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Sammanfattning 

Företaget Burger Time Sweden AB gav uppdraget att utveckla en intern hemsida med ett program 

där man som anställd kan se ett arbetsschema och även på ett bekvämt sätt kunna meddela 

arbetsgivaren om arbetstiderna inte passar. Arbetsgivaren ville även ha en kundhemsida med 

möjlighet att kunna redigera såsom schemat, menyer och mycket mer utan tidigare kunskaper inom 

programmering. Kundhemsidan önskas visa olika menyer och kampanjer som restaurangen erbjuder. 

Alla krav som arbetsgivaren efterfrågade utfördes och utöver det framförde vi ytterligare några 

funktioner som sedan implementerades. Genom en inloggningsfunktion och användare med olika 

rättigheter kan man skilja på anställda och arbetsgivare. På så sätt varierar tillgången på funktioner 

beroende på vem som är inloggad. Exempelvis kan de anställda se schemat online medan 

arbetsgivaren även kan redigera det. Arbetsgivaren har tillgång till all funktionalitet på 

internhemsidan och har därmed möjlighet att redigera menyer och erbjudanden på kundhemsidan 

när han själv tänkt sig utan att behöva kontakta oss examensarbetare. Vi har alltså utvecklat en 

produkt som kan tänkas vara intressant för småföretagare i olika branscher eftersom funktionaliteten 

stödjer det. De flesta kan tänkas behöva en plattform online för schema till de anställda, 

kontaktuppgifter, priser och information om lediga jobb.  

Abstract 

The company Burger Time Sweden AB gave us the assignment to develop an application where, as a 

employee, you can see the schedule and in a comfortable way notify the manager if a shift doesn't 

fit. The manager also wanted a customer website with editing possibilities that doesn't require any 

previous knowledge in programming. The costumer website should show different kinds of menus 

and campaigns that the restaurant has to offer. 

All the things that were assigned to do were completed. Some few extra functions were created that 

are now up and running. With a login function and the possibility to assign different rights to users 

the system can easily tell employees apart from managers. In that way the access to functions 

changes depending on who's logged in. For example the employees can see the schedule online 

whilst the manager also can edit it. The manager has access to all the functionalities on the internal 

webpage and therefore also has the possibility to edit the menus and offers on the costumer 

webpage whenever he wants to, without having to contact the creators of the program. In other 

words the developed product could be interesting for other small businesses in different types of 

trades, since the functionality supports it.  Most of these businesses might need an online platform 

for employee schedules, contact information, prices and information about available jobs. 
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1. Inledning 

Under inledningen kommer det först fokuseras på vem kunden är och vad kunden vill ha. En 

kravspecifikation kommer att redovisas utifrån kundens krav. Efter denna kravspecifikation görs en 

ytlig systemanalys som måste hållas i åtanke under projektets gång. De problem som för tillfället 

finns kommer att diskuteras och utifrån dessa problem sätts ett mål upp.  

1.1. Bakgrund 
Burger Time Sweden AB är ett företag som bildades år 2006. Det har tidigare varit ett gatukök på 

busstationen i centrala Sundsvall.  Företaget hade länge funderat på att renovera deras lokaler 

för att starta upp en hamburgerrestaurang. Efter att kommunen godkänt ombyggnationen ansåg 

Burger Time Sweden AB att det var hög tid för en nylansering och därmed behövdes en helt ny 

hemsida.  

Efter ett möte med arbetsgivaren på Burger Time Sweden AB skapades en kravspecifikation för 

vilka funktioner och hur de ville att hemsidan skulle se ut. Arbetsgivaren ville att hemsidan skulle 

vara stilren och enkel att förstå. Han gav oss även ett par förslag på hur hemsidan skulle kunna se 

ut och vilka funktioner den skulle kunna ha. Existerande företags hemsidor han tyckte om var 

McDonald's Restaurants Ltd, Max Hamburgerrestauranger AB och Big Boy AB. 

1.2. Kravspecifikation 
 Hög prioritet 

 Färdigställa en komplett hemsida som är stilren och simpel att förstå 

 Menyer med olika innehåll beroende på rubrik 

 Intranät med schema för anställda 

 Möjlighet att logga in för administrering av priser och produkter på hemsidan 

 Låg prioritet 

 Stöd för utveckling av hemsidan om företaget expanderar 

 Stöd för att vid senare tillfälle implementera en webbshop 

 Stöd för mobila enheter i form av applikation 

1.3. Systemanalys 
Eftersom programmet är webbaserat är det mycket viktigt att det stödjer alla plattformar som 

använder sig av Internet. I dagens samhälle finns massvis av olika slags elektroniska plattformar 

och enheter med stöd för Internet och de blir bara fler och fler. Därför togs beslutet att 

programmet kommer att vara avsevärt tidskrävande att skapa. Detta beror mestadels på två 

orsaker. Den ena orsaken är att funktioner, bara för att programmet använder sig av Internet 

behöver det inte betyda att alla funktioner kommer bete sig likadant i alla webbläsare. Genom 

att testa varenda lösning i olika webbläsare är det säkert att de fungerar. Från tidigare 

erfarenheter av webbprogrammering finns kunskap om att detta problem är mycket vanligt. 

Internet Explorer är den webbläsare som krånglar mest när det gäller hemsidor, därför måste 

koderna ibland anpassas så att de kan kompileras rätt i alla webbläsare. 

Den andra orsaken är enheter. Det måste finnas i åtanke att hemsidan kommer användas på 

olika enheter, från mobiltelefoner till stora datorskärmar. Skulle det utvecklas en hemsida för en 

vanlig webbläsare som ser bra ut på datorn, så kommer hemsidan att se likadan ut, fast i mindre 
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storlek, på en mobiltelefon. En applikationsutvecklare för mobiltelefoner måste ta hänsyn till den 

lilla skärmen. Därför måste gränssnittet programmeras så att det erbjuder stora knappar som är 

lätta att läsa och interagera med. Den vanligaste lösningen till ett sådant problem är att det 

utvecklas ett specifikt program som hämtar mobilversionen av hemsidan. Detta kräver mer tid än 

vad det har varit att tillgå, då det måste utvecklas en kundhemsida och internhemsida. 

Diskussion med arbetsgivaren ledde till att mobilversionen skulle, som tidigare nämnt, ha låg 

prioritet.  

1.4. Kvalitetskrav 
Som man kan se under kravspecifikationen har arbetet delats upp i två olika prioriteter, hög och 

låg. Med en närmare titt på dessa punkter konstateras det att kunden, på ett bekvämt sätt, skall 

kunna se menyn som restaurangen erbjuder. När kunden väl klickar på en produkt i menyn 

kommer mer specifik information om produkten upp i form av en ”pop-up”.  

Anställda skall på ett säkert sätt kunna logga in på den interna hemsidan. Där skall de sedan 

kunna se en kalender med arbetspass för alla arbetare och även information om de andra 

anställda. Här måste säkerheten prioriteras eftersom personlig information inte får läcka ut. 

Därför är det mycket viktigt att det testas hur pass säker hemsidan är mot nätattacker. 

