under resterande tiden som projektet pågick sköttes drift 
och support av sidan av utvecklingsteamet med lite hjälp från en teknisk resurs på internet.se 
rörande de detaljer som behövdes justeras i IIS. 

Efter det att sidan ansågs som klar lämnades administrations- och användardokumentation över till 
beställaren med en uppmaning om att åtminstone på sikt skaffa en teknisk resurs som kan hantera 
de mer tekniska bitar av sidan, så som uppgradering av moduler/plugins och liknande. Användare av 
typen super administratör skapades och delades ut till beställaren som även hade tillgång till sidans 
källkod via en ftp lösning. Sidan levererades även i Zip-format tillsammans med en export av 
databasen till beställaren. 

I samband med överlämningen lades även en sekundär version av sidan upp på webhotellet och blev 
designerad test_perfa. Tanken med detta var att beställaren samt eventuella tekniska resurser skulle 
kunna utföra tester samt bedriva utveckling av sidan utan att påverka den publika produktionssidan. 

Efter det att sidan levererats fortsatte utvecklingsteamet under en kortare tid att bidra med support 
av sidan då problem och frågeställningar uppstod för att underlätta överlämningen av produkten till 
beställaren. 
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11 Resultat 
Samtliga krav som prioriterades av beställaren genomfördes under projektets gång och inkluderades 
i den slutliga leveransen av produkten. Med prioriterade krav menas de krav som stod med på listan 
över högprioriterade krav och innefattar samtliga krav som beskrivits i design, utveckling och 
implementationsavsnittet. 

De lågprioriterade kraven utvärderades kontinuerligt under projektets gång med avseende på vilket 
mervärde de individuella kraven skulle medföra sett ur beställarens perspektiv samt huruvida det 
fanns tid. Allt eftersom det dök upp nya krav som beställaren hellre ville fokusera på fick dessa högre 
prioritet och de lågprioriterade kraven förblev kvar i kravfasen utan att bli implementerade.  

Nedan ser vi en sammanställning över samtliga implementerade krav i slutprodukten med 
kommentarer i de fall de behöver ytterligare förklaring. 

Krav Implementerat Kommentarer 
CMS, Livesite, databasbaserad, 
grafisk layout 

Ja En grafisk designer borde se 
över den grafiska layouten på 
sidan 

Login Ja Via CB 
Profil Ja Specificerad profil i CB efter 

beställaren önskemål 
Grupper Ja  
Galleri Ja  
Forum Ja  
Evenemang Ja Utan specificerad 

platsinformation 
Inbjudningar Ja  
Blogg Ja  
Meddelanden Ja  
Röstning Ja  
Layout och rättigheter Ja  
Gränssnitt Ja  
Språk Ja I frontsystemet är allt på 

svenska, administrationsdelen 
är fortfarande på engelska. 

Uppladdning av CV Ja Implementerad men avstängd i 
den slutgiltiga leveransen 

Individuellt bildarkiv Nej Nedprioriterades 
Individuella bloggar Nej Ett klotterplank finns istället på 

varje medlems profil 
Individuella mallar Nej Nedprioriterades 
Premiumtjänstfunktion Nej Nedprioriterades 
Integrering med andra medier Nej Nedprioriterades 
Individuell artikelhanterare Nej Nedprioriterades 
Integrerad videospelare Nej Nedprioriterades 

Tabell 2 

Antalet uppfyllda krav tyder på att utvecklingsteamet kommit väldigt nära en fullständig 
implementation, de enda kraven som ej implementerades var de som beställaren själv vid upprepade 
tillfällen prioriterade ned till fördel för nya idéer. 
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Utvecklingsteamet har möt de tekniska problem som uppstod under design, utveckling och 
implementation och i samtliga fall funnit lösningar på dessa. I de fall där det funnits olika sätta att 
lösa problemet på har utvecklingsteamet erbjudit alternativ samt diskuterat kort kring för och 
nackdelarna med olika typer av lösningar. 

De individuella kraven är tekniskt uppfyllda och utvecklingen har pågått i nära samarbete med 
beställaren för att säkerställa god leverans, vilket syns i produkten. Kvalitén på implementationen 
kan mätas per krav men också i helhet då sidan sammanfogar alla funktioner till en sammansatt 
plattform och man kan på denna punkt nämna att samtliga funktioner agerar harmoniskt inom 
portalen. 