Det måste även finnas i åtanke vad varje anställd får utföra på hemsidan. Efter en diskussion med 

arbetsgivaren har det bestämts att endast han skall komma åt all funktionalitet och att begränsa 

åtkomst för de anställda. Även detta måste självklart testas för att se hur pass säkert det 

systemet är. 

1.5. Problemställning 
Det krävs både tid och arbete för anställda och arbetsgivaren att fylla i och redigera ett schema 

för hand. Hos Burger Time Sweden AB sker det många schemaändringar, exempelvis då anställda 

måste ta ledigt eller sjukskriva sig 

Som det har varit tidigare har de anställda på företaget varit tvungna att titta på det fysiska 

schemat som var placerat på arbetsplatsen. 

Det fanns även problem med att nå ut med information till företagets kunder då det inte 

existerade någon hemsida.  

1.6. Syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla ett program som skall underlätta för Burger Time Sweden AB 

gällande schemahantering och att lättare kunna nå ut med information till sina kunder. 

Programmet skall vara utvecklat på ett sådant sätt att när en framtida ändring som t.ex. byta 

restaurangens menyer skall ske behöver inte arbetsgivaren kontakta oss. Arbetsgivaren ska själv 

kunna sköta ändringar med hjälp av enkla knapptryckningar. Både det nya schemat och 

kundhemsidan skall vara uppbyggt med hjälp av dynamisk arkitektur. 

1.7. Mål 
Målet är att leverera en produkt som underlättar för Burger Time Sweden ABs hantering av 

scheman och även att skapa två hemsidor, en för företagets kunder och en för deras anställda. 
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Anställda skall utan att behöva kontakta arbetsgivaren eller att gå till arbetsplatsen kunna se hur 

kommande arbetspass ser ut, oberoende vart de befinner sig.  

Hantering av kundhemsidan samt schema måste vara bekvämt för arbetsgivaren.  

Hemsidan skall vara så pass lätthanterlig att i princip vem som helst skall kunna använda den. 

1.8. Milstoplar (tidsschema) 
Det blev en seg start inledningen på projektet eftersom det blev uppskjutet av olika anledningar. 

Resultatet blev en förlust på cirka två veckors arbete. Det leder till att en planering av projektet 

måste göras på bästa möjliga sätt utefter förutsättningarna. Med det blev då arbetet stressigare 

än för de flesta andra examensarbetare, för att bli klara innan deadline görs då en tydlig plan då 

det är mycket viktigt.  

Varje vecka satte vi upp nya mål för vad som skulle bli gjort, alltså hade vi små milstolpar varje 

vecka. Dessutom fanns det större milstolpar som kunde sträckas sig över mer än en vecka. Vi var 

exempelvis beredda på att schemat skulle ta lång tid att färdigställa.  

Planen blev att lägga upp tiden som så att bygga kundhemsidan och intranätet skulle ta halva 

tiden vardera. Det visade sig att schemat blev klart snabbare än förväntat och att intranätet tog 

längre tid än vad vi från början trott. Anledningen till att arbetet med intranätet drog ut på tiden 

var att funktionaliteten det erbjuder är mycket bred och därmed uppstod oberäknade problem. 

Genom att ständigt hålla ett högt tempo och inte sakta ner de gånger vi låg i fas med 

milstolparna lyckades vi bli klara i tid.     

Att få kundhemsidan och intranätet att interagerar med varandra anses, bara det, en stor 

milstolpe i projektet. 
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2. Teori 

2.1. Tillämpade erfarenheter 
Under år 2013 gick vi två kurser i webbprogrammering, där programmeringsspråken som låg i 

fokus var PHP, HTML, JavaScript och AJAX. Då båda av dessa kurser höll hög svårighetsgrad fick 

vi, enligt oss, relativt bra kunskaper inom ämnet webbprogrammering. 

Vi har tidigare jobbat med arbetssätt som passar studenter bra, men när uppdragsgivaren från 

ett företag är i fokus är det mycket viktigt att göra denne nöjd. Detta kan betyda att arbetet inte 

kommer vara lika komfortabelt, från en students synvinkel, som det varit under studiernas gång. 

Man måste även ta hänsyn till att uppdragsgivaren när som helst kan ändra uppfattning på hur 

slutprodukten skall se ut, därför måste vi ständigt ha en “back up” med olika slags lösningar som 

uppdragsgivaren kan tänkas välja mellan. 

2.2. Kundhemsidan 
Burger Time Sweden AB vill att kunder skall komma åt en hemsida där de kan hitta 

kontaktuppgifter, prislista och information om de senaste kampanjerna.  

2.3. Intranät 
Burger Time Sweden AB ville att vi skulle göra en separat hemsida åt dem, som bara kommer att 

användas av deras anställda. På denna hemsida ville de att det skulle finnas en 

inloggningsfunktion. Efter att man loggat in på hemsidan vill de att det ska finnas möjlighet för de 

anställda att se sitt schema och även möjligheten att kunna byta arbetspass med sina 

medarbetare. De ville även ha lite fler rättigheter på en administratörssida där det smidigt skulle 

gå att lägga upp schemat för de anställda, och även möjligheten att uppdatera hemsidan om så 

önskades.  
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3. Metod och utveckling 

Under detta kapitel kommer det diskuteras mer kring val arbetssätt, varför det arbetssättet valdes till 

detta projekt. Även diskussion angående tester, utvecklingsmiljö och drift är bara några av de 

punkter som kommer tas upp i detta kapitel. För att utveckla detta projekt måste det självklart finnas 

något slags verktyg.  

3.1. Arbetssätt 

Arbetssättet är mestadels agilt, då med arbete utifrån SCRUM. En Applikation vid namn Trello
1
 är 

mycket användbar, som fungerar ungefär på samma sätt som SCRUM. Det finns tre olika sidor 

vilka det står “To do”, “Doing” och “Done” på, se Fig. 1, Fig. 2 och Fig. 3. Mellan dessa sidor kan 

det flyttas olika uppgifter beroende på om det är något som ska göras, håller på att göras eller är 

färdigt. Detta är en applikation som både är webbaserad och finns för mobiltelefoner.  

Applikationen underlättar arbetet enormt då användningen av papperslappar inte behövs 

användas för att sättas upp på en anslagstavla. Trots att arbetsplatsen inte skulle vara den 

samma under projektet så kan korten alltid vara till hands då de finns i mobiltelefonen. 

Fig. 1 - Trello, To do        Fig. 2 - Trello, Doing               Fig. 3 - Trello, Done

 

Eftersom uppdragsgivaren befinner sig i Sundsvall medan arbetet sker i Stockholm inträffar 

mestadels kontakt via telefonsamtal, SMS och mail. Detta gör det lite svårt att förklara vissa 

funktioner och att visa uppdragsgivaren vad som ses på datorskärmen. 

3.2. Test 
Innan uppladdning av filerna på webbhotellet testas all kod på en lokal server. Då nästan alla 

filerna var PHP-filer så går det inte att bara exekvera direkt i webbläsaren som med vanliga html-

filer. Tester görs då dels lokalt på datorerna med hjälp av WAMP2 (Windows Apache MySQL 

                                                           
1
 https://trello.com/ 

2
 http://www.wampserver.com/en/ 

https://trello.com/
http://www.wampserver.com/en/
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PHP), MAMP3 (Macintosh Apache MySQL PHP) och phpMyAdmin4.  Testerna läggs även upp på 

den riktiga servern som ligger på webbhotellet One.com5.  