12 Diskussion 
Detta avsnitt består av en sammanfattning av rapporten samt diskussioner kring utvecklingsarbetet 
där utvecklingsteamets lärdomar tas upp. Avsnittet består även av en reflektion över utvecklingen av 
produkten och marknaden den tillhör sedan projektet genomfördes.  

12.1 Metod 
Under projektet använde utvecklingsteamet incremental build model som utvecklingsmetod och 
PDLC som projektmodell. 

12.1.1 Utvecklingsmetoden 
Incremental build model styrde arbetet från ax till limpa för samtliga krav genom att iterativa 
strömmar skapades för varje enskilt krav. Hela processen från kravställning fram till implementation 
inkluderades i strömmen som sedan itererades tills resultatet stämde överens med den 
funktionalitet som önskades. Ur ett utvecklingsperspektiv fungerade detta väldigt väl i projektet då 
beställaren, som ofta kom med nya idéer och förslag samt förändringar, kunde lägga fram dessa även 
sent i projektets gång. På så vis finslipades visionen i samband med att produkten växte fram och 
utvecklingsteamet kunde i samråd med beställaren säkerställa att produkten passade in på den 
förändrade visionen. Utvecklingen och testningen med denna metod var dock helt resultatbaserad, 
dvs. vi satte upp ett mål och utvecklade sedan koden så pass mycket att resultatet blev det vi 
önskade. 

Rent praktiskt fungerade det så att beställaren kunde föreslå ändringar på befintliga krav under 
utvecklingens gång. Om ändringarna ansågs som rimliga av utvecklingsteamet godtogs det och 
befintliga krav justerades enligt önskemål. I de fall då beställaren kom med helt nya krav så 
genomfördes en djupare analys av den önskade funktionaliteten. Om denna godkändes av 
utvecklingsteamet med hänseende till tekniska möjligheter och utrymme i tidsplanen så startades en 
ny parallell arbetsström för det nya kravet. 

Under iterationerna av de olika arbetsströmmarna växte funktionaliteten gradvis fram och 
anpassades varefter ändringar togs emot. Genom att stämma av arbetet med beställaren efter varje 
iteration kunde funktionalitet och krav jämföras i samråd för att säkerställa att arbetet skedde enligt 
beställarens önskan. Vid avstämningarna visades ofta funktionaliteten genom demonstration eller 
liknade och vid dessa tillfällen såg beställaren ofta möjligheter att anpassa funktionaliteten för att 
bättre passa den vision som fanns. 
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Utan en iterativ modell hade produkten mer efterliknat den ursprungliga specifikationen som togs 
fram i starten av projektet. Den ursprungliga specifikationen efterliknar slutprodukten men det finns 
stora skillnader som tillkommit under projektets gång så som helt ny funktionalitet och anpassningar 
av redan specificerade krav. Om man använt en klassisk vattenfallsmetod eller liknande hade 
resultatet troligtvis inte svarat upp mot beställarens förväntningar. Troligen skulle de idéer som 
beställaren fick under utvecklingen lagts fram efter att produkten redan levererats och produkten 
hade därmed inte svarat upp mot visionen.    

12.1.2 Alternativa utvecklingsmetoder 
Efter projektets slut har vi tittat på TDD utvecklingliii som ett alternativ. Vi tror att man skulle kunnat 
modifiera TDD-modellen något och använt den med bra resultat i detta projekt. I det här projektet 
skrevs det inte så många testfall direkt i början för de olika processerna och modulerna. Om vi använt 
oss av TDD och skrivit testfallen innan vi utvecklade istället för efter så kanske vi skulle levererat en 
produkt med mindre buggar och fel i de senare faserna. Detta i sin tur skulle lett till att beställaren 
behövt göra färre tester. Vi skulle även kunnat låta beställarna assistera i att skriva testfall i förväg för 
att säkerställa att produkten levererade det förväntade resultatet. 

12.1.3 Projektmodellen 
PDLC hjälpte till att hålla projektet på rätt bana, detta genom att agera som den röda tråden. Genom 
att dela upp alla delmoment i egna arbetsströmmar var det enkelt att få en snabb överblick av hur 
hela projektet fortlöpte. Utvecklingsteamet hade god koll över hur mycket som var kvar att göra 
innan nästa fas kunde påbörjas.  

PDLC modellen som användes hjälpte oss att till slut leverera all den funktionalitet som beställaren 
efterfrågat. Vi tror att en projektmodell är mycket viktigt då det annars finns en stor risk att man 
snöar in sig på att just ”utveckla” och inte på hur allt ska sitta ihop och fungera. Om vi inte använt oss 
av PDLC skulle vi med stor sannolikhet ha ansett oss klara när vi levererat funktionaliteten som 
efterfrågats. Genom att använda modellen fick vi även med efterföljande faser som generell testning 
och överlämning. 

12.2 Slutleverans 
Sidan är en intuitiv portal där möjligheten att skapa kontakter är i fokus. Sidan innehåller samtliga 
obligatoriska krav samt även extra funktionalitet som tillkom som öppna krav. Samtliga krav har 
specificerats i detalj i rapportens arkitekturkapitel under sektionen Krav.  

Sidan karaktäriseras av den specifika layouten och ett enkelt gränssnitt där alla funktioner ligger ett 
musklick bort. Icke registrerade medlemmar kommer in på sidan och kan se fakta om nätverket samt 
klicka runt och läsa lite olika berättelser om nätverket och deras värderingar men inget mer. 
Inloggade medlemmar möts av en framsida med de senaste inläggen från nätverket. Ovan inläggen 
syns de olika avsnitten på sidan och till vänster finner man länkar till sina privata delar av sidan så 
som profilen och inkorgen. Till höger syns en omröstningsruta samt en lista med inloggade 
medlemmar på sidan. Funktionerna är lätta att förstå och hantera. Som administratör av sidan finns 
det lättillgängliga ”redigera ikoner” tillagda på frontsidan för att underlätta det administrativa 
arbetet. Helhetsintrycket är att produkten är lättanvänd och väl sammansatt. 

Slutprodukten stämmer väl överens med visionen förutom vissa avvikande detaljer som uppstått då 
utvecklingsteamet upptäckt ny funktionalitet eller hittat sätt att optimera befintlig funktionalitet. 
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Även om beställaren hade specifika krav och var involverad i utvecklingsprocessen genom många 
demonstrationer, möten och mailkonversationer lämnades visst utrymme för utvecklingsteamets 
kreativitet rörande detaljer i produkten. Då beställaren var klar över vad som önskades av en 
funktion fanns ofta parametrar som gjorde det möjligt att konfigurera produkten på sätt som 
beställaren inte från början tänkt sig. I fallet med klotterplanken införlivades detta i produkten som 
en extra funktionalitet på beställarens önskemål efter det att utvecklingsteamet lagt fram förslaget 
om funktionen.  

Under avsnittet Krav beskrivs de hög- och lågprioriterande listorna av krav som styrde utvecklingen 
av sidan. Ursprungligen fanns fler visioner om funktionalitet men som rationaliserades bort av 
beställaren innan projektets uppstart då dessa inte passade in i produkten. 

Under möten med beställaren arbetades kraven igenom för att se hur långt utvecklingsteamet 
kommit i leveransen. Vid dessa tillfällen arbetades även den lågprioriterade listan igenom för att se 
vilka krav utvecklingsteamet skulle genomföra och om det fanns tid för detta. Det var under dessa 
sessioner som de nya kraven skrevs in efter att listan reviderats och beställaren kommit fram till nya 
krav baserat på eftertanke och demonstrerade möjligheter. 

I den levererade produkten finns CV funktionaliteten installerad och konfigurerad men avstängd. Då 
utvecklingsteamet inte ställde något krav på den underliggande plattformen utvecklades sidan på 
Apache medan beställarens webhotell endast hade IIS. Detta ledde till att den säkerhet som 
utvecklingsteamet tagit fram runt funktionaliteten inte kunde användas och den tänkta 
ersättningslösningen var inte uppnåbar pga. gammal mjukvara på webhotellets servrar. Då detta 
problem skulle lösas vid en framtida uppdatering av webhotellets plattform alternativt en flytt av 
sidan till ett annat webhotell valde utvecklingsteamet i samråd med beställaren att endast slå av 
funktionaliteten så att denna enkelt skulle kunna aktiveras vid ett senare tillfälle. 

12.3 Styrkor och svagheter med vald lösning 
Joomla! har en stor användarbas och förening, med detta antas att produkten troligtvis kommer 
fortsätta att utvecklas och underhållas. Därtill kan man även anta att produktens modulkatalog 
kommer att utvecklas och växa. Sedan projektet genomförts har Joomla! gått från version 1.5 till 3.3 
och bl.a. kärnmodulen CB har fortsatt att utvecklas av Joomapolis. 