One.com använder sig också av en phpMyAdmin-databas vilket underlättade arbetet enormt då 

tester kan göras lokalt på samma vis som på den riktiga servern. Detta gör även att det kan 

effektivisera arbetet mycket mer istället för att behöva ladda upp filer till servern via FileZilla
6
 

eller Cyberduck
7
, varje gång en test skall ske, kan filerna sparas lokalt och bara uppdatera 

webbläsaren för att se ändringarna. Eftersom filerna då och då laddas upp till servern så blir 

webbsidan tillgänglig via Internet. Detta gör att uppdragsgivaren själv kan besöka hemsidan via 

sin webbläsare och se de ändringar som har görs.  

När testerna görs på domänen togs beslutet att inte använda den riktiga domänen, 

http://burgertime.se/, utan istället är uppdragsgivaren tvungen att gå in på 

http://burgertime.se/Hemsidan/ för att kunna se hur hemsidan utvecklas. Orsaken till detta val 

är att inte låta kunden komma in på hemsidan under utvecklingen av den då den innehöll buggar 

och dylikt. Detsamma gäller för intranätssidan, då är de tvungna att gå in på 

http://burgertime.se/Hemsidan/Login för att kunna se den. 

3.3. Utvecklingsmiljö 
Ett vanligt sätt att arbeta med webbprogrammering av detta slag är att sitta i en vanlig 

textredigerare. Som programmerare kan det väljas att antingen arbeta i en textredigerare som 

finns inbyggd i operativsystemet eller att ladda ner en annan textredigerar som är specifikt 

utvecklad för programmeringsbruk. Enligt oss uppfyller inte de inbyggda textredigerarna kraven 

som vi ställer på dem. Vi har båda använt oss av en textredigerare som heter Sublime2
8
. 

Det som gör Sublime2 till en av de bästa textredigerarna, enligt oss, är funktionaliteten den 

erbjuder. Då vi är relativt nya med denna produkt har vi inte kunskaperna till att utnyttja 

funktionaliteten till fullo, men så länge filerna är sparade i olika format exempelvis .php,  .html,  

eller .js så ger textredigeraren syntaxkorrigering.  

En annan hjälpande egenskap är att textredigeraren erbjuder olika färger utifrån vad man skriver 

för kod, se Fig. 23 och Fig. 24. Det menas att om kod är felskriven syns det direkt eftersom 

avvikande färger visas. 

3.4. Arbetsmiljö 
Något som är viktigt för oss studenter att arbeta i en bekväm arbetsmiljö. Att arbeta på det sätt 

vi gjort, att skriva kod och sedan kompilera direkt i webbläsaren, har sina brister. Vi har tidigare 

under studierna t.ex. utvecklat i Netbeans9, som är en kompilator för programmeringsspråket 

Java, där man ständigt får feedback på saker man skriver fel och där man alltid kan debugga om 

något inte går som planerat. Denna egenskap finns inte vid webbprogrammering. 

                                                           
3
 http://www.mamp.info/en/index.html 

4
 http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 

5
 http://www.one.com/sv/ 

6
 https://filezilla-project.org/ 

7
 http://cyberduck.ch/ 

8
 http://www.sublimetext.com/ 

9
 https://netbeans.org/ 

http://www.mamp.info/en/index.html
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
http://www.one.com/sv/
https://filezilla-project.org/
http://cyberduck.ch/
http://www.sublimetext.com/
https://netbeans.org/
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Utvecklingsmiljön blir en vanlig textredigerare som inte kan ge feedback, och när man väl 

kompilerar i webbläsaren blir det antigen rätt eller fel. Att hitta felet är både tidskrävande och 

framförallt frustrerande. Med lite undersökning kring problemet om att felsökningen är 

tidskrävande hittades en plugin som hjälp till problemet vid namn Firebug
10

. 

Firebug är en mycket bra lösning till problemet då den ungefär är identisk med den vanliga 

debuggern som finns i Netbeans. Som användare kan det läggas såkallade brake points, vilket är 

en punkt där exekveringen pausas där användaren kan med en närmare titt undersöka använda 

variabler och dess beteende under en exekvering. Användaren kan även se hur olika anrop av 

JavaScript beter sig vid olika tillfällen. 

3.5. Konstruktion 
Utöver det agila arbetet och med hjälp av tidigare nämnda SCRUM, sker arbetet antingen på 

samma eller separata arbetsplatser. Utvecklingen sker parallellt d.v.s. att arbetslaget utvecklar 

samtidigt på olika arbetsområden. Om någon fastnar eller har någon fråga delas den frågan med 

arbetskamraten. Detta var det mest effektiva sätt av utveckling. Därav föredras ett sådant 

arbetssätt framför såkallad parprogrammering. Parprogrammering är en metod där en i 

arbetslaget utvecklar framför en dator och arbetskamraten sitter bredvid och ger synpunkter och 

åsikter under utvecklingen.  

Det första som inträffar under dagen är att en diskussion sker vad varje enskild individ borde 

göra för att nå en så effektiv arbetsdag som möjligt.  

3.6. Drift 
Efter arbetet kan arbetsgivaren när som helst kontakta angående ändringar i programmet, men 

målet är att detta inte skall behövas. Målet med utvecklingen av programmet är tänkt att vara så 

bekvämt som möjligt för arbetsgivaren. Det ska vara lätt att använda och förhoppningsvis ska 

buggar inte existera. Självklart är det en mycket svår uppgift då dolda buggar kan finnas överallt. 

Med dolda buggar menas systembuggar som inte syns för användaren. Sådana buggar kan leda 

till systemkrascher i framtiden. För att undvika detta måste ständigt kod läsas igenom och 

analysers noggrant.  

Det finns även sådan drift som inte kan ta ställning till. Till exempel ligger hemsidan på 

webhotellet One.com. Så länge företaget Burger Time Sweden AB betalar driftkostnaden till 

webbhotellet, erbjuder de utrymme. Självklart måste kunder till webhotellet vara medvetna och 

ta hänsyn till att allting inte alltid går perfekt till d.v.s. om webbhotellet kraschar, går det tyvärr 

inte att nå hemsidorna.  

Problem kan även ske i phpMyAdmin. Detta leder till att nödvändig data inte går att nå och ett 

felmeddelande gällande uppkoppling skrivs ut på skärmen. Sådana problem kan inte någonting 

göras åt. 

 

                                                           
10

 http://getfirebug.com 
 

http://getfirebug.com/
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3.7. Presentation 
Under arbetet var vi tvungna att få synpunkter från arbetsgivaren på vad som borde förbättras. 

Eftersom varje individ har olika uppfattningar är det vanligt att missförstånd mellan arbetsgivare 

och utvecklare kan förekomma. Vi kan ha utvecklat något som inte alls var tänkt utifrån 

arbetsgivarens perspektiv.  

Synpunkterna vi fick från arbetsgivaren, under arbetets gång, hjälpte oss att ta nästa steg i 

utvecklingen av produkten. 