Med detta i samband med dokumentationen som utvecklingsteamet tog fram och lämnade över till 
beställaren bör möjligheten för en teknisk resurs att bedriva vidareutveckling av sidan anses som 
god. 

De moduler som utvecklingsteamet programmerade hamnar dock inte under denna kategori då det 
inte finns någon förening som bedriver vidareutvecklingen av dessa. Modulerna är dock väl 
kommenterade och dokumenterade så de borde inte vara ett problem att hantera för en 
webbutvecklare med kunskaper inom PHP eller Joomla!. 

Den kod som modifierats i befintliga moduler måste anses som anpassning av sidan och skulle 
troligtvis behöva underhållas manuellt, dock är modifikationen inte särskilt stor och 
väldokumenterad. 
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12.4 Etik och moral 
I dagens Sverige är jämställdhet ett ämne som ofta dyker upp i tidningarna och i debatter.  

PERFas underliggande värderingar är att främja kvinnors karriärmöjligheter i yrkeslivet och nätverket 
är exklusivt. Produkten presenteras som en plats där aktiva engagerade kvinnor i yrkeslivet skall 
kunna stärka kontakten med likasinnade och förbättra sin position på arbetsmarknaden. Mycket av 
den efterfrågade funktionaliteten handlade om att hantera och hålla ihop denna grupp. 

Man ska dock inte se sidan som politiskt feministisk utan mer som ett rent professionellt nätverk, 
bara att det riktar sig till en specifik grupp människor. Hur detta kan utvecklas i ett senare skede är 
inget som vi tar ställning till utan får lämnas till beställaren, det är deras sida och deras värderingar. 

Utvecklingsteamet anser att sidan inte är av sådan art att det skulle vara oetiskt att utveckla eller 
driftsätta den på nätet. Det är dock en mycket inriktad sida fokuserad på en specifik grupp människor 
med viss relaterad yrkeslivsinformation. I och med detta kan man anta att risken är högre för att 
någon skulle försöka ta sig an att attackera sidan i syfte att komma åt information eller för att 
negativt påverka nätverket. 

12.5 Nu och då 
Sedan projektet genomfördes under 2010 har viss utveckling skett inom området. 

Joomla! har stått sig bra under denna tid och flertalet av de moduler som används i produkten finns 
tillgängliga och utvecklas fortfarande. Ett flertal stora organisationer så som Harvard, Citibank etc. 
använder Joomla!.liv 

I början av projektet var Community Builder-modulen relativt ny och inte så genomarbetad. Vid 
releasen av 2.0 ser den dock mycket mer välslipad utlv. Groupe Jive har även integrerats i CB, så de är 
inte längre två olika moduler. 

Mycket av intrycket från Joomla! och CB är resultatet av vilken mall som valts för grafiken. Genom att 
kontinuerligt ändra denna skulle den underliggande koden kunna användas ett bra tag framöver. 

Wordpress har idag ett markant övertag på marknaden men som CMS togs den aldrig med i 
utvärderingen i projektet då det är för simpelt som system då de funktioner beställaren krävde av 
slutprodukten inte finns tillgängliga för Wordpress. 

Förutom Joomla! har Drupal en stor andel av marknaden för CMS och har även en väldigt stor 
förening.lvi Kategorisering av artiklar är mer utbrett och avancerat, något som kan vara bra för en 
artikelintensiv sida, men något som beställaren tyckte var onödigt för deras ändamål. 

Drupal verkar mer fritt och klossbaserat till skillnad mot Joomla! som har en fix bas med begränsade 
möjligheter för förändring. Med det sagt så klarar de moduler och plugins som Joomla!s förening 
erbjuder att kraftigt utvidga funktionaliteten i systemet. Det som är fixerat är själva Joomla!-kärnan 
som påverkar de mer statiska bitarna som panellayouten och rättighetssystemet. I samband med CB 
kan detta verka förvirrande då CB har egna flikar och ett användarsystem som i detta fall tagit över 
användarhanteringen från Joomla!. 

Då projektet begav sig valdes Drupal bort pga. komplexiteten, sämre dokumentation och färre 
moduler. Idag har Drupal en stor del av marknaden och är nu precis som då, flexibelt.lvii Fler moduler 
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har tillkommit genom Drupals förening så som en t.ex. en inbjudningslösning som inte fanns 
tillgänglig då projektet genomfördes. 

12.5.1 Vad skulle man kunnat göra annorlunda? 
Vi kunde använt Drupal som plattform istället för Joomla! men det hade troligtvis resulterat i att 
projektet tagit för lång tid och att flera av funktionerna som efterfrågats av beställaren inte hade 
hunnit implementeras. Därtill skulle en större andel av sidans moduler skrivits av utvecklingsteamet 
och det skulle därmed inte heller funnits någon förening som underhöll dessa. 

Hade projektet genomförts idag hade situationen varit en annan då Druplas modulkatalog utvidgats 
och det är troligt att valet av plattform idag hade blivit Drupal. Då projekt genomfördes 2010 anser vi 
dock att valet av Joomla! som plattform var, för den tiden, det rätta valet. Dess användarvänlighet, 
goda dokumentation och stora modulkatalog gjorde den till en ypperlig kandidat. 

12.6 Framtid 
I projektet implementerades samtliga högprioriterade krav och vid slutleverans kvarstod endast ett 
fåtal lågprioriterade krav att implementera. Av dessa tror vi att följande krav skulle vara aktuella att 
implementera för beställaren pga. deras potentiella mervärde: 

 Integrering med andra medier  

 Integrerad videospelare 

En implementation av dessa två krav förefaller som en naturlig utveckling av produkten då visionen 
grundar sig på kommunikation och nätverkande. T.ex. så skulle en integrering till andra medier 
förmodligen öka möjligheten till nätverkande via andra kringliggande medier. Utöver dessa två krav 
tror vi att det är troligt att beställaren kommer att slopa den gamla lågprioriterade listan av krav och 
fokusera på nya idéer som naturligt växer fram under användandet av en ny produkt. 

12.6.1 Möjliga funktioner 
Utvecklingsteamet har funderat över framtida funktionalitet som skulle kunna tas med i en 
vidareutveckling av slutprodukten och här beskrivs några av de mer troliga utvecklingarna av 
produkten. 

 För att göra nätverket mer tillgängligt skulle en App för smartphones tas fram. På så vis skulle 
nätverket ständigt kunna vara tillgängligt för medlemmarna. Meddelandefunktionen skulle 
vara mer realtidsinriktad och skulle kunna användas för t.ex. statusuppdateringar eller 
liknande. Information om andra medlemmar eller t.ex. gruppuppdateringar skulle enkelt 
kunna nås via mobilen. 

 För att stödja kommunikation och samarbete i nätverket skulle en projektfunktionalitet 
implementeras i produkten. Möjlighet för grupper av medlemmar att skapa upp projekt och 
hantera dessa på sidan skulle underlätta möjligheten att få igång och sjösätta nya idéer. 

 En sådan funktionalitet skulle gynna gruppsamarbete och bidra med att på ett smidigt sätt 
föra samman resurser för att utföra nya projekt. 

 För att gynna lokalt nätverkande bör funktionalitet för att utöka autonomin hos de lokala 
grupperna i nätverket införas. Genom att lägga till funktionalitet som tillåter geografiskt 
lokala grupper att t.ex. anordna lokala evenemang på olika håll i landet kan nätverket brukas 
utan att allt måste vara direkt styrt av beställaren. Mindre sammankomster i Gävle skulle 
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kunna anordnas av den lokala gruppen i Gävle och information sedan läggas upp på t.ex. 
gruppens forum, klotterplank eller liknande. 

12.7 Vidare användningsområden 
Vid leveransen av slutprodukten fick beställaren en komprimerad version av hela produkten, dvs. 
hela implementationen av Joomla! med installerade moduler och plugins samt en exporterad 
databas, i en Zip-fil. 

Möjligheten att kunna packa ned hela implementationen till en fil, föra över den till en ny server och 
sätta upp hela implementationen där på kort tid gör produkten tekniskt lämpad för distribution till 
fler intressenter. 

Då sidan är väldigt specifikt inriktad mot beställaren och deras önskemål så är den på så vis svår att 
sälja in till någon annan. Produkten skulle förmodligen vara mer attraktiv om en mer generisk version 
av slutprodukten togs fram som passar flera andra beställare.  Den generiska produkten skulle kunna 
tas fram baserat på en eller flera marknadsundersökningar för att maximalt täcka de önskemål som 
de flesta beställare har i ett givet segment. Efter att ha etablerat en standard att utgå ifrån kan 
produkten troligtvis anpassas mer effektivt mot varje enskild beställare och leveranstiden blir 
förmodligen kortare efter att ett flertal snarlika leveranser genomförts. Denna generiska produkt 
skulle sedan kunna säljas till beställare antingen i dess befintliga form eller anpassat efter behov.  