Alla möten hölls via telefon, då det inte fanns möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och det 

var mycket smidigare än via mailkontakt. Som tidigare nämnt befinner sig arbetsgivaren i 

Sundsvall och då det senaste programmet låg uppladdat online kunde både vi och 

uppdragsgivaren se hemsidan framför oss samtidigt, vilket underlättade när vi ville förklara de 

funktioner som vi skapat. 
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4. Resultat 

Under resultat kommer det diskuteras hur vi har lyckats utveckla ett sådant program d.v.s. hur 

arbetsgivaren kan lägga upp en meny och hur arbetsgivaren redigerar schemat. Detta och många fler 

funktioner kommer att tas upp. Även en närmare titt på säkerhet på programmet och olika val av 

lösningar som har tagits hänsyn till kommer att ske.  

4.1. Tekniker 
I detta delmoment kommer det tas upp varför det har valts mellan olika funktioner. Samt gå in 

på hur registrering och inloggning fungerar. Dessutom hur uppladdning och radering av menyer 

sker.  

4.1.1. Meny 

Under menyfälltet skall kunden kunna orientera sig mellan subklasser. Med det menas att 

som kund, efter man har klickat på Meny, skall kunna klicka sig vidare till antingen 

hamburgare, måltider, dryck, tillbehör, desserter eller övrigt. Här finns två olika lösningar att 

välja mellan, båda visas i Fig. 4. Den ena var ena så kallad drop down field (röda rektangeln i 

Fig. 4) med alla subklasser som dyker upp när muspekaren står över menyfältet. Den andra 

var att ha olika knappar (blå rektangeln i Fig. 4) som representerar vardera kategori under 

Meny-sidan. Detta har programmerats på ett sådant sätt att arbetsgivaren när som helst kan 

byta mellan dessa två funktioner utan att behöva kunskaper inom webbsideprogrammering. 

Fig. 4 - Alternativ av meny 

 

I den blåa rektangeln i Fig. 4 har kategorierna programmerats med hjälp av AJAX. Då 

fördjupade kunskaper inom detta programmeringsspråk inte fanns, har vi lärt oss en hel del 

under examensarbetet.  
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När en vanlig användare surfar på Internet syns det klart och tydligt att många 

programmerare inte har använt sig av AJAX. Med en egen uppfattning är orsaken till detta är 

att många utvecklare inte vet hur de ska använda sig av programmeringsspråket. AJAX är inte 

det lättaste programmeringsspråket att förstå sig på, speciellt när det ska interagera med 

annan komplex kod.   

Den största orsaken till att använda AJAX är att besökare av hemsidor slipper att ständigt 

behöva ladda om hela hemsidan så fort en liten förändring på samma sida sker.  

Genom att klicka på en av kategorierna på menysidan, d.v.s. de som visas i den blåa 

rektangeln i Fig. 4, är det självklart onödigt att ladda om hela sidan. Istället uppdateras den 

lilla del som behövs. Detta ser både proffsigare ut men framförallt flyter hemsidan på mycket 

smidigare. Som programmerare är det viktigare att skriva smart kod än kod som bara 

fungerar. Därför måste alltså kod ständigt effektiviseras för att alltid försöka hålla en så hög 

prestanda som möjligt. Prestandamässigt är en bättre lösning nådd jämfört den som fanns 

tidigare. Nu behöver inte sidan ständigt laddas om när bara en liten del ska uppdateras.   

4.1.2. PHP eller HTML? 

Tidigare har arbetet haft alla sidor i HTML, vilket senare visat sig att inte vara den bästa 

lösningen. Det finns olika anledningar varför slutstrukturen blev PHP istället för HTML. En av 

dem var för att i PHP kan mer programmeringslogik användas. Alltså istället för att ha en 

statisk hemsida i HTML kan med hjälp av PHP skapa en dynamisk hemsida där vyn varierar för 

olika användare.  

En annan anledning är att PHP är mycket säkrare än HTML. Detta för att i PHP kan 

användaren själv välja vad som kodmässigt skall synas eller inte. PHP behöver inte 

nödvändigtvis vara mycket bättre än HTML. Båda dessa språk har olika syften trots att de är 

mycket lika varandra.  

Eftersom det utvecklade programmet fungerar mer som en server d.v.s. att den lyssnar på 

inkommande anslutningar och svarar genom att skicka HTML-kod till olika klienter, föredrog 

vi PHP. Det är dessutom känt för att vara ett mer servervänligt språk.  

4.1.3. Registrering och Inloggning 

Det första steg som görs är att skapa en tabell, se Fig. 5, via phpMyAdmin. Denna tabell 

består av sex olika kolumner, user_id, username, password, first_name, last_name och 

email. Dessa kolumner representerar den användarinformation som de anställda själva 

kommer att fylla i via ett registreringsformulär som finns på själva hemsidan, se Fig. 6. Detta 

formulär fungerar på det viset att de fälten som är markerade med en asterisk måste fyllas i. 

Formuläret är även programmerat så att det finns vissa restriktioner som användaren måste 

hålla sig till. Dessa restriktioner är att användarnamnet inte får vara upptaget eller innehålla 

mellanslag, lösenordet måste minst vara sex tecken långt och det måste fyllas i korrekt två 

gånger, email-adressen får inte vara upptagen och det måste vara ett giltigt format på email-

adressen, d.v.s. att det fylls i som exempel@test.com. 

Fig. 5 visar en lång och konstig sträng som lösenord och det är orsaken till användningen av 

md5-kryptering. Detta för att det ska vara säkert att spara sitt lösenord och för att det i 

databasen inte ska synas i klartext vilka lösenord alla användare använder sig av.  

mailto:exempel@test.com
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Fig. 5 - Inloggningsfunktionens databastabell v.1 

 

Fig. 6 - Registreringsformulär 

 

Efter registreringssidan blivit klar togs beslutet att införa ytterligare ett steg i registreringen, 

för att öka säkerheten, där användare är tvungna att aktivera sitt konto som har skapats. 

Detta gick till genom att när användaren fyllt i formuläret så skickas det ett email till den 

email-adress som angivits i formuläret. I det mailet fick användaren en länk som gjorde att 

den som klickade på länken skickades till den del av hemsidan som aktiverade kontot.  

Två nya kolumner implementerades till i databasen vid namn email_code och active, se Fig. 

7.  

email_code består av en md5-krypterad kombination av username + microtime(), vilket är 

användarnamnet som användaren fyllt i, plus funktionen microtime() som är en inbyggd 

funktion som skickar tillbaka en timestamp i mikrosekunder. Detta gör att aktiveringskoden 

blir helt unik så att programmet säkert vet att endast den användaren kommer att kunna få 

den aktiveringskoden. Länken ser i sin tur ut på detta vis: 

http://burgertime.se/Login/activate.php?email=example@test.com&email_code=0061fc989

ff53a555b6dbe24c27b254f där det är en länk till en aktiveringssida sammanfogat med den 

email-adress användaren fyllt i och aktiveringskoden. Det som programmet gör här näst är 

att den kollar i databasen om denna kod stämmer överrens med den email som har fyllt i. 

Om den gör det, så sätts active-kolumnen till 1 och användares konto blir aktiverat, annars 

bibehålls värdet som 0 och aktiveringen avbryts. 

Fig. 7 - Inloggningsfunktionens databastabell v.2 

 

Som det visas i Fig. 7, så finns det även en kolumn vid namn password_recover. Detta är för 

att om någon användare skulle glömma bort sitt lösenord så finns det möjlighet att få ett 

nytt skickat till sig.  

http://burgertime.se/Login/activate.php?email=jerry.pal.90@gmail.com&email_code=0061fc989ff53a555b6dbe24c27b254f
http://burgertime.se/Login/activate.php?email=jerry.pal.90@gmail.com&email_code=0061fc989ff53a555b6dbe24c27b254f
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Det användaren får göra är att fylla i sin email-adress, som personen i sig har registrerat, i ett 

formulär. Programmet kollar då mot databasen om email-adressen finns, om den gör det så 

kallar programmet på en recover-funktion och om inte så skrivs ett meddelande ut om att 

email-adressen inte finns. Recover-funktionen fungerar på det viset att programmet slumpar 

ett tal mellan 999 och 999999 och md5-krypterar det, sedan väljer det ut en åtta tecken lång 

sträng utifrån koden som genererades och sparar det som användarens nya lösenord. När 

det nya genererade lösenordet har satts ändrar programmet password_recover till 1. Detta 

gör att användaren inte har tillgång till de funktioner som finns tillgängliga när man är 

inloggad användare. Efter det så skickar programmet ett email med det nya lösenordet till 

användaren. När användaren sedan loggar in med detta lösenord, skickas denne till en sida 

där användaren måste byta sitt lösenord till ett nytt. Efter att användaren bytt sitt lösenord, 

så sätts password_recover till 0 igen och då får användaren tillgång till de funktioner som 

finns som inloggad användare igen. 

4.1.4. Funktionalitet 

På administratörssidan skall hanteringen av menyerna ske. Alltså när en förändring ska ske 

på kundhemsidan så styrs det via administratörssidan.  

Som utvecklare måste hänsyn ständigt tas till att användarna av programmet inte har 

kunskap inom programmering. Därför måste det utvecklats ett bekvämt och snabbt sätt för 

användarna att uppdatera menyerna på kundhemsidan.  

Fig. 8 - Uppladdningsformulär   Fig. 9 - Borttagning av meny 

 

Två nya PHP-filer skapades där Fig. 8 visar formuläret för uppladdning av en meny och Fig. 9 

visar formuläret för borttagning av en meny. När användaren matat in information skickas 

den till databasen. Bilderna md5-krypteras för att andra användare inte lika lätt ska kunna få 

tag i dem. Fördelen med detta är om information läcks ut är den obetydlig då det inte går att 

tyda innehållet om bilderna inte dekrypteras.  All information lagras i olika tabeller i 

databasen beroende på vilken kategori som användaren väljer att menyn skall publiceras i. 

Eftersom namn-kolumnen är primärnyckel, alltså en nyckel som kan bestå av en eller flera 

fält som i sin tur är unikt i sitt slag, en sådan primärnyckel får aldrig innehålla en tom rad 

(null) och är till för att identifiera olika objekt i denna databastabell. Detta medför att 

användaren bara behöver ange produktens namn och välja från vilken kategori som den skall 

tas bort, se Fig. 9.  
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När inläsningen till kundhemsidan sker, ser programmet att en ny produkt har lagts till. Med 

hjälp av dynamisk kod skapas då ett nytt grafiskt gränssnitt beroende på vad som läses in 

från databasen.  

Som det visas i Fig.10 under kategorin Hamburgare tar den emot bilder på tre olika produkter 

och därefter skjuts nästkommande bild ner en rad.  Sidan växer sedan beroende på hur 

mycket innehåll som finns, se Fig. 10. 

Fig. 10 - Menysidan med kategorier 

 

4.2. Design 
I början av projektet var det tänkt att ha en login-funktion för de anställda direkt på 

kundhemsidan, men istället skapades en egen hemsida som kunden skall vara omedveten om. 

Självklart går det fortfarande att nå intranätssidan som vanlig kund men det finns inget speciellt 

att se där då det första som måste göras, för att utnyttja funktionaliteten, är att logga in. 

4.2.1.  Intranät 

När en användare loggar in visas navigationsfältet åt höger och beroende på vad som väljs i 

detta navigationsfält visas olika innehåll åt vänster, se Fig. 11.  
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Fig. 11 - Utseende av intranätet 

 

 

Beroende på vem som är inloggad erbjuds olika funktioner. Genom att kolla mot databasen 

vilken typ användaren är så ser programmet vem som är inloggad och på så sätt visas en av 

två olika funktionsfält. Som administratör erbjuds funktionerna som visas i Fig. 12 och som 

vanlig anställd erbjuds funktionerna som visas i Fig.13.  
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Fig. 12 - Sidfält för administratörer  Fig. 13 - Sidfält för vanligt anställd 

 

Samma teknik används även i schemat d.v.s. beroende på vem som är inloggad kan 

användaren göra olika saker. Den röda rektangeln visar i Fig.14 ett redigeringsfält till schemat 

som bara en administratör kommer åt. Som vanlig anställd går det bara att läsa schemat, 

redigeringsrutan syns inte ens för dem. 

Fig. 14 - Administrationsrättigheter för schema 

 

4.2.2. Kundhemsida  

Redan efter första mötet med arbetsgivaren gav han information om hur han tänkt att 

hemsidan skall fungera. Arbetsgivaren ville att både hemsidan och restaurangen skulle följa 

samma tema. Därför togs beslutet att utgå ifrån den lila färgton som den nyrenoverade 

restaurangens inredning kommer att ha. Han hade även bestämt vilket typsnitt hemsidan 

skulle följa, där rubriker har ett eget typsnitt och vanlig text har ett annat. Båda dessa 
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typsnitt inkluderades i CSS-filerna, se Fig. 15, och programmerades på ett sådant vis att de 

användes för all text och rubrik på alla sidor, se Fig. 16. 

Fig. 15 - Inkludering av typsnitt 

 

Fig. 16 - Användning av typsnitt 

 

Utöver allt arbetsgivaren beställt, finns friheten att diskutera gemensamt hur designen ska se 

ut. Så länge arbetsgivaren får med den funktionalitet han begär, är det fritt fram att 

bestämma utseendet. Det han tycker är viktigast är att hemsidan ska vara stilren och 

lättförståelig ur kundens perspektiv. 

De vanligaste navigationsfält som används på Internet, som även har blivit en standard under 

det senaste decenniet, är antingen horisontella, se Fig. 4, eller vertikala. Det händer väldigt 

sällan att det används någon annan slags navigationsteknik än dessa två.  

I projektet används både horisontella och vertikala navigationsfält då omväxling leder till att 

det ser bättre ut designmässigt.  

4.3. Arkitektur  
Här kommer det diskuteras hur filerna i programmet interagerar med varandra. Det är viktigt att 

ha någon slags struktur när utveckling sker då det resulterar i snabbare utvecklingstakt, större 

förståelse av program som utvecklare, repetering av kod upphör och mycket mer. 