12.8 Lärdomar 
Här diskuteras utvecklingsteamets tekniska samt processorienterade lärdomar från projektet. 

12.8.1 Metodiken 
I slutet av projektet insåg vi att det i början saknades tillräckligt god förståelse för olika 
utvecklingsmetoder. Ett bredare perspektiv över olika metoder och arbetssätt som skulle kunnat 
tillämpas hade gagnat utvecklingsteamet. Vi valde en iterativ och inkrementell metodik som vi tyckte 
passade in på projektet utifrån att sådana lämpar sig bra för webutveckling.  Det skulle dock varit 
bättre om vi redan innan projektet haft möjlighet att jobba enligt lite olika metoder för att få en 
känsla över vad för typ av metod vi själva ansåg fungerade bäst. 

Valet av incremental build model och PDLC tycker vi var ett robust val i det här projektet. I efterhand 
då vi utforskat andra metoder så som TDD kunde dessa kanske kunnat användas med fördel i 
projektet. 

12.8.2 Processen mot beställaren 
Vi anser att vi följde processen och även uppföljningarna mot beställaren på ett bra sätt fram till 
terminering av projektet.  

Detta innefattar 

 Möten och uppföljningar med beställaren. 
 Demonstration av funktioner. 
 Snabb återkoppling vid frågor från beställaren. 
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12.8.3 Funktionsdokumentation 
Funktionsdokumentation anser vi kan ses som något bristfällig i vissa aspekter. Att låta 
mailkonversationer och möten ligga till grund för godkännande av beställaren fungerade bra per 
arbetsström men inte för hela slutleveransen då underlaget blev lite för spretigt. Mer strikta 
protokoll med sammanfattning från möten och mailkonversationer med beställaren borde tagits 
fram för att skapa ett mer konkret underlag mot beställaren vid slutleveransen. 

12.8.4 Underliggande plattformsutvärdering 
Vi utvecklade hela sidan för att köras på Apache vilket skulle kunna ses som den vanligaste 
plattformen för webbservrarlviii. I själva verket hade beställarens webhotell, där sidan var planerad att 
ligga, endast IIS servrar och inte Apache. Versionen av IIS som webhotellet använde var även något 
utdaterad (version 6.0) och stödde inte alla funktioner som fanns på sidan. Detta ledde till att vi var 
tvungna att göra förändringar baserat på plattformsbyte efter att ha kommit en bit in i projektet. Den 
mest noterbara förändringen var CV funktionaliteten som inte kunde skyddas på det sätt vi satt upp 
den för. IIS hade dock en egen lösning för detta som vi tog fram och presenterade men denna var 
endast tillgänglig från version 7 av IIS och beställaren råddes därför att inte använda CV funktionen 
tills dess at webhotellet uppdaterat sina servrar. 

Vi borde därför kollat upp den plattform som sidans produktionsmiljö skulle ligga på redan vid 
starten av projektet samt ställt krav på den underliggande plattformen för slutprodukten. 

12.8.5 Val av CMS och mjukvara 
Valet av Joomla! samt de olika modulerna tycker vi fungerade väl. Vi förväntade oss att Joomla! 
tillsammans med CB och t.ex. GJ skulle fortsätta att utvecklas framöver och bli både prydligare och 
mer lättanvänt. 

Joomla! samt många av de moduler och plugins inkluderade i slutprodukten finns fortfarande kvar 
och har fortsatt att utvecklas av föreningen. Det har även utvecklats fler funktioner för dessa sedan 
projektet genomfördes. För att nämna några exempel: 

 Många stora företag kör Joomla!. Föreningen och produkten är väldigt stor.lix 
 CB fortsätter utvecklas av Joomlapolislx. 
 GJ har integrerats i CB. 
 Kunena utvecklas fortfarande. 

Den produkt som togs fram under projektet var robust och fylld av den funktionalitet som 
beställaren önskade. Med hjälp av produkten tror vi att beställaren har en god grund för att skapa att 
florerande nätverk. 

Om man ser på vad som skett med underliggande plattform och moduler sedan produkten 
levererades tror vi att sidan kan utvecklas vidare och fyllas av mer funktionalitet om beställaren så 
önskar. 

12.8.6 Svårigheter under implementationen 
Det vi upplevde som en brist under implementationen i projektet var att det saknades en duktig 
grafiker för sidan. För en mötesplats är utseendet ofta av avgörande karaktär och något som lockar 
användare till sidan.  
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Vi hade stora problem med just detta pga. 

 Något begränsad erfarenhet av CSS och bristande kunskap och erfarenhet av Joomla!-mallar. 
 Det fanns inga konkreta krav på hur sidan skulle se ut i starten av projektet och beställaren 

kunde inte ge några grafiska förslag på hur de olika delarna av sidan skulle vara uppdelade. 
Därför fick utvecklingsteamet ta fram många av de grafiska förslagen och under 
demonstrationer föreslå vissa grafiska lösningar. 

 Ingen i utvecklingsteamet har särskilt god grafisk talang och hade inte mycket erfarenhet av 
just grafisk design. 

Med hjälp av mallar och ändringar av färgkoder fick utvecklingsteamet fram en av beställaren 
godtagbar lösning. Slutresultatet skulle dock varit mer slående om det funnits en tredje person i 
teamet som enbart ägnade sig åt grafisk design av sidan.  

12.8.7 Tekniska lärdomar 
Under utvecklingen av produkten fick vi möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom programmering i 
PHP men även inom mer specifika tekniska områden som t.ex. MySQL. Då all utveckling skedde lokalt 
för att sedan exponeras publikt krävdes det att utvecklingsteamet kunde hantera uppdateringar och 
felsökning i en reell miljö med olika releaser. Detta gav upphov till en ökad förståelse för vikten av 
versionshantering och webutveckling rent generellt.  

Normalt användes Joomla! för att kontakta databasen men under utveckling, felsökning och 
driftsättning av nya releaser krävdes även djupare kunskaper om databashantering i MySQL som 
utvecklingsteamet fick tillskansa sig. Den underliggande plattformen, Apache, och problemen som 
uppstod då sidan skulle flyttas till en IIS-baserad miljö bidrog även till lärdomar kring båda 
plattformarna. 

Utvecklingsteamet hade sedan tidigare erfarenhet programmering i av PHP, dock endast för statiska 
sidor. Den dynamiska funktionalitet som ett CMS utgör gav utvecklingsteamet goda möjligheter att 
utforska språket i en mer dynamisk miljö. Då dokumentationen för Joomla! var god kunde 
utvecklingsteamet använda sig av denna under utvecklingen av de egna modulerna i PHP för att 
tillskansa sig kunskap om systemets API:er. Detta var mycket nyttig kunskap då vi inte tidigare haft 
någon erfarenhet av att programmera mot befintliga API:er. 

12.9 Slutsats 
Projektet har givit utvecklingsteamet en fördjupad kunskap av de programspråk plattformen är 
uppbyggd av samt MySQL, CMS-hantering och Joomla!. Att utveckla en produkt med hjälp av en 
kraftig metodik gav utvecklarna stöd i sitt arbete och bidrog med en ökad förståelse för 
utvecklingsprojekt samt hantering av krav och ändringar i projekt. 

Planeringen som togs fram i projektstarten kom att variera kraftigt under projektets gång då vissa 
funktioner var svårare att implementera än andra. Vissa krävde omfattande tester och 
kommunikation med själva utvecklarna av funktionerna medan andra funktioner var lättare att 
implementera. Just att studera Joomla!s uppbyggnad samt felsöka denna i samband med samtliga 
moduler och integrationer tog mer tid än planerat. Just kommunikationen med föreningen var dock 
bättre än väntat då det gick att föra diskussioner direkt med utvecklarna av produkterna rörande 
specifika och komplexa frågor.  



63 
 

I slutändan återgick dock projektplanen till det normala då de olika funktionerna, och tiden det tog 
att implementera dessa, tog ut varandra och den slutgiltiga leveransen skedde enligt plan. 

Vi anser att sättet vi utförde arbetet på var bra, även om vissa bitar av projektet kunde ha styrts upp 
bättre. Bristande sammanställning av diskussioner och möten gjorde att det ibland blev svårt att 
fastställa vad som faktiskt beslutats. I vissa fall kunde mindre detaljer falla mellan stolarna då de olika 
parterna uppfattat kommunikationen på olika sätt. Detta löstes dock effektivt genom att felet 
uppdagades och korrigerades under nästa möte eller demonstration. 