4.3.1. Kundhemsida 

Inkludering används för det mesta när utvecklingen innefattar t.ex. olika slags bibliotek. Det 

finns en styrka i denna funktion som vissa inte utnyttjar. Med en snabb titt på 

kundhemsidan, märks det att återupprepning av kod behöver ske hela tiden, exempelvis 

Header och Footer som visas i Fig. 17. Vad har inkludering med detta att göra? Jo, istället för 

att vardera fil har sin egen Header och Footer i varje fil för varje sida, togs beslutet att skapa 

footer.php, head.php och header.php. Dessa tre PHP-filer inkluderas i alla andra PHP-filer, se 

Fig. 18. Detta medför att alla sidor har identiska header, footer och head istället för separata. 

På så sätt undviks återupprepning av kod och samtidigt blir den mycket bekvämare att arbeta 
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med. Om en förändring i t.ex. header behövs så räcker det att bara ändra i header.php-filen 

istället för att öppna varenda fil till hemsidan och ändra dess header-fält.  

I head.php includeras alla CSS-filer och alla JavaScript-filer, men även en fil som heter 

connect.php. Den är till för att etablera en uppkoppling till databasen. Så i med hjälp av en 

inkludering av head.php medförs en uppkoppling till databasen, åtkomst till design- och 

JavaScript-bibliotek. 

Fig. 17 - Header och Footer 

 

Fig. 18 - Hur PHP-filerna samverkar 

 

4.3.2. Intranät 

Arkitekturen i Intranätet är mycket mer komplext än den som existerar i kundhemsidan. Då 

all funktionalitet i stort sätt befinner sig på intranätet och då intranätet styr kundhemsidan är 

det ganska självklart. Här inkluderas även en header.php , footer.php och en head.php. Dessa 

tre filer innefattar samma slags funktionalitet som ges på kundhemsidan, men ser olika ut 

designmässigt. Utöver dessa filer sker en hel del andra inkluderingar. För att lättare förstå 

den invecklade inkludering som sker så visas en del av den i Fig. 19.  
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Fig. 19 - Strukturen bakom intranätet 

 
Det första som sker för varje vy är en funktion som anropar general.php som i sin tur 

undersöker om en inloggning har skett korrekt eller inte. På detta vis skyddas sidorna från 

icke inloggade.  

Det togs ett beslut att lägga alla SQL-anrop i en och samma fil. Detta eftersom som 

utvecklare ansågs det att programmet skulle innefatta massvis av olika sådana anrop. På så 

vis underlättas utvecklingen av programmet då all anrop sker från ett och samma ställe. 

Orsaken till att dela upp arkitekturen på ett sådant sätt har många fördelar. Som tidigare 

nämnt upphör då dubblering av kod. Om en ändring måste ske behövs det inte justeras i 

vardera fil, vilket är väldigt tidskrävande och dessutom bildas det även en bättre överblick på 

programmet då det kan vara lätt att tappa bort sig i koden annars.  

4.4. Funktionalitet 
Det viktigaste med detta projekt var att anställda skulle kunna logga in och se sitt schema över 

Internet, till exempel hemifrån eller via en mobiltelefon.  Istället för att antingen gå till 

arbetsplatsen för att se schemat eller att behöva ringa till arbetsgivaren för att ställa frågor 

angående det så skulle allt finnas online. Anställda samt arbetsgivaren orienterar sig i en 

kalender där de kan klicka på en specifik dag för att se vem eller vilka som skall arbeta.  

Som arbetsgivare är det viktigt att kunna redigera kundhemsidan på ett behagligt sätt utan att 

vara kunnig inom programmering. Resultatet som sakta träder fram uppskattas av arbetsgivaren. 
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Extra funktioner läggs nu i drift, så som att ladda upp och radera olika varor på kundhemsidan 

direkt från internhemsidan istället för att göra det via databasen. 

Som kund finns möjligheten att se olika menyer samt kampanjer hemifrån. Om informationen 

som finns på hemsidan inte räcker till, finns det ett kontaktformulär där kunden snabbt kan 

kontakta arbetsgivaren med frågor.  

4.5. Säkerhet 
Då detta program kommer handskas med anställdas kontaktuppgifter och ett arbetsschema 

måste någon slags säkerhet appliceras. Även säkerhet som att kolla olika slags rättigheter 

beroende på vem som är inloggad måste också finnas tillgänglig, då all funktionalitet inte erbjuds 

till alla anställda.  

4.5.1. Registrering 

Vid registrering av användare har olika prioriteringar gjorts. En person skall kunna registrera 

sig utan problem, men om alla kan det, kommer problemet att en icke anställd kan komma åt 

privat data genom att skapa en användare. Från början beslutades det att inte ha 

registreringsfunktionen och låta arbetsgivaren själv fylla i tabellen i databasen när en ny 

anställd skulle registreras. Efter tester insågs det att detta inte var en bra lösning på 

problemet då det skulle bli extraarbete för arbetsgivaren, vilket är något han inte skulle 

uppskatta. På något sätt måste programmet låta folk registrera sig själva, men att bara de 

anställda ska få sina konton aktiverade. Detta löstes genom en simpel aktiveringsnyckel. 

Alltså när en person registrerar sig skickas ett email till arbetsgivaren där han kan godkänna 

registreringen genom ett simpelt klick på en länk. Problemet är dock inte helt löst på detta 

sätt. Risken finns att en och samma registreringsnyckel kan aktivera flera användare. Det som 

sker är att den registreringsnyckeln som genereras kan bli kopia av en annan. Denna risk 

måste programmet sånär nollställa. Med lite funderingar hittades rätt lösning. Resultatet 

blev att först hämtas den nyregistrerades användarnamn och där efter lägges funktionen 

microtime() till i slutet av användarnamnet. Funktionen microtime() fungerar på det sättet 

att den hämtar en UNIX tidsstämpel i mikrosekunder, vilket är ett unikt tidsslag. Det andra 

steget är att kryptera användarnamnet tillsammans med microtime()-tidsstämpeln med 

md5-kryptering vilket gör att själva aktiveringsnyckeln blir unik, se Fig. 20.   

Fig. 20 - Skapande av registreringsnyckel 

 

4.5.2. Inloggning 

För att acceptera en inloggning görs ett par simpla steg. Först undersöks det om 

användarnamnet är registrerat eller inte. Det görs med hjälp av en simpel SQL-sats som 

returnerar en etta eller en nolla beroende på om användarnamnet existerar eller inte. 

Existerar det kontrolleras det i andra steget om användaren är aktiverad eller inte. Efter 

denna process har genomförts görs själva inloggningen, förutsatt att lösenordet är korrekt 

inmatat.  



24 
 

4.5.3. Rättigheter 

Som anställd går det inte att göra vad som helst. Till exempel får en vanlig anställd inte lägga 

upp en meny. Därför har det konstruerats ett system som visar olika vyer beroende på vad 

för typ av anställd man är inloggad som. Detta sker genom en simpel läsning från databasen 

och en enkel if-sats i PHP-koden. Det som sker är att programmet läser ett fält som innehåller 

en utav tre olika siffror. Om man som användare har siffran noll har man ännu inte blivit 

granskad av arbetsgivaren under registreringsprocessen. Det menas med att alla som 

registrerar sig får standardsiffran noll.  

Att erhålla siffran 1 innebär att man är administratör och har rättigheter för allt, från att 

skapa schema till att lägga upp olika slags menyer på kundhemsidan. De vanliga anställda har 

siffran två. På deras vy kan de se sina arbetstider och läsa kort information angående deras 

arbetskamrater. Se Fig. 21 för de olika typerna i databastabellen.   

Fig. 21 - Fält för rättigheter 

 

4.6. Datalagring 
Alla program har någon form av data och i vårat fall lagras det på lite olika sätt. Som tidigare 

nämnt erbjöd webbhotellet One.com en phpMyAdmin-databas. Där lagras alla tabeller som 

används i programmet, både från kundhemsidan samt intranätet. Detta innebär att en 

förändring från intranätet kan påverka utseendet och resultatet på kundhemsidan.  

Interageringen mellan internsidan och kundhemsidan har sina fördelar. Arbetsgivaren skall 

utifrån eget önskemål kunna redigera de menyer han vill ändra på från intranätet. Genom en 

simpel läsning från kundhemsidan påverkas det utseende som skall visas för kunden. Med andra 

ord behöver inte arbetsgivaren ständigt kontakta oss om framtida förändringar, utan han kan 

själv lägga upp det material han vill använda. 

Vi har ett lagringsutrymme på 5Gb hos One.com. Storleken på hemsidan utan bilder ligger på ca 

20Mb, men eftersom det kommer läggas in en hel del bilder från företaget, med en storlek på ca 

1Mb vardera, kan en stor påfrestning på lagringsutrymmet tillkomma.  

Prestandamässigt kommer databasen påverkas en hel del beroende på hur mycket data den 

lagrar. Därför har ett beslut tagits för att lösa detta problem. Istället för att lagra hela bilden i 

databasen lagras bara en sträng som visar vad bilden heter och vad den har för målmapp, se Fig. 

22. 
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Fig. 22 - Lagring av sökväg 

 

Sökvägen, från kolumnen image i databasen hämtas och lagras i en variabel som visas på rad 8 i 

Fig. 23. Genom att använda variabeln $img på rad 9, säger programmet vilken sökväg bilden 

skall ha. Denna HTML-kod lagras i en annan variabel som sedan skrivs ut på rad 10. Denna 

kodsnutt ligger i en while-loop som körs så många gånger som antalet rader det finns i tabellen.  

Fig. 23 - Hämtning av sökväg 

 

Denna metod har använts för det mesta utöver hela programmet. Det som är så bra med detta är 

att programmet slipper lagra hela bilden i databasen. Istället används bara sökvägen för att 

hämta rätt bild från den plats som bilden är lagrad på. Detta gör att databasen slipper bli 

överbelastad. 

Ungefär 95% av all skrivning till databasen är lokaliserad i samma PHP-fil. Orsaken till detta är 

med fokus på framtida utvecklingsmöjligheter. Det ska vara lätt att hitta det man söker efter. Då 

programmet har en tendens att utvecklas mycket, samt växa väldigt snabbt, är det bra att ha de 

flesta databasanropsfunktionerna i samma fil och inte utspritt över alla filer. Allt från funktioner 

för kontrollering av behörighet till funktioner för uppladdning av de olika menyerna finns i denna 

fil. 

För att en läsning och skrivning skall kunna ske måste programmet först uträtta en uppkoppling 

till databasen. Då detta program är uppbyggt av många filer, kan det vara jobbigt att koppla upp 

sig gång på gång beroende på vilken fil man använder sig av. Istället sker kopplingen från en fil 

vardera på kundhemsidan och intranätet. Bara genom att inkludera kopplingen i head.php till 
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kundhemsidan, se Fig. 18 och init.php till intranätet, se Fig. 19 så får hemsida en uppkoppling till 

databasen.  

4.7. Problem 
Under projektets gång har det för det mesta gått bra, men det finns alltid någonstans man 

fastnar eller stöter på problem. Hade inte arbetsuppgifterna planerats i tid skulle förmodligen 

inte programmet hunnit bli klart fram till slutinlämningen.  

Genom att ständigt göra förändringar i veckoplaneringarna har det lett till att behöva skjuta upp 

problemen och lösa de arbetsuppgifter som är något lättare först. Sedan när en lösning har 

hittats till de stora problemen så fokuseras arbetet på att lösa dem.  

Ett av de största problemen som stöttes på var att visa upp menyerna rätt på kundhemsidan. 

Problemet var att när man skulle skriva ut vardera bild till menysidan, se Fig. 10, så skulle kunden 

kunna klicka på den bild som verkar intressant och se extra information, exempelvis pris och en 

kort beskrivning, för produkten. Problemet här blev att när kunden klickade på en av bilderna 

laddades bara information angående den sist utskriva bild in. Det som händer är att eftersom vi 

skriver ut allt i en while-loop, innebär det att programmet ständigt skriver över de variabler som 

används. Resultatet blir att den sist utskrivna bilden laddas med information som gäller just den, 

men samma information sparas hos alla de andra bilderna också.   

Det var viktigt att på något sätt få programmet att känna av vilken bild som blivit klickad på och 

på så sätt hämta information gällandes just den bilden. Efter ett möte togs beslutet att AJAX och 

jQuery var lösningen. Ett JavaScript hjälpte programmet att anropa koden när en kund klickat på 

en bild istället för när hemsidan läses in i webbläsaren.  

En närmare titt på Fig. 24 visar hur programmet använder sig av ett id som skall representera 

varje utskriven bild (se den röda kvadraten). För de vardera utskrivna bild kommer ett unikt id bli 

tilldelat, då i while-loopen, i den röda rektangeln, ständigt ökar värdet på variabeln $id med 1 för 

varje varv.  

Det som sker härnäst är jQuery. En av de bästa funktioner som programmeringsspråket erbjuder 

är ”onClick”. Denna funktion går i praktiskt taget att implementera var man än önskar. 

Funktionen är inbyggd i HTML-koden där bilden skall skrivas ut. När kunden klickar på en vald bild 

anropas JavaScriptet show_details, se Fig. 24 den blåa rektangeln, med variabeln $id som 

inparameter.      
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Fig. 24 - Funktionalitet av menyer 

 

Det scriptet show_details gör, är att den undersöker variabeln $id och jämför den med nyckeln i 

hashtabellen $formattedResults[], se Fig. 24.  När den väl hittar rätt nyckel för rätt id laddas det 

data, som hashtabellen innehåller, in i en färdig mall som sedan visas upp för kunden.  

 

Lösningen på problemet blev då genom att lägga all information i en hashtabell där programmet, 

med hjälp av ett id för vardera bild, undersöker den valda bildens id med hashtabellens nycklar. 

På så sätt hämtades rätt resultat som i sin tur skrevs ut för kunden.  
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5. Slutsatser 

Slutprodukten blev mycket lyckad. Vi ser mycket potential i systemet vi har byggt. Om vi blickar 

tillbaka på den kravspecifikation vi fick i början av projektet ser vi att de högt prioriterade punkterna 

är avklarade. Vi har lyckats skapa menyer på kundhemsidan där kunden skall kunna klicka på den 

meny som personen vill ha mer information om. Där ska de kunna läsa detaljerad information just för 

den valda menyn. Ett schema för anställda är skapat där arbetsgivaren själv kan lägga upp 

arbetstider. Arbetsgivaren har även fått möjligheten att redigera produkter på kundhemsidan plus 

andra funktioner som inte var tänkta från början. 