Det illustrativa tillvägagångssättet vi arbetade med genom att frekvent föra mailkonversationer med 
skärmdumpar och möten där sidan i realtid inspekterades av beställaren tyckte vi var av nytta i 
projektet. Beställaren var inte särskilt teknisk och för att brygga gapet mellan beställaren och 
utvecklingsteamet användes denna metod med framgång. Funktioner demonstrerades även så att 
beställaren kunde se precis vad som hände och hur det såg. Beställaren kunde därför lätt skaffa sig 
en uppfattning om hur nära visionen produkten kommit. 
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Bilaga 1 - Perfa download 

 



Bilaga 2 – Winged Messenger 

 

  



Bilaga 3 – Perfainvite 

 



Bilaga 4 – ST 

Apacheserver – startup 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Installerad Apache. 

Förväntat resultat 
 Apache fungerar som förväntat. 

Resultat 
 Sidan visas som förväntat. 

 

Testfall ok 

MySQLserver – startup 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 MySQL installerad. 
 Användare uppsatt så att man kan logga in i phpMyAdmin. 

Förväntat resultat 
 phpMyAdmin fungerar och man kan hantera databasen. 

Resultat 
 phpMyAdmin fungerar. 
 Man kan logga in i phpMyAdmin med användaren för Joomla!. 

 

Testfall ok 



Backup av hemsidan 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Hemsida som fungerar. 

Förväntat resultat 
 MySQL backup exporterad vilket kan användas för import. 
 Zipfil för hela Joomla!installationen. 

Resultat 
 Dump skapad. 
 Zipfil skapad. 

 

Testfall ok 

  



Återställning av hemsidan. 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Apache samt MySQL installerat och startat. 
 Databasen för hemsidan finns tillgänglig. 
 Backupen från testfallet ovan finns tillgänglig. 

Förväntat resultat 
 Lyckad import av exporterad databas till MySQLservern. 
 Joomla!instansen startar på Apacheservern och kan ses via en webläsare. 

Resultat 
 Databasen är importerad. 
 Sidan visas i webläsaren. 

Kommentarer: 

Problem med lösenordet mellan Joomla! och databasen, nollställde lösenordet i Joomla och MySQL. 
Efter det var det inga problem. 

Testfall ok 

  



Bilaga 5 – FT 

Login 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Kan man logga in på hemsidan? 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Man kan logga in och flytta klicka sig runt på hemsidan. 

Resultat 
Sidan visas som förväntat. 

 

Testfall ok 

Profil 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online 

Förväntat resultat 
 Man kan editera sin profil och ladda upp CV etc. 

Resultat 
 Det fungerar att ändra på profilen. 



 Man kan ladda upp bilder 
 Ändra CV 

 

Testfall ok 

Skicka meddelande 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 UddeIM installerat och konfigurerat. 

Förväntat resultat 
 Man kan skicka ett meddelande. 

Resultat 
 Det fungerar att skicka meddelanden. 



 

Testfall ok 

Forum 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Man kan göra inlägg i forumet. 

Resultat 
 Det fungerar att göra inlägg i forumet. 

 

Testfall ok 



Skicka inbjudningar till nya medlemmar 
Revision Testare Resultat 
R56 Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Att det går att bjuda in nya medlemmar till sidan. 

Resultat 
 Det fungerar att bjuda in medlemmar. 

 

Testfall ok 

Grupper 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Att man inte kan skapa grupper som vanlig medlem. 
 Att administratörer kan skapa grupper. 
 Att det går att skriva på gruppens anslagstavla. 

Resultat 
 Gruppmodulen fungerar som förväntat. 



 

Testfall ok 

Skriva blogginlägg 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Att man kan göra nya blogginlägg. 

Resultat 
 Det fungerar att skapa nya blogginlägg. 



 

Testfall ok 

Bildarkiv 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Att det går att ladda upp bilder till bildarkivet. 

Resultat 
 Det fungerar enligt förväntan och bruket av {vsig} taggarna skapar som förväntat ett galleri 

enligt bilden nedan. 



 

Testfall ok 

Evenemang 
Revision Testare Resultat 
R56 Viking, Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Att det går att skapa ett nytt evenemang. 

Resultat 
 Det fungerar att skapa nya evenemang. 



 

Testfall ok 

Massmail 
Revision Testare Resultat 
R56 Ludvig OK 

 

Förberedelser 
 Sidan är online. 

Förväntat resultat 
 Skicka mail till samtliga medlemmar. 

Resultat 
 Det fungerar att skicka mail till alla medlemmar. 

Testfall ok 
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