Om vi tittar närmare på de lågt prioriterade punkterna så har vi inte utvecklat fullständiga stöd för 

dessa. Det behövs alltså ytterligare arbete. Vi hade inte tillräckligt med tid för att utföra de 

uppgifterna. Vi har dock byggt upp programmet så att våra funktioner skulle kunna användas som 

hjälp till en webbshop.  

Vi hann inte heller göra någon mobilapplikation eftersom även det är väldigt tidskrävande. Däremot 

designade vi hemsidorna så att de ser bra ut om man besöker dem via mobiltelefon. 

 Hög prioritet 

 Färdigställa en komplett hemsida 

  Menyer med olika innehåll beroende på rubrik 

 Intranät med schema för anställda 

 Möjlighet att logga in för administrering av priser och produkter på hemsidan 

 Låg prioritet 

 Stöd för expandering av företaget 

 Stöd för att vid senare tillfälle implementera en webbshop 

 Stöd för mobila enheter i form av applikation. 

Som examensarbete inses inte förens efter arbetet vad vi har lyckats åstadkomma. Det menas med 

efter projektets slut uppfattades att en produkt har utvecklats. Denna produkt kan användas även i 

andra syften. 

Vid tidigare tillfällen har vi blivit frågade om det finns en bra lösning på hur man som kund kan 

använda sig av en hemsida, och även kunna redigera den när man vill utan att behöva kontakta 

utvecklaren. Det anser vi att vi har lyckats åstadkomma.  

Då vårt system riktar sig mer mot småföretagare, blir denna produkt något som kan tillämpas även 

hos andra företag inom olika branscher. Anledningen varför vi tror det, är för att när man som 

småföretag vill nå ut till sina kunder angående prisuppgifter, kontaktuppgifter och liknande 

information, så är detta en perfekt lösning.  

Självklart är schemafunktionen något som skulle kunna vara mycket hjälpsamt bland alla möjliga 

slags företag.  För det mesta kan man se liknande system hos större företag, men då ett sådant 

system kostar mycket att implementera, blir det därmed oväsentligt för egenföretagare som inte har 

lika mycket pengar.  Därför ser vi att denna produkt kan vara mer riktad för småföretagare och enligt 

oss även kan dra andra intressenter.   
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5.1. Diskussion  
Valet av arbetssätt blev bättre än vad vi trodde att det skulle bli. Genom att blanda mellan 

SCRUM och applikationen Trello fick vi fram ett mycket bra arbetssätt. 

Att använda Trello var mycket smidigt. Man kan själv lägga upp direkt i mobiltelefonen vad som 

bör göras. På så sätt spelar det ingen roll vilken arbetsplats vi befinner oss på, då allt vi behöver 

finns i mobilen. 

Genom att sedan hålla konstanta möten varje vecka mellan oss examensarbetare angående vad 

som skall göras för den kommande veckan hade vi ett bra tempo genom projektets gång. Detta 

fick oss även att inse hur viktigt det är med tidsuppfattning.  

Då vi ständigt utgick från tidaspekter kunde vi smidigt planera olika deadlines och milstolpar vi 

hade satt upp. Självklart går inte saker alltid som planerat då man exempelvis kan planera för 

mycket saker för en vecka eller att man hinner klart med alla arbetsuppgifter man lagt upp innan 

veckans slut. I helhet har vi examensarbetare haft en bra tidsuppfattning på hur lång tid vardera 

arbetsuppgift kan ta.  

Fördelen med att försöka ligga så långt farm i arbetsprocessen som möjligt är att om 

arbetsgivaren plötsligt ändrar inställning till en lösning, d.v.s. vill göra om något som kan påfresta 

tidsmässigt i planen måste vi examensarbetare kunna ta ställning till detta.  

I helhet är vi nöjda med val av arbetssätt och i framtida projekt är detta arbetssättet en god 

kandidat att välja. 

5.2. Samarbete med arbetsgivare 
Inga stora problem inträffade under examensarbetet och projektets gång. Arbetsgivaren var 

mycket trevlig och lät oss examensarbetare arbeta på vårt eget vis. Arbetsgivaren brydde sig inte 

om hur många timmar om dagen vi lade ner på utvecklingen eller vart utvecklingen skedde. 

Detta medförde att vi kunde utveckla på vårat eget vis som vi tyckte passade oss bäst.  

Specifika krav på arbetsmetod var heller inte given från arbetsgivaren. Därav blev det ingen 

kollision mellan examinatorns eller arbetsgivarens krav på arbetsmetod. Kortfattat ville 

arbetsgivaren hellre se mer av resultatet än hur vi har åstadkommit det. 

Dock hade vi problem med produktens arkitektur. Det vi syftar på är schemat. De funktioner som 

arbetsgivaren krävde används för det mesta i tunga schemasystem som är utvecklade för stora 

företag. Dessa system är specifikt konstruerade utifrån en affärsidé och med mycket tid och 

pengar nerlagda på en sådan produkt. I vårt fall är vi två examensarbetare och inte 20 stycken på 

ett företag. Vi är även begränsade tidsmässigt, så att få arbetsgivaren helt nöjd när det gällde 

schemat var inte det lättaste. Om vi skulle gjort ett så pass tungt schemaprogram, hade det tagit 

all tid från vårt examensarbete.  

Då vi hade hela hemsidan, både kundhemsidan och internsidan att göra från grunden, så ansåg vi 

att det schema vi gjorde var tillräckligt stort och i slutändan blev både vi och arbetsgivaren nöjda. 
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6. Framtida arbete 

Allt kan alltid förbättras och det gäller även detta projekt. Enligt oss är funktionaliteten redan bra 

men självklart kan den bli bättre.  

Något man alltid kan fortsätta utveckla är det grafiska gränssnittet på kundhemsidan. Att exempelvis 

implementera ännu mer JavaScript som kommer leda till ett mer proffsigt utseende, och smidigare 

övergångar mellan sidor. 

Man skulle även kunna använda produkten som en affärsidé. Som tidigare nämnt riktas produkten 

mer mot småföretag som kanske inte vill betala höga summor bara för att få en hemsida som de 

själva kan driva, hålla igång och nå ut information till sina anställda. Då skulle detta kunna vara en 

utmärkt lösning. 

  



31 
 

7. Referenser 
[1.] Hämtad 3 april, 2013, från http://www.wampserver.com/en 

[2.] Hämtad 3 april, 2013, från http://www.mamp.info/en/index.html 

[3.] Hämtad 3 april, 2013, från http://www.one.com/sv/ 

[4.] Hämtad 3 april, 2013, från http://filezilla-project.org/ 

[5.] Hämtad 3 april, 2013, från http://cyberduck.ch/ 

[6.] Hämtad 10 april, 2013, från http://www.trello.com/ 

[7.] Hämtad 10 april, 2013, från http://getfirebug.com 

[8.] Hämtad 9 maj, 2013, från http://www.sublimetext.com/ 

[9.] Hämtad 12 maj, 2013, från https://netbeans.org/ 







www.kth.se

TRITA-ICT-EX-2013:128


